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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
To już 6 numer Wolnej Prasy Chocianowa.
W tym numerze spróbuję przekazać Państwu w sposób jasny najważniejsze informacje na temat działalności burmistrza Romana Kowalskiego. Mam nadzieję,
że po tym numerze nie będą już Państwo
mieli wątpliwości kim tak naprawdę jest
„nasz lider”. Gorąco zachęcam wszystkich do lektury. Wolna Prasa Chocianowa
jest gazetą tworzoną przez ludzi z pasją,
którym tak, jak Państwu, bardzo zależy
na zmianach na lepsze. To gazeta wszystkich mieszkańców gminy Chocianów, na
wszystkich otwarta i wszystkich zapraszająca do współpracy. Dzięki dobroczynności i hojności naszych znajomych i mieszkańców powstał kolejny wydany drukiem
6 nr naszej gazety. DZIĘKUJEMY. Można
o nas pisać różne rzeczy i poniżać nas w
oczach mieszkańców, natomiast prawda, prędzej czy później wyjdzie na jaw.
Redaktor Naczelny

Wo l n a P r a s a C h o c i a n o w a

dostępna w księgarni na
P l a c u Wo l n o ś c i !
Pozostały nakład Gazety
kolportujemy do Państwa
domów w ok. 2 dni.
Zapraszamy również do
pobrania Gazety w formacie
pdf na stronie
www.wolnychocianow.pl.
Dziękujemy

Z O S TA Ń S P O N S O R E M

		Inicjatywna: 					
Chocianów, dnia 19.06.2012r.
Grupa
Piotr Paweł Budzeń, zam. Chocianów,Sławomir Tomczak, zam. Chocianów,Stanisław Puzio, zam. Chocianów,Kamil
Tomasz Wierzbicki, zam. Chocianów,Tomasz Jan Andruszko, zam. Chocianów,Mateusz Kubiak, zam. Chocianów,Paweł
Ptak, zam. Parchów,Krzysztof Kamil Budzeń, zam. Chocianów
Pełnomocnik Inicjatora Referendum:Krzysztof Kamil Budzeń, zam. Chocianów

OGŁOSZENIE
Inicjatorzy Referendum informują, iż występują z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w
sprawie odwołania ze stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów - Romana Kowalskiego - przed
upływem kadencji.
W referendum zostanie postawione następujące pytanie:
1. Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów pana Romana Kowalskiego
przed upływem kadencji? TAK / NIE
W opinii Grupy Inicjatywnej odwołanie ze stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów - Romana Kowalskiego- przed upływem kadencji jest uzasadnione z następujących względów:
1. Brak w gminie Chocianów opieki medycznej i pielęgniarskiej w niedzielę i święta;
2. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego umożliwiająca m.in. budowę spalarni i biogazowni;
3. Autokratyczny styl rządzenia; brak przejrzystości władzy; utrudnianie dostępu do informacji publicznej; ignorowanie wniosków składanych przez mieszkańców gminy (np. w sprawie terenów zielonych)
oraz interpelacji składanych przez Radnych;
4. Podejrzenie o korupcyjny charakter sprawowania władzy; utrata potrzebnego zaufania obywateli; brak
klarownych działań informacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców;
5. Brak realizacji programu wyborczego;
6. Lekceważenie sprzeciwu mieszkańców wobec planów budowy domu socjalnego na ulicy Sportowej w
Chocianowie;
7. Niechęć do dialogu w sprawach żywotnych dla mieszkańców gminy; ignorowanie inicjatyw społecznych;
8. Nieuzasadniona, zbyt wysoka podwyżka wody i ścieków;
9. Zastraszanie pracowników będących w stosunku pracy; stosowanie mobbingu i nierównego traktowania w zatrudnieniu;
10. Nieuzasadniony wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów oraz jednostkach podległych UMiG; nieuzasadniony wzrost wynagrodzeń w stosunku do lat poprzednich; brak wymaganych
kwalifikacji i doświadczenia do pełnienia kierowniczych, dyrektorskich i innych funkcji przez osoby
powołane na te stanowiska przez Burmistrza Miasta i Gminy – Romana Kowalskiego;
11. Lekceważenie zasad wolności wypowiedzi oraz szykanowanie niezależnych mediów;
12. Nieracjonalne gospodarowanie wydatkami i majątkiem gminnym; wyprzedaż majątku gminnego
nieuzasadniona celami inwestycyjnymi (np. sprzedaż placu PKS oraz lokalu, w którym mieściła się
biblioteka miejska);
13. Rezygnacja z ważnych inwestycji (np. budowy kanalizacji sanitarnej w gminie: we wsi Parchów i na
ulicy II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie); wstrzymanie II etapu remontu świetlicy w Parchowie;
brak starań o pozyskanie inwestorów i utrudnianie inwestorom dalszego rozwoju.
Przyjęte metody i styl sprawowania władzy wykonawczej w niespotykanym dotąd stopniu przyczyniły się do
pogłębienia podziałów wśród mieszkańców. Lekceważenie opinii mieszkańców nie rokuje nadziei na właściwe
wykonywanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów - Romana Kowalskiego – powierzonego mandatu.
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K Ł A M S T W A

P A N A

R O M A N A

TAK!
JUŻ DOŚĆ KŁAMSTW I OSZCZERSTW PANIE BURMISTRZU!

TWOJE LATO
W SALONIE FRYZJERSKIM

ZAPRASZAMY

Ludzie, których spotykam na ulicy, czytelnicy Wolnej Prasy Chocianowa, młodzi i starsi mieszkańcy Chocianowa, ci , którzy oczekują od nas wsparcia i pomocy, zadają mi wciąż te same
pytania: „Jak długo będę pozwalał na korupcję, złe zarządzanie gminą, ośmieszanie w Polsce
gminy Chocianów, obelgi i szyderstwa z ludzi, którzy ze mną współpracują wciąż wydobywające się z ust kłamcy i manipulanta opinii publicznej i to w dodatku za pieniądze nas wszystkich – podatników? Jak długo będę tolerował fakt zastraszania, łamania prawa, ośmieszania
mojej osoby w stolicy? Jak długo pozwalał będę jeszcze na oligarchię człowieka, który już raz
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za malwersacje finansowe w naszej gminie?”.
Informuję (za prywatne pieniądze, a nie jak to czyni burmistrz za pieniądze podatników), że
skończyła się moja tolerancja. Jako obywatel tego kraju, mieszkaniec Chocianowa, rzecznik
wolności i praworządności, mający obowiązek chronić każdego, kto mi zaufał przed kłamstwami notorycznie zamieszczanymi na łamach już chyba „prywatnej” gazety „Informator
Romana Kowalskiego”, gazety, która produkuje wydawać by się mogło na skalę przemysłową oszczerstwa tylko z jednego powodu: z obawy, że prawda ujrzy światło dzienne i skończy
się wreszcie samowola bezwzględnego manipulowania mieszkańcami gminy Chocianów mówię DOŚĆ. Referendum ma za zadanie zweryfikować słuszność naszej walki ze złem.
Podobnie, jak nasz burmistrz, skieruję niebawem na R. Kowalskiego taki sam akt oskarżenia,
jaki wniosłem do prokuratory na jedną z pracownik OPS i radną Zofię Skawińską. Nieuchronny
bat Temidy wychłoszcze R.Kowalskiego w chwili, gdy Warszawa dostarczy mi moje tajne dokumenty, z którymi obnosił się po stolicy nasz „uczciwy burmistrz miasta i gminy Chocianów”.
Krzysztof K. Budzeń, a tym samym Wolna Prasa Chocianowa, nie pomawia R. Kowalskiego. Pokazujemy tylko jego korupcyjne rządy. Nie boimy się z tą prawdą stanąć przed sądem.

* STRZYŻENIE DAMSKIE I MĘSKIE

ABY PRAWDZIE STAŁO SIĘ ZADOŚĆ:

* ST YLING

Kłamca Roman K. napisał w gminnym Informatorze (numer 3) o moim braku
kompetencji w pracy i, że nie przedłużył mi z tego powodu umowy. Umowę
ROZWIĄZAŁA ze mną dyrektor S. Stachowicz na wyraźne polecenie tego pana, co
oczywiście jest do sprawdzenia w dokumentacji CHOK-u. Jeżeli chodzi o kompetencje, proszę przyjrzeć się nagrodzie, którą dostałem (skan)
Sławomir Tomczak

PRAWDA OBRONI SIĘ SAMA PANIE ROMANIE KOWALSKI!!!

UL. II ARMII WP 64
TEL. 609 618 020

NASZA OFERTA:

* OMBRE HAIR
(FARBOWANIE CAŁOŚCI,
ROZJAŚNIANIE KOŃCÓWEK)
* HENNA
Już w sierpniowym wydaniu Wolnej Prasy Chocianowa dla wszystkich czytelników specjalny bon rabatowy na strzyżenie .
PROMUJEMY URODĘ I PIĘKNO!
(OD 13 DO 31 LIPCA - URLOP)
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B A Z Y L

N A

W Y C I E C Z C E

Bazyl, to chłopak – jak mawiają na mieście – znikąd, taki wytwór wyobraźni uczłowieczony na potrzeby marnej egzystencji w niby wolnym kraju jego twórcy- Polsce.
On to dobrowolnie, bez pejcza, który pogania, zstąpił z czwartego piętra i dobrowolnie stał się podopiecznym chocianowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie będę rozpisywał się o biedzie Bazyla, bo nie o to przecież chodzi w tym krótkim tekście. Niniejszy tekst niech potraktują Państwo jak swego
rodzaju wycieczkę po Ośrodku Pomocy w celu załatwienia sobie środków do przeżycia.
Już na samym początku przyszły klient OPS-u musi choć trochę uspokoić swoje nerwy
i złość na swój los a o godności ludzkiej najlepiej byłoby gdyby zapomniał całkowicie.
I tak oto przekraczamy progi OPS i wchodzimy do centrum zarządzania biedą. W środku
jest czysto i prawie uroczo. Prawie, bo wzrok co niektórych pracownic tej firmy potrafi
tak przeszyć człowieka, że czujemy się z miejsca gorsi, brudniejsi, jak takie bezwzględne
zero. Co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Zupełnie nic. Nic dlatego, że przychodzisz tutaj
(OPS) po pomoc gwarantowaną nam przez konstytucję RP. Musimy zdać sobie również
sprawę z tego, że w chwili, gdy przekraczamy progi OPS-u, dajemy zasadność istnienia
tejże firmie oraz możliwość zarabiania ogromnej kasy przez panią kierownik M. Staszczak. Już samo to powinno obligować te panie do zwracania uwagi na fakt, że jesteśmy
(podopieczni) z tego samego gatunku homo sapiens i mamy takie same prawa. Mało
tego, mamy prawo egzekwować to prawo za co te panie powinny być nam wdzięczne.
Zostawiając już strefę moralności i etyki zawodowej pracowników OPS przejdźmy do kolejnego stadium ratowania się od upadku. I tak na samym już początku musimy pamiętać o tym, że trzeba, wręcz jest to konieczne, odszukać na drzwiach ulicy,
na której mieszkamy lub przebywamy i zgodnie z tymi wytycznymi odnaleźć odpowiedniego pracownika, który się nami zajmie. Niestety Bazyl jak zwykle miał z tym
duże problemy, bo jak wiemy jest bezdomnym stworzeniem, które wstydziło się podać „miejsce swojego przebywania” – park. Uparty Bazyl pomimo tak wielu trudności trafił wreszcie do celu i w celu zweryfikowania swojego celu użył języka w gębie.
Okazało się, że kontrakt socjalny (który po kontroli w OPS Ośrodek musi zawierać z
każdym podopiecznym) BAZYL podpisze z panią A. Szelast…Tak się też stało, czego Bazyl nie żałował, bo pomimo plotek na temat pracowników OPS-u ta pani okazała się nad wyraz kompetentną pracownicą. Być może z uwagi na długi staż pracy
a może zupełnie z innych powodów został tak miło obsłużony. Współpraca Bazyla z
panią Anielą Sz. okazała się owocna a w czasie pobytu „w tramwaju” – pomieszczeniu
OPS – nie udusił się z braku tlenu. Tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na mały
szczegół: gdy wybieramy się do swojej opiekunki socjalnej przebywającej w takim zagęszczeniu (4 osoby na 12m2, co daje 1osoba=3m2) trzeba zastosować się do ogólnie
przyjętych norm higienicznych. Po prostu trzeba się umyć. W tak ciasnym pomieszczeniu nawet, gdy my nie śmierdzimy, to i tak zapewne na nas zwalą winę za ten „zły klimat”. Zresztą wielokrotnie słyszałem na własne uszy, że podopieczni śmierdzą i trzeba wietrzyć pomieszczenia po ich wizytach, bo co niektórym zbiera się na wymioty.
Gdy już czujemy się czyści, nachylamy się nad dokumentami i wspomagamy tą całą
biurokrację. A jest tego wiele, np. dziś już nie wystarczy dokument potwierdzający odbywanie wizyt w urzędzie pracy. Trzeba na swój własny koszt udać sią do PUP-u na
ulicę Głogowską, aby uzyskać zaświadczenie. Osobiście Bazyl odebrał to jako formę
aktywizacji bezrobotnego, bezdomnego i głodnego. Ale jak widać nie ma innej drogi,
aby uzyskać jakąkolwiek pomoc. Mało tego o zasiłek okresowy zabiegać trzeba zawsze
do 10-go każdego miesiąca, bo inaczej klapa. Formalność to jedno a regulamin pań z
OPS-u to drugie. Może akurat w przypadku Bazyla była to tylko zwykła złośliwość
kierowniczki OPS, pani M. Staszczak, bo cały miesiąc musiał czekać głodny, zziębnięty i bezdomny na litość pani kierownik. W tym właśnie miejscu chcę skrytykować
takie podejście pracownic OPS-u dobrze opłacanych z naszych podatków. Przez ten
okres wyczekiwania człowiek mógłby dwa razy umrzeć i trzy razy zmartwychwstać.
Nawet próba aktywizacji „spółdzielni społecznych”, które opisała w gminnym Informatorze sekretarka J. Smalec pokazuje nam, na ile instytucje państwowe rozumieją potrzeby biedniejszej części naszego społeczeństwa. Nie wymagajmy jednak od pani Justyny S. czegoś więcej, bo więcej nie musi. Ale powinna jednak napisać w gazecie, że
spośród tak ogromnej ilość ludzi korzystających z pomocy OPS w Chocianowie tylko
13-15 wzięło udział w szkoleniu, które odbyło się w CHOK-u. Nietrudno w takim razie stwierdzić, że podopiecznym OPS jest znacznie ciężej aktywizować się do życia,
gdy jednocześnie muszą aktywizować do pracy pracowników OPS. Naszym zdaniem
zachodzi tu potrzeba wyszkolenia tej kadry na jakimś dobrym kursie. Bazyl już na mieście obiecał, że opłaci pracownikom OPS – kurs np. „zrozumieć biedę”, z jagód które
uzbiera w lesie. Może wreszcie po takim kursie założą pracownice OPS jakąś spółdzielnię np. samopomoc – OPS lub inny twór i zaczną wreszcie myśleć, ze efekty są tylko
wtedy, gdy uczciwie podchodzi się do swojej pracy. Po tym wszystkim Bazyl stwierdził jednoznacznie, że po pomoc do pomocy społecznej nie ma co się wybierać, bo
tylko stresów się człowiek nabawi lub jakiejś nerwicy – a kto potem za nas leki wykupi?
A teraz opowieść krążąca po Chocianowie choć już strasznie przeterminowana przeszłość, ale moim zdaniem warta przypomnienia, bo kto wie czy dziś nie są stosowane
podobne praktyki.Otóż w latach 1994-1998, gdy przy władzy był obecny burmistrz a
OPS nie był jeszcze tak skomputeryzowany, działała zasada „kartki”. Na kartce wypisywana była dowolna kwota, którą prawdopodobnie realizowano potem w „banku OPS”.
Wracając do podróży po OPS zakończyła się ona dopiero po zakończeniu miesiąca,
gdy Bazyl dostał informację, że jednak zakwalifikowali go do grona ludzi biednych.
Przypomnę już tylko tak na marginesie, że pierwszą zaproponowaną pomoc, o jakiej Bazyl usłyszał z ust pani A. Szelast było zamknięcie go w jakimś domu Alberta
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albo jakiegoś innego świętego, z czego z oczywistych względów nie skorzystał. Bazyl wyszedł z założenia, że lepsza ławka w parku, ale ze swoim psem blisko niż jakaś przetrwalnia dla bezdomnych. Jego rezygnacja z przytułku na pewno nie spodobała się „przyjacielowi” Bazyla z Ratuszowej. Ale to już jego problem a nie Bazyla.
I tak zgodnie z przepisami prawa Bazyl dostał zasiłek okresowy w wysokości 230zł i
jednorazowy zasiłek celowy w wysokości 200zł na opłaty : wynajem mieszkania, zakup posiłków i ubrań i chyba na jakąś wodę gazowaną z Biedronki, bo na leki uspokajające już nie, a zwariować tu nie trudno. Czy można coś więcej powiedzieć o tej
instytucji? Chyba nic! Może tylko tyle, że czas przeprowadzić jakąś reformę w systemie
opieki społecznej, bo co niektórzy pracownicy zapomnieli kim są i dla kogo są. Indie
przy nich, to pikuś. Bazyl zwrócił również uwagę na ciasne pomieszczenia. To lekki
absurd i dyskomfort nie tylko dla podopiecznych, ale również dla pani siedzącej za swoim biurkiem. Tutaj przykład: gdy Bazyl siedział przy biurku pani Anieli Sz., to tak się
rozpychał, że obok siedząca blondynka szybko zbierała ze swojego biurka stojący kalendarz i inne materiały biurowe. Aż mu się jej zrobiło żal. Nastał czas wyczekiwania…
W czasie oczekiwania na upragniony podpis pani Staszczak Bazyl dostał zgodnie z kontraktem socjalnym skierowanie do pracy szlachetnie użytecznej i przyjął tą ofertę, bo
jak mówią praca w przedszkolu z taką osobowością, jaką jest pani dyrektor A. Jaszowska, to zaszczyt, który może spotkać tylko nielicznych. Bazyl żałował tylko tego, że
nie miał okazji chodzić do klasy którą pani Alicja uczyła w Trzebnicach – może wtedy
tak, jak ona wyrósłby na porządnego człowieka i zostałby…dyrektorem od przedszkola.
Niestety z pracy szlachetnie użytecznej został najzwyczajniej w świecie wyrzucony.
Przyczyny tkwią zapewne w polityce, którą Bazyl uprawia na podwórku R. Kowalskiego. Oficjalnie został zwolniony za to, że spóźnił się (był już przebrany w rzeczy robocze) 5 minut przed oblicze pani Jaszowskiej. Na domiar złego zapomniał zabrać z domu
zaświadczenia o badaniach lekarskich niezbędnych do podjęcia pracy (wcześniej pracował 2 godziny – grabienie przedszkola- i wtedy pani Alicja nie wymagała badań). Pani
Alicja właśnie ten powód uznała za powód wyrzucenia Bazyla z pracy na zbity pysk.
Jak Państwo widzą opieka społeczna w Chocianowie, to synonim drogi przez
mękę. Tak naprawdę, gdy człowiek nie pomoże sobie sam, to żadne instytucje państwowe mu nie pomogą. Pozdrawiam w imieniu Bazyla. Sławomir Tomczak.
p.s. „klientów” chocianowskiego OPS prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na to komu przekazują swoje dane osobowe. Zachodzi bowiem podejrzenie,
że nasze dane mogą „wypłynąć” na zewnętrz OPS. Wśród pracownic chocianowskiego OPS jest osoba, która dopuściła się podobnego czynu (prawdopodobnie
na polecenie osób trzecich). Za ten czyn już niebawem odpowie w prokuraturze.

Sławomir Tomczak

CZY STAĆ NAS NA TO BURMISTRZU?
W Zarządzeniu nr 83.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30.04.2012r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011r. :

Fabryka Urządzeń Mechanicznych „CHOFUM” S.A. - rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych; PPHU Bereżański Janusz (hotel) - odroczenie zobowiązań
podatkowych; PPHU Restauracja Słoneczna Piotr Chojnicki - odroczenie zobo-

wiązań podatkowych; Zofia Skawińska, radna RM - udzielono pomoc publiczną …i
prawie pół Chocianowca - również pomoc Gminy. Specjalnie pokazałem Państwu ten
zestaw, aby mogli Państwo z czystym sumieniem ocenić zasadność wydawania gminnych pieniędzy na pomoc „znajomym”. Muszą Państwo również wiedzieć, że najczęściej odroczenie zobowiązań podatkowych kończy się umorzeniem. Rodzi się więc
pytanie: dlaczego historyczna fabryka, jaką jest CHOFUM, zatrudniająca bardzo dużą
część populacji Chocianowa, firma, która przynosiła i nadal przynosi korzyści dla tego
miasta zasłużyła tylko w „zamyśle” R. Kowalskiego na rozłożenie zaległości podatkowych na raty, gdy Restauracji Słoneczna i Januszowi Bereżańskiemu (hotel) odroczone
zostały zaległe podatki? Czy stać nas – miasto – na około 110tys.zł „darowizny” z
tytułu koleżeństwa dla Bereżańskich? Wszyscy z Państwa wiedzą, że są to, a chwilowo nie, firmy pana prezesa PWK F. Bereżańskiego, który od samego początku swojej
pracy w jednostce podległej samorządowi hojnie wspiera tak hotel, jak i restaurację
Słoneczną. Wszyscy wiedzą również, że „Słoneczna” ma monopol w naszej gminie na
catering. Tak było w ubiegłoroczną Jagodę i tak też pewnie będzie w tym roku w dniu
14 lipca 2012r. Czy te firmy są tak biedne, a przy tym tak strategiczne dla naszego miasta, że musimy je sponsorować ze swojej kieszeni? Na koniec zapytam tylko, jaką pomoc dostała od miasta kobieta, rolnik, radna Zofia Skawińska z przychodem rocznym
ze swojego gospodarstwa w wysokości 90tys.zł?Pytam Państwa, czy stać nas na to?

Sławomir Tomczak
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ABSOLUTORIUM W SPRAWIE
BUDŻETU ZA 2011R.
„Wielcy” radni z komisji rewizyjnej mówią TAK dla „właściwie wykonanego budżetu
2011r.”. Komisja rewizyjna
w składzie : przewodniczący
– Stanisław Siwiec i członkowie: Leszek Filipiak i Bronisław Klita po analizie (w co
wątpię) RIO (Regionalna Izba
Obrachunkowa) podjęli decyzję na TAK dla wykonanego
budżetu 2011r. TAK powiedziało dwóch członków tejże
komisji, radni bardzo blisko
związani z obecnym włodarzem gminy Chocianów. Przeciwko był opozycyjny radny
z Parchowa B. Klita, który
chyba jako jedyny z tej komisji podszedł do sprawy merytorycznie a nie emocjonalnie.
Jak widzimy kłamstwa Informatora Gminy Chocianów rażą nas w oczy już na
pierwszej stronie tej propagandowej gazety wydawanej za pieniądze podatników.
Przypomnę Państwu tylko, że
przewodniczący komisji re-

wizyjnej, radny S. Siwiec od
samego początku nie pasował
do tej roli. Na ostatniej sesji
nie potrafił nawet poprawnie
przeczytać „niby swojego”
uzasadnienia do uchwały absolutoryjnej. Kpiną jest w tym
momencie fakt, że nasi Radni (w większości) nie czytają
tego, co potem mają uchwalać.
Zapewne jest tak również z
naszym górnikiem, radnym
Leszkiem Filipiakiem, który
na sesji w sposób bezczelny
oskarżył radnego Leszczyńskiego o zadłużenie gminy,
gdy jak wiemy, sam w tych
czasach – hipokryta –był radnym. Pytanie: co w takim razie wtedy robił, że zapuścił
gminę w taki chwast zadłużenia? A może tak po prostu wtedy właśnie pan radny Filipiak
był nieświadomy faktu bycia
radnym, doznał pomroczności

i traktował tę funkcję tak, jak
traktuje ją teraz: wypina swój
tors przed szereg (jak Kubuś
Puchatek), chroni człowieka,
który jak już mówią liczne media: „korupcję nosi na piersi” –
tak, jak Lech W. Matkę Boską.
Proponuję zakupić panu radnemu Leszkowi Filipiakowi
na koniec kadencji długopis w kształcie wibratora.
Może ten prezent pobudzi
go wreszcie do myślenia, a
nie tylko jak ma to miejsce
obecnie do bezwartościowego, konsumpcyjnego bycia.
Dodam, że absolutorium nie
jest tylko suchą oceną wniosku RIO, sprawdzającego
jedynie wykonanie budżetu miasta w oparciu o prawo administracyjne. RIO nie
planuje, nie sprawdza „ciekawych” faktur itp. – tak,
jak czyni to chociażby NIK.
Nasza „cudowna” władza
chwali się czymś, co dla
wszystkich mieszkańców powinno być oczywiste. To, że
gmina nie zaciągnęła kredytów i pożyczek może jedynie
świadczyć o tym, że nie było
żadnych inwestycji. To jednoznacznie wskazuje na to, że
nasz gospodarz poza sprzedażą gminnego majątku nie
ma pomysłów na przyszłość
naszej gminy. Z drugiej strony, co może obchodzić tego
„figuranta prawości” dalszy jej los, gdy już dziś stoi
przed nim widmo referendum,
z którego kpi i naśmiewa
się a przy tym jednocześnie
zwalcza wszystkie „kroki”
inicjatorów
referendum.
Już dziś śmiało można powiedzieć : ten „człowiek”
nie jest już w stanie sprawować swojej funkcji zgodnie z
prawem i sprawiedliwością.
…A spłacane kredyty, „ekonomisto”, były uwarunkowane harmonogramem spłat
już za czasów F. Skibickiego.
Nie okłamuj zatem społeczeństwa, że coś robisz, bo
tak naprawdę nie robisz NIC.

BAZYL

1 LIPCA 2012r.

PIKNIK RODZINNY I BIEG
PRZEŁAJOWY –
WIELKA PORAŻKA UMIG I
GIMNAZJUM
Na początku muszę Państwu
współczuć, że nasz gminny Informator informuje i reklamuje imprezy po „czasie”. Właśnie ostatni nr 3 Informatora
zaprasza nas na wielki piknik
rodzinny połączony z biegami przełajowymi. Słusznie, że
taka impreza jest reklamowana za gminne pieniądze, tylko
dlaczego, gdy piknik odbywa
się 1 lipca 2012r. nasza gminna gazeta trafia do mieszkańców np. osiedla Zacisze czy
Wesoła – 4-5 lipca 2012r.?
Czyja to wina? Możliwe, że i
w tym przypadku burmistrz,
Robert H. lub pani Katarzyna – asystentka obarczą winą
Bogu ducha winną pocztę. My
jednak wiemy swoje. Nasze
pieniądze są marnotrawione
na dużą skalę od samego początku nowożytnych rządów
Romana Kowalskiego, tak
jakby owa gazeta była prywatnym folwarkiem burmistrza
wydawaną dla jego uciechy
i kłamliwych oświadczeń.
Pytanie dlaczego musimy
za to płacić? Poddaję to osądowi naszym czytelnikom.
Piknik, tak czy owak odbył
się. Z donosów, które do mnie
dotarły, dowiedziałem się, że
nie gościło na nim zbyt wielu
mieszkańców naszego miasta.
Co prawda brylowała tam nasza radna G.Kindra, za którą
biegał „przystojny” promotor
miasta i robił zdjęcia, jak rasowy fotoreporter. I to wszystko,
jeśli chodzi o atrakcje, które
mogły nas tam spotkać. Nie
jest /nie była/ to porażka burmistrza. Nazwałem to klęską.
BAZYL

SUKCES WOLNEJ
PRASY CHOCIANOWA
Od 1 września 2012r. dzięki
grupie powiązanej bezpośrednio z Wolną Prasą Chocianowa
wraca do nas opieka medyczna
w dni wolne, niedziele i święta.
Po wzmiance w numerze 3 gminnego Informatora stwierdzam,

że w trosce o dobro i potrzeby
mieszkańców miasta i gminy
nasz burmistrz notorycznie kłamie! Stwierdzamy tak, ponieważ
nadal nie rozumiemy, co stało na
przeszkodzie, aby taką opiekę
zafundować naszym mieszkańcom znacznie wcześniej. Niestety
wcześniej, o czym nasz burmistrz
informował w jednym z wydań Informatora gminnego, R.Kowalski
był bezradny w tej kwestii tłumacząc się obowiązującym prawem.
Jak widać dopiero naciski ludzi
stojących w opozycji do pana Kowalskiego sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe. Cud refe-

rendalny czy co?Kłamcę zawsze
zdradzi długi nos a na pewno
zachowane materiały z poprzednich wydań Informatora Miasta
i Gminy Chocianów. Brawo.
Sławomir Tomczak

KTO DAJE RADOŚĆ
DZIECIOM
W CHOCIANOWIE?
Kto tak naprawdę daje w naszej gminie radość dzieciom, jak to robi i za ile?
Aby prawdzie stało się zadość
przypomnę Państwu, że najlepsze imprezy dla dzieci od wielu
już lat (Dzień Dziecka) serwuje
na własny koszt człowiek z naszej gminy pan radny Norbert
Piotrowski. Od wtajemniczonych
wiem, że całą dietę, którą otrzymuje pan radny z racji swojej
funkcji odkłada właśnie na ten
cel. Niestety w gminnej gazecie
nie ma o tym żadnej wzmianki
tak, jakby Dzień Dziecka organizowany przez pana Norberta był
dla naszej gminy czymś zbędnym a nawet szkodliwym. Pomimo faktu, że zawsze sto razy
więcej uczestników korzysta i
bawi się na imprezach u Radnego niż na hucpach za grosze
przygotowanych przez CHOK.
Zaczynam coraz bardziej za-

stanawiać się co CHOK robi z
pieniędzmi otrzymywanymi z
budżetu miasta? Czyżby była to
tylko kasa na wypłaty dla pracowników CHOK-u? Swoją drogą
samo odczytanie podziękowań w
Informatorze gminnym dla sponsorów zdziwiło mnie ogromnie.
Zdziwiło, bo wymienia się tam
podmioty, które dostają umorzenia, odroczenia podatków czy
inne daniny od miasta (np. Smulders Polska, Hodrol Sp. z o.o.
czy Zofia Skawińska). Za co też
mamy dziękować komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, skoro właśnie ta komisja
ma obowiązek wspierać różne
inicjatywy i żadnej łaski nie robi?
Tym samym mogę stwierdzić, że
tak naprawdę filantropów w naszej
gminie jest tylko dwóch. Roman
Kowalski, który rozdaje wszystko
co możliwe swojemu elektoratowi i Norbert Piotrowski, który czysto zdobywa serca dzieci.
Wróćmy jeszcze na chwilę do naszej instytucji kultury – CHOK-u,
która dziś na mieście nazywana
jest pralnią i zaczynam ubolewać nad faktem, że dowodów
chyba na to mi nie braknie po
kontroli odpowiednich instytucji.
Posłużę się znów ostatnim numerem
Informatora
gminy
Chocianów, gdzie w artykule o
„Wakacjach w gminie” możemy wyczytać, że pani Sylwia
Stachowicz jest tak bystrą organizatorką, że oprócz remontu w CHOK-u nie jest w stanie
więcej od siebie dać. Dobrze,
że chociaż pozyskała organizatorów – sponsorów, bo w przeciwnym razie nasze dzieci musiałyby zadowolić się kolejnymi
mrzonkami naszego burmistrza.
Fenomenalne jest również to,
że niedoszły „Palikot” R. Kowalski wkręcił w to nawet lokalną parafię. Brawo. Niech
gra i zabawa się zacznie.
Sławomir Tomczak

Norbert
Piotrowski
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WESTERN - DZIKI ZACHÓD
Konkurencja działa, czyli brak kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy II AWP
i brak inwestycji
Jak Państwo wiecie, w naszej gminie robi się to, co się
chce a nie to, co jest najbardziej potrzebne mieszkańcom.
Pozyskanie inwestorów, stworzenie nowych miejsc pracy staje
się zbyteczne, gdyż dobrobyt rozlewa się na naszą gminę z każdej
strony. Dobrobyt dla znajomych i kolesi, oczywiście. Reszta ma
to, na co pozwala lub to, na co się godzi. Garstka ludzi decyduje,
a raczej wegetuje w gminie. Inwestor kupił kino. Chce otworzyć
salę weselną oraz wybudować hotel i tym samym stworzyć nowe
miejsca pracy. Niestety wyrzucenie z ubiegłorocznego budżetu
oraz brak w tegorocznym budżecie inwestycji kanalizacji sanitarnej na ulicy II AWP to nie przypadek. Czy stworzenie sali
weselnej i otwarcie
hotelu nie byłoby
silną, wręcz zabójczą konkurencją dla
obecnej
restauracji
Słoneczna i hotelu na
ul. Ratuszowej? Kanalizacja zatrzymana
przez kogo i na czyje
polecenie? Do tego
wszystkiego włamanie do kina, z którego
zginęły dokumenty
dotyczące działalności firmy oraz rejestrator nagrywający poprzez kamery zamontowane na zewnątrz i wewnątrz dźwięk i obraz. To wszystko w
czasie, gdy rozstrzygają się kwestie o dalszy zasadny remont
kina. Jakby komuś było mało, dodam jeszcze, że to nie nowy
inwestor, który chce stworzyć miejsce przyjaznego odpoczynku otrzymuje odroczenie czy umorzenie podatku a właściciel
restauracji Słoneczna i hotelu przy ul. Ratuszowej. Dziwne?
Nie, nie dziwne, to prawda. Czy inwestycji w kanalizację sanitarną nie wstrzymała gmina, burmistrz, prezes PWK -przyjaciel burmistrza? Ależ TAK. Czy to przypadek? Zapewne NIE.
Szanowni Państwo, nawet w wieloletnim planie rozwoju
PWK nie ma tej inwestycji. Dlaczego? Domyślcie się sami.
Ja mówię STOP układom politycznym. Na końcu chciałbym zaznaczyć, iż na tablicach gminnych znajdujących się
na skrzyżowaniach ulic widnieje informacja umożliwiająca dojazd do hotelu i restauracji Słoneczna. Niestety w gminie nie ma żadnej umowy mówiącej o korzystaniu z tej fomry reklamy zamieszczonej na gminnych tablicach. To taki
mały gratis burmistrza dla kolegi. Czy zatem to wszystko nie
budzi żadnych podejrzanych wątpliwości? Podsumowując:
1. Brak kanalizacji na II AWP (wyrzucenie ze starego budżetu;
brak w nowym)
2. Odroczenie spłaty prawdopodobnie kilkudziesięciu tysięcy
podatku za 2011r.właścicielowi restauracji Słoneczna i hotelu
3. Prezes PWK ściśle powiązany z restauracją Słoneczna i hotelem (nowa konkurencja niewskazana)
4. Brak w wieloletnim planie rozwoju inwestycji kanalizacji
sanitarnej na ul. II AWP, gdzie znajduje się kino (według mnie
to dziwne, a do tego wszystkiego wielkie milczenie owiec w
Radzie Miejskiej w Chocianowie- lepiej wyrzucić mnie z pracy
a reszta niech uważa, że nic się nie widziało i nie słyszało).
Proszę to przemyśleć i wysnuć własne wnioski. Po prostu
róbmy swoje. Walczmy z patologią tej władzy a potem zdecydujmy czy nadal chcemy być zarządzani przez takich ludzi.
Pozdrawiam
Krzysztof Budzeń

S T R A C H
Nie będę zagłębiała się w relacje
pomiędzy radnymi, ponieważ nie
należę do ich grona, jednakże już
na pierwszy rzut oka widać, że
nie do końca jest tak, jak opisali
to w ostatnim numerze INFORMATORA nieliczni z nich. Ostatnie sesje pokazały, jak szanują
się nawzajem. Pobudki mogą być
różne. Być może chęć pokazania
kto ważniejszy albo kto może
więcej...Z obserwacji pracy Radnych można wyciągnąć pewne
wnioski. Ich praca nie jest lekka i wymaga ogromnej wiedzy i
roztropności. Jeśli nie szuka się
optymalnych rozwiązań można
popełnić wiele błędów. Merytoryka i dobro mieszkańców, które
muszą być brane pod uwagę, to
nie lada wyzwanie i sztuka. Jak
rozeznać, co jest lepsze w danej
sytuacji przy ograniczonych możliwościach finansowych? Biorąc
pod uwagę wszystkie ograniczenia przede wszystkim powinien
liczyć się człowiek. Najważniejsze w mojej ocenie jest zdrowie,
koszty oraz jakość życia. Społeczeństwo ubożeje, poza nielicznymi wyjątkami rzecz jasna.
Moim zdaniem jeśli pojawiają się
obiekcje np. co do prawidłowości
wyliczenia stawek za wodę i ścieki a przy tym wzbudza to takie
reakcje a nie inne, to powinno się
zaczerpnąć wiedzy u fachowców
a nie u autorów kalkulacji tychże
stawek. Moje zdziwienie wzbudza też fakt, że w materiałach na
sesję dotyczącą nieszczęsnych
stawek za wodę i ścieki pojawiła
się uchwała, w której przed głosowaniem nad uchwałą o uchyleniu

S I Ę

poprzedniej ujawniono wynik.
Ciekawe… Od razu skojarzyło
mi się to z ustawianiem wyników
meczy… Chyba wpływ EURO
2012. Pieniądze zawsze wzbudzały emocje i jak nie wiadomo było
o co chodzi, to chodziło właśnie
o nie. Kolejna sprawa, to kontrowersyjne oświadczenia majątkowe. Osobiście, po ich przeczytaniu nie doznałam palpitacji serca.
Szczerze mówiąc nie interesuje
mnie kto ile ma na koncie. Każdy
wie w jaki sposób osiągnął swój
stan majątkowy (ciężką pracą czy
inną drogą). Zastanawia mnie
jednak to, dlaczego w oświadczeniach majątkowych nie wszystkie
zasoby materialne zostały wykazane (mam na myśli te, które
powinny się w nich pojawić). Z
braku wiedzy? Z innych powodów? Dlaczego niektórzy autorzy
tych „niedociągnięć” dyskredytują osoby, które analizują oświadczenia pod kątem ich zgodności z
prawem? Boją się konsekwencji?
O jaką prawdę zatem chodzi tym,
którzy o nią tak zabiegają? Czy
zależy ona od tego, kto ją głosi?
Czymże ona jest? Frazesem? Kolejna sprawa, która zaprząta mój
umysł, to wysokość zarobków
kierowników jednostek stojących
niemalże na skraju bankructwa.
Można dywagować nad stanem finansowym MZGKiM, PWK czy
innych jednostek. Faktem jest, że
mieszkania komunalne schodzą
ze stanu gminy jak świeże bułeczki, natomiast zatrudnienie i
zarobki nie. O PWK się nie wypowiadam, bo wiele już zostało
powiedziane w tym temacie i wie-

B A Ć
le w tym temacie ukryto. Wiele
mówi się o nienawiści, o tym, że
zgoda buduje a niezgoda rujnuje.
Nasza postawa kształtuje wszystko, co dzieje się wokół. Moje pytanie do przewodniczącego Rady

brzmi: dlaczego, tak dla świętego
spokoju, nie zmienił godzin Sesji
i nie rozpatrzył wniosków składanych przez mieszkańców? Nie
byłoby milej i przyjemniej? Nikt
nie wmówi mi, że to z miłości
czy troski o dobro mieszkańców.
Chęć dialogu powinna wziąć
górę, ale w tym największy jest
ambaras, aby dwoje chciało naraz… Nikt nie wmówi mi, że osoba, która szantażuje burmistrza
swoim odejściem z Jedności, jeśli
ponownie zatrudni niewygodną
dla niej osobę, czyni to z miłości
a nie z nienawiści do drugiego
człowieka. Nikt też nie wmówi
mi, że ktoś kto wyrzuca innych
z pracy, z domu, nawet z miasta
kieruje się miłością. Na lewo i
prawo szarżuje się stwierdzeniem
„to kłamstwa i pomówienia”. W
żadnym tekście INFORMATORA nie znalazłam informacji prostujących. Znalazłam za to mnóstwo ogólników. Ten, tamtych
podaje do sądu. Za co? Konkretów brak. Co było kłamstwem,
co pomówieniem? Nadal niczego nie wiem. Inni pewnie też.
Czy chodzi o pieniądze? Skąd
tyle kłamstwa i obłudy? Daleko
nam jeszcze do otwarcia wrót
wiary. Najpierw powinniśmy
zamknąć wrota piekieł naszych
serc. I w tym nam dopomóż Bóg.

lukrecja
„Człowiek mądry więcej
uczy się od swoich wrogów,
niż głupiec od przyjaciół.”
Benjamin Franklin
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informacje o stanie mienia
komunalnego (gminnego)
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr
66.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia
29.03.2012r. mówi o zasobach
mienia komunalnego Gminy
Chocianów (mienie gminne oraz
mienie komunalnych osób prawnych). Mieniem gminnym jest
własność i inne prawa majątkowe
wyszczególnione w dalszej części informacji. Wśród należności długoterminowych (których
okres spłaty wynosi ponad jeden
rok) na dzień 31.12.2011r. wymienione zostały należności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chocianowie - 982.392,54zł ( należności z tytułu wypłaconej zaliczki
i funduszu alimentacyjnego).
Wśród aktywów obrotowych na
dzień 31.12.2011r.
wykazano
tylko w związku z samym PWK:
należności krótkoterminowych
w kwocie 251.734,00zł, zobowiązań krótkoterminowych z
tytułu dostaw i usług na kwotę 242.487,00zł oraz inwestycji
krótkoterminowych w wysokości
-34.641,00zł. W 2011r. prawo
własności gminy zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz innych osób, z tego
w związku z dzierżawą gruntówne=2mln131tys.474m2, w tym:
na cele rolne=2mln 80tys.m2,
na cele usługowe= 17tys.86m2.
Poza tym gmina oddała w nieodpłatne użytkowanie 212tys.244m2
gruntów. W 2011r. nastąpiły zmiany zmniejszające majątek gminy.:
1. Budynki i lokale=1mln377tys.15m2, w tym: a) sprzedaż
lokali mieszkaniowych w drodze
bez przetargowej - 46tys.902m2
(sprzedano 18 mieszkań o łącznej
powierzchni
908,55m2
oraz 4 budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej 375,20m2).
b) sprzedaż lokali użytkowych
w drodze przetargu -93,8m2
2.Grunty=16tys.765m2, w tym:
a) sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu
Chocianów-5tys.865m2, Raków-6tys.600m2,Brunów-4tys300m2,
b) sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej
Chocianów-619m2, c) z mocy
prawa nieodpłatnie, na podstawie decyzji administracyjnych (burmistrza), przekazano:
Jabłonów-6tys.100m2
,Chocianowiec-14tys.100m2,
Żabice (grunty) 13tys.635m2,
Ogrodzisko- 3tys.m2. W 2012r.
przewiduje się zmiany stanu mienia komunalnego zmniejszające:
1.Budynki i lokale, w tym:
a) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bez przetargowej

Chocianów-25 lokali- 1tys.100m2
Trzebnice- 4 lokale- 150m2,
b) sprzedaż lokalu usługowego w Chocianowcu – 57m2, c)
zbycie gruntów w drodze przetargu:Chocianów-41tys.52m2,
Brunów-22tys.300m2,
Michałów-2tys.300m2, d) zbycie nieruchomości w drodze bez przetargowej: Chocianów-1tys.361m2
Szanowni Państwo,
Wyprzedaż majątku gminy przez
obecnego burmistrza, to podstawa jego działania. Dochody,
jakie uzyskał z tytułu sprzedaży
gminnego zasobu nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz wydzierżawienia wieczystego a także ogromnej ilości sprzedanych
budynków, mieszkań, gruntów,
to 1.000.098.357,77zł, z tego:
a) 54.909,79zł-to wpływy z opłat
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 37.690,95zł, c) dochody z
najmu i dzierżawy- 131.440,04zł,
d) wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości- 845.112,41zł, e)
wpłaty za nabycie gruntów rolnych- 7.335zł i leśnych- 18.836zł.
Czy Państwa to nie przeraża?
Mnie, owszem. Za „grosze”
sprzedano budynki i lokale-1mln377tys.15m2,wydzierżawiono
gruntów- 2mln80tys.m2, przekazano w nieodpłatne użytkowanie-212tys.m2, sprzedano 18 lokali,
sprzedano nieruchomości gruntowe w przetragach- 16tys.769m2,
bez przetargu- 619m2 a pieniądze rozeszły się po kościach na
zatrudnienie i rozdawnictwo.
Burmistrz chwali się, że zmniejszył zadłużenie o kwotę: 1,6mlnzł
W końcu wyprzedał przeogromny majątek gminy i zarobił wraz
z dzierżawą 1.000.098.357,77zł.
Można było zarobić dużo więcej.
We wrześniu pan burmistrz będzie musiał dotować szkoły. W
grę wchodzi kilka milionów złotych!!!. Nie dość, że burmistrz już
nie ma pieniędzy ze sprzedaży
majątku, nic praktycznie nie zrobił, to będzie musiał jeszcze wziąć
kredyt, aby pomóc szkołom przetrwać do końca roku. Co zatem z
inwestycjami? Obiecanki, cacanki. W takim tempie do końca kadencji burmistrz wyprzeda gminę
do ostatniego m2 a kasy jak nie ma,
tak nie ma, inwestycji zresztą też.
Zaznaczyć należy, iż samo odraczanie czy umarzanie podatku ,
to strata finansowa gminy. Zaraz
minie dwa lata a poza rozdawnictwem, marnotrawstwem publicznych pieniędzy, nie widać
w naszej gminie perspektyw.
Wszędzie dookoła tylko podejrzenia o korupcyjny charakter sprawowania władzy. Tym

sposobem gmina Chocianów
biednieje i cofa się w rozwoju.
Krzysztof Budzeń

OSZUKANI
MIESZKAŃCY
Temat woda i ścieków powraca jak bumerang. Kłamstwo ma
krótkie nogi. Nie da się tak łatwo
przechytrzyć pana Wojewody,
który weryfikuje uchwałę pod kątem jej zgodności z prawem. Jak
Państwo wiecie obaj znani nam
panowie (ci, co uzgadniali stawki) w związku z tym, że wojewoda zaskarżył uchwałę dotyczącą
taryfy za wodę i ściek stwierdzając, że została podjęta z naruszeniem prawa, szybko namówili
Radę Miejską, aby po otrzymaniu skargi Wojewody uchyliła
uchwałę. Radni i ci, którzy ich
namówili do uchwalenia „wadliwej” uchwały przyznali się tym
samym do złamania prawa. Rada

Miejska wielokrotnie informowana była o nieprawidłowościach
związanych z kalkulacją stawek.
Pomimo tego faktu, nie podjęto
żadnych kroków w sprawie wyjaśnienia wątpliwości. W uchwale
o uchyleniu uchwały dotyczącej
taryfy za wodę i ścieki dopisano,
że stawki uchyla się dopiero od
września 2012r. Wspomniani wyżej panowie pokazali, że dokonali
przekrętu stulecia. Wiedzieli, że
uchwała jest niezgodna z prawem
a pomimo tego nakłonili Radę do
jej podjęcia. Następnie namówili
radnych, aby ją uchylili. Spółce
PWK potrzebne były środki finansowe i dlatego nielegalnie od
1 kwietnia 2012r. pobiera od nas
mieszkańców pieniądze za wodę
i ścieki według nowych ( a nie
starych) stawek. Nielegalne pieniądze będą wpływać do PWK
aż do września. Trudna sytuacja
finansowa Spółki wynikająca z
niegospodarności i złego zarządzania Prezesa stała się powodem
wzrostu stawek. Obaj panowie
musieli, ba chcieli, wprowadzić
w błąd nie tylko mieszkańców,
ale i Radę, aby w ten sposób
usprawiedliwić się za wszelką
cenę. Wojewoda uchyli i drugą
uchwałę. Ciekawe, co na to radni?

Szanowni Państwo, Spółka powinna zwrócić nam pieniądze za
nielegalnie wprowadzoną taryfę.
Różnica pomiędzy starą a nową
ceną za wodę i ścieki powinna
natychmiast z powrotem trafić
do naszych portfeli. Zapewne nie
wróci, ponieważ Spółka nie mogłaby dalej wegetować. Nie robiono by nic także przez kolejny
rok. Co zatem nas czeka? Obaj
panowie mogą wpaść na pomysł,
aby różnicę pomiędzy starą a
nową stawką zaliczyć na poczet
przyszłych należności. Przez jakiś czas nie będziemy płacić lub
będziemy płacić mniej. Gdybyśmy jednak zażądali zwrotu pieniędzy pobranych niezgodnie z
prawem obydwaj panowie musieliby przyznać się do tego, iż
dokonali przekrętu stulecia i musieliby przeprosić wszystkich za
to, że celowo oszukali mieszkańców i okradli ich w biały dzień.
Musiała się przecież znaleźć kasa
na wypłatę dla prokurenta, który
nie świadczy pracy. Reasumując,
taryfy za wodę i ścieki, to jeden
z nielicznych przykładów na to,
że w gminie dzieje się bardzo źle.
Uważam, że najwyższy czas coś
z tym zrobić. Mówię stanowcze
NIE: korupcji, układom, kolesiostwu. Dość złego zarządzania i niegospodarności kosztem
mieszkańców. Lepiej dziś powiedzieć STOP, niż żałować, że się
nic nie zrobiło. Po co za dwa lata
narzekać, skoro już dziś można
przerwać działania korupcyjne.
Krzysztof Budzeń

„...gdy się zastanawiam nad naukami
i sztukami, muszę
uznać, że człowiek
jest najmędrszy ze
zwierząt...
ale gdy widzę zbytki,
kłamstwa, zdrady,
mordy, wojny
muszę przyznać, że
nie ma głupszego
i gorszego zwierzęcia
jak człowiek...”
Diogenes

OŚWIADCZENIE
...na oświadczenie Romana
Kowalskiego zamieszczone
w 3 numerze Informatora .
Dziękuję panu burmistrzowi,
że w swoim oświadczeniu poruszył temat stanowiska prezesa PWK. Nigdy nie składano mi takiej propozycji.
Ciekawe, że miałem według
pana Romana aspirację zostać prezesem PWK za 60tys.
zł rocznie a zrezygnowałem

ze stanowiska kierownika
MZGKiM za 100tys.zł rocznie. Różnica pomiędzy mną
a panem burmistrzem polega na tym , że ja w obronie
prawdy gotów jestem nawet
poświęcić pracę, natomiast
pan Roman musi kłamać, aby
utrzymać się przy władzy.
Krzysztof Kamil Budzeń

TERENY
ZIELONE
- T E M AT TA B U

W sprawie terenów zielonych zapanowała niezręczna cisza. Mieszkańcy muszą NADAL płacić za coś,
co do nich nie należy. To
już w tej gminie standard.
K.K.Budzeń
W SIERPNIU 2012R. NIE
RUSZY BUDOWA DOMU
SOCJALNEGO!
…a przynajmniej nie na ulicy
Sportowej. Ta oczekiwana inwestycja (pytanie: przez kogo?), jak
informuje nas „propagandowa”
gazeta Informator Miasta i Gminy Chocianów ma ruszyć już w
sierpniu tego roku. Można byłoby uwierzyć w tą informację,
gdyby pisał ją ktoś inny a nie R.
Harenza. Z samej analizy tekstu
zamieszczonego w gazecie wynika, że to zestaw bzdur. Pan Robert
pisze tam jednocześnie, że gmina
stara się dopiero o dofinansowanie budowy w kwocie 700tys.zł –
a budowa rusza już w sierpniu,. W
którym sierpniu? Sierpniu 2012r.?
Jak nam wiadomo do tej pory nasz
promotor-prokurent, dziennikarz i
pierwsza tuba propagandowa Chocianowa dzielnie wyciąga kasę.
Pomógł w upłynnieniu udziałów
RTBS Lubin, za co dostał lekką ręką prawie 3tys.zł nagrody.
Powinniśmy zadać sobie pytanie: ile ten człowiek zdołał już
wyciągnąć pieniędzy z gminnego
skarbca i na ile nas jeszcze będzie mamił pokrętnymi tekstami?
BAZYL
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O Ś W I A D C Z E N I A
Pomimo wielu trudności i zmagań ze złośliwą krytyką osób
składających
oświadczenia
majątkowe udało mi się przedstawić Państwu drugą część
ciekawego materiału zaczerpniętego z BIP Chocianów.
Przypominam więc jeszcze
raz, że oprawa i komentarz jest
zupełnie subiektywnym spojrzeniem na cyfrę i charakterystykę danej persony. W materiale tym unikałem złośliwości
i sarkazmu na tyle, na ile badany materiał mi pozwolił.
…i tak zaczynam od „głowy naszego małego państwa”
burmistrza Romana Kowalskiego. Niestety
nie
podejmowałem się tego
niewdzięcznego
zadania, jakim
jest scharakteryzowanie tej osoby, gdyż stwierdziłem, że pan
burmistrz jest tak znany, że
mój komentarz będzie zbędnym dodatkiem do tego gara
bigosu, w którym jeszcze trochę przyjdzie nam się grzebać.
Z przykrością muszę jednak
stwierdzić, i państwo powinni
o tym wiedzieć, że nasz burmistrz bazgroli, jak kura pazurem. Ta niechlujność, jaką posłużył się burmistrz wypisując
oświadczenie majątkowe, nie
pozoliła mi na rozszyfrowanie
ile ten gość zarabia. Przyjąłem
jednak, że jest to raczej kwota
169.345,00zł (jeżeli nastąpił
błąd, to jest to wina samego
oświadczeniodawcy). Na miesiąc nasz „uroczy” burmistrz
ma aż 14.112zł. Nie myślcie
jednak moi mili, że jest to
kwota powalająca, o nie. Pan
Roman K. nie posiada przecież ani domu, ani mieszkania, nie wspominając już o
toyocie. Przypuszczać więc
należy, że pan Roman mieszka
w namiocie a do pracy jeździ
rowerem. I tu akurat bym się
pomylił, gdyż jest zupełnie
inaczej. Oświadczenie jest
tylko oświadczeniem i pozostaje nam zaufać na słowo, że
wszystko jest zgodne z prawem

i sprawiedliwością. Rodzi się
więc pytanie na co R.Kowalski
pożyczył aż 189tys.zł? Czyżby inwestował np. w majątek
gminy? Wątpię! Przejrzałem
niemal wszystkie dostępne w
internecie oświadczenia majątkowe pana R. Kowalskiego
i przyznać muszę, że jest to
lektura iście sensacyjna. Wiele jest tam niejasnych wątków,
do których można się przyczepić i tak się zapewne niebawem stanie – aby zadość uczynić prawdzie. Reasumując,
uważam że wszystkie oświadczenia pana Romana przedstawione do ogólnej wiadomości
społecznej są bardzo kontrowersyjne i temu właśnie powinny się przyjrzeć wyraźniej
inne Organy – niż mój mózg.
Ryszard Bartosz – przewodniczący
RM
O tym człowieku można napisać niejeden
esej, ale szkoda
mi jakoś na tego
pana
papieru
w gazecie. W oświadczeniu
majątkowym pana Ryszarda zachwyciło mnie zdanie:
„Pełnienie funkcji społecznej w RM w Chocianowie8.231,74zł”. Panu Ryszardowi
chyba się coś pomyliło, bo jeżeli pełni swoją rolę społecznie, to dlaczego bierze za to
ponad 8tys.zł? Po tym można
chyba stwierdzić, że ten człowiek nie wie, co to Rada Miasta itp. …i dlatego chyba, tak
notorycznie łamie statut i prawo. Nie mi to jednak oceniać,
gdyż fakturę za te wszystkie
błędne decyzję naszemu radnemu wystawi kto inny…
Nie da się jednak ukryć faktu,
że odkąd radny jest radnym
R. Kowalskiego, to jego stopa życiowa wyraźnie się powiększyła i to jest chyba właśnie ta cena za poddańczość.
Tak oto, do niedawna jeszcze
technolog wody rocznie wyciągał wraz z pracą w KGHM i
dietą radnego: 50.943zł, co po
przeliczeniu na miesiąc daje mu

M A J Ą T K O W E
do dyspozycji kwotę: 4.245zł.
Trzeba przyznać, że to niewiele, biorąc pod uwagę, że
jest jedynym żywicielem rodziny. Wierzymy jednak, że
koneksje, które umożliwiły
mu zatrudnienie w KGHM
odmienią go tak wyraźnie,
że przestanie nam grać „na
trąbie” – szarej. Na koniec
dodam tylko, że jak dalej będzie słuchał tego blondyna
z partii Jarka, to może – nie
daj Boże – oszaleć i zaszczyci nas swoją apostazją (żarcik wakacyjny). Być albo nie
być? Być, aby tylko kasa była.
Halina Pluta – dyrektor gimnazjum
w
Chocianowie
Pani Halina już od wielu lat
zaliczana
jest
do grona osób z
„dużym portfelem”. Nic dodać
nic ując, bo te
ostatnie oświadczenia, które przejrzałem również nas o tym zapewniają.
Wielu naszych mieszkańców
widziałoby tę panią na fotelu burmistrza miasta i gminy
Chocianów, bo niby na to sobie zasłużyła swoją gospodarnością w gimnazjum. Nam
jednak wydaje się, że kariera
pani Pluty powoli dobiega
końca. Nie jest to złośliwość
z mojej strony, tylko sucha
obserwacja możliwości pani
Haliny a z tym, jak wiemy jest
coraz gorzej. Niemniej jednak
nikt sobie nie wyobraża, aby
mógł już teraz ktoś zastąpić
panią Halinę P. w gimnazjum.
Pani Pluta wśród dyrektorów placówek oświatowych
w naszej gminie zajmuje wysokie miejsce w czołówce,
tuż zaraz za ulubienicą pana
burmistrza – dyr. z Trzebnic.
Roczne przychody dyrektorskie, to 89.133,68zł, gdy
dodamy do tego 16.216,08zł
diety radnej powiatowej i
jakieś tam drobne z umów
zleceń, to kwota ta urasta do
106.037,94zł, co na miesiąc
daje do dyspozycji pani Halinie bagatela 8.836,45zł. To
wszystko powinno nam wy-
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starczyć i nie powinno nas
już dziwić, że na drobne wydatki pani H.Pluta zostawiła
sobie 2.500zł a większą kasę
włożyła w lokaty: 5x12tys.zł.
Papiery wartościowe, to chyba hobby wszystkich „wysoko postawionych”, bo i pani
Halina zainwestowała w nie
aż 10.900zł. Fakt, że nie ma
domu a tylko działkę o wartości 28tys.zł nikogo nie
powinno już dziwić, to jak
nam wiadomo jest syndrom
„przepisywania”.
Do tego
wszystkiego musimy jeszcze dodać kasę z OFE po ś.p.
mężu pani Pluty w wysokości 21.386zł (z tego było do
zapłaty 19% podatku). A już
o dobrej klasie samochodzie
nie ma potrzeby wspominać.
Helena Kozińska – dyrektor
szkoły podstawowej
w Trzebnicach. Pani
Helena to liderka z
żółtą koszulką, którą
w imię „starej” przyjaźni założył tej pani sam burmistrz Roman Kowalski. To oczywiste,
że bliscy „znajomi” pana Romana nie mogą zarabiać tyle,
co np. poprzednia pani dyrektor w Trzebnicach, której obecna pani dyrektor beznamiętnie
pozbyła się ze szkoły. Ale tak
to już bywa, gdy argumentów
ni ma – wystarczyć musi siła.
Przejdźmy jednak do tych
sowitych wynagrodzeń pani
Heleny, które w skali kraju myślę, że są ewenementem. Za samą pracę w SP w
Trzebnicach pani dyrektor
zgarnia rocznie 95.931,71zł.
Mało tego, ta pani potrafi jeszcze „dzielnie” brać udział w
komisji alkoholowej, skąd lekką ręką pobiera roczną gażę w
wysokości .1330,50zł. Jak widać samotna matka wychowująca dorastającą córkę (…) na
roczny byt ma aż 97.262,21zł
a gdy podzielimy to na 12
równych miesięcy wyświetli się nam kwota 8.105,18zł.
Da się żyć? DA DA DA!
Jak widać po powyższym czasami znajomości się opłacają.
Można wtedy zgromadzić na

koncie kwotę 48.199zł lub zainwestować w fundusz inwestycyjny 18.181zł i nie martwić
się o jutro, bo jutro, to prawie
już dziś, tyle tylko, że jutro…
Ewa Bobeła – kierownik USC
Jak dobrze pamiętam, to pani
Ewa jest „spadkiem” po F.
Skibickim, ale ten fakt nie
powinien od razu wpływać
na jej spadek zarobków, a tak
niestety się stało. Niemniej
z pensji z UMiG plus zlecenia wyciąga ta pani kwotę
61.904,15zł, a gdy dodamy
do tego roczne zarobki męża
pani Ewy, to już zaczyna być
kolorowo. Razem państwo
Bobeła mają rocznie do dyspozycji kwotę 129.579,09zł,
co na miesiąc daje im
10.789zł. W rodzinie siła!
Stanisław Siwiec – radny z
Brunowa Pan Stanisław, to jeden z biedniejszych przedstawicieli „Rady
Wielkich”. Jest
to również człowiek, który najmniej zyskał na „przyjaźni” z
R. Kowalskim. Nie będę więc
tracił czasu na analizę czegoś,
co jest jasne: 2.540,60zł, to
maks. miesięcznych dochodów
pana Stanisława i jego żony.
Regina Olszewska – z-ca
kierownika RMG. Zawsze
miałem ochotę bliżej przyjrzeć się tej pani, ale z racji,
że zasiadam zazwyczaj na
widowni sali obrad „Wielkiej Rady” zmuszony byłem
czekać na jej oświadczenie
majątkowe. I co się okazało?
Cicha woda brzegi rwie…
Zarobki pani Reginy z niewiadomego mi względu są
dość skromne i wynoszą:
46.007zł, za to dom o wartości 350tys. i lokal użytkowy
o wartości 130tys.zl plus do
tego 4 działki o łącznej wartości 67.500zł – muszą już
robić wrażenie. Niestety u
państwa Olszewskich, to mąż
jest tą tzw. „głową”, bo gdy
dodamy do zarobków pani
Reginy przychody męża, to
zaczniemy z zazdrością podziwiać kwotę 163.739,15zł, co
na miesiąc daje 13.647,43zł.
Jak widać złoto przyciąga złoto
a pieniądz przyciąga pieniądz.
CIĄG DALSZY RACZEJ
NIE NASTĄPI.
Bazyl
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ROZDWOJONE KOŃC ÓWKI

DEMO(N)KRACJA

W moim mieście ludzie mają
strach w oczach. Wielkie przerażone oczy bojące się stanąć po stronie
sprawiedliwości. Ponoć strach ma
wielkie oczy. Wielkie przerażone
oczy małych ludzi. Mnie również
próbowano zastraszyć pozwami
sądowymi za to, że nie boję się mówić prawdy. To mnie nawet bawi…
bo nie ma nic zabawniejszego, jak
kryminaliści wołający o sprawiedliwość. Ciekaw jestem czy tak
ochoczo odwoływali się do Temidy
kiedy to oni byli sądzeni-kiedy nie
udało im się udowodnić swojej niewinności w sądzie? Toż to się nie
mogą złodzieje pogodzić z tym, że
ktoś kradnie ich „ dobre” imię- o ile
takie kiedykolwiek istniało. Kpina.
Jedyne czego nikt mnie nigdy nie
pozbawi to odwaga i moja wolnośćMałgorzata D.M.
bo bez wolności nie ma dobrobytu,
nie ma człowieczeństwa. Z chęcią
zasłonię własną piersią każdego
kto odważy się sprzeciwić złu jakie
panoszy się w tym mieście. Nawet
jeśli miałbym za walkę o to miasto i
jego mieszkańców zapłacić życiem
lub zdrowiem. Bo jeśli warto za coś
umrzeć to na pewno warto żyć. W
uzasadnieniu do podniesienia cen
wody i ścieków Pan Burmistrzmistrz ciętej riposty- napisał, że to
dla dobra PWK i uwaga! Dla dobra
mieszkańców!!! Zapytany przez
Radną Beatę Rolską o to co jest
dobrego dla mieszkańców w tym,
że będą płacić więcej za wodę i
ścieki odpowiedział- bardzo merytorycznie-, że nie będzie uzasadniał
swojego uzasadnienia. Odpowiedź
godna oklasków. Chylę czoła przed
elokwencją tej wypowiedzi i walę
głową o posadzkę. Coraz droższe
ubikacje taką mamy demokrację.
Boże a Ty widzisz i nie grzmisz.
Pani Radnej Kindrze, słynącej z
wszystkowiedzy również należą
Już w następnym wydaniu Wolnej Prasy Chocianowa się oklaski, gdyż po 2 miesiącach
(nr 7) przedstawimy Państwu opis sytuacyjny wizyty dalej nie rozumie dlaczego do taRomana Kowalskiego w Warszawie w Krajowym Za- ryfy potrzebny był wieloletni plan
rządzie Ruchu Palikota i jego propozycji wstąpienia do inwestycyjny PWK. Otóż Pani
Gradżino sprawa wygląda następuRuchu Palikota. Zamieścimy także informację o tym,
jąco: jeżeli planuje się z przychojak prywatne, chronione prawem tajności dokumen- dów pozyskanych z taryfy przeproty Bazyla znalazły się w sejmie RP i jak zapoznali się z wadzać wieloletnie inwestycje to
nimi bywalcy Sejmu RP. Za pośrednictwem naszej ga- potrzebny jest wyżej wymieniony
zety przedstawimy Państwu również oficjalne stano- plan. W latach poprzednich inwewisko Krajowego RP w sprawie Romana Kowalskiego. stycje planowane były tylko na rok
ówczesny dlatego takowy plan nie
Czytaj Wolną Prasę Chocianowa, bo posłowie RP (dzię- był wymagany. Prościej się już nie
da tego wytłumaczyć. Nie jestem
ki R. Kowalskiemu) już ją czytają w Warszawie.
Światowidem ale tak oczywiste
rzeczy jak potrzeba wieloletniego
TO NAJLEPSZA PROMOCJA DLA MIASTA CHOCIANOWA – planu inwestycyjnego przy planoROMAN CHCIAŁ WSTĄPIĆ DO RUCHU PALIKOTA
waniu wieloletnich inwestycji jest
chyba rzeczą oczywistą. Białe jest
Sławomir Tomczak białe, a czarne jest czarne. Mam nadzieję, że nie będzie już widniał na
Na rozdwojone końcówki włosów narzeka większość z nas. Co może być
ich przyczyną? Włosy są bardzo wyczulone na stan naszego zdrowia, a
także na samopoczucie. Ponadto włosy nie lubią wielu zabiegów, którym je
poddajemy i bardzo szybko ujawniają to w postaci „ brzydkich” końcówek
czy nawet wypadania. Zauważa się także, że efektem rozdwajania końcówek są preparaty chemiczne stosowane podczas rozjaśniania, farbowania i
inne zbyt agresywne działania mechaniczne takie, jak prostowanie, układanie, szczotkowanie czy wiązanie w kok. Każdy włos osłonięty jest łuską,
która wraz z jej wzrostem staje się coraz słabsza i bardziej narażona na
wyżej wymienione zabiegi. Włos ulega nadmiernemu wysuszeniu. Łuska
pęka, rozszczepia się i w konsekwencji dochodzi do rozdwojenia końcówek.
Dieta i tryb życia także mają negatywny wpływ na stan naszych włosów.
Niedobór witamin i minerałów, silny stres odbijają się na kondycji włosów
i zmniejszają ich odporność. Najlepszym sposobem na rozdwojone końcówki jest podcinanie włosów, ich właściwa pielęgnacja oraz odpowiednia
suplementacja. Dzięki tym zewnętrznym i wewnętrznym czynnościom
cebulki włosów zostają wzmocnione i następuje blokada dalszego procesu
niszczenia struktury włosa. Bez zmiany sposobu pielęgnacji włosów oraz
wyrobienia w sobie nawyku dbałości o nie a także bez odpowiedniego podejścia do stosowanej diety nie można liczyć na poprawę stanu włosów
oraz na to, że raz wzmocnione nie ulegną więcej ponownemu rozdwojeniu.

Roman Palikot

Pani ustach ten pyszny uśmieszek
wszechwiedzy- bo ten się śmieje kto się śmieje ostatni. HA HA.
Kpina. Kolejnym opisanym przeze
mnie aspektem tego, że rządzący w
tym mieście są „ chorzy” jest fakt
iż prezes PWK robił mi zdjęcia
w środku lasu. Cała Polska czyta
dzieciom a prezes PWK robi zdjęcia po lasach. Aż strach na jagody
chodzić. Panie Franku przydałoby
się żeby wziął się Pan za robotę, bo
ze sprawozdania PWK wynika że
jesteście na bardzo dużym minusie.
Zamiast zajmować się donosami i
oczernianiem opozycji weźcie się
w końcu do roboty. Było PWK 95
tys. na plusie a jest 76 tys. na minusie!!! Kpina!!! Pewnie kasa poszła
na aparaty fotograficzne… Kpina!!
Franek składa donosy, Roman jeździ do Warszawy na donosy, radni
zajmują się donosami, promotor i
asystentka zajmują się propagandą
i oczernianiem , kłamiąc przy tym
jak ta lala…. Nic tylko donosy i
walka z opozycją! Taki zapiernicz,
że nie ma czasu zrobić nic dla gminy. Za komuny używało się wyspecjalizowanego języka propagandy.
Natchniony lekturą Informatora
Gminy Chocianów zaprezentuję
przykład ubioru treści w słowa w
celu manipulacji czytelnika. Tak
więc oto abstrakcyjny przykład: Ty
idioto! Po co robisz referendum?
– Towarzyszu! Swoim postępowaniem zaszkodziliście Matuszce, a
także całemu narodowi robotniczo-chłopskiemu! Czy chcecie, aby
straszne zbrodnie zachodnich imperialistów i burżujów dosięgnęły
oazy socjalistycznego spokoju i
radości? Zapraszam do ponownego przeczytania DEZ- Informatora ze szczegółową analizą języka
i treści. Propaganda sukcesu!!KPINA!!!! Tego typu działania są
poniżej jakiejkolwiek granicy absurdu… przy was nawet Białoruś
jest rajem demokracji. Pozostawię
to bez obszerniejszego komentarza.
Wierzę, że mieszkańcy podziękują
wam należycie za waszą ciężką
pracę na rzecz gminy i każdego z
podatników z osobna. Na koniec
gratulacje. Polakom gratulujemy
Żywca a Jedności takich członków
jak Roman Kowalski i Franciszek
Bereżański. Ciekaw jestem jakie
stanowisko w tej kwestii zajmą ludzie kościoła bo wspieranie takich
Panów na włościach to już czysta
ironia o pomstę do nieba wołająca.
Piotr Budzeń
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KORUPCJA - A CO TO TAKIEGO?
W rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006 r. Nr
104, poz. 708) korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie,
przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę,
bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej,
osobistej lub innej, dla niej samej lub
jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich
korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu
funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej. W rozumieniu art.
2 cywilnoprawnej konwencji o korupcji sporządzonej w Strasburgu dnia 4
listopada 1999 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr
244, poz. 2443) korupcją jest żądanie,
proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio,
łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które
wypacza prawidłowe wykonywanie
jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej
obietnicę. Do warunków sprzyjających
korupcji zalicza się między innymi:
• Dużo władzy w rękach urzędników;
brak lub niewielka odpowiedzialność
karna za podejmowane przez nich decyzje
• Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez rząd; nieuregulowanie prawne kwestii lobbingu
• Interakcje w ramach wspólnych przedsięwzięć gospodarczych pomiędzy państwem a przedsiębiorstwami prywatnymi; niejasne zasady przeprowadzania
przetargów publicznych; nieprzejrzyście
prowadzone procesy prywatyzacyjne
• Obecność licznych świadczeń, dotacji
i zasiłków wypłacanych przez państwo
•Zaangażowanie znacznych środków
publicznych w pojedyncze projekty
• Zamknięte kliki dbające o własne
interesy, sieci kolesiowskie
• Źle opłacani urzędnicy
• Słabe więzy społeczne
• Brak wolności słowa; brak niezależnych mediów monitorujących poczynania władz
• Brak społecznych programów prewencyjnych.
Korupcja zakłóca funkcjonowanie mechanizmów rynkowych i ogranicza
potencjał inwestycyjny firmy. Szkodzi
finansom publicznym oraz deformuje
strukturę wydatków publicznych. Działania korupcyjne zmniejszają rentowność
inwestycji publicznych a nieewidencjonowany przepływ pieniędzy, obniża dochody państwa. Odstrasza inwestorów,
ogranicza poziom zaufania społeczeństwa do organów władzy państwowej,
a nawet podmiotów prywatnych. Z
powodu korupcji ograniczony zostaje
wzrost gospodarczy i realizacje celów
społecznych. Korupcja sprzyja naruszaniu praw człowieka, stanowi zagrożenie
dla demokracji. Korzyści wynikające
z korumpowania ułatwiają funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości.
Korupcja stanowi poważne zagrożenie
dla rozwoju. Podkopuje demokrację

i dobre zarządzanie przez naruszanie
procesów formalnych. Na skutek korupcji zmniejsza się zdolność instytucji do
wykonywania procedur, wypompowane
zostają zasoby a urzędnicy są zatrudniani
i awansują bez uwzględniania ich sprawności. Jednocześnie korupcja narusza takie wartości demokratyczne jak zaufanie
i tolerancja. Korupcja podkopuje również rozwój ekonomiczny, generując poważne wypaczenia i niesprawność. Dla
przedsiębiorców prywatnych, korupcja
zwiększa koszty prowadzenia działalności, dodając same pozaprawne opłaty,
koszty prowadzenia negocjacji z urzędnikami, ryzyko złamania uzgodnień i
ryzyko wykrycia. Chociaż niektórzy
utrzymują, że korupcja zmniejsza koszty
przez redukcję biurokracji, to ogólnie w
coraz większym stopniu przyjmuje się,
że dostępność łapówek nakłania urzędników do wymyślania nowych zasad i
opóźnień. Poza zwiększaniem kosztów,
korupcja wprowadza nierówne zasady,
chroniąc firmy mające powiązania przed
konkurencją i pośrednio promując firmy
mało efektywne. Korupcja wykoślawia
również sektor publiczny, przenosząc
inwestycje publiczne do projektów oferujących więcej łapówek. Urzędnicy
mogą zwiększać techniczną złożoność
projektów publicznych, żeby ukryć takie
układy, w ten sposób jeszcze głębiej zakłócając przebieg inwestycji. Korupcja
osłabia też zgodność z wymaganiami
konstrukcyjnymi, ochrony środowiska
itp., obniża jakość usług państwowych
i infrastruktury oraz zwiększa ciężar budżetu. Korupcja ma znaczący ujemny
wpływ na poziom życia obywateli. W
ramach korupcji zawierają się zarówno
nadużycia popełniane przez urzędników
państwowych jak defraudacja czy nepotyzm, jak i nadużycia wiążące osoby prywatne z urzędnikami: przekupstwo, wymuszenie, płatna protekcja lub oszustwo.
Korupcja polityczna jest to rodzaj korupcji związany z uczestnictwem w systemie
sprawowania władzy (rząd, parlament,
partie polityczne, inne wysoko położone jednostki administracji państwa).

KORUPCJA POLITYCZNA
Korupcja polityczna jest nadużyciem
powierzonej władzy przez przywódców
politycznych dla uzyskania prywatnej
korzyści, celem zwiększenia swej władzy lub bogactwa; nie musi dotyczyć
przekazywania pieniędzy, może przyjąć
formę „handlu wpływami” lub obdarzania specjalną przychylnością, co zatruwa
politykę i zagraża demokracji. Choć w
definicji mówi się o przywódcach politycznych, korupcja polityczna tyczy się
także urzędników państwowych, którzy
w ramach swoich kompetencji reprezentują wyższe organy władzy, w tym także
przywódców politycznych. Ważną cechą
aktów korupcji jest to, iż są to działania
bezprawne, a więc nie mieszczące się w
ramach praktyk dopuszczanych przez
przepisy obowiązujących aktów prawnych (konstytucji, ustaw, rozporządzeń,
kodeksów, regulaminów itp.). Innymi

słowy ten kto korumpuje, próbuje za
pomocą oferowanych dóbr i korzyści zachęcić daną osobę do działań bezprawnych lub naruszających przyjęte przez
daną instytucję zasady działania; mogą
też być to działania sprzeczne z obowiązującymi zasadami moralnymi. Według
Evy Etzioni Halevy korupcja polityczna
nie zależy od cech i interesów danych
klas społecznych, ani od charakteru i kultury politycznej szerokiej publiczności
(rank and file public), ale od kultury elity
politycznej i struktur politycznych, którymi rządzi. Na jej obecność ma wpływ
wymieszanie się struktur administracyjnych i politycznych, ingerowanie polityków i polityki partyjnej w sprawy biurokracji, dostępność biurokratycznych
środków dla potrzeb partii politycznych.
Wśród form korupcji politycznej wymienia się:

Łapówkarstwo

Łapówki są dawane w celu osiągnięcia
pewnych korzyści związanych z lokalnym prawem lub ominięcia pewnych procedur związanych z daną działalnością.
Mogą być też żądane przez jednostki administracji w celu wykonania procedury
za którą są już opłacani przez państwo.

Prezenty, datki

Podczas gdy przy łapówkarstwie istnieje intencja wpłynięcia na podejmowanie pewnych decyzji, przy „prezentach”
wystarczy, iż ktoś otrzyma przedmiot
o znaczącej wartości, nieliczący się do
pensji, dzięki posiadanemu przez siebie stanowisku. Wiele państw posiada
specjalne ustawy zapobiegające występowania takich dwuznacznych sytuacji.
Np. w przypadku, kiedy polityk kupuje
ziemię, na której wie, iż będą odbywały się budowy, a informacja na ten temat
jeszcze nie została upubliczniona, aby
następnie sprzedać ją za zawyżoną cenę.

Nepotyzm i kumoterstwo

Formą korupcji jest również nadawanie
przywilejów członkom swojej rodziny
(nepotyzm) lub przyjaciołom (kumoterstwo). Może tu również wystąpić łapówkarstwo, kiedy to udzielana jest łapówka
w celu zmuszenia kogoś do zatrudnienia
kogoś bliskiego na wysokie stanowisko.

Nadużywanie budżetu

Mogą istnieć również takie sytuacje, kiedy to osoba odpowiedzialna za budżet
danej jednostki państwowej, organizacji
czy projektu dysponuje i zarządza nim w
sposób niezgodny z przyjętymi normami.
Może np. zatrudniać firmy, które oferują
mniej korzystne warunki niż pozostałe,
lub opłacać wybraną firmę kwotą wyższą
niż ustaloną. Przykładowo odbywa się
przetarg dotyczący komputeryzacji pewnego urzędu miejskiego. Przetarg wygrać powinna ta firma, która oferuje najkorzystniejsze warunki, jednak wygrywa
go inna firma, która oferowała gorsze
warunki (bardziej korzystne dla samej
firmy) ale udzieliła łapówki osobie odpowiedzialnej za rozporządzanie budżetu.
Inną formą jest wydawanie pieniędzy z

budżetu na cele prywatne (spłata alimentów bądź komorników-komentarz red.).

Wsparcie kampanii wyborczej

Politycy często znajdują się w sytuacjach
korupcjogennych, ze względu na konieczność uzyskania pieniędzy na swoje kampanie. Często sprawiają wówczas wrażenie, że działają na rzecz organizacji, które
ich wspierały, co budzi głosy o korupcji.
Wspierający polityków utrzymują, że
zbieżność jest czysto przypadkowa. Cynicy zastanawiają się, dlaczego te organizacje w ogóle wspierają polityków,
jeśli nic za swoje pieniądze nie uzyskują. Z powodu implikacji finansowego
wspierania polityków przez korporacje,
takich jak postrzeganie tego jako kupowanie głosów wybranych urzędników.

Skutki polityczne i administracyjne

Korupcja wywołuje nieuczciwą konkurencję. W realiach politycznych, osłabia
demokrację poprzez wpływanie lub nawet
kompletne zmienianie procesów formalnych czy prawniczych. Korupcja podczas
wyborów i w jednostkach legislacyjnych
zmniejsza wierzytelność i narusza stabilność w ustawodawstwie; faworyzuje pewne grupy społeczne; zwiększa racjonalną
ignorancję. Innymi słowy narusza wartości demokratyczne takie jak równość wobec prawa, tolerancja i sprawiedliwość.

Skutki ekonomiczne

Korupcja osłabia gospodarkę poprzez
wywoływanie niestabilności i nieefektywności. W sektorze prywatnym, korupcja naraża firmę na dodatkowe, niepotrzebne wydatki lub odwrotnie: umacnia
firmę poprzez zmniejszenie wydatków
dzięki korzystania z łapówek a w konsekwencji stwarza nieuczciwą konkurencję
wobec innych firm działających uczciwie
i podlegających niezmienionym aktom
prawnym, a więc zakłóca funkcjonowanie
podstawowego mechanizmu rynkowego
jakim jest konkurencja. Stwarza też uzależnienie pomiędzy firmą a jednostką rządzącą (udzielającą korzyści).W sektorze
publicznym korupcja stwarza ekonomiczną niestabilność poprzez zarządzanie publicznymi pieniędzmi w sposób niewłaściwy, który najczęściej szkodzi państwu.
Spowalnia również rozwój gospodarczy..

Skutki społeczne

Poprzez obecność korupcji społeczeństwo
traci zaufanie do władzy lub jednostek
administracyjnych, a w konsekwencji zaczyna traktować łapówkarstwo oraz inne
formy korupcji jako jedyne skuteczne formy osiągania własnych celów. Występuje
również możliwość powiększenia się różnic pomiędzy klasami społecznymi – tymi
uprzywilejowanymi i tymi bez przywilejów – a w skrajnym przypadku wywołać
walkę klas. Dochodzi też do załamania
obowiązujących zasad moralnych, lub w
skrajnym przypadku do ich przeobrażenia, kiedy to pod wpływem czynników
korupcjogennych akt korupcji staje się
czynem zgodnym z obowiązują etyką.
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Warunki sprzyjające
korupcji politycznej
Deficyty informacji; Ograniczona
przejrzystość działań; Ograniczona wolność dostępu do informacji
legislacyjnych; Próby ograniczania wolności słowa i wolności
prasy; Ograniczona wierzytelność i kontrola nad sprawującymi
władzę; Źle funkcjonująca lub
silnie ograniczona demokracja;
Brak społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych monitorujących pracę rządu; Racjonalna ignorancja wobec
wyborów; Słabe wykształcenie
prawnicze; Lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości, co
powoduje brak formalnego uzasadnienia podejmowanych decyzji, a w konsekwencji utrudnioną
kontrolę procedur decyzyjnych;
Okazje i inicjatywy; Słabo opłacani pracownicy rządowi; Długa praca na jednym stanowisku
wpływa na powstawanie więzi
pomiędzy poszczególnymi pracownikami, co w konsekwencji
może zachęcić do korupcji czy
kumoterstwa; Warunki socjalne; Niewyedukowane społeczeństwo; W społeczeństwach,
gdzie integracja między ludźmi
nie jest ważna w porównaniu
do innych wartości, zauważa się
częstsze występowanie korupcji.

Człowiek, który posługuje się
przekupstwem narusza postulat podmiotowego stosunku do
każdej osoby, traktując przedmiotowo zarówno tego który
jest przekupywany jak i tych,
nad którymi zdobył przewagę
odnosząc korzyść ich kosztem.
Osoba przekupywana rezygnuje ze swojej autonomii, pozwalając używać siebie jako
środek do osiągnięcia celów
przez innych i jednocześnie
traktując przedmiotowo tych
ludzi, którzy ponoszą szkodę.

Osoby pozbawione szans o
ubieganie się o coś na skutek przekupstwa nie tylko
zostają w ewidentny sposób
pokrzywdzone, ale naruszona zostaje ich godność, należna każdej istocie ludzkiej.
W niektórych sytuacjach rozstrzygnięcie decyzji o wyborze
korupcji jako sposobu załatwienia określonej sprawy jest konsekwencją rozstrzygnięcia problemu etycznego, a więc takiego w
którym zachowanie jednej wartości wymaga naruszenia innej.
Jedną wartością jest uczciwość
rozumiana przez nie posługiwa-
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nie się przekupstwem, wartością
alternatywną może być zdrowie,
życie, wolność, sprawiedliwość.

źródło: Wikipedia

PA M I Ę TA J ! ! !
Nie podlega karze sprawca
przestępstwa korupcyjnego,
jeżeli korzyść majątkowa lub
osobista albo ich obietnica
została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o
tym fakcie organ powołany do
ścigania przestępstw i ujawnił
wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.
Jeśli byłeś świadkiem czynów o znamionach korupcyjnych bądź uczestniczyłeś w
nich zgłoś ten fakt na policję:
Wydział dw. z Korupcją KWP
we Wrocławiu
pl. Muzealny 2/4/6 / 50-035
Wrocław
Tel. 0 71 340 48 78
Fax 0 71 340 37 99
e-mail:

korupcja@dolnoslaska.
policja.gov.pl

Od 16 kwietnia 2012r. pod numerem 800-676-676 działa bezpłatna
infolinia Obywatelska Rzecznika
Praw Obywatelskich. Osoby z całej Polski mogą połączyć się zarówno z telefonów stacjonarnych,
jak i telefonów komórkowych
należących do wszystkich sieci:
Orange, Play, Plus i T-mobile.
Łącząc się z Infolinią Obywatelską, każdy obywatel może uzyskać podstawowe informacje o
prawach człowieka i kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich. Tą drogą można również
dowiedzieć się wszystkiego o
prawie antydyskryminacyjnym.
Jeżeli sprawa nie jest związana z
kompetencjami RPO, pracownicy
Infolinii starają się udzielić informacji, gdzie można się z daną sprawą zwrócić by uzyskać pomoc.
Telefon obsługują doświadczeni
prawnicy-pracownicy Wydziału
Przyjęć Interesantów Biura RPO.
Telefon jest czynny:
w poniedziałki, w godz. 10.00 do
18.00,
wtorki , w godz. 08.00 do 16.00.

E T Y K A
S A M O R Z Ą D Z I E

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego
wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny ustanawiono przepisy prawa
określające status prawny pracowników samorządowych. W
ustawie o pracownikach samorządowych w art. 2. czytamy, że
przepisy ustawy stosuje się m.
in. do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach
gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
Do podstawowych obowiązków
pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie
zadań publicznych oraz o środki
publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
Wśród obowiązków wymienia
się w szczególności: 1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów
prawa; 2) wykonywanie zadań
sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom
fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się
w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony,
jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości
w kontaktach z obywatelami,
zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością
w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętn
ości i kwalifikacji zawodowych.
Pracownik samorządowy powinien sumiennie i starannie wykonywać polecenia przełożonego,
lecz w sytuacji, gdy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne
z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany
poinformować o tym na piśmie
swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia
pracownik jest obowiązany je
wykonać, zawiadamiając jednocześnie kierownika jednostki, w
której jest zatrudniony. Pracownik samorządowy nie pownieni
wykonać polecenia, jeżeli jest
przekonany, że prowadziłoby
to do popełnienia przestępstwa,
wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami.. W wielu jednostkach samorządowych
przyjęto kodeks etyczny pracowników samorządowych. Za
jego podstawę prawną przyjętokodeks etyczny służb cywilnych.
wprowadzony
ZARZĄDZENIEM Nr 70 PREZESA
RADY
MINISTRÓW

z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie wytycznych w zakresie
przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki
korpusu służby cywilnej. Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505,
z późn. zm.1)) zarządza się, że
członek korpusu służby cywilnej
przy wykonywaniu zadań kieruje się wynikającymi z przepisów
prawa zasadami służby cywilnej, którymi w szczególności są:
I) zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania
obywateli do organów administracji publicznej, w ramach
której członek korpusu służby cywilnej przede wszystkim:
przestrzega prawa przy realizacji zadań na swoim stanowisku
; przyczynia się swoją postawą i
działaniem do realizacji zasady
państwa prawnego; przez swoje
zachowanie i działania w stosunku do obywateli istotnie wpływa na stopień więzi obywateli z
państwem; w granicach określonych przez prawo postępuje w
sposób zapewniający aktywny
udział obywateli w rozstrzyganiu
spraw publicznych; nie kieruje
się uprzedzeniami, załatwiając
sprawy obywateli, innych osób
oraz podmiotów; nie uczestniczy
w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu.
II) zasada ochrony praw człowieka i obywatela, w zakresie której
członek korpusu służby cywilnej
w szczególności zna prawa człowieka i obywatela, nie proponuje
ani nie podejmuje działań, które
naruszają prawa człowieka i obywatela, oraz ma na uwadze, że ich
skuteczna ochrona przyczynia się
do wzrostu autorytetu państwa.
III) zasada bezinteresowności,
w oparciu o którą członek korpusu służby cywilnej w szczególności: nie przyjmuje od osób
zaangażowanych w prowadzone
sprawy żadnych korzyści; nie
przyjmuje żadnej formy zapłaty
za publiczne wystąpienia, gdy
mają one związek z zajmowanym
stanowiskiem; rezygnuje z dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia
zarobkowego, jeżeli dalsze wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego
może mieć negatywny wpływ na
sprawy prowadzone w ramach
obowiązków służbowych; nie
prowadzi szkoleń, jeżeli mogłoby
to negatywnie wpłynąć na bezstronność prowadzonych spraw.
IV) zasada jawności i przejrzystości, poprzez przestrzeganie
której członek korpusu służby
cywilnej: w granicach określonych przez prawo zapewnia dostępność informacji o zasadach

i efektach swojej pracy i podejmowanych
rozstrzygnięciach,
która stanowi podstawę zaufania
obywateli do państwa, a ograniczenia w tym zakresie mogą
wynikać jedynie z wyłączenia
jawności rozstrzygnięcia; przy
tworzeniu przepisów, podejmowaniu decyzji oraz innych rozstrzygnięć, dąży do zapewnienia
jednoznaczności oraz zrozumiałości podejmowanych działań;
przyjęte rozstrzygnięcia wyczerpująco uzasadnia, ze wskazaniem
powodów ich przyjęcia oraz celów, które mają zostać osiągnięte,
zwłaszcza w sprawach będących
przedmiotem rozbieżności w
debacie publicznej; zna konstytucyjne i ustawowe przepisy dotyczące prawa dostępu do informacji publicznej oraz zapewnia
praktyczną realizację tego prawa.
V) zasada dochowania tajemnicy
ustawowo chronionej, obligującej członka korpusu służby cywilnej do: dochowania tajemnicy
ustawowo chronionej; obejmowania ochroną informacji w celu
zabezpieczenia wyraźnie wskazanych interesów państwa, obywateli oraz innych podmiotów,
a nie w celu ograniczenia jawności i przejrzystości działania.
VI) zasada profesjonalizmu mobilzującej członka korpusu służby cywilnej do: realizowania zadań państwa, poprzez niezbędną
wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa, podnoszenia kwalifikacji oraz rozwijania wiedzy
zawodowej, potrzebnej do jak
najlepszego wykonywania pracy w urzędzie; poznania aktów
prawnych dotyczących funkcjonowania urzędu, w którym jest
zatrudniony, oraz zapoznania się
z wszystkimi istotnymi okolicznościami faktycznymi i prawnymi prowadzonych przez siebie
spraw; znajomości zasad etyki
korpusu służby cywilnej oraz zasad służby cywilnej i sumiennego ich przestrzega; poddawania
się weryfikacji znajomości zasad
służby cywilnej; dążenia do stosowania wysokich standardów
zarządzania publicznego, wykorzystywania wiedzy przełożonych, kolegów i podwładnych,
dzielenia się z nimi własnym
doświadczeniem zawodowym,
a jeżeli jest to uzasadnione, korzystający z pomocy ekspertów;
efektywnego i racjonalnego zarządzania posiadanymi zasobami
kadrowymi i wykorzystywania w
taki sposób czas pracy; dążenia
do uzgodnień opatych na rzeczowej argumentacji w wykonywaniu zadań; gotowości do przyjęcia
krytyki, uznania swoich błędów i
do naprawienia ich konsekwencji; dbania o wizerunek służby
cywilnej poprzez swoją postawę;
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korzystania z zagwarantowanych praw pracowniczych; ochro
ny stosunku pracy, którym jest:
a) pozyskiwanie i zatrzymywanie
w służbie cywilnej osób, które
swój profesjonalny rozwój wiążą
z pracą w administracji rządowej,
b) ochrona zatrudnienia w służbie cywilnej osób, które wykazały w swojej pracy zdolność
do profesjonalnego i etycznego
zachowania członka korpusu
służby cywilnej, a w szczególności przestrzegały zasady
neutralności politycznej i bezstronności służby cywilnej.
VII) zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie
działania, przestrzegając której
członek korpusu służby cywilnej
w szczególności: wykonuje zadania ze świadomością szczególnej
odpowiedzialności wynikającej z
publicznego charakteru pełnionej
służby; przy wykonywaniu zadań
kieruje się interesem publicznym
i efektywnością oraz zgodnością
podejmowanych działań z przepisami; jeżeli zachodzi rozbieżność
między przepisami prawa a interesem publicznym, sygnalizuje to
przełożonym; na każdym etapie
realizacji zadań jest gotów do
rozliczenia się przed przełożonymi i obywatelami z podejmowanych działań; w razie postawienia
zarzutu naruszenia obowiązków
członka korpusu służby cywilnej
nie podejmuje działań zmierzających do zakłócenia sprawnego
przebiegu postępowania mającego na celu ustalenie osoby za
to odpowiedzialnej; jeżeli jest
przekonany, że polecenie służbowe przełożonego narusza zasady
służby cywilnej, informuje go
lub jego przełożonych na piśmie.
VIII) zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w ramach której członek korpusu służby cywilnej w
szczególności: korzystając ze
środków publicznych do realizacji zadań państwa i proponując kierunki jego działań, ma na
względzie interes państwa i obywateli oraz efektywne osiąganie
celów, przy racjonalnym wykorzystaniu środków powierzonych
państwu przez obywateli; jest
gotowy do rozliczenia swojej dbałości o środki i mienie publiczne.
IX) zasada otwartości i konkurencyjności naboru, w oparciu
o którą członek korpusu służby
cywilnej, organizując i przeprowadzając nabór w służbie cywilnej w szczególności: ma na
względzie dbałość o: a) równy
dostęp do służby publicznej, b)
niedyskryminację z jakichkolwiek powodów, c) zawodowe
i rzetelne wykonywanie zadań
państwa przez administrację rządową, d) neutralność polityczną
służby cywilnej.Porzez swoje
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działania: wzmacnia zaufanie
obywateli do kompetencji osób,
które realizują zadania państwa,
dba o to, aby wyłaniano w drodze naboru osoby najlepiej przygotowane do realizacji zadań
państwa, daje gwarancje jawnej
i efektywnej kontroli nad przebiegiem naboru; nie wywiera
pozaustawowego wpływu ani
nacisku na proces naboru, nie
ulega takim wpływom lub naciskom, a o ich wystąpieniu informuje właś-ciwych przełożonych.
Członek korpusu służby cywilnej
przestrzega zasad etyki korpusu służby cywilnej, którymi są:
I) zasada godnego zachowania,
polegająca w szczególności na:
wykonywaniu pracy z respektem
dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej, poszanowania godności innych osób,
w tym podwładnych, kolegów i
przełożonych; życzliwości wobec ludzi i zapobieganiu powstawaniu konfliktów w pracy,
w relacjach z obywatelami oraz
współpracownikami; właściwym
zachowaniu się również poza
pracą, unikaniu niepożądanych
zachowań mających negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu.
II) zasada służby publicznej wyrażająca się w szczególności w:
służebnym charakterze pracy
wobec obywateli, mającej na
celu urzeczywistnianie wartości
leżących u podstaw prawa Rzeczypospolitej Polskiej; służbie
państwu, której podstawowym
elementem jest ochrona jego interesów i rozwoju; współtworzeniu wizerunku służby cywilnej
oraz wpływaniu na postrzeganie Rzeczypospolitej Polskiej w
kraju i w świecie; przedkładaniu
dobra wspólnego obywateli nad
interes osobisty, jednostkowy
lub grupowy; nieuchylaniu się
od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
ze świadomością, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany.
III) zasada lojalności polegająca
w szczególności na: lojalności
wobec Rzeczypospolitej Polskiej; lojalnym i rzetelnym realizowaniu programu Rządu RP, bez
względu na własne przekonania i
poglądy polityczne; lojalności
wobec urzędu oraz przełożonych,
kolegów i podwładnych, gotowości do wykonywania służbowych
poleceń, dbając, aby nie zostało
naruszone prawo lub popełniona
pomyłka; udzielaniu przełożonym obiektywnych, zgodnych z
najlepszą wolą i wiedzą porad i
opinii podczas przygotowywania
propozycji działań administracji rządowej; wykazywaniu po-
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wściągliwości w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat
pracy swego urzędu oraz innych
urzędów, zwłaszcza jeżeli poglądy takie podważałyby zaufanie
obywateli do tych instytucji.;
IV) zasada neutralności politycznej z uwzględnieniem tego,
że partie polityczne w państwie
demokratycznym są przewidzianymi przez Konstytucję RP
i akceptowanymi przez obywateli wyrazicielami ich woli oraz
tego, że członek korpusu służby cywilnej może korzystać z
zagwarantowanych wolności i
praw człowieka i obywatela, w
tym prawa do udziału w życiu
publicznym, polegająca w szczególności na: niemanifestowaniu
publicznym poglądów i sympatii
politycznych, zwłaszcza nieprowadzeniu jakiejkolwiek agitacji
o charakterze politycznym w
służbie oraz poza nią; dystansowaniu się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych
mogących prowadzić do działań
stronniczych;
niepodejmowaniu żadnych publicznych działań bezpośrednio wspierających
działania o charakterze politycznym; niestwarzaniu podejrzeń o
sprzyjanie partiom politycznym
i przestrzeganiu obowiązujących
ograniczeń; dbałości o jasność i
przejrzystość relacji z osobami
pełniącymi funkcje polityczne,
przy uwzględnieniu, że relacje
te nie mogą podważać zaufania do politycznej neutralności
członka korpusu służby cywilnej.
V) zasada bezstronności wyrażająca się w szczególności w:
niedopuszczaniu do podejrzeń
o konflikt między interesem publicznym i prywatnym; niepodejmowaniu żadnych prac ani zajęć,
które kolidują z obowiązkami
służbowymi; jednakowym traktowaniu wszystkich uczestników
w prowadzonych sprawach administracyjnych i nieuleganiu przy
tym jakimkolwiek naciskom;
niedemonstrowaniu zażyłości z
osobami publicznie znanymi ze
swej działalności zwłaszcza politycznej, gospodarczej, społecznej
lub religijnej oraz niepromowaniu jakichkolwiek grup interesu.
VI) zasada rzetelności wyrażającej się w szczególności w:
sumiennym, rozważnym wykonywaniu powierzonych zadań;
dotrzymywaniu
zobowiązań,
zgodnie z przepisami prawa;
twórczym podejmowaniu zadań i aktywnym realizowaniu
obowiązków, z najlepszą wolą
i w interesie społecznym, nieograniczającym
się
jedynie
do przestrzegania przepisów.
W świetle powyższych przepisów możemy zauważyć, że pracownicy służby cywilnej muszą
być bardzo odpowiedzialnymi

.
ludźmi, z wysokim morale, aby
w sposób etyczny, bezinteresowny i bezstronny sprawować powierzone im funkcje. Proponuję
przyjęcie kodeksu etycznego
w UMiG, jednostkach podległych i pomocniczych oraz przez
Radnych Miasta Chocianów.
Mieszkaniec Chocianowa

UCZCIWE PAŃSTWO

Wszyscy chcielibyśmy żyć nie tylko w otoczeniu uczciwych ludzi,
ale też w uczciwym państwie. W
państwie, którego instytucje, urzędy
i funkcjonariusze postępują sprawiedliwie wobec obywateli. Każde
państwo, które chce tak funkcjonować, musi najpierw uporać się
z czterema mechanizmami korupcjogennymi – uważa Alina Hussein z Najwyższej Izby Kontroli.
Alina Hussein na konferencji OECD
w Paryżu, poświęconej uczciwości
w sektorze publicznym, przedstawiła wkład NIK w walkę o uczciwe
państwo. - Izba od lat zajmuje się odpowiedzią na pytanie, gdzie i w jaki
sposób może dochodzić do korupcji
- mówi znawczyni w dziedzinie przeciwdziałania temu zjawisku. I wyjaśnia, że Polska pod względem rodzaju mechanizmów korupcjogennych
nie różni się znacząco od innych
krajów. - To wciąż te same cztery
problemy - uważa specjalistka z NIK.
Do podstawowych mechanizmów
korupcjogennych Hussein zalicza:
dowolność postępowania urzędników, brak jawności działania, słabość
kontroli wewnętrznej oraz konflikt
interesów. W Polsce była kiedyś np.
rozpowszechniona praktyka sponsorowania Policji przez prywatne
osoby i firmy. Sytuacja budżetowa tej formacji była trudna, więc z
pomocą przychodzili biznesmeni,
którzy kupowali funkcjonariuszom
samochody czy niezbędny sprzęt.
NIK poddała tę praktykę druzgocącej
krytyce, widząc w niej mechanizm
korupcjogenny. Na skutek wysiłków Izby został on wyeliminowany.
Na pytanie, dlaczego NIK określa
obszary i mechanizmy korupcji, ale
rzadko wskazuje konkretnych winnych, Hussein odpowiada, że nie
można mylić organów kontroli z
organami ścigania. - To jedyne możliwe podejście do walki z korupcją wyjaśnia. - Organy ścigania zajmują
się konkretnymi przestępstwami,
natomiast organy kontroli działają w skali państwa. Po to, żeby na
stwierdzone nieprawidłowości można było odpowiedzieć w tej samej
skali, systemowo i instytucjonalnie.
Niektóre z polskich rozwiązań wymierzonych w zjawisko korupcji
budzą na świecie żywe zainteresowanie. - Możemy się pochwalić na
przykład jawnością umów o zamówienia publiczne, czy przyjętą na
wniosek byłego prezesa NIK poprawką do kodeksu karnego, dzięki
której złamana została solidarność
uczestników czynu korupcyjnego

- wymienia Hussein. W tym ostatnim przypadku chodzi o niekaranie
osób, które uczestniczyły w korupcji (bo np. zostały do tego zmuszone), ale zdecydowały się to ujawnić.
- Nawet jeśli pełna, stuprocentowa
uczciwość w życiu publicznym sta
nowi cel niemożliwy do osiągnię-

cia, to do tego celu należy konsekwentnie dążyć - powiedziała
na koniec swojego wystąpienia
w Paryżu Hussein. W tym przedsięwzięciu rola najwyższych organów kontroli, niezależnych o
rządu i wyposażonych w prawo
kontrolowania instytucji publicznych, należy do najważniejszych.
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/uczciwe-panstwo.html

BRUDNA POLITYKA
ZAMIAST KULTURY!
Marzę o Gminie, w której relacje międzyludzkie pozbawione są zawiści i nienawiści.
Od wyborów samorządowych,
w których wybrany został na
burmistrza pan Roman Kowalski w instytucjach gminnych
na porządku dziennym mamy
do czynienia z zastraszaniem.
Osobiście tego doświadczyłem
pracując w Chocianowskim
Ośrodku Kultury. Obecnie
nam panujący burmistrz stawia ludzi pod ścianą grożąc im
zwolnieniem, jeżeli nie dostosują się do jego polityki. Miałem szczęście pracować z tymi
ludźmi i tworzyć wraz z nimi
KULTURĘ dla wszystkich a
nie tylko dla wybranych. Zamiast kultury mamy tymczasem politykę i ławkę rezerwową dla tych, którzy się nie
dostosują. Pan Roman poprzez
manipulowanie innymi sprawuje władzę w tym mieście.
Wmawia wszystkim, że czarne jest białe. Ci, którzy zrozumieli, że” nie o take” gminę
chodzi podejmują działania
naprawcze. Dzieje się źle i nie
można tego tak zostawić. Mam
nadzieję, że po udanym referendum nowy burmistrz odmieni oblicze naszego miasta
i naszej gminy. Niech znowu
nastanie kultura realizowana
ponad podziałami politycznymi . Nie ma znaczenia kto i
skąd, ważne, aby był dobrym
i roztropnym gospodarzem.
Stanisław Puzio
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Z A W O D Y O T Y T U Ł M I S T R Z A K Ł A M S T WA
Kilka miesięcy temu w Chocianowie rozpoczęto zawody
o tytuł „MISTRZA KŁAMSTWA”. W konkurencji bierze udział wielu mieszkańców
naszego miasta i naszej gminy.
Zasada konkursu jest jasna:
nakłam ile się da i komu się
da. Ludzie kłamią w sądach, w
oświadczeniach majątkowych,
na policji, w gazecie gminnej.
Każdy według własnego uznania i własnych możliwości. Po
ostatnim numerze Informatora na czele peletonu wysunął się zawodnik z numerem
2, pan Roman K. W jednym
tylko tekście skłamał aż....
Dziś wszystkich kłamstw nie
ujwanimy, bo można byłoby od nich zwariować. Gość
potrafi kłamać, jak nikt, a do
innych ma pretensje o pomówienia. Może zaczniemy od
kłamstw wobec pana Krzysztofa.B. Kłamstwo numer 1.
Pan Krzysztof pracował swego
czasu w UMiG, kiedy burmistrzem był pan F.S. Pan Roman
napisał w swoim oświadczeniu, że pan Skibicki wypowiedział panu Krzysztofowi umowę. Prawda jest taka, że były
burmistrz wypowiedział panu
Krzysztofowi warunki pracy i
zaproponował nowe, których
pan Krzysztof nie przyjął. W
konsekwencji nie było pod-

staw prawnych do kontynuacji
zatrudnienia. Kłamstwo nr 2.
W oświadczeniu pan R.K. napisał także, że pan Krzysztof
mści się za to, że burmistrz nie
zaspokoił jego ambicji dotyczących stanowiska prezesa PWK.
Pan Krzysztof nie miał aspiracji
zostania prezesem. W jednym
z wydań Wolnej Prasy Chocianowa napisał on, że pan burmistrz R. K. zaproponował mu
stanowisko wiceprezesa spółki
PWK, ale nie spotkała się ona
z uznaniem pana F. B.- prezesa
PWK, który nakłonił Radę Nadzorczą, aby nie podjęła uchwały
ustanawiającej takie stanowisko. Z powyższego wynika zatem, że pan burmistrz Roman
K. nigdy nie proponował panu
Krzysztofowi stanowiska prezesa. Więc za co miałby się pan
Krzysztof mścić? Kłamstwo nr
3. W treści oświadczenia pan
Roman K. zamieścił swoją uwagę o tym, że pan Krzysztof B.
w swojej karierze zawodowej
(poza epizodem pracy w Urzędzie) nie wykonywał szczególnie odpowiedzialnych prac, nie
piastował ważnych stanowisk.
Po tym tekście wydawać by się
mogło, że pan burmistrz nie
ma świadomości kogo do pracy przyjmuje. Pomiędzy pracą
w UMiG a pracą w PWK pan
Krzysztof był kierownikem

pubu FORTUNA w Polkowicach.
Odpowiadał za zamówienia, za towar, za zatrudnianie pracowników,
za warunki BHP i p.poż. za finanse,
i wszystko to, co wiąże się z odpowiedzialnością kierowniczą. Kłamstwo nr 4. Pan Krzysztof nie rozwozi i nie roznosi gazet, które nota
bene nie są wydawane prywatnym
sumptem przez środowisko związane z R.P. (kłamstwo nr 5). To nie
wszystkie kłamstwa na temat pana
Krzysztofa zamieszczone w oświadczeniu a już nazbierało się ich 5. Na
koniec oświadczenia nie omieszkał
pan R.K wspomnieć o tym, że pan
Krzysztof miał już w swoim dorobku współpracę przy organizacji
aktu niezadowolenia, zakończonego „oczywiście niepowodzeniem”.
Dla przypomnienia, chodzi o referendum w sprawie budowy spalarni. Mieszkańcy pamiętają, że referendum odniosło skutek w postaci
podjęcia przez Radnych uchwały
uniemożliwiającej budowę. „Akt
niezadowolenia” pana Krzysztofa
odniósł zatem zamierzony skutek.
To 6 kłamstwo burmistrza Romana K. Kolejne kłamstwa , które
zamieścił pan Roman K. w swoim
oświadczeniu dotyczą osoby pana
Sławomira.T. Pan burmistrz napisał,
że nie pozwolił przedłużyć umowy
z panem Sławomirem T. Prawda
jest tymczasem inna. Pan S.T. miał
umowę do końca roku 2011. W listopadzie rozwiązano z nim umowę

za obustronnym porozumieniem z
dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Zatem „przyzwoity” pan
burmistrz zwolnił z pracy pana Sławomira a nie, jak stwierdził, nie pozwolił na przedłużenie z nim umowy. Mamy już zatem kłamstwo nr
7. Nadmienić też trzeba, że po tym
fakcie pan burmistrz wielokrotnie
(przez kilka kolejnych miesięcy)
spotykał się z panem Sławomirem
w celu omówienia kwestii ponownego zatrudnienia. Nie przeszkadzało wtedy panu burmistrzowi rzekome obraźliwe pisanie na temat
„przyzwoitych ludzi” (kłamstwo
nr 8). Czy zapomniał pan, panie
burmistrzu, o spotkaniach w kinie,
Słonecznej czy CHOK-u? Mamy
świadków tych rozmów. Kłamstwo
nr 9. Pan Roman napisał, że pan
Sławomir nie wykonywał rzetelnie
swoich obowiązków, nie administrował stronami internetowymi.
Pan Sławomir dostał 2.870tys,zł
nagrody za
„zmodernizowanie
strony internetowej www.chok.pl
oraz za ogromne zaangażowanie
przy organizacji Dożynek Gminnych 2011r.”. Pan Piotr pracował
w CHOK-u krótki okres na umowę zlecenie. Zrezygnował jednak z
pracy w ośrodku kultury, ponieważ
pani dyrektor Sylwia S. nagminnie
oszukiwała go na godzinach. Trzej
panowie, o których pisał pan burmistrz nie mają powodu do zemsty:
dwóch z nich zgodziło się na odej-

ście z pracy, trzeci nadal pracuje
(kłamstwo nr 10). Powstrzymamy się od dalszego wymieniania
kłamstw pana Romana, ponieważ
nie chcemy wywołać u Państwa
szoku. W tekście oświadczenia
zamieszczonego w ostatnim numerze Informatora, pan burmistrz
nie miał odwagi wskazać za jakie pomówienia wniósł swój akt
oskarżenia. Za wymienione w
tym tekście KŁAMSTWA (nie
pomówienia) panie burmistrzu
już wkrótce zostanie wniesiony
w stosunku do pana osoby akt
oskarżenia. Czy pan burmistrz
nie jest mistrzem przez duże M?
Jednym tekstem powalił wręcz
na kolana swoich współzawodników. Czy ktoś potrafi kłamać
lepiej? Na marginesie panie
burmistrzu: będziemy za pana
trzymać kciuki. Już we wrześniu konkurs zostanie rozstrzygnięty. Wieniec laurowy czeka
RED.
p.s. ciekawe, jak ci „przyzwoici”
ludzie, w obronie których staje pan
burmistrz, spojrzą sobie w twarz
po tych wszystkich kłamstwach,
których się dopuścili. Zabawa zabawą, a żyć przecież trzeba dalej.
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POSZUKIWANY
P R O KU R E N T
PWK
Ze sprawozdania Zarządu
z działalności
spółki PWK S
p. z o.o. wynika, że w maju
2011r. został
w spółce powołany prokurent
w osobie pana Roberta Harenzy. W tymże sprawozdaniu czytamy dalej, że rola prokurenta
ogranicza się w spółce tylko
do pozyskiwania funduszy europejskich dotyczących przedmiotu działalności spółki i ich
realizacji. Ten, kto zna się na
prawie, dobrze wie, że nie można w ten sposób wyznaczać ram
działania prokury. Ograniczenie może dotyczyć jedynie sposobu reprezentowania Spółki
na zewnątrz. W 2011r. w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki PWK znajdował się zapis, że
przy wieloosobowym zarządzie
prokurent może wraz z jednym
z członków zarządu lub prezesem reprezentować Spółkę
na zewnątrz a przy jednoosobowym składzie zarządu tylko
prezes może działać w imieniu
Spółki. W 2012r. zmieniono
wpis. Od tego roku pan Robert
Harenza może sprawować prokurę samodzielnie. Ciekawe z
jakiego powodu ta zmiana? Z
tego, co powszechnie wiadomo
w 2011r. pana Roberta w spółce
nie widziano i nie wiadomo w
jakich godzinach urzędował. W
2012r. też nic nie zmieniło się
w tym zakresie. W jaki sposób
świadczył i nadal świadczyswoją pracę? Czy na jakichkolwiek dokumentach spółki
widnieje jego podpis? Pan Robert otrzymywał w roku 2011r.
(poza wynagrodzeniem z tytułu
umowy o pracę) środki pieniężne z tytułu umów zleceń. Sprawozdanie Zarządu mówi o tym
wyraźnie: „w 2011r. również w
ramach umowy zlecenia były
prowadzone prace w zakresie:
(...) pełnienia prokury (...)”. Ile
zatem dostał w 2011r. Prokurent PWK za swoją „pracę”? W
Sprawozdaniu nie ma mowy o
żadnych wnioskach unijnych
złożonych przez Spółkę a informacja taka powinna się w nimznaleźć, gdyż kwoty uzyskane z
tego tytułu mają wpływ na działalność spółki w 2012r.
ZA CO PŁACIMY
PROKURENTOWI ROBERTOWI H.???
RED.

TO PRAWDA!!!

WIELKA ŚCIEMA PWK

Po wzięciu do ręki SprawozREDAKTOR: - Panie Bazylu, dania Zarządu z działalności
w 3 numerze gminnego In- spółki PWK za 2011r. od
formatora pan burmistrz Ro- razu można stwierdzić, że
man Kowalski nazywa kłam- było ono chyba pisane „na
stwem informacje mówiące kolanie”. Nie trzeba być fao planach zagospodarowania chowcem, aby zauważyć w
przestrzennego gminy, na któ- nim liczne błędy. Nie wiem,
rych na pewno nie zostanie jak Rada Nadzorcza mogła
uwzględniona budowa spalar- zatwierdzić takie Sprawozni czy biogazowni. Prosimy danie, a Rada Miasta na jego
o pana refleksje na ten temat. podstawie uchwalić uchwałę
BAZYL: - To prawda! Bur- o zmianie stawek za wodę
mistrz kłamie! Plany są tylko i ścieki. Wniosek nasuwa
planami, które zawsze moż- się tylko jeden: nikt go nie
na zmienić, gdy piłka jest w przeczytał uważnie. Do wiegrze. Chciałbym zobaczyć lu aspektów tego dokumentu
ten nowy plan, wczytać się można byłoby się przyczepić,
w niego, ale jak wiemy jest ale zabrakłoby stron w gazeto niemożliwe dla zwykłego cie, aby je wszystkie wymieBazyla. Pan Roman wie, jak nić. Już po przeczytaniu kilku
wciskać przysłowiowy kit lu- stron Sprawozdanie powinno
dziom, którzy na co dzień nie zostać zwrócone do poprainteresują się sprawami mia- wy. W informacjach na temat
sta. Osobiście uważam, że to fluktuacji załogi pojawiła się
czysty populizm kłamcy poli- uwaga, że w 2011r. zwolniotycznego bojącego się referen- no 11 osób, po czym linijkę
dum i tego będę się trzymał. dalej wskazuje się, że siedNie oszukujmy się, przekształ- miu pracownikom wygasła
cenie planów zagospodarowa- umowa o pracę. O jakie zania robione jest pod kogoś i tem zwolnienia chodzi? Popod coś. Słyszałem niedawno mijam fakt, że na ich miejsce
plotki o jakimś złomowisku zatrudniono nowych, których
w Trzebnicach, pod które trzeba było przeszkolić w zatrzeba będzie ten teren kole- kresie BHP i przeprowadzić
dze przekształcić. Mniejsza z im badania okresowe. A to
tym, uważam, że do starego dodatkowe koszty dla spółki,
planu powinny zostać wnie- która kondycją ani fizyczsione tylko małe poprawki. ną ani finansową pochwalić
Ale poprawki to za mało dla się nie może. Istotnym jest
tak wszechstronnego upłyn- fakt, że poza 11 zastąpionymi
niacza gminnego majątku. pracownikami przyjęto doNowy plan daje Romanowi datkowo 3 osoby umysłowe.
Kowalskiemu i jego kolesiom Przeskakując na Rachunek
szerokie możliwości twórcze zysków i strat PWK za 2011r.
i tylko od mieszkańców za- dostrzec można, że wśród
leży czy mu na to pozwolą. kosztów spółki jedynie w wynagrodzeniach nastąpił barRED.dzo istotny wzrost. W tabeli
nr 5 Sprawozdania Zarządu z
działalności spółki PWK preM I E S Z K A N I A zes przedstawił następujące
informacje: Wynagrodzenia
W okresie od 01.01.2011r. do
osobowe wyniosły w 2010r.
31.05.2012r. lokale z mieszka1.111.257zł, natomiast w
niowego zasobu gminy Cho2011r. 1.278.410zł. Z powyżcianów otrzymały 23 osoby.
szego wynika, że wzrosły
Z tego w ręce potrzebujących
one o blisko 170.000zł (czyli
trafiły cztery mieszkania soo 15%).
cjalne i 19 mieszkań komuWynagrodzenie bezosobowe
nalnych. Imiona i nazwiska
( umowy zlecenia) z 2.488zł
osób, które otrzymały lokale
w 2010r. wzrosły do 50.384zł
dostępne są w Urzędzie dla
w 2011r.,czyli ponad dwuwszystkich po uprzednim
dziestokrotnie.
złożeniu do UMiG wniosku
Wynagrodzenie dla Rady
o udostępnienie informacji.
Nadzorczej – organu stanoPolecamy korzystanie z tej
wiącego z 22.163zł w 2010r.
formy pozyskiwania inforwzrosły do 30.715zł, czyli o
macji nadanej obywatelom
8 500 (ok.40%).
polskim przez Ustawodawcę.
W sumie łączna wartość wy-

nagrodzeń w Spółce PWK
zwiększyła się z 1.135.908zł
do 1.359.509zł, czyli o 223.
600zł. Za przyczynę wzrostu
wynagrodzeń prezes wskazał przede wszystkim rozwiązanie umowy z byłym
już prezesem Spółki - panem Najdkiem. Wypłacone
wynagrodzenie - odszkodowanie mogło sięgać kwoty
ok. 18.000zł. Skąd zatem
wzrost wynagrodzeń jeszcze
o 200.000zł? Trzeba w tym
miejscu zaznaczyć, że prezes
nie wspomniał nic o tym, że
zatrudnił prokurenta i powołany został nowy skład Rady
Nadzorczej, na której czele
stanał pan Mirosław Gojdź
(pracownik UMiG). Spółka
wykazała wzrost w przychodach ze sprzedaży o ok.
7.000zł w stosunku do 2010r.
Zbyteczne było zatem przyjęcie nowego pracownika do
działu sprzedaży. Efekt zatrudnienia mizerny. Więcej
chyba wyniosło wynagrodzenie dla tej osoby. Podkreślić
należy, że niewspółmierny do
przychodów wzrost kosztów
wynagrodzeń spółki rzutował na stratę wykazaną w
rachunku zysków i strat w
wysokości 76.000zł. Prezes
podkreśla, że przychody ze
sprzedaży i koszty w 2012r.
utrzymają się na tym samym
poziomie. Wyjaśnił nam w
Sprawozdaniu dlaczego musi
zostać dokonana podwyżka
stawek za wodę i ścieki. W
części dotyczącej sprawozdania finansowego czytamy:
„Dotychczasowe doświadczenie Firmy w prowadzeniu zbiorowego dostarczania
wody i zbiorowego odprowadzania ścieków w powiązaniu
z burzliwie zmieniającym się
otoczeniem dalszym, zwłaszcza z licznymi zmianami
przepisów, wzajemnym ich
dostosowaniem, odmiennością interpretacji przez różne
urzędy, nakazuje planować
wynik ze sprzedaży wszystkich usług razem na poziomie
100.000zł ( jest: - 76.000zł). P
an F. Bereżański pod tabelą nr
29 wyraźnie napisał, że „Wynik finansowy - który Spółka
osiągnęła w roku 2011r. zamknął się stratą w wysokości
76.630zł. Na sprzedaży usług
dostawy wody i odbioru ścieków jest ujemny, co wskazuje
na potrzebę natychmiastowej
zmiany cen taryfy na nowy

okres obowiązywania”. Skrzętnie wyliczono, że podwyżka
wody o 28% a ścieków o 32%
pozwoli na realizację nakazu.
Nie chodzi zatem o inwestycje, bo takich prezes raczej nie
ma zamiaru przeprowadzać
w 2012r. Pan prezes nie przewiduje w 2012r. zwiększenia
sprzedaży usług polegąjących
na odprowadzaniu ścieków,
ponieważ jedyny wzrost jaki
mógłby nastąpić wiąże się z
inwestycjami w kanalizację sanitarną na terenach wiejskich a
o takowych nie ma wzmianki.
Spółka ma zamiar skupić się
tylko na remontach przestarzałej infrastruktury. Spółka nie
przewiduje również zwiększenia sprzedaży z tytułu sprzedaży wody, ponieważ ludzie nie
zużyją jej więcej niż potrzebują
a nawet będą jej zużywać mniej
z uwagi na oszczędność. Lektura podnosi ciśnienie. Wynika
z niej, że podwyżka za wodę i
ścieki ma służyć pokryciu wynagrodzeń prokurenta, pana
Gojdzia i innych „przyjaciół”
prezesa. W pośpiechu sporządzone sprawozdanie z błędami
w wyliczeniu % zmian, przedstawiające strukturę organizacyjną i stan zatrudnienia za
2010r. a nie za 2011r. (rysunek
nr 1) , pokazujące wyniki za lata
2009-2011 bez 2011 i z wieloma innymi błędami nie powinno w ogóle zostać zatwierdzone. Żółta kartka dla prezesa,
czerwona dla Rady Nadzorczej
a dla Radnych - pogrożenie
palcem - czas najwyższy wziąć
się do pracy. Zachęcam do lektury. Radni niech również do
niej wrócą, bo strach pomyśleć,
na jakiej podstawie podejmują
decyzje o uchwaleniu konkretnej uchwały ( w tym przypadku uchwały określającej nowe
stawki).
ekonomista
p.s. Od 2003 roku Spółka odnotowywała zyski na wyniku
ze sprzedaży w kwocie przekraczającej 100.000zł (tabela
nr 31). Czy ktoś zainteresował
się dlaczego w 2011r. spółka
PWK osignęła stratę? I jeszcze
jedno: czy koszty nie powinny
ulec obniżeniu, skoro wzrost
wynagrodzeń spowodowany
był według pana Franciszka B. przede wszystkim rozwiązaniem umowy z panem
Najdkiem? Czyżby w 2012r.
przewidywane było zwolnienie
obecnego pana prezesa?
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KO KO KO KO R O M E K S P O KO
Witają Państwa Darek Wronowski i Włodzimierz Zielononowicz. Już
za moment rozpocznie się spotkanie Naród kontra Władza. Na początek
przedstawimy Państwu składy obu drużyn. Drużyna Gospodarzy: w bramce Wolny Chocianów, dalej w obronie : prokurator, Temida, Wolna Prasa
Chocianowa. W pomocy Krzysztof dwóch imion , w ataku Bazyl i Piotruś.
Drużyna gości: w bramce Gonzo, w obronie Franek i Darek,w pomocy Tytus, Romek i Atomek, w ataku Budżet Miasta i Gminy oraz Informator Gminy Chocianów. Sędzia rozpoczyna spotkanie. Przy piłce Informator Gminy
Chocianów. Agresywnie ruszył do przodu, na swojej prawej i lewej stronie
tylko propaganda sukcesów Romka. Przygotowany do sezonu i nastawiony
na atak. Niestety traci piłkę na rzecz Wolnej Prasy Chocianowa, która powoli ale skutecznie przekazuje informacje o gminie kibicom. Podanie do
Krzysztofa Dwóch Imion, ten skręca w Prawo I Strzela w kierunku pola
karnego… ale proszę państwa cóż za zdziwienie na twarzach gospodarzy!!
Jest 6 minuta meczu a Gonzo zdążył już sprzedać bramkę i wydzierżawić
pole karne. Piłka przelatuje przez świeżo zaorane pole, a Gonzo z uśmiechem szyderstwa na ustach krzyczy, że trzeba siać, siać i jeszcze raz siać.
Rozpoczyna Franek. Ale cóż to? Kopie on dziurę w murawie boiska i kopie
piłkę do rury kanalizacyjnej. Piłka wypada po drugiej stronie boiska gdzie
Informator Gminy przedstawia ogromne koszty i ciężar pracy potrzebny do
kanalizacji boiska. Kibice muszą dopłacać do biletów. Franek się cieszy,
Informator niestety traci piłkę. Prokurator i Temida rozgrywają piłkę między
sobą ale Romek wchodzi wślizgiem. Faul!!!! Sędzia wyciąga żółtą kartkę ale Romek mówi że żółtą już ma – za poprzedni mecz. Rozpoczną od
rzutu wolnego. Bazyl kieruje piłkę do Piotrusia. Piotruś wykonuje RUCH i
pali gumę, Pali kota, pali trampki w stronę pola karnego Przeciwnika. Ale
cóż to? Franek błyska mu po oczach lampą błyskową aparatu uniemożliwiając mu strzał. W kuluarach mówi się, że to właśnie za donosy i czarną robotę otrzymuje on honorarium od trenera. Darek wybija piłkę kijem
baseballowym. I tak! Ręka. Sędzia dyktuje rzut karny. Za chwilę koniec
pierwszej połowy. Romek ustawia mur zaporowy. Budżet miasta powoli
nie wytrzymuje trudów spotkania. Pieniądze ze sprzedaży bramki i dzierżawy pola karnego niestety do niego nie trafiają w całości. Z tych pieniędzy
utrzymywana jest cała drużyna. Strzelał będzie Bazyl. Jeszcze coś notuje…
Gonzo w bramce wierci się nerwowo, sprzedał bramkę więc nie ma się
za czym schować. Bazyl zerka na Prokuratora. Strzela celnym artykułem
prosto w nos Gonza, piłka odbija się i zostaje dobita przez prokuratora i
jest GOL!!!!! Jeden zero dla Narodu. Piłkarze schodzą do szatni.. Romek
klnie na Gonza i mówi, że ma to odkręcić. Może uda się zastraszyć sędziego albo jakoś kupić mecz. Zobaczymy. W każdym razie jeśli będą tak
oszukiwać w drugiej połowie, to to spotkanie będą komentować sobie sami.
Piłkarze wchodzą na drugą połowę. Gonzo zaciera ręce.. zmiana połowy
umożliwia sprzedaż drugiej bramki i pola karnego. Roman otrzymuje od donosicieli strategicznych wytyczne z VCITY w formacie A3. Wszystko jest
wyraźne i czytelne- niestety VCITY okupowane jest przez kibiców Romana
przez co stan faktyczny meczu jest przekłamany. W przerwie meczu Roman

był w Warszawie i chciał zmienić Drużynę. Też chciał zrobić RUCH
i Palić kota. Niestety zarząd odmówił mu twierdząc, że to już akt desperacji ze strony Romana i że ten pan zrobiłby wszystko, aby być w
drużynie wygranych. Czuje chyba pociąg do chłopaków… co potrafią
grać w piłkę. Ciekaw jestem co na to kibice Jezusa Chrystusa??? Czy
ludzie kościoła dalej będą kibicować Romkowi? To się okaże… póki
co Roman gra z poświęceniem. Gwizdek sędziego i rozpoczynamy
drugą połowę. Przy piłce Krzysztof Dwóch Imion.. długie podanie w
stronę Bazyla, Bazyl odgrywa piłkę do Temidy, Temida do Piotrusia…
Piotruś strzela celną ripostą i jest 2 gol !!! Tytus i Atomek schodzą z
boiska. W ich miejsce wchodzą Ruda Grażyna i Zosia Samosia. Romek
żeby zachęcić swoją drużynę do walki umarza Zosi i Frankowi podatek. Rozpoczyna Ruda Grażyna. Podanie do Romka, Romek biegnie z
piłką, trochę sapie to już nie te lata… podbiega do Toyoty zabiera piłkę
i jedzie w stronę bramki. Na drodze staje mu Wolny Chocianów- nieobecny przez jakiś czas w grze, teraz idealnie blokuje Romkowi przejazd. Romek otwiera szybę i rzuca piłkę w stronę Białego Szambowozu
Franka. Sędzia gwiżdże faul. Jak wynika ze sprawozdań finansowych
ani Romek ani Franek nie posiadają własnych samochodów. Romek
otrzymuje czerwoną kartkę i schodzi z boiska. Drużyna Romka protestuje. Przy piłce Wolna Prasa Chocianowa. Długie podanie do Krzysztofa Dwóch Imion, i biegnie prosto w stronę Franka… Franek w panice krzyczy że będzie go faulował ile wlezie… ale w ostatniej chwili
Krzysztof podaje do brata, zdezorientowany Franek wyciąga aparat,
ale jest już z tyłu Piotrka i może ewentualnie pocałować go w d….
Piotruś podaje do Bazyla. Bazyl sam na sam z Gonzem… zatrzymuje
się. Podaje do Piotrka … Piotrek również się zatrzymuje. Zostawiają piłkę, wyciągają listy referendalne i idą w stronę kibiców.. co się
dzieje proszę państwa, co się dzieje? To kibice zdecydują o drużynie
Romana. To oni mają w rękach przyszłość klubu… w panice Romek
wbiega na boisko, zabiera piłkę i ucieka na urlop, Franek , Gonzo ,
Darek leją wodę jak na pracowników PWK przystało. Ruda Grażyna
jak zawsze nie wie o co chodzi. Zosią S. zajął się Prokurator z Temidą. Proszę Państwa cóż za spotkanie. Dwa zero dla narodu i do tego
referendum. Kibice szaleją na trybunach. Gonzo z chłopakami próbują
wynosić z boiska murawę- bo jak się nie ma co się lubi to się kradnie
co popadnie. Sędzia kończy spotkanie z wynikiem 2 zero dla narodu!!!!!! Cudowne widowisko- najważniejsze w historii tego miasta!
Mamy nadzieję że referendum się uda bo nie długo sprzedadzą pewnie
cały stadion i nie będzie gdzie grać!!! Żegnają się z Państwem Darek Arek Bezjajek -Wronowski i Włodzimierz Szary- Zielononowicz .
Piotr Budzeń
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BAZYL NA SKRÓTY

O K R U C I E Ń S T W U
P R Z E C I W K O
Z W I Ę R Z E T O M

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się
nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich
w niewłaściwych warunkach bytowania,
oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna
zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.)
do podstawowych zadań Policji należy
m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także
inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Powyższe regulacje odnoszą się
nie tylko do ochrony ludzi, ale również
otaczają szczególną ochroną zwierzęta
przed niepożądanymi społecznie zachowaniami. W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc
zapewnić im lepszą ochronę, włącza
się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.
Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad
zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin
zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z
nami, wysyłając e-mail do jednostki Policji:

prewencja@wr.policja.
gov.pl
źródło: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Robert Harenza – A KIM TY JESTEŚ?
Przedstawiamy Państwu szereg informacji bezpośrednio
zaczerpniętych z internetu, które pokazują nam zakres działalności naszego PROMOTORA ,uczulając naszych czytelników i osoby które mają kontakt z tym Panem w Chok-u
czy PWK o zachowanie daleko idącej ostrożności.
We wszystkich przedstawionych poniżej Firmach nasz
obecny promotor miasta miał swój bezpośredni lub pośredni wkład , który w konsekwencji przyczynił się do….(sami
Państwo oceńcie)
Call Media Sp. z o.o Wrocław – R.Harenza
Dr Telekom Center Sp. z o.o Lubin – R.Harenza
Gamma – Serwis Przemków – Izabela.B („żona” R.H)
TTS Telekom Chocianów- R.Harenza
2008-11-18 - forum
„Firma telemarketingowa Call Media działająca we Wrocławiu nie wypłaciła kilkudziesięciu osobom wynagrodzenia
za miesiące sierpień - październik. Wymówek było wiele,
zapewnień o rychłej wypłacie - jeszcze więcej. Ostatecznie
wielu z nas, głównie studentów, pozostało bez pieniędzy napisał na Alert24 Verband.
Drzwi do siedziby Call Media przy ul. Oławskiej są zaklejo-

CYTAT MIESIĄCA:

ne taśmą. Ochrona budynku informuje, że
firmy już tutaj nie ma. Nie działają telefony
stacjonarne ani komórkowe.
Niemal stu telemarketerów od sierpnia czekających na wypłaty nie może się nawet
skontaktować z byłym pracodawcą. Jedynym śladem istnienia firmy jest działająca
ciągle internetowa witryna, zachęcająca
nowych kandydatów do pracy obietnicą
atrakcyjnych zarobków i jasnych zasad zatrudnienia.”
http://forum.gazeta.pl/forum/w,23,82021992,105715271,Re_call_media_62_TELL_MEDIA_Uwaga_.html
„Zagadką jest dla mnie osoba Grzegorza
Badury i Roberta Harenzy - ludzi właściwie
odpowiedzialnych za cały chaos spowodowany w spółce. Kto uważny, ten widział...
Pierwszy z nich przedstawiał się jako dyrektor Call Media, bez zatrudniania i etatu,
ten drugi - także. Dwóch samozwańczych
dyrektorów, dwa obozy, dwie frakcje. Jedna
paranoja.
Tak samo jeden, jak i drugi podejmowali
niekompetentne decyzje, począwszy od
kupna nierynkowego, jeśli chodzi o cenę
systemu call center (Badura), poprzez
sieć strukturalną, do kupna floty 7 samochodów w momencie dogorywania spółki
(Harenza). Kupa błędów, dopuszczenie ludzi bez wiedzy, butnych zgrywusów,
śmiesznych ludzi z kompleksami niższości,
maniaków depresyjnych itd. Zresztą,
kto widział, ten wie.

Swoją drogą podobno Grzegorz Badura doprowadził do upadku kolejnego call center
na Śląsku, a Robert Harenza powołał spółkę
kapitałową, ogłosił się jej prezesem,
zajął się sprzedażą usług telekomunikacyjnych i ma problemy z utrzymaniem każdej
płynności prócz alkoholowej. „
Pozdrawiam. Pracownik Tell Media - firmy,
której nie ma na mapie. Marcinkowski.”
http://forum.lubin.pl/viewtopic.
php?t=5082
AgaCia1989 Styczeń 20, 2010
„Witam, poszukuje osób oszukanych przez
firmę telemarketingową GEMMA SERWIS
pod inną nazwą także Dr Telecom Center,
która mieści się w Lubinie na ulicy M.C.
Skłodowskiej. ROBERT H. oraz D.??? nie
wypłacają zaległych od kilku miesięcy pieniędzy wielokrotnie zwalnianym pracownikom. Z tego co wiem to ofiar może być
więcej. Jeśli ciebie też spotkało oszustwo ze
strony owych biznesmenów. Napisz na nr
2651244”

BEZ KOMENTARZA
„NIE BĘDĘ UZASADNIAŁ SWOJEGO
UZASADNIENIA”
burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

Bazyl

