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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
To już 7 numer Wolnej Prasy Chocianowa. W wydaniu świątecznym spróbujemy przekazać Państwu w sposób
jasny najważniejsze informacje na temat dalszej działalności burmistrza Romana Kowalskiego i zależnych od niego
Radnych Miejskich i pracowników samorządowych. Mam nadzieję, że po lekturze
tego numeru Państwo nie będą już mieli
wątpliwości, co do złego stanu naszej gminy. Wszystkich gorąco zachęcam do lektury. Wolna Prasa Chocianowa jest gazetą
tworzoną przez ludzi z pasją, którym tak,
jak Państwu, bardzo zależy na zmianach na
lepsze. To gazeta wszystkich mieszkańców
gminy Chocianów, na wszystkich otwarta
i wszystkich zapraszająca do współpracy.
Dzięki dobroczynności i hojności naszych
znajomych i mieszkańców powstał kolejny wydany drukiem 7 nr naszej gazety.
D Z I Ę K U J E M Y
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. 3 dni.
Zapraszamy również do
pobrania Gazety w formacie
pdf na stronie
www.wolnychocianow.pl.
Dziękujemy
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Z M A R N O WA N E M I L I O N Y
2010-2012 (2 LATA KADENCJI)
Ani w roku 2011 ani w roku 2012
nie pozyskano żadnych środków
finansowych na inwestycje.
Informator Gminny wprowadza
mieszkańców celowo i świadomie w błąd! W Informatorze nr
3 i 4 Gminy Chocianów chwalono się pozyskaniem olbrzymich
środków na nowe inwestycje w
kwocie ponad 3 mln złotych.
Nikt ich nie widział i nikt o nich
nie słyszał. W artykule „Starania
uwieńczone sukcesem”, obecna
władza chwaliła się inwestycjami, ale nie swoimi. Środki
pozyskane na inwestycje wykazane w artykułach zamieszczonych w Informatorach zostały
pozyskane przez poprzedników. Dzisiejsza władza przypisała sobie cudze osiągnięcia.
Cyt.
1.Rewitalizacja starej części
miasta, etap II - Zadanie przygotowano do realizacji w poprzedniej kadencji samorządu.
2.Rewitalizacja ciągów pieszo- jezdnych miasta Chocianów - Lokalna Grupa Rybacka
„Dolnośląska Kraina Karpia” z
siedzibą w Chocianowie, została
założona w poprzedniej kadencji samorządu i także wówczas
opracowano wszystkie dokumenty niezbędne do ubiegania
się o środki pomocowe osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „ PO RYBY 2007 – 2013”.
Stworzenie programu wymagało
od organizatorów uprawnień
-posiadania Certyfikatu nr 882
z ukończonego szkolenia zorganizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Czy ktoś z obecnej ekipy
takowe uprawnienia nabył? Dodam, że członkowie grupy (10
gmin) ustalają między sobą kolejność korzystania ze środków
pomocowych w danym roku.
3.Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz
na terenie parku miejskiego w
Chocianowie - Projekt został

przygotowany w poprzedniej
kadencji samorządu. Dzisiaj pozostała jego realizacja i rozliczenie. Jakość wykonywanych robót
już budzi wielkie rozczarowanie.
4.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w
Gminie Chocianów - Projekt
został przygotowany w poprzedniej kadencji samorządu i jest
realizowany w cyklu 3- letnim.
5.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Chocianów - Projekt
przygotowany w poprzedniej
kadencji, realizowany jest niestety z rocznym opóźnieniem.
Koniec cyt.
Pozyskanie dotacji na budowę
domu socjalnego też okazały się
KŁAMSTWEM. Po dokonaniu
analizy dokumentów otrzymanych z gminy i zweryfikowaniu
wszystkich inwestycji śmiało
można stwierdzić, że prawdą
jest, że w/w inwestycje przygotował poprzedni burmistrz.
Informacje zawarte w Informatorach dotyczące inwestycji
miały zamydlić oczy mieszkańcom gminy. Ich celem było niedopuszczenie do referendum.
Poprzedni burmistrz przygotował „grunt”, a obecny spija
śmietankę kończąc inwestycje.
Zmarnowano dwa lata. Gmina
tonie w długach. Roman Kowalski zatrudnił ARMIĘ URZĘDNIKÓW (ZNAJOMYCH). Przez
okres 2 letniej kadencji płace
wzrosły o 2,5 mln. zł. Pieniądze
mogły zostać przeznaczone na
INWESTYCJE. Efektu PRACY
tych ,,specjalistów” nie widać.
SKUTKIEM ich utrzymywania
jest przeogromne zadłużenie
gminy, skutkujące ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA NA
LATA 2015-2025 W FORMIE
OBLIGACJI GMINNYCH na
kwotę nie bagatela 3 mln 405 tys.
zł. W budżecie na rok 2013 nie
zaplanowano znaczących inwestycji. Pieniądze z obligacji zo-

staną ZAPEWNE przeznaczone
na płace nauczycieli w grudniu
2012r., pomoc finansową dla
Przedszkola Miejskiego, pomoc
dla PWK, dla MZGKiM, na trzynastki dla pracowników administracji oraz na spłatę kredytu.
Roman Kowalski obiecywał,
że będzie oszczędzał, aby spłacić zadłużenie gminy i móc inwestować, a wydaje więcej niż
ma, zaciągając co raz to nowsze kredyty (np. emitując obligacje), nie przeprowadzając
przy tym żadnych inwestycji.
2 LETNI SUKCES BURMISTRZA OPISANY W INFORMATORACH GMINNYCH W
RZECZYWISTOŚCI OKAZAŁ
SIĘ WIELKIM NADMUCHANYM BALONEM, KTÓRY
PĘKŁ W OBLICZU PRAWDY
I RZECZYWISTOŚCI. Panie
Kowalski mama nie nauczyła
pana, żeby nie kłamać? Każde małe dziecko wie, że prawda wcześniej czy później ujrzy
światło dzienne. Myślał pan,
że nikt nie dowie się prawdy.
Prawda wyszła na jaw. Zależało panu na niedopuszczeniu do
referendum gminnego w sprawie odwołania pana ze stanowiska przed upływem kadencji.
Sięgnął pan w tym celu po narzędzia, które świadczą tylko
o pana desperacji. Zaczął pan
straszyć mieszkańców gminy.
Obrażał pan przyzwoitych ludzi
posługując się przy tym gminną gazetą. Wstyd. Dosięgnął
pan dna człowieczeństwa. To
chyba jedyne pana osiągnięcie
w tej kadencji. Zapomniał pan
tylko o najważniejszym, że za
wszystko wcześniej, czy później będzie musiał pan zapłacić.

TWOJA ZIMA 2013
W SALONIE FRYZJERSKIM

ZAPRASZAMY
UL. II ARMII WP 64
TEL. 609 618 020

NASZA OFERTA:
* STRZYŻENIE DAMSKIE I MĘSKIE
* ST YLING
* OMBRE HAIR
(FARBOWANIE CAŁOŚCI,
ROZJAŚNIANIE KOŃCÓWEK)
* HENNA
Już w tym wydaniu Wolnej Prasy
Chocianowa dla wszystkich czytelników specjalny kupon rabatowy na
strzyżenie damskie i męskie
u JOANNY.
PROMUJEMY URODĘ I PIĘKNO!

Krzysztof Kamil Budzeń

RABATU NA STRZYŻENIE
DAMSKIE I MĘSKIE
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CZY NIELEGALNIE
DORABIAJĄ DO PENSJI?
Czy burmistrzowie gmin
Powiatu
Polkowickiego
,,nielegalnie dorabiają do
pensji” poprzez przynależność do ZGZM w Polkowicach (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego) pełniąc
w nich dodatkowe funkcje,
które są zadaniami własnymi poszczególnych Gmin?

Cyt.
„Samorządowcy dorabiają w
związkach międzygminnych
nielegalnie. Tak orzekają kolejne sądy - donosi „Rzeczpospolita”. To efekt działań
wojewodów, którzy ograniczają możliwość dorabiania
przez samorządowców. Czy
urzędnicy będą teraz musieli
zwrócić nielegalnie pobrane diety? - pyta dziennik.
Ostatnio zapadły takie wyroki
w sądach administracyjnych
m.in. w Gliwicach, Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie.
Według sądów dieta dla pre-

zydenta czy wójta w związku, gdzie reprezentuje gminę, jest nielegalna, bo działa
on tam w ramach obowiązków służbowych, za które
otrzymuje sowitą pensję.
„Będę musieli zwrócić?”
Czy urzędnicy będą teraz
musieli zwrócić nielegalnie pobrane diety? - Czekamy na uprawomocnienie
się wyroków. Sąd jedynie
podważył wypłatę diet, tym
samym wstrzymując ich
wypłatę - mówi Iwona Andruszkiewicz ze Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
Na rozstrzygnięcia czeka też
resort administracji i cyfryzacji. - Ewentualne działania
ministerstwa mogłyby zostać
wdrożone w przypadku podjęcia uchwały składu siedmiu
sędziów NSA, która posiada
moc wiążącą dla sądów administracyjnych i organów władzy publicznej - mówi rzecznik resortu Artur Koziołek.
W Polsce działa 217 związków, najczęściej zajmują się
kanalizacją i komunikacją.

W wielu z nich urzędnicy
pracują jednak społecznie.”
Czy gospodarze miast Powiatu Polkowickiego pełnią
funkcję społecznie? Oczywiście, że nie. W świetle powyższych informacji łamią
prawo. Burmistrz Roman
Kowalski,Przewodniczący Rady- Ryszard Bartosz
i radny Leszek Filipiak są
naszymi przedstawicielami
w ZGZM i pobierają z tego
tytułu wynagrodzenie. Skoro
to zadania własne gminy, to
po co je dublować? Czy tylko
po to, aby karmić członków
ZGZM z gminnych pieniędzy? W innych gminach i
miastach jest inaczej. Przedstawiciele poszczególnych
gmin i miast pełnią te funkcje społecznie. U nas zarabia
się na mieszkańcach. Czy
to się zmieni? Zobaczymy.
ZGZM zamiast realizować
zadania, do których został
powołany, chce zarabiać na
poszczególnych
gminach,
pobierając składki w wysokości 2% przychodu budżetu od każdej gminy. Tworzy
machinę
administracyjną
(urzędniczą ), w której zasiadają wójtowie, burmistrzowie oraz radni gminni
poszczególnych
samorządów (w tym i Chocianowa).
Tak dorabiają sobie do swoich pensji lub diet kosztem
mieszkańców. Wstyd. Po prostu wstyd. Nie dziwi mnie zatem postępowanie niektórych
radnych, którzy nie liczą się
z interesem gminy i mieszkańców, a dbają jedynie o
zasobność własnych portfeli.

Krzysztof Kamil Budzeń

E M I L I A N
S T A Ń C Z Y S Z Y N
I S Ą D

Niedawny gość na XXVI
sesji Rady Miejskiej w Cho-

cianowie - Emilian Stańczyszyn, główny trzon ZGZM i
przewodniczący Rady Miejskiej w Polkowicach, znów
zasiadł na ławie oskarżonych. Jak donosi portal www.
miedziowe.pl, rok temu, po
siedmiu latach śledztwa i
procesu, został uniewinniony. Jednak już po apelacji
prokuratury sąd zdecydował,
że proces ruszy od początku.
Zdaniem sądu apelacyjnego
we Wrocławiu uniewinnienie
było zasadne tylko do części
zarzutów. Sąd nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.
Pan Stańczyszyn w 2005
roku został oskarżony o branie łapówek od firm, którym
prawdopodobnie pomagał
wygrywać gminne przetargi.
Kwota ta to blisko pół miliona złotych. Były burmistrz
Polkowic trafił nawet na kilka miesięcy do aresztu. Przeciwko byłemu Burmistrzowi
świadczył jedynie Wacław
K. – były szef jednej z gminnych spółek, który zeznał ,
że sam brał pieniądze od wykonawców, a potem przekazywał je Burmistrzowi. Niestety nie potwierdziły tego
inne dowody. W tej sytuacji
sędzia uznał, że to Wacław
K. jest winny brania łapówek, a pan Stańczyszyn jest
jedynie ofiarą pomówienia.
Teraz przewodniczący Rady
Miejskiej Polkowic znów
zasiądzie na ławie oskarżonych. Czyżby to zwiastowało koniec polkowickiej grupy „Jedność” – zobaczymy.

Bazyl

RFERENDUM - PODZIęKOWANIE
Szanowni Mieszkańcy
Pragnę z całego serca podziękować wszystkim tym,
którzy podpisali się pod
referendum w sprawie odwołania włodarza naszego
miasta i tym, którzy zbierali
podpisy z pełnym zaangażowaniem i determinacją.
Pomimo wszystkich przeciwności i przeszkód mających na celu utrudnienie
zebrania podpisów udało się
nam zebrać wymaganą ilość
(1039). Zebranych zostało w
sumie 1069 głosów. To zasługa kilku odważnych ludzi,
którzy nie dali się zastraszyć
przez obecną władzę. Jak
Państwo wiecie, przeszkadzali ci, którzy dziś rządzą
naszą gminą (nawet niektórzy radni).Śledzono nas, grożono nam, robiono nam zdjęcia ( w tym i to w lesie, które
później zostało zamieszczone w informatorze nr 4 Gminy Chocianów). Pomawiano
nas, oczerniano, opluwano i
kłamano na nasz temat, próbując tym samym zdyskredytować nas w oczach mieszkańców jako inicjatorów
referendum. A wszystko po
to, aby nie udało się zebrać
wymaganej ilości głosów.
Można powiedzieć, że w jakimś sensie im się udało. Za
wszelką cenę (prawie, że po
trupach) osiągnęli swój cel,
niszcząc uczciwych, pracowitych oraz kompetentnych
ludzi. Podpisów mogło być
o wiele więcej, ale niestety
w wyniku podjętych przez
burmistrza działań zabrakło
ludzi odważnych do złożenia podpisu a także i tych,
którzy odważyliby się je
zbierać. Oni zyskali. Straciła gmina i mieszkańcy, gdyż
rządy obecnej władzy doprowadzają gminę do przepaści
finansowej, degradacji moralnej i etycznej (chrześcijańskiej), z której ciężko będzie
później wyjść. Brak w tym
wszystkim rozwoju gminy
i perspektyw na przyszłość.

Ostatnie dwa lata pokazują
patologię rządów obecnej
władzy, korupcję, zastraszanie, brak poszanowania
godności ludzkiej zarówno w
życiu prywatnym, jak i zawodowym. Można byłoby wiele
wymieniać, ale nie czas na to
i miejsce. Zapomniano o nas
mieszkańcach. Kilku frustratów o złej reputacji i bardzo
złej przeszłości znalazło sobie kosztem gminy sposób na
życie (a raczej na zarabianie).
Pomimo tego, iż referendum
nie doszło do skutku, jeszcze raz z całego serca dziękujemy za wszelkie dobro,
które spotkało nas ze strony
dobrych ludzi. Nie poddamy się. Będziemy nadal patrzeć na ręce obecnej władzy.
Dobro gminy i jej mieszkańców jest naszym priorytetem.
Pełnomocnik Inicjatorów
Referendum
Krzysztof Kamil Budzeń
CHOK MÓWI „NIE” DLA
SPROSTOWANIA
W związku z kłamstwami Romana Kowalskiego Burmistrza MiG
Chocianów wobec Krzysztofa
K. Budzenia , Piotra Budzenia
i Sławomira Tomczaka (inicjatorów referendum) zamieszczonymi w numerze 3 Informatora
w artykule „Dość już kłamstw i
pomówień” informujemy, że w
myśl art. 31 punkt 1,2. w dniu
23 lipca 2012r. skierowaliśmy do
Redakcji Informatora MiG Chocianów wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji
W dniu 30.07.2012 r. otrzymaliśmy odpowiedź na w/w wniosek.
Zostaliśmy poinformowani, że
sprostowanie
zamieszczonych
kłamstw na łamach Informatora Gminy dotyczących Krzysztofa. K. Budzenia, Piotra Budzenia i Sławomira Tomczaka
nie
zostanie
zamieszczone.
W związku z powyższym na podstawie ustawy z dnia 26.01.1984
prawa prasowego (dziennik
ustaw z 84r. Nr 5 poz. 24 ze zm.)
sprawę skierujemy do Sądu.
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NIECHCIANY KONKUBINAT GMINY CHOCIANÓW Z ZGZM
I OBLIGACJE

BUDOWA DOMU SOCJALNEGO
W Informatorze Gminnym
nr 4 na stronie 1 została zamieszczona informacja następującej treści: „Powstanie
dom socjalny. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił dotacji na budowę domu
socjalnego w Chocianowie
przy ul. Sportowej, przekazując 699 396 zł. Zbudowanych zostanie 6 modułów
budynków
parterowych”.
W zaledwie dwóch zdaniach
dwa kłamstwa, a to dopiero
pierwsza strona. Na następnej
stronie Informatora czytamy:
„Sukces Burmistrza Romana
Kowalskiego.
W
lipcu otrzymaliśmy ponad 1 mln zł dotacji!”.
Kto widział ten milion? Z
tekstu dowiadujemy się, że
„W lipcu br. gmina Chocianów otrzymała ponad 1
mln złotych dotacji. Z tego
699.396 zł. Burmistrz Roman Kowalski pozyskał z
budżetu państwa na budowę
domu socjalnego w Chocianowie. Umowa podpisana została między Bankiem
Gospodarstwa Krajowego a
Burmistrzem Miasta i Gminy Chocianów”. W artykule
padły słowa: ,,otrzymała” z
tego ,,699 396zł” , ,,pozyskał”, ,,umowa podpisana”.
Kolejne kłamstwa. Na tej
samej stronie w artykule pt.
,,Starania uwieńczone sukcesem” można przeczytać:
„Budowa budynku socjalnego w Chocianowie-699
396 zł”. Kolejne kłamstwo
tylko w sprawie domu socjalnego. Resztę kłamst dot.
inwestycji na swojej stronie
prostuje pan Skibicki. Burmistrz R. Kowalski realizuje
inwestycje rozpoczęte przez
poprzedników. Tekst wywołuje u mnie salwę śmiechu.
Str. nr 3 ,,Szczęśliwy finał
starań władz gminy” „(...)
BGK wesprze (...) budowę
domu socjalnego w Chocianowie przy ulicy Sportowej, przekazując 699 396
zł”. Ostatnie słowa w/w

tekstu brzmią: ,,przekazując
699 396 zł”. I znów kłamstwo. Jak to wszystko ma
się do rzeczywistości? Będę
cytował, aby nie być posądzony o brak obiektywizmu.
Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21.10.2012r.
Uchwała Rady Miejskiej nr
XXV.170.2012 w sprawie
zmiany budżetu Miasta i
Gminy Chocianów na 2012r.
Zmiany planów dochodów
budżetu gminy na 2012r.
str. 5 dział (700) rozdział
(70095) Gospodarka mieszkaniowa (paragraf 6330):
zmniejszenie o kwotę 510
tys. zł. dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
na realizację inwestycji i
zakupów
inwestycyjnych
własnych gmin.W uzasadnieniu na stronie 22 czytamy:zmniejsza się dochody
budżetu gminy: w rozdziale
70095 paragraf 6330 o kwotę
510 000- zł, z tytułu dotacji
z budżetu Państwa na budowę budynku socjalnego,
planowane pozyskanie dotacji nastąpi w 2013r. Str.23:
w rozdziale 70095 o kwotę
1.395.000-zł., z tego: zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę
510 000 zł. na zadanie ,,Budowa budynku socjalnego w
Chocianowie” w związku z
planowanym pozyskaniem
dotacji w 2013r. oraz o kwotę 885 000zł.,przeniesienie
do działu 801 ,,Oświata i
Wychowanie” na wydatki
bieżące w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu.
Podpisano:
Burmistrz Roman Kowalski
Podsumowałbym to tak:
Sukces, sukces, sukces!!!
Nie wiem jak Wy, ale Ja mam
już dość tych kłamstw.
K.K..B

Podczas XXVI sesji Rady
Miejskiej w Chocianowie w
dniu 30. listopada 2012r. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zmian Statutu ZGZM oraz
uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Zaapelowałem do Radnych o czasowe
odstąpienie od podjęcia tychże
uchwał ze względu na ważny
interes gminy i dobro mieszkańców. Niestety bez echa.
Uchwała w sprawie przyjęcia
zmian Statutu ZGZM skutkuje:
1.Po pierwsze: utratą suwerenności gminy w zakresie podejmowania ważnych decyzji
dotyczących mieszkańców i
interesu finansowego gminy.
2.Po drugie: niezachowaniem
tzw.
KOMPLEKSOWOŚCI
ZADAŃ albowiem ZGZM po
przyjęciu w/w Statutu będzie
świadczył usługi tylko i wyłącznie dla mieszkańców tj. osób
fizycznych w ramach zawartych
umów a nie będzie świadczył
usług dla instytucji takich jak:
urząd, szkoły, przedszkola, zakłady budżetowe i pozostałe
jednostki organizacyjnie podległe urzędowi. Nie będzie też
świadczył usług dla przedsiębiorstw publicznych np. PWK
Sp. z o.o. czy przedsiębiorstw
prywatnych znajdujących się
na terenie gminy Chocianów.
3.Po trzecie: nie spowoduje obniżenia składki z 2% do 1% wpłacanej przez gminę do ZGZM.
30 kwietnia 2012r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w
Chocianowie w sprawie przystąpienia Gminy Chocianów
do ZGZM w Polkowicach ze
składką roczną 2% przychodów
budżetu. Na tejże sesji mieliśmy
przyjemność gościć pana przewodniczącego ZGZM Emiliana
Stańczyszyna, który w sposób
wyraźny powiedział (obiecał),
że składka gminy od 1 stycznia
2013r. będzie wynosić 1% (a nie
jak do tej pory 2%). Niestety zapisu zmniejszającego wysokość
składki nie ujęto w zmianach
Statutu, który był przedmiotem
XXVI Sesji RM. W konsekwencji nadal będziemy płacić 2%.
Pan E. Stańczyszyn oznajmił,
że ZGZM będzie zajmował się
prawie w 100% gospodarką
odpadami, co spowoduje zawieszenie pozostałych celów
statutowych ZGZM. Niecelowe,
nieracjonalne oraz niegospodarne staje się zatem dalsze opłacanie składki do ZGZM w wysokości 2% za samą przynależność
do związku, skoro za te zadania
i tak zapłaci każdy mieszkaniec
gminy, instytucja czy przedsiębiorstwo prywatne lub gminne.
4.Po czwarte: zwiększeniem
opłat za wywóz śmieci do 29zł
dla gospodarstw domowych

pod warunkiem ich odpowiedniej segregacji, a w przypadku
jej braku aż do 59zł. Na sesji
RM z dnia 30.04.2012r. pan
Stańczyszyn przekonywał, że
opłaty mieszkańców za wywóz śmieci pozostaną na poziomie dotychczasowych opłat
tj. 10-12zł. W wyniku podjęcia
uchwały bez względu na ilość
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
płacić będzie się tyle samo.
5.Po piąte: dodatkowym zabezpieczeniem przez Gminę
Chocianów środków w kwocie
300tys.zł na infrastrukturę potrzebną do realizacji zadania
gospodarki śmieciowej. ZGZM
chce w ten sposób przerzucić na
gminę koszty. ZGZM nie zajmie
się sprawą śmieci KOMPLEKSOWO. Odbiór odpadów dotyczyć będzie tylko osób fizycznych. Pozostałe jednostki muszą
zająć się tym same. Gospodarka
śmieciowa stanie się dla ZGZM
kurą znoszącą złote jaja! Swoją
obecnością na XXVI sesji zaszczycił nas Przewodniczący
ZGZM Pan Emilian Stańczyszyn, z którego wypowiedzi
można było wywnioskować,

doprowadzi naszą gminę w kolejnych latach do zapaści finansowej i do braku możliwości
inwestowania (np. wybudowania kanalizacji sanitarnej). Burmistrz kosztem mieszkańców
zadłuża gminę. Część pieniędzy
z obligacji pan burmistrz chce
przeznaczyć na spłatę wcześniejszego zobowiązania gminy a
pozostałą część ,,przejeść”. Pieniądze pójdą zapewne na utrzymanie rzeszy ,,kolesi” zatrudnionych przez burmistrza. Tak
dużej ilości osób zatrudnionych
w administracji jeszcze w naszej
gminie nie było. Rosną koszty
utrzymania zbędnych posad wynikających z potrzeb politycznych burmistrza, co potwierdza
fakt ciągłych co miesięcznych
dotacji gminnych na wynagrodzenia i pochodne jednostek organizacyjnie podległych UMiG.
Burmistrz emituje DROGIE W
UTRZYMANIU obligacje po
to tylko, aby spłacić bieżące zobowiązania. NIEBAWEM i tak
zostanie zmuszony do wzięcia
innego, równie drogiego kredytu. To się nazywa spirala drogiego zadłużenia. Plan budżetu
na 2013r. pokazuje, że z tych

że CHCE ON NAM SPRZEDAĆ BILET ZA 29ZŁ ALBO
ZA 59ZŁ NIE OKREŚLAJĄC
MIEJSCA (PRZYSTANKU),
Z KTÓREGO MAMY ODJECHAĆ ANI NIE WSKAZUJĄC
RODZAJU ŚRODKA LOKOMOCJI I CELU PODRÓŻY.
DOWIEDZIELIŚMY
SIĘ,
ŻE SAMI BĘDZIEMY MUSIELI PRZYGOTOWAĆ INFRASTRUKTURĘ
(KOSZT
300TYS.ZŁ). ŚMIECI ZOSTANĄ ODEBRANE TYLKO
OD GOSPODARSTW DOMOWYCH ( OSÓB FIZYCZNYCH ). ZGZM NIEŹLE NA
TYM ZAROBI, BO ŚMIECI
BĘDĄ POSEGREGOWANE A
ZGZM SPRZEDA JE I OSIĄGNIE Z TEGO TYTUŁU DODATKOWY
PRZYCHÓD.
Podjęcie uchwały w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w wysokości 3mln 405tys.zł ze
spłatą w latach 2015-2025 narazi gminę na dodatkowe koszty.
Emisja obligacji komunalnych

obligacji nie zostanie przekazana na inwestycje ani złotówka.
Gmina Chocianów na 15mln zł
(100% własnych przychodów
z podatków i innych opłat) stanowiących 50% ogólnego budżetu, wydaje prawie 15mln
zł rocznie na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń na
utrzymanie urzędników jednostek podległych (bez spółki PWK). Gmina w obecnym
kształcie zarządzania zmierza
w kierunku samounicestwienia.

Krzysztof Kamil Budzeń
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Obecne władze gminy Chocianów, z uporem maniaka, przy
każdej możliwej okazji opluwają poprzedników, obwiniając ich
za wyimaginowane uchybienia i
domniemane błędy przy podejmowaniu decyzji i działań. Jednocześnie odmawiają poprzednikom najmniejszych zasług i
racji, a sobie przypisują osiągnięcia, do których w najmniejszym stopniu się nie przyczynili,
tym samym zawłaszczają gminę. Perfidna polityka burmistrza,
przy skrajnie nieodpowiedzialnym wręcz infantylnym, działaniu osób pełniących funkcje radnych, popycha nas nieuchronnie
do katastrofy, czyli utraty płynności finansowej gminy. Według
mojej oceny sytuacji, a jest to
ocena miarodajna, bo poparta
wieloletnim doświadczeniem w
konstruowaniu budżetu gminnego, jeśli rada miejska jako
organ stanowiący i kontrolny,
nie powstrzyma tego szaleństwa
budżetowego, to prawdziwa
bomba wybuchnie w 2015 r.,
czyli w pierwszym roku kadencji kolejnego samorządu gminy.
Działania chocianowskiego samorządu trzech poprzednich
kadencji nacechowane były
przemyślanymi inicjatywami,
skierowanymi na rozwój gminy
i poprawę bytu jej mieszkańców.
Pomimo, że spadkiem po kadencji tandemu Kowalski – Bereżański (1994-1998) była zapaść
finansowa i mimo, że usuwanie
skutków tej katastrofalnej sytuacji opóźniało nasz rozwój,
to jednak następcom udało się
wyjść z impasu, pokonać trudności i osiągnąć równowagę
finansów publicznych. (Obyśmy wkrótce nie mieli deja vu).
Nawet kryzys gospodarczy, od-

czuwalny w budżecie gminy w
latach 2009 – 2010, nie zakłócił
realizacji zaplanowanych zadań,
które wykonano przy zachowaniu płynności finansowej. Gmina terminowo realizowała swoje
zobowiązania, nie było przypadku opóźnień wypłat pracowni-

czych czy też płatności za wykonane prace. W przygotowanym
w poprzedniej kadencji projekcie budżetu na 2011r., następcy
nie mogli za wiele popsuć, ale
już zaczęli niebezpiecznie zmieniać priorytety. Pierwszą ofiarą
lekkomyślności wspomnianych
już - Kowalskiego i Bereżańskiego (ten sam tandem, tyle
że obecnie w nowej konfiguracji), została spółka PWK. Tym
razem w samą porę głos zabrał
wojewoda wskazując, że rada
miejska miała obowiązek odmówić zatwierdzenia nowych
taryf dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Sąd podtrzymał
stanowisko wojewody, stwierdzając nieważność uchwały chocianowskich radnych.
W tegorocznej uchwale budżetowej przewidziano zaciągnięcie
kredytu w kwocie 1,4 mln. Skoro jednak z jakichś względów
było to w ciągu roku czy też w
jego końcówce niemożliwe, to
wysokość emitowanych obligacji gminnych, zastępujących
niejako kredyt, nie powinna
przekraczać jego zaplanowanej
wysokości. Co więc spowodowało tak wielką dziurę budżetową, którą w grudniu na łapu
- capu trzeba załatać nieplanowaną, blisko trzy i półmilionową pulą obligacji (3,405mln)?
Jestem przekonany, że wpływy
z obligacji zostaną przeznaczone głównie na pokrycie tegorocznego wzrostu funduszu
płac w gminnych jednostkach.
Wzrostu o 2,5mln w stosunku
do roku 2010. A fundusz płac w
jednostkach wzrósł przez zwiększanie zatrudnienia. Odnoszę
wrażenie, że u nas bezrobocie
redukuje się głównie poprzez
niczym nieuzasadniony i niekontrolowany wzrost zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Taki oryginalny
patent zwalczania bezrobocia.
Oczywiście radni bez problemu
podjęli obligacyjną uchwałę.
Zdaje się, że również bez zastanowienia nad przeznaczeniem
ewentualnych przychodów z
emisji obligacji, a w konsekwencji – nad przejadaniem środków
finansowych. Na przykład przewodnicząca Komisji Rozwoju
Bogumiła Cymbała z przekonaniem stwierdziła na ostatniej
sesji, że pieniędzy gminnych
w chwili obecnej nie przejada się. A co się z nimi dzieje?
Zastanawiające jest to, że w
uchwale obligacyjnej, znalazł
się zapis o spłacaniu z obligacji
pożyczek, zaciągniętych wcześniej kredytów i obligacji. Oznacza to, że „oddłużenie” obejmie
dwa najbliższe lata, uwalniając
w budżetach 2013 i 2014r. dodatkowe środki. Po raz kolejny

pytam: na co zostaną przeznaczone? Jedno jest pewne. Termin rozpoczęcia wykupu obligacji rozpocznie się w 2015r.,
więc problem z tonącą gminą
będzie miał samorząd następnej
kadencji. Tymczasem burmistrz
Kowalski od dwóch lat rozgłasza wszem i wobec, że restrukturyzuje dług gminny. Aż tu nagle
okazuje się, że w rzeczywistości
przerzuca spłaty zobowiązań
na przyszłego gospodarza, w
następnej kadencji! Brak słów
na określenie tego typu zagrań.
Nieodpowiedzialny burmistrz
i niekompetentna rada psują
obecny i przyszły budżet gminy! Wszystko to nieuchronnie
doprowadzi do zapaści finansów
publicznych w naszej gminie.
Państwo radni, czy jesteście
świadomi ile szkody mogą spowodować wasze nieprzemyślane uchwały? Czy was ta gmina
jeszcze w ogóle obchodzi? Czy
tylko stosujecie dewizę francuskiego Ludwika po nas choćby potop, a może macie jakieś
indywidualne cele? Pytam, bo

nie znajduję logicznego wyjaśnienia waszej postawy, jakiejś
myśli przewodniej, która jednocześnie tłumaczyłaby przyświecające wam intencje. A
może nic wam nie przyświeca,
jak temu niewiniątku z porzekadła, co to świeczkę zżarło
i w ciemnościach siedzi? Ale
zdaje się, że wielu z was lub
waszych krewnych korzysta z
dobrodziejstw tej władzy. Czyli
wiecie gdzie stoją konfitury. To
byłoby jakieś wytłumaczenie.
Nieliczni, nawet bardzo nieliczni, radni którzy nie zgadzają się
z obecnym kierunkiem działań i
dają wyraz swojej opinii, są narażeni na niewybredne epitety
ze strony innych radnych. I tak
na ostatniej sesji apel radnego
aby powstrzymać burmistrza
przed bezmyślnym i bezpodstawnym zwiększaniem zatrudnienia w jednostkach gminy,
mocno rozsierdził jedną z radnych. Wywiązała się utarczka
słowna, w której radna Grażyna
Kindra, bo o niej mowa, wylała
gorzkie żale - a może żółć - nad
zapachem rynku na wiosnę, nad
sprzedażą lamp oświetleniowych i sprzedażą przychodni.
Ostatnie słowa w zacietrzewieniu wyrzuciła z siebie z siłą i

szybkością pepeszy. Tak więc
dołączyła do krytyków renowacji rynku z przyległościami
- Leszka Filipiaka i Henryka
Osolińskiego. Razem będą kontestować renowację, może nawet
zadymę zrobią na znak protestu.
Zdawało mi się, że już w odpowiedzi na artykuł radnego
Filipiaka dość dokładnie wypowiedziałem się w kwestii renowacji, wskazując przy tym
źródła szczegółowych informacji. Widocznie radna wymaga
indywidualnego podejścia. Informuję więc, po raz kolejny,
że roboty wykonywane były z
należytą starannością pod fachowym nadzorem Inżyniera
Kontraktu, a ujawnione niedoróbki były usuwane na bieżąco.
Ostatni przegląd gwarancyjny
odbył się w kwietniu 2011r., już
w kadencji obecnej rady. Wykonanie robót zostało rozliczone,
a substancja majątkowa została
przekazana wspólnotom, które
mają obowiązek ją utrzymywać. I niech radni nie uzurpują
sobie prawa włażenia z butami
do wspólnot mieszkaniowych,
ich praw i obowiązków, i niech
nie wywołują zamieszania.
Kanalizacja w rynku została wykonana perfekcyjnie.
Wykonanie każdego odcinka było kamerowane i nie ma
mowy o zastoiskach, nawet
minimalnych. A zatem nasuwa się pytanie, co tak cuchnie?
Wypowiadając się w jakiejś
kwestii trzeba dysponować
choćby minimalną wiedzą w
temacie, a nie tylko wysuwać
kłamliwe zarzuty. Wystarczy
interesować się trochę infrastrukturą miasta (nie trzeba być
przy tym fachowcem), żeby
wiedzieć, że ścieki z osiedla
Wesoła przez przepompownię
przy byłej stacji kolejowej, a
dalej poprzez sieć w ulicach
Kolejowa, Głogowska, Parkowa, Wspólna, Kościuszki, Plac
Wolności i Ratuszowa, zrzucane były do starej oczyszczalni
przy stadionie. Dziś po korekcie trasy ścieki płyną do nowej
oczyszczalni. Aby wyeliminować zatykanie się kanalizacji w
jej przewężeniu na Kościuszki,
dokonano wpięcia kanalizacji z
Parkowej do kanalizacji na Placu Wolności oraz wyeliminowano przewężenie na Ratuszowej.
W ten sposób na całym odcinku
zlikwidowano problem i poprawiono system, który dla sprawnego funkcjonowania musi być
utrzymywany w należytym stanie technicznym oraz prawidłowo eksploatowany! Co więcej,
budowę i działanie systemu powinno znać kierownictwo PWK,
aby wydawać właściwe dyspozycje dotyczące jego użytkowa-

nia. Bo fetor odczuwalny jest
wtedy, kiedy na trasie nastąpi
blokada, co zdarza się głównie
w wyniku niewłaściwej eksploatacji przepompowni przy dawnej stacji kolejowej. Nie wolno
dopuścić do zagnicia ścieków
w przepompowni, bo podczas
ich pompownia odór będzie wydostawał się przez nieszczelne
studzienki kanalizacyjne na całej trasie, a przy Placu Wolności
również przez wpusty uliczne.
Jest to zjawisko występujące
od lat 70-tych, a odczuwalne
jest szczególnie wiosną oraz
przy zmianach ciśnienia atmosferycznego. Przeciwdziałanie
tej uciążliwości polega na bieżącym czyszczeniu kanalizacji
i właściwej eksploatacji przepompowni. Warto założyć dodatkowe syfony we wpustach
ulicznych w rejonie Placu Wolności, np.: przy aptece, EKO.
Kilka takich syfonów zostało
już założonych, przypuszczam
jednak, że (po zmianie Zarządu
PWK) nikt nie sprawdzał czy
woda w syfonach nie wyparowuje podczas upałów. Tak bym
to radnej – jak sądzę - w przystępny sposób wyjaśnił. Mam
nadzieję, że radna zrozumiała.
Natomiast przyczyn zmiany
formy organizacyjno-prawnej
opieki zdrowotnej, dokonanej
w gminie w 2005r., radna nie
zrozumiała. A przecież nie tak
dawno, na tej stronie, o przyczynach i skutkach tego przedsięwzięcia rzeczowo przypominałem. Ponieważ powtarzanie
jest podstawą utrwalania wiedzy, więc powtórzę raz jeszcze, a Pani niech sobie utrwali:
- przychodni nikt nie sprzedał, tylko PZOZ w Chocianowie został zlikwidowany,
- PZOZ w momencie likwidacji miał ponad 850
tys. zł zobowiązań, w tym
również
pracowniczych,
- usługi medyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, przejęło CDT Medicus,
- CDT Medicus zorganizowało
bazę
i
wyposażenie
na
własny
koszt.
Poszukując najlepszej formy organizacyjnej dla służby
zdrowia w gminie rozważałem
różne możliwości. Zaproponowałem również organizację
w formie spółki pracowniczej. W tej sprawie wpłynęły 2
wnioski, w tym jeden z udziałem Pani i kilku pielęgniarek.
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The „Roman Kowalski Show”
- Zależności
Nepotyzm i kumoterstwo na skalę
przemysłową w nieuprzemysłowionym
Chocianowie
- „bomby Chocianowa”

BOMBY C.D.
Wybierając
rozwiązanie
z
udziałem CDT Medicus, miałem na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców. Podobnego zdania byli również
racjonalnie myślący ówcześni
Radni. Z perspektywy czasu
mogę śmiało stwierdzić, że był
to strzał w dziesiątkę, ponieważ
oprócz usług podstawowych,
do których dostęp gmina musi
zagwarantować, są również
dodatkowo poradnie specjalistyczne. Na tle ogólnopolskiej
kondycji służby zdrowia, Chocianów wypada nieźle. Zapewne widzą to również pacjenci,
ale radna Kindra widzi inaczej.
Kuriozalny sposób myślenia tej
radnej doskonale obrazuje cytat:
dziękuję też za sprzedaż mojej
przychodni (…) ale dla gminy
też mogła ona przynosić zyski.
Nagranie wypowiedzi radnej,
zamieszczone na stronie Wolnego Chocianowa, wielokrotnie
odsłuchiwałem i nie wierzyłem
własnym uszom. Radna, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, pracownik służby zdrowia w jednej osobie - oficjalnie
twierdzi, że gmina mogłaby
czerpać zyski z kontraktów
przychodni z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest przerażająca niekompetencja i brak
znajomości zasad finansowania
służby zdrowia. I ktoś taki bierze
udział w stanowieniu miejscowego prawa i ma kontrolować
prawidłowość
wykonywania
zadań przez gminę. Lider zespołu Big Cyc stwierdził ostatnio,
że wolność słowa, to także możliwość mówienia głupot, z czego wielu chętnie korzysta. Oj,
korzysta Pani z tej możliwości,
korzysta! I wielu radnych też.
Wprawdzie niektórzy radni na
wszelki wypadek milczą, ale ich
milczenie oznacza zgodę na staczanie się gminy po równi pochyłej. Tę zgodę potwierdzacie,
szanowni radni, głosowaniem
za szkodliwymi uchwałami,
których konsekwencje będą
opłakane dla nas wszystkich.

Poza tym nieustannie oceniacie
poprzedników i ich kadencje,
szukając
nieprawidłowości,
których nie było. A zajęlibyście
się tym co do was należy i do
czego zostaliście wybrani przez
lokalną społeczność. W bliskiej
perspektywie będziecie mieć
do rozwiązania problem gospodarki śmieciowej. Bo to, co tej
sprawie zrobiliście dotychczas –
uchwała śmieciowa - cofa gminę o co najmniej 10 lat. Zastanówcie się lepiej nad wywózką
śmieci z cmentarza i opłatą za tę
usługę. Zainteresujcie się patologią zatrudniania jednej osoby
na dwóch etatach, w tych samych godzinach, w jednostkach
finansowanych przez gminę.
Dlaczego mamy za to płacić?
Komisja Rozwoju niech nie
przeżywa, że remiza w Trzebnicach się wali, bo rozszczelniło
się opierzenie blacharskie, tylko niech kupi tubkę kleju za 40
zł i uszczelni rozwarstwienie.
Oczywiście ta sama komisja
ustaliła, że rozszczelnieniu winni są poprzednicy. Jakżeby inaczej. Proponuję podjąć uchwałę,
najlepiej przez aklamację, że
poprzednicy odpowiadają też za
wszelkie nieszczęścia i dopusty
Boże, w tym: pioruny, gradobicia, kryzys nieśności kur i spadek mleczności krów, niezaorane ugory i zaperzone działki.
Cztery lata poprzedniej kadencji
to autentyczny rozwój gminy, a
nie jej zadłużanie, jak próbujecie wszystkim wmówić. A dzisiejsza polityka władz to jest
staczanie się do stanu z końca
1998r., ale wy się tym nie martwicie, prawda? Wszak samorządności uczy was „Gospodarz
XX-lecia”- Roman Kowalski.
Franciszek Skibicki
materiał zaczerpnięty ze strony
www.gminachocianow.pl za
zgodą autora

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
KAMILOWI I DAWIDKOWI

ŻYCZY TATA

TA R Y F Y Z A
WODĘ I ŚCIEKI
Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 4 października 2012r. orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej
w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012r. nr XVII.135.2012 w
przedmiocie zatwierdzenia taryf
cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
obszarze Gminy Chocianów.
Skąd wzięły się podwyżki?
Niegospodarność i złe zarządzanie prezesa PWK Franciszka
Bereżańskiego spowodowały
zadłużenie Spółki. Koniecznym
według prezesa było wyliczenie nowych, WYŻSZYCH taryf
za wodę i ścieki. Pomimo licznych apeli w sprawie nieprawidłowo skalkulowanych taryf
burmistrz jako organ kontrolny, a Rada Miejska jako organ
stanowiący prawo miejscowe
nie podjęli w tej sprawie żadnych kroków. Dziś ,,PWK”
Sp. z o.o. musi zwrócić mieszkańcom nienależnie pobrane
należności za wodę i ścieki.
Od wydania wyroku upłynęły
dwa miesiące. Ani prezes spółki PWK, ani Rada Nadzorcza
PWK, ani burmistrz, ani nawet
radni nie zdobyli się na przeprosiny. Gdyby nie determinacja nielicznej grupy mieszkańców do dziś spółka pobierałaby
świadczenia za dostawę wody
i ścieków według nielegalnie
ustalonych stawek. Gdyby nie
zdecydowana i szybka inicjatywa Franciszka Skibickiego,
który pierwszy zawiadomił organ nadzoru tj. Wojewodę o
tych nieprawidłowościach, nie
byłoby dziś szczęśliwego zakończenia. Nasz wspólny upór
oraz walka o sprawiedliwość
przyniosły zamierzony efekt
w postaci wyroku sądowego.
Spółka PWK rocznie zarabia
3 mln złotych. W całości przejada je, nie realizuje żadnych
inwestycji. Przykładem może
być podwyżka płac w spółce tuż
po podwyżce stawek za wodę i
ścieki. To efekt nieudolności i
nieracjonalnego gospodarowania prezesa i prokurenta Roberta H. (który nie świadczy pracy
a otrzymuje wynagrodzenie).

Krzysztof Kamil Budzeń
ROBERT HARENZA
Ten pan ze spokojem wypełnił

Nikt już chyba w naszym mieście nie wierzy w bajki ubiegłorocznego okładkowego Mikołaja – burmistrza. Nikt
oprócz grupy trzymającej się blisko włodarza tego miasta,
dla li tylko własnych egoistycznych korzyści.Właśnie dzisiaj zgodnie z obietnicą złożoną na forum miasta tuż przed
ulubionymi przez nas wszystkich świętami Bożego Narodzenia, spełniam się, spełniając złożoną Państwu obietnicę. Na wstępie chcę zaznaczyć, że choinka ze strony tytułowej, to pokaz bombek naszego miasta, dzięki którym
wpadamy w czarną dziurę kryzysu pt. „Roman Kowalski
Show”. To zmarnowane 2 lata rządów Romana Kowalskiego i pogłębienie kryzysu w naszej gminie. Chcę tutaj
również pokazać ,że nie jest to tylko wina naszego Guru ,
gdyż wszyscy opisani poniżej są na równi odpowiedzialni
za obecny stan gminy. Przede wszystkim są to radni naszego miasta zrzeszeni w klubie „JEDNOŚĆ”,dyrektorzy
i kierownicy jednostek, którzy pozwalają Romanowi Kowalskiemu na bezpośrednią ingerencję w ich pracę, niejednokrotnie zatrudniający osoby wskazane przez burmistrza. Przyczyniają się w ten sposób do niegospodarnego
zarządzania i zadłużania gminy kosztem mieszkańców.
A teraz zależni w hierarchii ważności.

ROBERT HARENZA
Ten
pan
ze
spokojem
wypełniłby
całą
książkę z historią naszego miasta. Tak naprawdę nikt nie wie,
skąd się wziął, po co i od kogo
miał rekomendacje. Referencje
Roberta-promotora znaleźliśmy
w internecie, ktory jest naprawdę skarbnicą wiedzy, źródłem,
z którego wystarczy czerpać.
Osobiście już w tamtym roku
skosztowałem źródlanej wody
o smaku „Robert Harenza”.Początkowo smak przypominał
mocno chlorowaną kranówkę,
ale potem przerodził się w smak
wody z naszej oczyszczalni ścieków. To i tak bardzo delikatne
porównanie, bo ten pan zasługuje na jeszcze gorszy shit (proszę
nie tłumaczyć). Obraz Roberta
Harenzy wyłaniający się z algorytmów i bienarności internetu
przypomina mi „cwaniaka-damusię bez łasiczki”. Dlaczego
akurat takie porównanie przyszło mi do głowy? Szczerze?
To chyba wpływ jesiennej aury,
która szarość i czerń ma w nadmiarze, co wpływa negatywnie
na człowieka, takiego jak ja podatnego na depresję. Niemniej,
gdy dotykam klawiatury komputera z zamiarem opisu ulubionego promotora, lato zaczyna
wyrywać się z mojego mózgu.
I tak w kalejdoskopowym skrócie. Z internetu dowiadujemy
się, że Pan Robert narozrabiał

w bodajże trzech firmach call
center, w tym w jednej swojej,
której był prezesem. Historia z
internetu mówi nam, że lepiej
tego oszusta omijać szerokim
łukiem. Z wypowiedzi na forach internetowych ten „element chocianowskiej maszyny
okradającej budżet” jest ukazywany jako cwaniaczek wysokiej
klasy. Ogrom ludzi, których
oszukał nasz promotor, w firmach w których pracował, przeraża swoją skalą. Za te wybryki prawdopodobnie sąd polski
uznał go za „winnego”. Niestety
nie dotarliśmy do materiałów,
które zapewne wiele by nam
wyjaśniły. Pozostańmy jednak
przy poszlakach i tak szlakiem
przedwyborczym docieramy do
komitetu wyborczego Romana Kowalskiego, w którym już
wtedy Robert Harenza odgrywał
pierwsze skrzypce. Z tego, co
pamiętam propagandy wyborcze tego kanclerza komitetu wyborczego obecnego burmistrza
nie były na wysokim poziomie,
rzekłbym były na poziomie zerowym. Bo tak naprawdę, gdyby nie zapał K.K. Budzeń oraz
brak zapału „nygusków” F. Skibickiego dziś nadal tonąłby w
swoich długach.Niestety dla nas
(całej gminy) stało się inaczej
i tuż po mikroskopijnym zwycięstwie Romana Kowalskiego
swoje rządy rozpoczął wielki
Robert Harenza. Z początku nie
odczuwało się, że to właśnie on
stymuluje burmistrzem. Zresztą
z tego, co można było usłyszeć
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The „Roman Kowalski Show”- Zależności
Nepotyzm i kumoterstwo na skalę przemysłową w nieuprzemysłowionym Chocianowie
- „bomby Chocianowa” - CD.
na mieście, często, gdy przemierzał korytarze UMiG zionęło
od niego alkoholem.Jak zatem
można wymagać od niego trzeźwego myślenia. Nadużywanie
alkoholu w pracy doprowadziło
zapewne do „wyrzucenia” lub
jak ktoś woli przeniesienia Roberta na „konsulat” do CHOK-u i PWK. Nikt nie był z tego
zadowolony, ani pani dyrektor
Sylwia Stachowicz, ani ja. Wiedziałem już, co z niego za typ.
Na samym początku pan Robert
zabiegał u Romana Kowalskiego o moją głowę. Wtedy jeszcze
rozsądny burmistrz nie przychylił się do żądań mojego wroga. I
tak właśnie rozpoczął ten mały
polityczny człowieczek pracę w
CHOK-u. Atmosfera gęstniała
z dnia na dzień, ale z czasem
przyzwyczaiłem się, że za plecami mam kornika tego miasta.
Przypomnę państwu, że właśnie
w tym czasie pan Robert promotor pomimo 8 godzinnej pracy
w CHOK-u piastował jeszcze
funkcję prokurenta w PWK (i
tak jest pewnie do dzisiaj). Swego czasu pisałem na portalu,
że jest on najlepiej zarabiającą
osobą w naszym samorządzie.
Pytanie, jak długo jeszcze te
dwie ogromne pensje pozwolą
mu na zmniejszanie swojego
zadłużenia na nasz koszt. Tego
nie wiem. Wiem natomiast to,
że czym dłużej będzie rządził
naszą gminą, tym szybciej przestaniemy być gminą a gro ludzi
odczuje przez niego ból i rozczarowanie. Kontynując, czas
napisać o deratyzacji. Po jednej
z hucznych imprez seniorów
Robert Harenza dolewając do
swego mózgu kolejne mililitry whiskey uświadomił mi, że
niegrzeczna pani Jolanta Floryn
poleci z pracy, potem polecę ja a
na końcu w kosmos poleci sama
pani Sylwia Stachowicz. Na początku myślałem, że to tylko takie pijackie łapanie białych myszek, omamy mamy więcej nic.
Niestety rzeczywistość okazała
się bardziej brutalna, niżbym się
tego spodziewał. Pani Jolanta
Floryn padła ofiarą przebiegłego
„Paula” z forum vcity. Właśnie
wtedy pierwszy raz w swoim
życiu miałem ochotę wyrzucić
kogoś przez okno albo urwać
nosa – po prostu taka furia, jakich mało. Niestety sama już
„ochota spowodowała, że jego
wola została spełniona…i niebawem wyrzucili mnie z pracy.
Tak rozpoczęła się wielka kolonizacja miasta Chocianów przez
Roberta Harenzę. Ta okrutna
wojna miała pokazać naszemu
społeczeństwu, kto tak naprawdę pociąga w nim za sznurki i w
sposób niby zgodny z prawem

niszczy ludzi. Ruchy korupcyjne, o których wypowiadali
się rnawet radni pozostały bez
echa. Oszust wrocławsko-lubińsko-chocianowski
znów
tryumfował i nadal tryumfuje.
Robert Harenza ostatni punkt
swojej obietnicy spełnił niedawno przyczyniając się bezpośrednio do zwolnienia z funkcji
dyrektorskiej panią Sylwię Stachowicz. Na pewno o tym człowieczku usłyszymy jeszcze nie
raz, a na pewno będzie to nieuniknione w chwili, gdy miasto
zacznie wychodzić z ruiny po
rządach „wielkiej trójcy”. Robert jest jedyną bombką, która
nie jest zależna od burmistrza
Chocianowa, bo to raczej Roman Kowalski i my jesteśmy
zależni od niego. Jak długo będziemy jeszcze czekać, aż sprawiedliwość zajmie stanowisko
wobec tego „typka” – nie wiem.
W te święta złóżmy Bogu troskę
o to miasto, które niczym nie
zasłużyło na tak czarny scenariusz i tak brudną część historii.
- za prowadzenie kampanii wyborczej otrzymuje intratne posady- były asystent burmistrzaprokura w PWK (nie świadczy
pracy a pobiera wynagrodzenia)- stanowisko promotora w
CHOK-u, z którego w październiku (prawdopodobnie) zwolniła go Sylwia Stachowicz, po
czym zostałą odwołana ze swojego stanowiska - kilkutysięczna
nagroda za zbycie udziałów w
RTBS Lubin- partnerka życiowa
Izabela zatrudniona początkowo w Przedszkolu Miejskim, a
obecnie w Szkole Podstawowej
- liczne umowy zlecenia wystawiane bez uzasadnienia w
CHOK PWK, Urząd Miasta
i Bóg wie gdzie jeszcze.....
- obraża, zastrasza, znieważa i pomawia mieszkańców,
w tym i radnych za przyzwoleniem burmistrza wykorzystując do tego swoje stanowisko, publiczne media i forum.

(nie do końca legalnie) hotel
„Pod Dębem”. Dziś za finansowanie kampanii wyborczej piastuje lukratywny stołek prezesa
PWK Obecnie PWK „zwraca”
7 miesięczną nadpłatę za wodę
i ścieki, co jest tylko i wyłącznie sukcesem wolnej opozycji na czele z F. Skibickim.
Można byłoby jeszcze wiele
napisać o tym fenomenie niegospodarności, pytanie tyko po co,
gdy większa część naszego społeczeństwa wie o nim już prawie
wszystko. No prawie! Trzeba tu
wspomnieć, że Janusz Zielony
(były kandydat na burmistrza)
jest prawdopodobnie bliską rodziną Franciszka Bereżańskiego, a to już trochę śmierdzi…
- za finansowanie kampanii wyborczej Romana Kowalskiego
dostaje stanowisko prezesa PWK
- odroczenie (może już umorzenie) podatku od nieruchomości
za restaurację „Słoneczną” i hotelu „Pod Dębem” - darmowe
reklamy na ulicach miasta hotelu „Pod Dębem” i restauracji „Słoneczna” - zatrudnienie
znajomych bez uzasadnionego
powodu i bez kwalifikacji - wyłączność na catering w mieście,
przede wszystkim obsługa imprez i uroczystości organizowanych przez samorząd gminny
- brak kompetencji w zarządzaniu spółką PWK - zlecenia
z PWK dawane ,,teściowi” na
wywóz nieczystości z kratek- rezygnacja z przetargu na
wywóz nieczystości ciekłych
i umożliwienie ich wywozu
mieszkańcowi z Chocianowca (bratu pracownika PWK). zatrudnienie prokurenta w osobie Roberta Harenzy, który
nie świadczy pracy a pobiera
wynagrodzenie od Spółki działanie na szkodę Spółki zadłużając ją przez kolejne lata
2011 i 2012 oraz nieuzasadnione podwyżki wody i ścieków.
W następnej kolejności powinna być pani Sylwia Stachowicz,
ale oddałem jej lokatę pani Katarzynie Pikulskiej - Danis, ponieważ zaczyna mi się wydawać,
że pani Sylwia Stachowicz, to
kolejna ofiara rządów oligarchy.

FRANCISZEK
BEREŻAŃSKI
Kolejny czynny współtwórca i
inwestor w kampanii wyborczej
Romana Kowalskiego. Człowiek, który w latach 1994-1998
jako wiceburmistrz wyprowadził razem z Romanem Kowalskim spore sumy z UMiG
– oczywiście bez konsekwencji. Człowiek, który pod koniec
wspomnianej kadencji przejął

KATARZYNA
PIKULSKA-DANIS
Kim jest ta od niedawna znana
naszym mieszkańcom osoba?
To nikt inny, jak pasierbica znanego lubińskiego hurtownika,

ściśle współpracującego z prezesem PWK – Pana Orleckiego.
Nie sądzę jednak, aby akurat na
jego prośbę została zatrudniona
w charakterze asystentki burmistrza. Myślę, że była to raczej
przyczyna znajomości Bazyla i
deklaracji, że wymyśli coś, aby
pozbyć się go raz na zawsze.
W tym akurat temacie odniosła
porażkę, i słusznie bo kto służy
ZŁU ze złem wstąpi do piekieł.
Już w 2010r. grała w orkiestrze
Romana Kowalskiego , ale nie
przypuszczam aby jakkolwiek
przyczyniła się do jego tryumfu. To raczej przypadek tego
miasta. Była bezrobotna a ,że
przy okazji znała mnie, to burmistrz dał jej szansę. Przypuszczam ,że miała określone cele
do wykonania. Niestety w dużej mierze udało jej się zrobić
mi kuku, a raczej kuku mojej
żonie. Bestie nigdy nie biorą
jednak pod uwagę konsekwencji swoich czynów. Działają
instynktownie i egoistycznie.
Myślę, że to dzięki jej spiskom
Roman. K zawiózł mój wypis
ze szpitala do samej Warszawy. Smutne to, ale prawdziwe.
Do czego jeszcze posuną się te
”stwory” ,aby zachować swoje
stołki? Bóg tylko jeden wie….
Dziś Pani Kasia jest już dr
CHOK-u. Szybki awans na
krzywdzie, to słaby argument
,aby tą kobietę szanować. Osobiście nie mogę jej szanować,
bo jest jedną z licznych istot,
które chciały mnie zniszczyć,
zresztą nie ze szlachetnych pobudek, lecz dla swojej wygody
egzystencjonalnej. Nie wierzę
również, że Pani Kasia troszczy się o kogokolwiek w naszej
gminie, a tym bardziej o czytelników naszej Wolnej Prasy
Chocianowa. Po prostu Pani
Kasia nas nie szanuje! A kim
ona jest aby tak nas traktować?
- pasierbica hurtownika armatury sanitarnej Pana Orleckiego
(współpraca
z
PWK) - szybki awans: asystentka burmistrza, rzecznik
prasowy i dyrektor CHOK
- już w 2010 przecierała szlaki
nowemu - staremu burmistrzowi - prawdopodobnie wynajęta
(na koszt miasta) do zwalczania
Wolnej Prasy i opozycji - pomawia mieszkańców w mediach.

SYLWIA STACHOWICZ
O byłej Pani dyrektor CHOK-u
nie powinienem już pisać- bo to
już było. Niemniej nie wolno

nam zapomnieć o fakcie, że prawie 2 lata pełniła funkcję „głowy” Chocianowskiego Ośrodka
Kultury i za te lata na pewno
powinna odpowiedzieć. Na jej
usprawiedliwienie wpłynąć powinna jednak jej ostatnia decyzja tzw. brak tolerancji dla Roberta Harenzy i jak wieści niosą
z miasta , niechęć do podpisywania się pod „przekrętami”. Dwa
lata rządów, to jednak sporo,
jak na szopkę, która w CHOK-u miała miejsce. Oby z tego
nie było daleko idących konsekwencji dla , w gruncie rzeczy
„nieświadomej” albo „zastraszonej” Sylwii Stachowicz.
NEWS Z OSTATNIEJ CHWILI:
Pani Sylwia Stachowicz prawdopodobnie została przywrócona do pracy w CHOK-u.
Jesteśmy jeszcze na etapie
sprawdzania tej informacji.Zależność Pani Sylwii względem
burmistrza, to bezwzględne posłuszeństwo Myślę, że właśnie
dlatego udało się jej zatrudnić
w CHOK-u swoją mamę. Początkowo co prawda tylko na ½
etatu, ale już potem…. Potem,
to wywnioskujemy z dokumentacji. Pomimo wszystko podziwiam Panią Sylwię, ale tak z
drugiej strony, jak długo można tolerować i znosić Harenzę?
- bezwzględne posłuszeństwo
decyzyjne - matka zatrudniona
w CHOK-u - duża tolerancja
na Roberta Harenzę - podpisywanie zleceń dla Roberta Harenzy - zatrudnienie córki pani
Radnej Grażyny Kindry która
niebawem udała się na chorobowe gdyż była przy nadziei

GRAŻYNA KINDRA
To kolejny fenomen tego miasta. Historii o tej Pani słyszałem
tak wiele, że całoroczne kazania
ks. Marcina , choćby nie wiem
jakby się darł, to pikuś. Niestety miałem nieprzyjemność
głębszego poznania tej radnej
w czasie Oratoriady odbywającej się na pl. Wolności. Wtedy
to właśnie nasza słynna już pielęgniarka uświadomiła mi ,że
jestem w błędzie broniąc „biedoty” tego miasta. Jej słowa zabrzmiały wtedy, jak rozkaz He
roda a w wolnym tłumaczeniu
brzmiały tak : „Niech zamiast
pić wódę wezmą się wreszcie
do roboty. Szkoda pieniędzy z
OPS na tych darmozjadów itp.”
Po tych brudnych słowach ja
orędownik walki o każdego
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The „Roman Kowalski Show”- Zależności
Nepotyzm i kumoterstwo na skalę przemysłową w nieuprzemysłowionym Chocianowie
- „bomby Chocianowa” - cd2
chrześcijanina, bez względu na
jego statut materialny doznałem obrzydzenia. Od tej pory
wiedziałem już ,że ta radna na
pewno nie służy „jasnej stronie
mocy”. Potem było już coraz
gorzej. Nasze kontakty kończyły się kłótniamii. Niestety
zawsze byłem na straconej pozycji względem niej, ponieważ
miała za wtedy za sobą całą grupę radnych JEDNOŚĆ, śpiewaków kościelnych i czarno odzianych wyznawców Boga. Mimo
wszystko w żaden sposób nie
zniechęciło mnie to do walki o
dobro. Wręcz przeciwnie, gdy
dowiedziałem się ,że żąda od
burmistrza mojej głowy – popadłem w pasję miłości. Myślę,że i
jej podniósł się poziom adrenaliny, co skutkowało tym, że co raz
częściej z jej ust skapywał jad.
Jej intrygi mnożyły się jak króliki. Na mieście słyszy się, że tej
Pani nikt nie lubił. W kościele to
przychylnie na nią patrzyły tylko „sutanny”, bo na pewno nie
ludzie wierzący w Boga (oczywiście prawdziwi wyznawcy
Boga). W chórze znoszą ją, bo
muszą, a i na parafii uważają za
piąte koło u wozu. Nieraz słyszałem opinie wiernych typu:
„Co mężatka robi o tej porze
(późny wieczór) na plebani?”
Ja oczywiście tak do tego nie
podchodzę, bo dla mnie nie ma
znaczenia, czy ktoś ma czy nie
ma męża. Dla mnie ważne są
normy społeczne i ewangelia,
tym bardziej, że powinno to dotyczyć osób które wywyższają
się ponad niebiosa. Nie mam
osobiście urazów do tego typu
„kategorii”, niemniej nie mogę
przechodzić obojętnie obok
tego, że np. dzięki tej Pani cierpieć musi miasto i jego mieszkańcy. G. Kindra to radna, która
namiętnie służy swojemu Guru
i posłusznie wykonuje jego polecenia. Niestety trudno od niej
wymagać czegokolwiek, gdy
potrafi tylko przeczytać opinię
RIO na sesjach rady miejskiej i
wmawia wszystkim, że śmierdzi
jej na pl. Wolności.- Sprzątnij se
Pani, to ci pachnieć będzie…
To oczywiście taka mała dygresyjka, ponieważ jeśli ktoś nie
rozumie, po co jest w radzie to
nie warto nad nim się pochylać. Tak, producentem scenariusza mojego losu od bodajże
sierpnia 2011, był nie kto inny
jak Pani Grażyna Kindra. Ta
pani przyczyniła się do mojego
zwolnienia z CHOK-u, jak i dalszej dyskryminacji mojej osoby.
Moim zdaniem zasłużyła na
nagrodę: ZASŁUŻONA DLA
CHOCIANOWA”. Mało tego
na ostatniej sesji rady miejskiej
dowiedziałem się z jej wypo-

wiedzi, że chocianowski ZOZ
był jej własnością, a okrutny
Franciszek Skibicki „sprzedał”
ten jej biznes. Tak, to prawda,
właśnie w tamtych czasach Pani
Kindra , która była w związku
z jakąś grupą, walczyła o przejęcie ZOZ-u. Na szczęście dla
nas jej się to nie udało. Pomyślmy, co by nas czekało, gdyby ta
Pani przejęła zarządzanie ZOZ-em… Chyba to, co teraz serwuje nam w gminie jako radna.
Jeżeli chodzi o jej nepotyzm, to
wytłumaczyłbym ją daleko idącym humanitaryzmem rodzinnym. I tak właśnie było. Nie
mogła ta „pierwsza” od krzyża
pozostawić swojej córki bez pracy będącej przy nadziei, bo wtedy mamusia musiałaby dokładać
do utrzymywania. Ekonomia
ekonomią, a płacić musi miasto. Nasza radna postarała się,
aby dr CHOK-u zatrudniła jej
córeczkę, która prawdopodobnie do dziś figuruje w ewidencji
CHOK-u. Pani Karolina ma się
dzisiaj bardzo dobrze, kryzysu się nie boi bo grosz „uczciwie” z ZUS-u płynie. AMEN
- córka zatrudniona w CHOK-u(jednostka bezpośrednio finansowana przez UMiG) - intrygi i spiski m.in.: że wraz z
burmistrzem mają listy referendalne i wiedzą kto się na
nich podpisał. – na sesji puściła kartkę do radnych, aby
nie udzielali głosu panom Budzeniom -bezwzględne posłuszeństwo burmistrzowi w czasie
głosowań - knucie intryg przeciwko Krzysztofowi Budzeń
brak kompetencji i dialogu merytorycznego na sesji

LESZEK FILIPIAK
O tym Panu nie powinniśmy
mówić bombka, tylko „nasza sprytna gwiazdeczka”. W
czym rzecz? Otóż ten wieloletni radny, aż tak się w ostatnim
okresie uaktywnił, że łamy Informatora Gminnego pękają
w szwach od jego poematów.
Mało tego, ten górnik wspiera
swoją fantastyczną literaturę
własnymi finansami. Że artystą
jest już wiemy. Nie wiemy tylko z jakiego tu przybył cyrku.
Gdybym mógł darować sobie
pisanie o nim, to uwierzcie mi,
nie napisałbym na jego temat
ani jednego zdania. Trudno jest
opisywać PUSTKĘ, coś co nijak nie jest w stanie wpłynąć na
moją radość czy smutek. Nie-

stety jestem zależny od obiektywizmu i muszę pochylić się
nad nie dopitym kuflem piwa.
Ten radny już od samego początku kadencji Romana Kowalskiego zrozumiał, że nic tak
mu sławy nie przyniesie, jak
bycie jego człowiekiem. Niestety trochę się przeliczył i został
ikoną radnego , który nigdy nie
powinien zostać radnym. Myślę,że zrozumie to przynajmniej
większa część mieszkańców
ul. II Armii Wojska Polskiego.
Czym więc zasłużył ten Pan
na moje pióro? Napisałbym ,że
niczym ale Nietzsche-go to Filipiak na pewno nie czytał, bo
tam ani miedzi ani miodu nie
ma, za to do rady ZGZM został oddelegowany. Ta persona
nie tylko tak szeroko działa, że
dokuje się w Polkowicach, ale i
na Panią Jaszowską musi mieć
ogromny wpływ. Właśnie ten
„sprawiedliwy” nepota załatwił
w tym roku swojej żonie pracę
w przedszkolu miejskim, które
nota bene pęka już w szwach
od ludzi Kowalskiego. Teraz
już wiemy ,że folwark Pani
Jaszowskiej to taka „firma” w
100% zależna od Burmistrza. I
tak właśnie nasza Pani od chemii i kosmetyków awansowała
na przedszkolankę (chyba bez
kwalifikacji). Nie można chyba
nic więcej zarzucić naszej „miedzi”, bo ceny na światowych
rynkach są wysokie – tylko
oby ten urobek naszego radnego nie spowodował BESSY.
- żona radnego Filipiaka zatrudniona w przedszkolu miejskim
- oddelegowany do rady ZGZM
za niezłą kasę - wprowadza
mieszkańców w błąd zamieszczając obraźliwe, oszczercze,
nieprawdziwe absurdy i informacje dotyczące mieszkańców i
radnych w Informatorze Gminnym - teściu otrzymał awans i
podwyżkę w PWK- obraża radnych i mówi nieprawdę na sesji.

płatny stołek kierownika OPS
Chocianów i tym samym dopięła swego (spokój finansowy).
Niestety ten rodzaj nepotyzmu,
to gra polityczna, dość czysta
biorąc pod uwagę inne polityczne i obyczajowe zależności. Nie zamierzam rozpisywać
się o tej znanej u nas rodzinie,
bo przygotowanych materiałów
szkoda na ten artykuł.- Małgorzata Staszczak objęła stanowisko kierownika OPS Chocianów- Bogdan Staszczak głosuje
zgodnie z wolą burmistrza..
- rodzina radnego Staszczaków awansuje w jednostkach
- strach, służalczość i brak dbania o dobro podopiecznych

MARIAN SAMBOR
RYSZARD BARTOSZ
Jeżeli chodzi o pana Rysia, to
motywy są zupełnie banalne
- KASA. Nie ważne ile jego
współdecyzje czy służalczość
wobec woli burmistrza narobiły
szkody jego współbraciom z kościoła. On i tak pozostanie czysty… No ale „gościu” na sądzie
ostatecznym na pewno obrońcy
nie znajdzie a pieniędzy mu nie
wystarczy.- pieniądze (przewodniczący rady) - pochlebstwa za służalczość- mandat do
ZGZM za niezłą kasę zatrudnianie przez burmistrza
znajomych rekomendowanych
przez pana Rysia brak
kompetencji i wiedzy oraz działanie na szkodę gminy i mieszkańców- służalczość wobec
burmistrza poprzez zwracanie
się do niego SZEFIE, albowiem
nie ma między nimi podległości służbowej a wprost przeciwnie Przewodniczący Rady
powinien być niezależny nie udzielanie głosu na sesji
mieszkańcom miasta oraz dyskryminowanie mieszkańcówbrak odwagi cywilnej i postawy chrześcijańskiej w walce
o dobro gminy i mieszkańców

BOGDAN STASZCZAK
I
MAŁGORZATA
STASZCZAK
Super związek, super para,
super przykład zależności.
Jak wiemy nasz Bogdan od
Staszczaków oddanym rad--nym naszego „króla” Chocianowa jest. Jak oddanym?
Po prostu nic się nie odzywa i
zgodnie z wolą Pana głosuje.M.
Staszczak dostała bardzo dobrze

wyborcom, tym oczywiście
których zdradził. Dodam tylko,
że zależność względem Romana Kowalskiego może wynikać tylko z faktu posiadania
„dziecka”. Przypuszczać należy, że właśnie pozamałżeński
związek z którego Pan Heniu
ma syna, Roman Kowalski wykorzystuje na maksa. Prawdy
się jednak nie dowiemy.- nieślubne dziecko - jego były pracownik zatrudniony w Zakładzie Miejskim- poddaństwo i
służalczość wobec burmistrza

HENRYK OSOLIŃSKI
Gdybym miał napisać w tym
materiale opinię o tym Panu
, to pan Henryk musiałby zaraz całe miasto oskarżyć o pomówienia. Ja jednak nie mam
czasu na pochylanie się nadnim. Pozostawiam ocenę jego

Pan Marian pomimo, że od samego początku stał po „ciemnej
stronie mocy”, to wydawało się,
że nie wpadnie do końca w sidła
zależności. Tak się jednak nie
stało i dziś jest to chyba jeden
z nielicznych mieszkańców ul.
Sportowej, który winny jest budowie domu socjalnego. Ponadto biedactwo w drodze do Urzędu zgubiło wraz z Romanem
Kowalskim petycję w sprawie
budowy domu socjalnego, którą
mieszkańcy ul. Sportowej skierowali do burmistrza. Z danych,
które do mnie dotarły z UMiG
wynika, że taka petycja w ogóle nie została zarejestrowana
w urzędzie. Cud czy perfidne
kłamstwa? Co więc jest przyczyną takiego poddaństwa Pana
Mariana? Ponoć nic innego,
jak tylko „strach”- tylko przed
czym? Nie wiem być może jest
to fakt zatrudnienia zaraz po
wyborach synowej Pana Sambora w Gimnazjum, a może
to, że druga synowa pracuje w
MZGKiM - która teraz za Romanem Kowalskim w ogień by
poszła. Może to wreszcie sprawa tajemniczego „mieszkania”,
(temat w trakcie sprawdzania).
Po tym wnioski nasuwają się
już same.- synowa zatrudniona
zaraz po wyborach w gimnazjum- druga synowa pracująca
w MZGKiM - swaty
w
PWK- mieszkanie dla syna (tajemnica poliszynela) znane redakcji- oszukiwanie mieszkańców- dbanie o własne interesy
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tańczący z absurdami, czyli leszka filipiaka spacer
po absurdach
(...) Radny
pisze,
że
w kadencji
burmistrza
Kowalskiego pozyskano olbrzymie środki na nowe inwestycje, tylko w tym
roku pozyskano ponad 3 mln złotych.
Brawo! Tylko w budżecie tych pieniędzy nie widać. Za to znajdujemy
je w zestawieniu 10 pozycji w artykule Starania uwieńczone sukcesem
(w tym samym numerze Informatora
na s.2), w którym niestety nie napisano, zgodnie z prawdą, że owocne
starania poczynili poprzednicy. Za to
sukces przypisała sobie obecna władza. Poniżej zamieszczam rzetelną informację o zawłaszczonym sukcesie:
- Rewitalizacja starej części miasta, etap
II - Zadanie przygotowano do realizacji w poprzedniej kadencji samorządu.
- Rewitalizacja ciągów pieszo- jezdnych miasta Chocianów - Lokalna
Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina
Karpia” z siedzibą w Chocianowie, została założona w poprzedniej kadencji
samorządu i także wówczas opracowano wszystkie dokumenty niezbędne
do ubiegania się o środki pomocowe
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „ PO RYBY 2007 – 2013”.
Stworzenie programu wymagało od
organizatorów uprawnień -posiadam
Certyfikat nr 882 z ukończonego szkolenia zorganizowanego na zlecenie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Czy ktoś z obecnej ekipy takowe uprawnienia nabył? Dodam, że
członkowie grupy (10 gmin) ustalają
między sobą kolejność korzystania ze
środków pomocowych w danym roku.
Obawiam się, że nasza gmina zmarnuje te środki w całości lub części.
-Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie
parku miejskiego w Chocianowie
- Projekt został przygotowany w poprzedniej kadencji samorządu. Dzisiaj pozostała jego realizacja i rozliczenie.
Jakość
wykonywanych
robót już budzi wielkie rozczarowanie.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Chocianów - Projekt został przygotowany
w poprzedniej kadencji samorządu
i jest realizowany w cyklu 3- letnim.
- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie
Chocianów - Projekt przygotowany
w poprzedniej kadencji, realizowany
jest niestety z rocznym opóźnieniem.
Czy radny zna takie przysłowie: jeden
sieje, drugi zbiera plony? Oddaje ono
znakomicie obecną sytuację w gminnych inwestycjach. Tak właśnie jest
przy realizacji wielu zadań wykazanych w artykule. Używając metafory:
obecne władze głównie spijają śmietankę chwaląc się przy tym bezczelnie, że same ją ubiły. Radny Filipiak
chyba przez roztargnienie zapomniał
o powyższej rzeczywistości, a może

to jest specyficzny obiektywizm radnego, którego przeciętny mieszkaniec nie jest w stanie zweryfikować.
Radny twierdzi, że opinia RIO za
2011r. była pozytywna jak żadna z
ostatnich lat. Takim stwierdzeniem po
raz kolejny udowadnia, że nie wie, o
czym mówi. Wystarczy uważnie przeczytać opinię RIO z 20 kwietnia 2012
r. w sprawie wykonania budżetu za
2011r., aby znaleźć zapis: Skład Orzekający (…) jednocześnie wskazuje, że
ocena wykonania budżetu, w tym wydatkowania środków publicznych pod
względem celowości i gospodarności
należy do wyłącznej właściwości Rady
Miejskiej. Jak widać radny nie rozumie wymowy tego zapisu. Czymże to,
różni się opinia z wykonania budżetu
za 2011r., od opinii z lat poprzednich?
(...) Radny Filipiak skrytykował politykę inwestycyjną poprzedniego burmistrza, zaliczając do absurdalnych
niektóre inwestycje realizowane w
poprzedniej kadencji samorządu. Radny napisał „ja i kilku radnych było
przeciwnych tej polityce”. Rozwijając
ten wątek, przypomnę radnemu, że
popierał politykę poprzedniego burmistrza zarówno w zakresie rodzaju
inwestycji, sposobu ich wykonania,
jak i zaciągania zobowiązań (kredytów) na ich realizację. Ponieważ:
- w 2007r. budżet został uchwalony jednogłośnie, w tym głosem radnego Filipiaka, podobnie 9-krotne zmiany budżetu w ciągu roku,
które zostały uchwalone jednogłośnie, w tym głosem radnego Filipiaka,
- w 2008r. budżet został uchwalony jednogłośnie, w tym głosem radnego Filipiaka, podobnie 13-krotne
zmiany budżetu w ciągu roku, które zostały uchwalone jednogłośnie,
w tym głosem radnego Filipiaka.
Oznacza to, że Leszek Filipiak w latach 2007-2008 dał swoje przyzwolenie gminnym inwestycjom (hali przy
Gimnazjum, remizie w Trzebnicach,
Ośrodkowi Pomocy Społecznej), a dzisiaj uznaje w/w za absurdalne i podważa ich zasadność lub wytyka błędy
w ich realizacji (rewitalizacja rynku,
oczyszczalnia ścieków). Tak ewoluuje myślenie Leszka Filipiaka, który
jeszcze niedawno, jako Przewodniczący Rady Rodziców przy Gimnazjum
w Chocianowie, wręczał mi puchar z
napisem Franciszkowi Skibickiemu za
arcymistrzowskie działania przy budowie hali sportowo-widowiskowej. Być
może lada dzień zażąda jego zwrotu, a
może stwierdzi, nagle i niespodziewanie, że był przeciwny jego wręczaniu,
a może został do tego zmuszony siłą
lub podstępem? A przecież hala przy
Gimnazjum z zespołem boisk, jako perełka w regionie, wygrała ogólnopolski
konkurs „Inwestycja roku”. Inwestycja
otrzymała dofinansowanie w wysokości
1, 9 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Na jej
realizację przekazano gminie należne
środki ZGZM, w wysokości 287 137,
00 zł ( 1% dochodu związku dzielony

proporcjonalnie na mieszkańca). Przypominam radnemu, że gmina nie starała
się o środki unijne, gdyż na dofinansowanie miały szanse jedynie pierwsze
hale budowane w gminie. Natomiast
hala przy Gimnazjum była czwartą halą
budowaną w gminie (dodam, że była
też trzecią halą wybudowaną w kadencjach, w których byłem burmistrzem).
Budowę remizy strażackiej w Trzebnicach radny Filipiak nazywa dziś absurdem, dlaczego więc przed kilkoma laty
nie protestował przeciw tej inwestycji? Był „za”, a dzisiaj jest „przeciw”.
Jednostka OSP w Trzebnicach działa
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, do akcji wyjeżdża średnio
80 razy w roku. Od wielu lat należy
do najprężniej działających jednostek
pożarniczych w kraju. Słynie ze świetnego wyszkolenia młodzieży i pod tym
względem należy do czołówki krajowej. O jej znakomitych wynikach osiąganych w zawodach strażackich można
by napisać niejeden artykuł. Gmina ma
obowiązek stworzyć jednostce warunki
do pracy, bo ochrona przeciwpożarowa

jest zadaniem własnym gminy. Ponieważ jednostka korzystała wcześniej
jedynie z garażu, bez żadnego zaplecza
socjalnego, więc budowa remizy była
jak najbardziej uzasadniona. Absurdem
byłoby zaniechanie tej inwestycji. W
odpowiedzi na zarzut, przypominam
radnemu (po raz kolejny!), że Gmina
nie ubiegała się o dotacje unijne przy
tej inwestycji, gdyż nie było odpowiednich programów, w których mogłaby
wziąć udział. Natomiast wspólnymi
działaniami udało się pozyskać środki
na zakup nowego samochodu pożarniczego, w wysokości ponad 500 tys. zł.
Radny zdawał się to wówczas rozumieć
głosując „za”, a dzisiaj jakby tego nie
pojmował będąc (retrospektywnie)
„przeciw”. Na marginesie dodam, że
w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy modernizację remizy w Szklarach
Dolnych. W związku z tym pytam: czy
dzisiaj radny jest „za” czy „przeciw”
tej modernizacji i czy przewiduje zmianę zdania w niedalekiej przyszłości?
Odnośnie modernizacji „skorupy” po
kotłowni przejętej i przeznaczonej na
OPS - uznanej przez radnego za absurdalną - trudno polemizować. Przeznaczenie tego rodzaju pomieszczeń
na żłobek czy przedszkole - zgodnie
z pomysłem radnego Filipiaka – to
jest dopiero absurd, bowiem taka adaptacja wymaga nakładów większych
niż budowanie od podstaw lokalu

dla tego typu placówek. Pomysł radnego jest całkiem chybiony. Równie
dobrze można rozważać możliwość
adaptacji na powyższy cel, obiektów
po kioskach RUCH, stojących na Osiedlu Zwycięstwa. Może przedsiębiorczy radny zaproponuje przekształcenie ich w żłobek lub przedszkole (...).
W absurdalnym spacerze Leszka Filipiaka weszliśmy na rynek. Przewodnikiem
jest nam oczywiście sam radny - lokalny ekspert od funduszy unijnych, których według jego sugestii pozyskaliśmy
za mało. Wygłaszając taką tezę radny
udowadnia, nie po raz pierwszy zresztą, brak orientacji w temacie. Zgodnie
z wymogami projektu nie wszystkie
rodzaje robót i związane z nimi koszty,
podlegały dofinansowaniu. O czym radny jak widać nie ma pojęcia. Zamiast
fe(d)rować bezpodstawne opinie powinien zapoznać się z zasadami realizacji
projektów w ramach działania ZPORR
„Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. W ramach
tego projektu w 2004r. złożyliśmy nasz
wniosek, a uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego o jego dofinansowaniu została podjęta w czerwcu 2006 r. W
tym okresie nasz domorosły ekspert nie
był radnym i nie uczestniczył w pracach
nad wnioskiem więc nie wiem na jakiej
podstawie wypowiada się w kwestiach
merytorycznych, tj. co i jak miało być
wykonane i sfinansowane. Przypominam
radnemu i wtórującym mu znawcom zagadnienia, że nazwa projektu oraz wielkość dofinansowania były wypisane na
tablicy ustawionej na rynku. Poza tym
nie mówimy tu o rewitalizacji, ani jak
chcą niektórzy o kapitalnym remoncie,
lecz o rewaloryzacji. Jest to istotna różnica. Odsyłam też do literatury fachowej, która pozwoli radnemu zrozumieć,
m.in. dlaczego wykorzystano oryginalny
bruk na jezdni okalającej rynek i jezdniach ulic wiodących do rynku, a także
w jakim zakresie projekt dotyczył parku oraz wspomnianych wcześniej fragmentów zabudowy przyległych ulic.
W kolejnej odsłonie radny pozuje na specjalistę od gospodarki ściekowej. Otóż
radny Filipiak zawyrokował ex cathedra,
że w rynku „zrobiono bubel” wymieniając burzówkę i podłączając do niej wybudowaną kanalizację. Gdzie radny widział
burzówkę w rynku?! Nie było jej ani w
dokumentacji technicznej, ani w rzeczywistości! W rynku nie było burzówki,
lecz kanalizacja ogólnospławna. Dopiero
w czasie robót na tym odcinku, rozdzielono kanalizację na burzową i sanitarną, po
to aby w przyszłości uniknąć destrukcji
nawierzchni, przy ewentualnym dalszym
rozdzielaniu kanalizacji ogólnospławnej.
Dodam przy tym, że ten zabieg nie wpłynął
na wzrost ceny odprowadzania ścieków.
Następnym absurdem Leszka Filipiaka
jest jego wypowiedź w sprawie oczyszczalni ścieków. Wniosek na rozbudowę i modernizację oczyszczalni, z tzw.
funduszy norweskich, gmina złożyła
w 2005r. w ramach ogólnopolskiego
konkursu. Z 246 wniosków konkursowych na dofinansowanie wybrano
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tańczący z absurdami
c.d.
8, w tym wniosek chocianowski.
Ten suk ces świadczy sam o sobie.
Jest dowodem kompetencji, pomysłowości i perspektywiczne go
myślenia poprzedniej ekipy. Projekt miał charakter ponadgminny,
z możliwością przyłączenia sąsiednich gmin. Gmina poczyniła
starania o skanalizowanie terenów wiejskich i przygotowała
się do zgromadzenia wielomilionowego wkładu własnego. Działania te w części zostały uwieńczone sukcesem, lecz i to zostało
zaprzepaszczone przez skrajną
nieodpowiedzialność
obecnej
władzy, która zrezygnowała z
realnego dofinansowania na budowę kanalizacji w wysokości
ok. 10 mln zł, ale zamierza wziąć
na te cele kredyty! Otóż w 2013r.
gmina planuje pozyskać kredyt
w wysokości 3mln zł, aby w odległości około 15 km od oczyszczalni ułożyć rury kanalizacyjne!
To jest absurdalnie genialne !!!
Podejmując wątek dróg gminnych
radny ogłosił, że „leżymy” w tym
temacie zarówno w mieście jak i
na wsi, bo nie pozyskaliśmy na
nie ani złotówki. W tym miejscu
oczekiwałbym, aby radny określił
konkretnie z jakiego programu
gmina Chocianów nie skorzystała w tym zakresie. Zanim to nastąpi, ogólnikowy zarzut radnego
Filipiaka potraktuję jako pusty
frazes malkontenta, obliczony
na łatwy poklask wśród jemu podobnych. Dodatkowo polecam
radnemu konsultacje z Kierownikiem Mirosławem Gojdziem (jeśli jeszcze jest uchwytny), który
chciał budować osiedlowe ”schetynówki”. Jak się razem zaweźmiecie, to one wnet powstaną.
Treść omawianego artykułu jest
świadectwem orientacji autora
w zagadnieniach dotyczących
funkcjonowania gminy, a w tym
przypadku niemiłosiernie obnaża jej brak i ma na celu jedynie
kwestionowanie osiągnięć poprzedniej władzy. A przecież te
osiągnięcia są powodem dumy
mieszkańców i obiektem podziwu gości naszej gminy, nie
wspominając o nagrodach i wyróżnieniach, którymi zostały uhonorowane. Jak widać jest to solą
w oku obecnie rządzących, którzy
atakami na poprzedników próbują odwrócić uwagę od swoich
braków kompetencyjnych i wynikających z nich nieporadności,
nieudolności, błędów i porażek.
Za wielce niestosowne uważam
kreowanie się radnego Filipiaka na ikonę - symbol Górniczej
Braci. Chocianowscy górnicy
swoją fachowością i rzetelną
pracą zyskali powszechne uznanie i cieszą się zasłużonym społecznym szacunkiem. Nie widzę
żadnego powodu, dla którego

mieliby swoim autorytetem legitymizować i wspierać miałkie wywody Leszka Filipiaka.
P.S.
Radny zaznaczył, że za publikację zapłacił z własnej kieszeni. A z czyjej miałby zapłacić,
jeśli nie z własnej? Poza tym
czy warto było wydawać pieniądze na takie mętne dywagacje?
No chyba, że było promocyjnie tanio (z upustem w gratisie).

Franciszek Skibicki
materiał zaczerpnięty ze strony
www.gminachocianow.pl za
zgodą autora

The „Roman Kowalski Show”- „bomby Chocianowa”-cd3
-cego komisji gospodarczejRady Powiatu. - brat Andrzeja Czekajło zatrudnionego i
awansowanego w PWK, po wyborach nagle bardzo dobry znajomy Franciszka Bereżańskiego
– Prezesa Spółki - dwoje członków rodziny Czekajłów i Jacka
Zborowskiego (oprócz brata)
zatrudnionych w PWK i Bóg
wie gdzie jeszcze rodzina
Jacka Zborowskiego - oficjalnie mówi, że pozytywnie ocenia
politykę Romana Kowalskiego
i atakuje i krytykuje obecną
opozycję - spiskuje i obmawia
własnych członków w partii

JACEK ZBOROWSKI

HENRYK CZEKAJŁO
Radny powiatowy. Jego brat Andrzej pracuje w PWK, podczas,
gdy on sam działa jako starszy
ministrant w naszym kościele.
Niektórzy będą zdziwieni, że
zaliczyłem tego Pana do tej
grupy, ale zapewniam państwa,
że ten członek PiS-u ma wiele
wspólnego z tym, co obecnie
dzieje się w naszej gminie. Dla
mnie osobiście jest on symbolem
anty-chrześcijanina,
którego jedynie potrafię sobie
w obecnej chwili wyobrazić.
Ponadto nigdy nie uwierzę, że
można dobrze służyć Bogu i polityce. Moi koledzy podpowiadają mi, że pół miasta Chocianów, to rodzina Czekajłów. Nie
wątpię w to, ale mnie to akurat
nie rusza. Jednak, gdy do tej
rodziny zalicza się Jacek Zborowski, to Panie chroń to miasto przed taką rodziną. Wierzę
jednak, że dzięki posłuszeństwu
Pana Czekajły względem Pana
Romana Kowalskiego , wiele
spośród jego „krwi” zostało zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Czy to działanie
„ducha świętego”- wątpię, ale
czy wątpi w to Radny powiatowy? Najbardziej jednak podoba mi się u Pana Czekajły jego
władczość w stosunku do Ryszarda Bartosza , który jak wynika z mojej obserwacji gra jak
mu dyrygent Henryk pozwoli.
- powiatowy radny posłuszny
polkowickiej „Jedności” z której w prostej linii wywodzi się
Roman Kowalski, - niezabieranie głosu na sesji powiatowej i
brak dbałości o interes gminy
w zamian za dobrze płatne stanowisko wiceprzewodniczą -

Niedoszły burmistrz. To, że
startował w konkursie na fotel
burmistrza miasta Chocianów,
już w tamtym okresie wydawało
się zabawne. Jak się potem okazało dzielnie-miernie wspierany
przez Polkowice musiał uznać
wyższość innych konkurentów
i spadł na samo dno statystyk
wyborczych. I to akurat później
miało swoje konsekwencje . W
Polkowicach widocznie mieli
go już dość, bo dostał tak zwanego kopa do Chocianowa…
Objął stołek przewodniczącego
komisji alkoholowej i był tego
powodu zadowolony. Oczywiście tylko do czasu, To niestety
stało się naszym największym
nieszczęściem, bo gościu od
tej pory ciągle oblegał ratusz
i skomlał o pracę u Romana(osobiście byłem świadkiem).
Chyba już tylko poprzez tą natarczywość i służalczość dostał
wreszcie pracę w MZGKiM. Z
tego, co wiem, to jeszcze nie koniec kariery Jacka. Z, bo ustawa
śmieciowa prawdopodobnie da
mu szerokie pole manewrów.
Niby ma obsługiwać „śmieci”
.., i znów „zrównoważony” Jacuś spadnie na cztery łapy za
gminną kasę.- zależność stanowiskowa zatrudniony
w MZGKiM po dłuższym czasie po wyborach przewodniczący
Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
przeciwdziałaniu
Narkomanii – wyrzucony z komisji obiecany stołek w „śmieciówce”zatrudniona rodzina w
jednostkach podległych -spiskuje i obraża mieszkańców

EWA KRÓL
O tej Pani powinien wypowiedzieć się sąd pracy… Niestety
osobiście doznałem mobbingu
więc wiem co to takiego, i moim
zdaniem ta Pani dopuściła się go
w stosunku do Jolanty. K. Jest ona
również pośrednią sprawczynią
utraty zdrowia (wzroku) swojej
byłej pracownicy, za który to czyn
powinna również odpowiedzieć.
Nie są to jedyne grzechy Pani
Król. Na przykład oświadczenie
które przeczytała na sesji rady
miejskiej zaraz po objęciu stanowiska po Pani Jolancie Floryn
zasługuje moim zdaniem na karę.
Tacy ludzie, jak Pani Ewa nie powinni być przełożonymi kogokolwiek. Jest jednak inaczej! Wina
wiadomo kogo…- zależność
stanowiskowa- zatrudniona bezpośrednio przez Roman Kowalskiego- bezwzględne posłuszeństwo- zwolnienie pani Jolanty. K

KRZYSZTOF
KOWALCZYK
Zapomniany już trochę przez
mieszkańców „lewicowy rewolucjonista”, który obecnie bardzo dobrze sobie radzi. Ze stanowiska „dozorcy cmentarza”
awansował szczebel wyżej …, i
od razu nieprawidłowości wytykane byłemu burmistrzowi Franciszkowi Skibickiemu czynione
przez Romana. K okazały się ok.
Kasa czyni cuda - zależność stanowiskowa (kasa) synowa zlecenia służalczość
w stosunku do burmistrza -brak
honoru i odwagi cywilnej oraz
przywłaszczanie sobie cudzego mienia ( kserokopiarka !!!)

cja ze zwykłego nauczyciela na
dyrektorkę przedszkola- bezwzględne posłuszeństwo- zależność stanowiskowa- zatrudnianie
znajomych burmistrza- złe i niegospodarne zarządzanie przedszkolem- największe koszty
związane z zatrudnieniem i
płacami- najdroższa jednostka w gminie pod kątem płac

HELENA KOZIŃSKA
Pani Helena Kozińska, to kosmos informacyjny, dlatego nie
wybiorę się w te odległe galaktyki z uwagi na bezpieczeństwo.
Poza tym nie mam zbytniej ochoty przysparzać wstydu córce
burmistrza, bo już przez niego
ma tyle wstydu ,że ho ho..ho..
Wydaje mi się, że nie są gołosłowne uliczne stwierdzenia, że
do Pani Helena dostała stołek
dyrektorki ponieważ cytujemy: „
Najwyższa pora spłacać zaległe
alimenty”. To naprawdę brzmi
okrutnie, ale jest w tym jakieś
ziarenko prawdy. Śmierdzi tu
kumoterstwem i nepotyzmem.
Rodzi się pytanie z jakiej okazji
Pani Kozińska dostała tak lukratywne stanowisko z tak wysoką
gażą? Nie oszukujmy się, tu następują rodzinne zależności i w
nich trzeba upatrywać „łamania
prawa”. Ta akurat sprawa powinna być bardzo dokładnie zbadana,
sprawdzona przez jakiś niezależny organ nadzorczy.- wysokodochodowe, najdroższe w gminie
stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Trzebnicachwspólne dziecko z burmistrzemzatrudnianie i awansowanie
rodziny burmistrza- zwalnianie
kompetentnych
pracowników

ALICJA JASZOWSKA

HALINA PLUTA

Mówią na mieście, że nie mogły
być w jednym miejscu (szkoła
w Trzebnicach) kobiety bliskie
Panu Burmistrzowi i dlatego…
Do końca nie wiem jaka jest
prawda , ale coś w tym musi
być, bo skok z nauczyciela klas
I-III na dyrektora tak dużej placówki jak Miejskie Przedszkole wydaje się jakimś dziwnym
zbiegiem okoliczności. Niestety
coś za coś. Dziś, jak pisałem już
wyżej Pani Dyrektor spełnia zachcianki stanowiskowe Romana
Kowalskiego. A my-rodzice jak
zwykle za to płacimy.- nomina-

Na ostatniej XXVI sesji Pani
Halina jednoznacznie stwierdziła, że tylko na wyraźną prośbę
Burmistrza Romana Kowalskiego zatrudnia u siebie wskazane przez niego osoby. Rodzi
się więc zależność „strachu” i
nic więcej, bo Pani dyrektor z
racji tego, że jest radną w Powiecie jest do końca kadencji
chroniona przed zwolnieniem i
Pan Burmistrz może jej zrobić
pikuś. Zastanawiam się kogo
tak chroni Pani Pluta, bo na
pewno nie mieszkańców Chocianowa zależność sta-
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-nowiskowa - s t r a c h
przed
utratą
stanowiska
i
wysokiej gaży finansowej zatrudnianie
z polecenia znajomych burmistrza strach i służalczość względem burmistrza

ELŻBIETA
KOWALCZUK
To chyba jedyna pozostałość
po Franciszku Skibickim,która zachowała swoje stanowisko po przejęciu władzy
przez Romana Kowalskiego.
Mało tego, po pewnym czasie dostała nawet podwyżkę.
Nic dodać nic ująć - służalczość względem burmistrza z
pobudek czysto finansowych
i strachu przed utratą pracy
- niemalże najwyższe wynagrodzenie
w
gminie
- zatrudnianie i zwalnianie na polecenie burmistrza
- brak odwagi cywilnej mówienia prawdy i postawy etycznej
w stosunku do mieszkańców
- niekompetencja i złe zarzadzanie MZGKiM – odwieczne zadłużenie zakładu
W tym materiale starałem się
pokazać Państwu współodpowiedzialnych za coraz gorszy
stan naszej gminy. Zarówno
radni, jak i osoby zarządzające
w naszej gminie zatrudnione na
kierowniczych
stanowiskach
są współodpowiedzialne za zadłużenie gminy Chocianów.
Brak reakcji i odwagi cywilnej,
moralnej i etycznej w obronie
ludzi zastraszanych, pomawianych, obrażanych a nawet śledzonych ze strony burmistrza
i ludzi z JEGO najbliższego
otoczenia wskazuje na poddaństwo i służalczość . Celowe i
świadome działanie dla własnej
korzyści ze stratą dla gminy i
jej mieszkańców. Jak widać interes prywatny wziął górę nad
interesem gminy i mieszkańców .Wierzę , że gdy jeszcze
raz ktoś będzie chciał odwołać
w referendum burmistrza Romana Kowalskiego i radę miejską, nic już nie stanie temu na
przeszkodzie i wspólnie, jednogłośnie powiemy im : DOŚĆ!

BAZYL

Latami czeka się w Chocianowie na tak ekskluzywną sesję
Rady Miejskiej. Ważność podejmowanych uchwał i ważność
obecnych osobistości, to rarytas
na naszej chocianowskiej ziemi.
Trzeba w tym miejscu zwrócić
szczególną uwagę na to, że nie
zaszczycił tejże sesji swoją osobą nasz „ulubiony” burmistrz
Roman Kowalski. Niestety, z
kuluarowych doniesień dowiedziałem się, że tego dnia był bardzo chory, co nie przeszkadzało
mu w uczestnictwie w górniczej
karczmie dzień później. Doznał
cudownego uzdrowienia, ale jak
to się mówi, czego nie robi się
dla PR. Osobiście ucieszyłem
się, że nie muszę oglądać „chocianowskiego gościa zasiadającego w fotelu burmistrza”, faceta, który uważa, że prawo jest
jego i tylko dla niego, gościa,
który odbiera mi prawa wyborcy, traktuje mnie jak bandytę i
nagminnie łamie prawo. Cieszy
mnie również fakt, że z tego,
co słyszałem dostał porządne
„bubu” od pana Emiliana za
takie olewanie go w tym dniu.
Pogwałcenie moich praw konstytucyjnych i obrażanie mnie
na komisji zgłosiłem na policję,
a gdy tylko policja nie zajmie
się tym tematem sprawę skieruję bezpośrednio do prokuratury,
wychodząc z założenia, że ten
burmistrz już dość „zeszmacił”
polskie prawo. Szkoda tylko, że
nasz znamienity gość z Polkowic, pan Emilian Stańczyszyn,
został rzucony na tej sesji na
pastwę żarłocznych radnych.
Na tej sesji obecni byli wszyscy radni i nasi namiestnicy
jednostek samorządowych. Zabrakło tylko wielkiego prezesa
PWK, ale akurat temu panu,
można już spokojnie podziękować! Jeśli i tym razem wywinie się (jak to miało miejsce w
latach pokadencyjnych 19941998), to bezpowrotnie wstąpię do zakonu franciszkanów.
Na sesji, oprócz poddanych
pana burmistrza mogliśmy ujrzeć silną reprezentację opozycji w osobach: Bazyl, bracia
Budzeń i pana Jerzego Likusa.
Jeszcze przed rozpoczęciem tej
ciekawej sesji miałem przyjemność rozdać wszystkim naszym
radnym apel Krzysztofa Kamila Budzenia. Taki sam apel
wręczyłem również naszemu
znamienitemu gościowi Emilianowi Stańczyszynowi, bo
tak naprawdę w dużej mierze
właśnie jego przyszłej „firmy”
owy apel dotyczył. Zauważyłem, że już po pierwszych paru
przeczytanych zdaniach apelu
mimika pana Emiliana z radosnej zmieniła się w ponuro
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– złą. Wstał i udał się (prawdopodobnie) w odwiedziny do
chorego Romana Kowalskiego.
Tuż po rozpoczęciu przez
przewodniczącego obrad sesji
pozwolenie na „głos” dostała
nasza celebrytka pani Ania Jabłońska. O czym mówiła pani
Ania? O niczym! Po prostu,
jak prawie cała naiwna Polska
reklamowała kolejną orkiestrę
Owsiaka. Myślę, że akurat dla
tej pani i dla naszych radnych
nie ma znaczenia fakt, że już
cały świat śmieje się z tej „orkiestry budżetowej”. I chyba
tylko w Polsce co roku dobrowolnie płacimy do budżetu
kolejny podatek wspomagając
tym samym służbę zdrowia.
O zgrozo! Osobiście nie jestem zwolennikiem pani Ani,
a tym bardziej pana Owsiaka,
ale mimo wszystko zaapelu-

od stycznia 2013r. będziemy
zobligowani (przymuszeni) do
wypełnienia deklaracji śmieciowych dostarczonych nam prosto
z serca ZGZM. Koszty będą
kształtować się następująco:
- z segregacją odpadów- 29pln;
- bez segregacji odpadów59pln.
O powyższym już Państwa
informowaliśmy
wcześniej.
Nie wiecie za to moi drodzy,
że w Legnicy ten sam problem rozwiązano następująco:
- z segregacją odpadów =
13,70pln;
- bez segregacji odpadów =
17,40pln.
Różnice widać gołym okiem.
Oszustwo moim zdaniem również. Dodam tylko, że nasze
koszty będą jeszcze większe, ponieważ już w 2013r. do ZGZM
na 2% składkę i inne wpłacimy

ję podobnie do czytelników:

prawie 1.000.000,00 pln. Możliwe, że to intratny biznes, ale
na pewno nie dla nas mieszkańców. Mało tego firmy, szkoły, przedszkola, UMiG, czyli
tzw. obiekty niezamieszkałe,
będą musiały zadbać o wywóz
śmieci na własną rękę, z tym
że – UWAGA – monitorować
ma to wszystko ZGZM. Kpina
goni kpinę! Jak nietrudno się
domyśleć będzie to nasz dodatkowy koszt. Nietrudno również
wywnioskować, że przez ten
przyjęty na sesji statut ZGZM
stracimy swoją suwerenność.
Co to znaczy? Nic innego, jak
tylko to, że jakiś „twór” Emiliana Stańczyszyna będzie miał
podobne uprawnienia, co nasz
burmistrz. Na początku może
wydawać się to zabawne, ale
przestaje być już w momencie,
gdy dowiadujemy się o tym, że
ci związkowcy będą mieli swobodny dostęp do naszej ewidencji. Wybaczcie, ale służyć dwóm
„królom” nie mam zamiaru.
Wszystko, co powiedział na tej
sesji przewodniczący ZGZM
nie trzymało się kupy i była
to tylko sprytna nowo mowa
polityczna, która jak donoszą
media powoli kończy karierę
pana Emiliana Stańczyszyna.

„LEPIEJ ODDAĆ ZŁOTÓWKĘ NA ORKIESTRĘ BAZYLA, NIŻ ZOSTAĆ FILANTROPEM BUDŻETU PAŃSTWA I
MINISTRA ZDROWIA”.

ZMIANA STATUTU
ZGZM
Główny temat tej sesji już na
samym jej początku śmierdział,
jak cholera i tylko ze względu
na małą objętość mojej gazety
nie będzie dane mi doczepienie
się do każdego szczegółu tego
bulwersującego tematu. Niemniej myślę, że będzie on miał
swój dalszy ciąg i będziemy
umieszczać kolejne materiały
na ten temat na portalu www.
wolnychocinow.pl, na który serdecznie wszystkich zapraszamy.
Kolejny raz nasi radni (i burmistrz) zdecydowali za nas bez
nas. Bez konsultacji finansowej,
analiz, opierając się na obietnicach jakiegoś gościa z Polkowic – wpuszczają nas w maliny. Chcę Państwu w tej chwili
przypomnieć, że to właśnie
dzięki naszej obecnej władzy i
radnym z klubu JEDNOŚĆ już

A
Wiążę się to ze wznowieniem
przeciw niemu sprawy karnej
o korupcję. Czy wierzyć temu
panu? Oczywiście, że tak, bo
nasze prawo mówi, że kto nie
został skazany prawomocnym
wyrokiem sądu jest niewinny.
Czy pan Stańczyszyn jest niewinny dzisiaj, gdy w kwietniu
2012r. obiecał, że nasza składka do związku zmniejszy się
od 1 stycznia 2013r. o 1%, a
dziś na sali sesyjnej mówił, że
jednak nie, bo to…i tamto…?
Kłamcom Chocianów już od
wielu miesięcy mówi stanowcze NIE. Najwyższa pora, aby
podziękować ZGZM za tak ciekawą pomoc w realizacji ustawy śmieciowej. Niestety trzeba
tu wyraźnie wskazać, że nasi
mieszkańcy również winni są
takiemu stanowi rzeczy, bo wybrali radnych, którzy dbają tylko
o swój interes, bez zabezpieczenia chocianowian na przyszłość.
Zacytuję naszą wiejską radną z Trzebnic: „panie Stańczyszyn, to przecież jest kura
znosząca złote jajka”.Jest to
w 100% trafne spostrzeżenie.
W swoich notatkach z tej sesji odkryłem, że często padało z ust przewodniczącego
ZGZM słowo „windykacja”.
Nie bez przyczyny zanotowałem to słowo trzykrotnie. Jak
wynika z wypowiedzi gościa
z Polkowic, to właśnie system
„od gospodarstwa” jest najwygodniejszym do windykacji. Pytam: gdzie tu myślenie o
mieszkańcach naszego miasta?
Jak można kalkulować koszty windykacji, gdy jeszcze ten
wasz system nie zaczął działać?
Nawet, gdy udzielono głosu
(bo braci Budzeń zignorowano)
panu Likusowi, ten od razu obalił wychwalany system norweski przedstawiając zebranym sto
razy sprawniejszy system działający we Francji. Niestety zaobserwowaliśmy, że tu na sesji
niemile widziani są ludzie mądrzejsi od np. Grażyny Kindry,
która ma zerową wiedzę zarówno na temat gospodarki śmieciowej, jak i budżetu miasta.
W zarządzie ZGZM zasiądzie
nasz wielki władca i będzie za
to pobierał moim zdaniem niesłusznie i bezprawnie kolejną
gażę. Za co pytam się, skoro ten
facet nie zrobił niczego, aby ta
gmina zaczęła oddychać? Czas
już chyba obniżyć naszemu burmistrzowi uposażenie, tak jak robią to w innych gminach. Może
wreszcie, jak stwierdził radny
Leszczyński burmistrz weźmie
się do roboty, a nie będzie tylko wydawał gminną kasę na
wakaty dla swoich znajomych.
Dość!
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Czy wiedzą Państwo ile w
2013r. będziemy musieli oddać z naszego budżetu do
związku
„śmieciowego”?
Aż 1.000.000,00 pln podczas, gdy w naszej gminie
nie ma żadnej inwestycji.
Powrót do związku gmin był
wielkim błędem i gdy tego
nie powstrzymamy niebawem czeka nas katastrofa.
Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że zaskarżę niezgodne z prawem uchwały
ZGZM, jak również zgłoszę
do prokuratury wszystkie
nieprawidłowości w związku z pobieraniem przez
burmistrzów czy radnych
nielegalnych diet z ZGZM.
Za powyższą uchwałą zmieniającą statut ZGZM głosowało 11 radnych gwardii JEDNOŚĆ. Czterech
radnych
„bez
odwagi”
wstrzymało się od głosu.

ZMIANABUDŻETU 2012
Tuż po 5 minutowej przerwie radni przeszli do kolejnego ważnego punktu tej
sesji, a mianowicie do kolejnych w tym roku przesunięć w budżecie miasta 2012.
W tej kwestii długi wykład
dał radny z Zacisza, pan
Krzysztof Leszczyński i warto go choć w części przytoczyć. Otóż muszą Państwo
wiedzieć, że fundusz płac
od 2010 roku wrósł aż o
2.500.000,00 pln. Pan Leszczyński głośno zapytał: „I co
dalej?”. Stwierdził też, że on
jako radny nie może pozwolić na taką gospodarkę, że nie
zgadza się, aby tak szastano
funduszem płac, który i tak
jest już niezdrowy. A dalej
może być już tylko gorzej.
Do dyskusji włączył się również radny Piotrowski, który
zapytał panią Skarbnik czy to
ostatnie zmiany w budżecie
w tym roku. Pani Stanisława, jak ostatnio ma to już w
zwyczaju, tłumaczyła się i
śpiewała, jak z nut, ale i tak
wypadła blado. Pan Norbert
niezadowolony z odpowiedzi pani Potocznej szybko
przytoczył jej sumy o które
wzrosły w przedszkolu koszty płac. Powiedział również,
że ten wzrost go bulwersuje.
I tak: w roku 2009 fundusz
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płac wynosił 620.000,00 pln,
gdy w 2012 już 1.339.000,00
pln. Rodzi się więc pytanie,
czym spowodowany był taki
wzrost? Czyżby była to tylko niegospodarność pani dyrektor Jaszowskiej czy może
wina nowoutworzonych etatów na potrzeby znajomych
burmistrza? To naprawdę
sprawa dość kontrowersyjna. Już w styczniu postaramy się zbadać ją głębiej a
wszystkie nieprawidłowości
zgłosimy do prokuratury.
Wreszcie do tablicy została
wywołana radna powiatowa pani Halina Pluta, która
wyjaśniła nam algorytmy
zarządzania taką placówką,
jak gimnazjum. Z wypowiedzi pani dyrektor mogłem
zrozumieć, że burmistrz
nie wyraził zgody na żadne zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów gimnazjum za to
nalegał (prosił) o zatrudnianie kolejnych pracowników
gimnazjum. Moim zdaniem
ten „gościu” jedzie po bandzie i czas moi mili złożyć
się na porządne taczki i wywieźć tego pana na jakieś
szkolenie praworządności.
Na koniec muszę stwierdzić,
że prawdopodobnie naszym
ekonomistom z UMiG zabraknie jeszcze w tym miesiącu około 200-300 tys. pln, co
spowoduje, że będzie musiała
odbyć się jeszcze jedna w tym
roku sesja przesunięciowa.
Za uchwałą zmian budżetowych głosowało 11 grzecznych z JEDNOŚCI. Trzech
radnych (przestraszonych)
wstrzymało się od głosu
a przeciw był radny Leszczyński (tak, jak obiecał).
Emisja
obligacji
–
3.405.000,00 pln. I tak: Wartość emisji obligacji, które
chce wypuścić burmistrz,
to 3.405.000,00 pln; Wibor 6 m-cy (zaokrąglony),
to 4,5%; Marża do 2,5%.
Przykładowy koszt, przy 2%
marży, to po zaokrągleniu
2.000.000,00 pln; Wykup obligacji rozłożony aż do 2025
roku. Tyle pani Skarbnik
Teraz
ja:
2.500.000,00
pln – tyle jest przejadane (wzrost wynagrodzeń);
3.405.000,00 pln – musimy
pożyczyć poprzez obligacje
2.000.000,00 pln – koszt ob-
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ligacji. Osobiście, jako prosty chłop nie widzę w tym
żadnego biznesu dla miasta.
Mało tego, nie dostrzegam
nawet sensu tej akcji, gdyż
połowę kwoty z 3.405.000,00
pln musimy przekazać na
spłatę kredytu zaciągniętego w ubiegłych latach. Mało
tego, to kredyt, który był ujęty w harmonogramie spłat w
tym roku i zarezerwowany
w budżecie 2012. Co stało
się z tymi pieniędzmi? To i
tak jeszcze mało, bo reszta
kwoty nie będzie przeznaczona na inwestycje. Jednym słowem „bagno”. Czy
nie prościej byłoby zwolnić np. bezproduktywnego
Roberta Harenzę i innych
„kolesiów” burmistrza, i aż
tak nie ryzykować puszczając w obieg obligacje? Tego
akurat nasz gospodarz nie
wziął pod uwagę, bo i po co?
Na tym zakończę już przepraszając jednocześnie, że tym
razem nie zamieszczam punktacji z uwagi na objętość gazety i wielość ważnych spraw.
Apeluję jednak do czytelników o to, aby wreszcie powstrzymać ten patologiczny marsz naszej lokalnej
władzy. Gdy pozostawimy to
wszystko w jej rękach czeka nas klęska kryzysu o ja-

kim nam się nawet nie śniło.
Wesołych Świąt i uczciwego Nowego Roku 2013
życzy
BAZYL

U C H WA Ł A R I O
Uchwała Nr II/333/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
We Wrocławiu z 7 grudnia
2012r w sprawie przedłożenia opinii o przedłożonym
przez Burmistrza projekcie
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chocianów na
2013r. wskazuje wyraźnie,
że w projekcie budżetu na
rok 2013 zaplanowany został
wydatek w kwocie 376 tys.
250zł. ( dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka Odpadami § 6300
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
na pomoc finansową dla
ZGZM, którego Gmina jest
członkiem, z przeznaczeniem
tej kwoty na budowę nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Związku
– budowę infrastruktury do
zbiórki odpadów. Wskazuje
się, że sposób finansowania
zadań gminy przekazanych
do wykonania przez Związek został określony w §8 i
§32 Statutu Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego,( którego notabene Rada Miejska w Chocianowie podjęła
uchwałę na ostatniej sesji
w sprawie przyjęcia tychże
zmian Statutu Związku) a
dochody Związku wymieniono w §31 Statutu Związku (
które Rada Miejska przyjęła w kwietniu br. wstępując
do ZGZM i zgadzając się
na wpłacanie za samą przynależność do ZGZM aż 2%
dochodu budżetu tj. ponad
300tys. zł. ) Zgodnie ze Statutem, członkowie Związku

( Gminy ) wnoszą corocznie na jego rzecz ( ZGZM )
udziały, liczone odpowiednim wskaźnikiem od wymienionych w tym przepisie
dochodów własnych gminy
i ewentualne dopłaty ( jakie,
nikt nie wie, gdyż kryją się
w głowie Przewodniczącego
ZGZM ).Z uwagi na powyższe postanowienie Statutu, w związku z art. 67 ust.
2 punkt 6 ustawy z dnia 6
marca 1990r. o samorządzie
gminnym, nie jest właściwe
planowanie
finansowania
w formie pomocy finansowej zadań wykonywanych
przez Związek. Wskazuje
się również, że kwota udziału gminy na rok 2013 na
rzecz Związku zaplanowano
w wydatkach w dziale 750
,,Administracja Publiczna”,
rozdziale 75095 ,,Pozostała
Działalność” W uzasadnieniu
do projektu uchwały budżetowej nie poinformowano o
powodach braku dochodów
na 2013 przez Gminę w
związku z gospodarką odpadami komunalnymi, gdyż
takie dochody planuje Związek ( czyli jeszcze nie zaczął
a już planuje dochody, ciekawe. Skoro zatem planuje
dochody, to czemu gmina nie
wpadła na ten sam pomysł,
aby na śmieciach zarabiać?
Odpowiedź prosta i banalana: komu chciałoby się
pochylić nad problemem
i to tuż przed świetami?
Właściwie po co? Po to,
aby gmina mogła zarabiać?
KaKaBu

KOMISJA – PROTEST LESZCZYŃSKIEGO
Radny Leszczyński na ostatniej (swojej) komisji, dotyczącej
w głównej mierze budżetu gminy na rok 2013 wyraził swój
protest. Oświadczył , że nie będzie uczestniczył w XXVII
sesji ponieważ budżet, który radni będą uchwalać w czwartek 20.12.2012 jest jego zdaniem „wyraźnym pomijaniem
jego wyborców”. Ponadto 2 500 000zł przejadanych przez
„wybrańców” burmistrza zatrudnianych bez uzasadnionych przyczyn budzi jego niepokój o dalsze losy gminy
Chocianów.
Wolna Prasa Chocianowa popiera postawę radnego
Krzysztofa Leszczyńskiego, który opowiedział się wreszcie
po stronie zatroskanych o dalsze losy CHOCIANOWA.
Sławomir Tomczak
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LIS T S I W EG O P I OT RA D O C H O C I A N OW I A N
Drodzy podatnicy,
Wypowiem się dziś na temat
ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Chocianowie. Opowieść to
tragikomiczna. Przybyłem na
salę, rozejrzałem się… burmistrza brak. Może jeszcze przybędzie. W pierwszym rzędzie
wysokiej klasy sprzęt do monitoringu – Gonzo długonosyczyli oczy i uszy naszego Burmistrza, a może i nos. Ostatnio
„Pan Kamera- Paul” napisał na
forum, cytuję: tylko idiota ma
jedno zdjęcie. Pierwszy raz się
z nim zgadzam. Jest takie jedno
zdjęcie w każdym Informatorze Gminy gdzie facet podpisuje dokument i to najprawdopodobniej
zafoliowany=).
Rozglądam się dalej… są dyrektorzy placówek, są radni, jest
Jerzy Likus, jest Pan Emilian
Stańczyszyn, jego pracownik z
polkowickiej ziemi, jest Ka.Ka.
BU, Bazyl i ja. Burmistrza dalej nie ma. Na sali brak również
Posejdona
Chocianowskich
Wód - pana prezesa Bereżańskiego, nazywanego na mieście
chudym Frankiem. Dryń dryń
dzwoneczkiem jak św. Mikołaj,
Rysiu Bartosz rozpoczyna, jak
się później okaże, tragikomedie.
Ustawa śmieciowa, Związek
Gmin Zagłębia Śmieciowego, 3,
2, 1… start. Pan Emilian, którego osobiście cenię za charyzmę,
spryt i przebiegłość, rozpoczyna batalię o to by nasza gmina
wpłaciła do związku gratisowe
1% budżetu o którym wcześniej
nie było mowy. Piękne, epickie opowieści o tym, że warto
dopłacić, że nieobecny na sesji
burmistrz jest członkiem zarządu w tym związku i dostaje za
to nie małą kaskę, że białe jest
białe, że czarne jest czarne, a w
Norwegii tak jest to zrobione i
my też tak zrobimy. Ja sumiennie trzymam łapkę w górze od
pół godziny, bo chcę zadać pytanie. Proste pytanie… skoro
wpływy do Związku Gmin to
20mln, a koszty to 30mln, skoro trzeba dopłacić, to ile zarabia
Pan Emilian, Wszyscy członkowie zarządu( od nas Roman
K.), delegaci ( u nas przodownik pracy,Leszek Filipiak i pan
Cieńki Rysio Bartosz),pracownicy, i wszystkie firmy
wykonujące usługi badań statystycznych etc., dla Związku
Gmin Zagłębia Śmieciowego.?
Pan Rysio uprzejmie informuje mnie iż mogę opuścić łapkę gdyż udzieli mi głosu. Pani
Ruda Radna puszcza w obieg
radnych karteczkę, ukazując
swój jaśniejący nam spryt. Och
i ach. Pan Rysio udziela głosu
Panu Jerzemu Likusowi , nazywanemu niegdyś przez władzę

naszego miasta „ zadymiarzem
o drogę”, po czym Pani Ruda
Radna zgłasza formalny wniosek o zamknięcie obrad, nie dopuszczając mnie tym samym do
zadania pytania. Tak się składa
iż tym razem chciałem zadać
pytanie jako przedstawiciel posła Rzeczypospolitej Polskiej,
ale w tej sprawie poinformowałem już Pana posła, i mam nadzieję wyjaśnimy tą kwestię na
najbliższej radzie miasta. Mam
nadzieję iż Pan Stańczyszyn
wyciągnie wnioski z tego zdarzenia i zrozumie, że władza w
Pacanowie jest niepoważna. Po
1,5 h walce o procent, Rada wyraża zgodę na zmiany w statucie.
Ma się gest. I poszedł jeden procent w… nie powiem gdzie. Pan
Emilian, którego podziwiam za
umiejętność nieodpowiadania
na zadane pytania- co jest oznaką obycia w polityce, jeszcze
raz przeprasza, Zosia Skawińska mówi o tym, że związek to
dla Pana Emiliana kura znosząca złote jaja. Przewodniczący
związku, zostawiony przez naszego burmistrza, który ponoć
chory ale jednak zdrowy, na
pastwę okrutności losu, niczym
pomnik z marmuru, niewzruszony, z uśmiechem zdenerwowanego imperatora, opuszcza
salę. Dochodzę do wniosku, że
tu nie chodzi o Związek Gmin
tylko o Konkubinat Polkowic z
haremem Gmin. W Rytm znanej piosenki nucę pod nosem:

Jak wiadomo we wtorki ( dzień
zwany potocznie „ dniem skarżypyty”) w pokoju na górze
odbywają się konwersacje z
samym królem. Ostatnio doszedłem do wniosku, że w żargonie
chrześcijańskim powinno się to
nazywać „ wymiana tajemnic”.
Z ambony urzędowej brzmiałoby to tak „ drodzy podatnicy,
w każdy wtorek w naszej zakrystii odbędzie się wymiana
tajemnic. Do wygrania praca,
umorzenie podatku i takie tam.
Reasumując całą ostatnią sesję Rady Miasta dochodzę do
wniosku, podążając za cytatem z George’a R. R.i jego
Gry o tron, „Winter is coming” – Zima nadchodzi.

Piotr Budzeń
STRATEGICZNY
LISTOPAD

Zostałem zaproszony na spotkanie dotyczące strategii rozwoju
województwa dolnośląskiego
na lata 2013- 2020. I tyle z powagi. Spotkanie zorganizowało
starostwo powiatowe. Urządzono mi spotkanie łączące walory
farsy, groteski, podniosłości i
mądrości głupiej, której uczą się
ludzie od siebie nawzajem. Sala
na 200 osób… jak widać na załączonym obrazku frekwencja
żadna. Siadam na szarym końcu
tam gdzie widać kto gdzie ma

wstawili się pracownicy powiatowi i pan Wojewoda wraz z
zastępcą. Rozpoczyna się teatr.
Magia tabelek, wykresów, analiz ekonomicznych( bardzo ciekawych swoją drogą) rozbłyska
z projektora. Rozpoczyna się
debata na temat strategii rozwoju, podkreślam słowo strategii.
Pan Wojewoda mówi o tym iż
nie wolno wydawać pieniędzy
samorządowych na przedsięwzięcia niedochodowe ( w domyśle pisarza głupie) takie jak:
Aquaparkijuż
mamy.
Budynki administracji państwowej- powiat buduje starostwo
takie, że mucha nie siada, dochód również=) Czyli już mamy.
Idąc dalej tym tropem pan
wojewoda zaznacza iż pieniądze państwowe powinny służyć wzrostowi zadowolenia
społecznego, a nie obniżania
frustracji społecznej poprzez
budowanie amfiteatrów czy remontowanie ośrodków kultury:
w Polkowicach już kończą budować amfiteatr a w Chocianowie zakończono właśnie remont
Ośrodka Kultury. Dokładnie
tak. Kultura to nie mury tylko
ludzie w nich zasiadający. Reasumując, stare komunistyczne
metody obniżania frustracji są
złe. Podkreślić i zapamiętać!
Wojewoda oddaje głos gościom.
Na start pan Wabik. Chyba jedyny, który wypowiedział się
na temat, do tego bardzo me-

Ludzie zejdźcie z drogi
bo Emilian jedzie,
jedzie na rowerze,
śmieci wam zabierze….
Wychodzę
na
papierosa bo chamstwa nie zniosę. Wzburzony taką postawą
radnych, poszedłem się do tlenić. Szybka fajka, wracam bo
zaraz głosowanie na temat wyemitowania obligacji Miasta i
Gminy Chocianów. Czyli można sprzedać więcej niż tylko
sam majątek gminny… człowiek się uczy całe życie. Pach,
pach, pach… wszędzie brakuje
kasy, pensje rosną jak grzyby
po deszczu, musimy wypuścić
obligacje pomimo, że nie wykonano praktycznie żadnych
inwestycji. Pani skarbnik prosi
błagalnym tonem o to by to zatwierdzić i pomóc jej zamknąć
budżet- niczym paź królowej, z
głową pod gilotyną, Ruda Radna mówi że na rynku śmierdzi
i że to wina poprzedników…
no i zagłosowali za tym żeby
pożyczką załatać długi. Chory żart. Niepojęte są obszary
ludzkiej niekumacji. A teraz,
jak mawiał Jezus w Kanie Galilejskiej, coś z innej beczki..

plecy( polityczne). Sprawdzanie obecności … starosta- nie
ma, vice starosta- jest ale prawie
jakby go nie było, szef wszystkich szefów Emilian – nie ma i
tu się zawiodłem, burmistrz Polkowic Wiesław Wabik- jest, i tu
na starcie pochwała, gdyż był
to jedyny polityk, który się ze
mną przywitał, także jest klasa,
burmistrz Chocianowa- nie ma,
bo po co? Hehe, przewodniczący rady miasta w Chocianowie- Rysiu Bartosz- spóźniony
ale obecny, radni powiatowijako tako, ale pani Halina Pluta, Bogdan/ Henryk Czekajło,
Adam Steć- są. Jak się później
okaże są to samoistni bohaterzy tego tekstu. Obowiązkowo

rytorycznie. Robiło wrażenie
na tle pozostałych wypowiedzi.
Do głosu dorywa się nasza radna Halina. Mówiąc w skrócie :
Witam, nazywam się Halina,
zróbcie mi chodnik koło szkoły
i asfalt na drodze wojewódzkiej.
Pochwała za chęci, ale nagana
za nie trafienie w temat. Rozmawiamy o strategii, a nie o
przydzielaniu środków. Tak myślę i siedzę. Pan Wojewoda odpowiada pani radnej to o czym
pomyślałem, tłumacząc przy
tym iż nie mają oni w domach
kryształowej kuli i nie wiedzą
czy będą mogli to zrealizować,
skoro nikt nie napisał wniosku.
Uświadamia pani Halinie, że
jak usiądzie, napisze projekty
to przyjadą i zajmą się tematem.

Z sympatii dla pani Haliny daję
plusa za to, że pamięta o potrzebach swojego miasta. W tym
czasie na salę wszedł pan Ryszard Bartosz, spóźniony ale za
to z klasą. Zatrzymał się obok,
jako jedyny polityk z Chocianowa uścisnął mi dłoń- reszta udawała , że mnie nie zna. Szkoda,
że pan Ryszard nie kontynuował
kultury osobistej na sesji rady
miasta w Chocianowie, no ale
cóż. Kiedy pan Henryk/Bogdan Czekajło spojrzał, że on też
może powiedzieć coś mądrym
tonem, wyskoczył w stronę
mównicy. I tako rzecze radny:
sądzę iż trzeba byłoby zrobić coś
z bezrobociem wśród młodych
ludzi… wszyscy zaintrygowani,
czekamy na rozwinięcie tej myśli. Przerwa na oddech się przedłuża… jaki to pomysł? I pan
Czekajło kończy swoją wypowiedź słowami: także trzeba coś
z tym zrobić. Dziękuję za głos.
Ta wypowiedź była pisana złotą
czcionką. Przepis na wszystkie
problemy… przydałoby się coś
zrobić. Ludzie, błagam was, jeżeli nie macie nic mądrego do powiedzenia, to nie próbujcie być na
siłę mądrzejsi, to ponoć boli. Pan
wojewoda nic nie odpowiedział.
Po kilkunastu minutach po tej
jakże historycznej wypowiedzi
pana CZ. Spotkanie dobiegło
końca, gdyż najprawdopodobniej nie dźwignęli oni ciężaru jej mądrości. Ja osobiście
jestem wdzięczny, bo dzięki temu zdążyłem na busa do
domu.
Reasumując wszystko
w jedną całość wnioski są takie.
1.Nie zbyt dużo osób z rządzących zjawiło się na tak ważnej debacie, co świadczy, że
mają to w d. Takie podejście
to chyba sposób ich podziękowania za oddane na nich głosy.
2.Nie próbuj rozmawiać z idiotą,
bo zniży cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
3.Głupie są nie tylko odpowiedzi
ale
i
pytania.
4.Nie zawsze chcieć być mądrym oznacza móc być mądrym.
5.Jeżeli chcecie ruszyć gospodarkę na dolnymśląsku, to ja swoim
skromnym zdaniem podpowiem
abyście: działki przeznaczone pod
inwestycje uzbroili w końcu w
przyłączą i tworzyli infrastrukturę drogową , gdyż żaden inwestor
nie wybuduje nic na nieuzbrojonych działkach, obniżcie podatki
i składki nakładane na pracodawców, przestańcie brak kredyty na
własne pensje i czytajcie, uczcie
się. Skoro już rządzicie to przynajmniej nauczcie się to robić,
bo człowiek uczy się całe życie.
I jak mówię też tam byłem, jadłem
piłem….. Więcej nic nie powiem.

P.B.

owsik pyta tata owsika:
Co to jest to takie żółte i niebieskie tam takie ładne? To słońce na
niebie. Piękne….A tamto takie białe, puszyste? To chmurki synu.
Chmm… też piękne.
Tato skoro tam jest tak
pięknie to czemu my siedzimy w tej dupie? Bo to
nasza ojczyzna synu”. W
tym temacie jeszcze tylko jedna myśl. Skład che-

Z przemyśleń własnych
Grudzień 2012
M a j o w i e
Może to być ostatni
mój tekst przed końcem
świata. Nie wiem nawet czy zdążę kupić telewizor w mediamarkt.
Idiotów na świece ponoć
nie jest wielu, tylko są
tak sprytnie porozstawiani, że ich człowiek
spotyka na każdym kroku. W grudniu zawsze
podsumowuję przemyślenia całoroczne, aby

móc złożyć sensowne życzenia Bożonarodzeniowe. Żyjemy w kraju, w
którym 90% społeczeństwa, to katolicy, a zarazem słyniemy z łapówkarstwa, złodziejstwa,
afer, układów politycznych, absurdu, wódki
i kiełbasy. I ponoć z gęsi.
Kraj, w którym myśli się
czy starczy do 10, i kraj w
którym nienawidzi się za
to Żydów, Niemców
i Ruskich- nigdy siebie.. Kraj w którym jak
mawiają : „Tylko ryba

nie bierze”. To kraj w
którym można zobaczyć karteczkę z napisem „ Uprasza się
studentów
odbywających ćwiczenia w prosektorium o nie wchodzenie w fartuchach prosektoryjnych na teren
stołówki. Dlaczego? Bo
nie i chuj. Z poważaniem
rektor wydziału.” Dlaczego jeszcze tu mieszkamy? Tu krótki żart zasłyszany : „ Siedzą dwa
owsiki tam gdzie zwykle
siedzą owsiki i nagle syn
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miczny ciała dorosłego
człowieka przedstawia
się następująco: H2O
65%, białko 20%,tłusz
cze
10%,
węglowodany
1%
oraz
sole
mineralne,
co
daje
96
%
całego
człowieka. Jak widać w człowieku
bardzo mało jest duszy.

Moje życzenia będą w formie graficznej. Każdemu z
osobna i wszystkim razem:
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OŚWIADCZENIE

Mówię stanowcze NIE kłamstwom, oszczerstwom, pomówieniom, groźbom, zastraszaniom, znieważaniom, intrygom, śledzeniu, robieniu zdjęć i knuciu spisków w stosunku do mnie,
moich znajomych i przyjaciół oraz obrażaniu radnych. Nie
mogę pozwolić na to, aby trzech sfrustrowanych kolesi, którzy
gminę i mieszkańców traktują z pogardą działając na jej szkodę.
Mówię stanowcze Nie Korupcji, Układom politycznym i Kolesiostwu. W związku z tym skierowałem akt oskarżenia do Sądu
Rejonowego w Legnicy, VIII Wydział Karny przeciwko Romanowi K. - Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. Ponadto
skierowałem pozew do Sądu Rejonowego w Lubinie przeciwko
Franciszkowi B. - Prezesowi Zarządu PWK Sp. z o.o. oraz pozew przeciwko Robertowi H.-Prokurentowi Spółki PWK Sp. z
o.o. i Promotorowi Miasta i Gminy Chocianów wykonującemu
swoje obowiązki w CHOK (Chocianowskim Ośrodku Kultury).
Nie mogę dalej patrzeć i pozwalać na bezkarne zachowania i
działania w/w osób.
Ponadto w związku z konfabulacjami i urojeniami Romana
K.,co do niezaistniałych sytuacji, dotyczącymi posiadanych list
referendalnych z podpisami mieszkańców w sprawie odwołania burmistrza ze stanowiska przed upływem kadencji, którymi Roman K. rzekomo wymachując przed oczami, straszy
mieszkańców, że są na nich podpisani oni i ich rodziny i, że
wie dokładnie kto się podpisał na listach oraz biorąc pod uwagę
inne nieracjonalne zachowania, w trosce o dobro gminy i dalsze
prawidłowe jej funkcjonowanie, nie pozostaje mi nic innego,
jak w postępowaniu sądowym w Legnicy VIII Wydział Karny
przeciwko Romanowi K. złożyć wniosek o powołanie biegłego z zakresu psychiatrii w celu przebadania oskarżonego pod
kątem poczytalności. Istnieje obawa, że skoro oskarżony mając
urojenia, co do pewnych rzeczy i osób może w sposób niegospodarny i niecelowy zarządzać naszą gminą działając świadomie (bądź nieświadomie) na jej szkodę.

WSZYSKIM NASZYM CZYTELNIKOM ŻYCZYMY WYRAŹNYCH CZCIONEK,
FALA KRYTYKI – PRZEMKÓW
SZEROKICH AKAPITÓW I INTERESUJĄCYCH TREŚCI, ZAŚ NASZEJ WŁA- Przez ostatnie miesiące przetoczyła się fala kryDZY ŻYCZYMY SAMYCH PARAGRAFÓW.
tyki skierowana w obecnego burmistrza gminy

Przemków Stanisława Pępkowskiego. Z doniesień
medialnych wynika, że władza pana burmistrza
OPOZYCJA
wisi na włosku. W porę przebudzone społeczeństw
Przemkowa oraz radni miejscy rozpoczęli akcję ra(WOLNA PRASA CHOCIANOWA)
tunkową. Na początek zgłoszono do prokuratury
nieprawidłowości mające miejsce w Urzędzie. Na
dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze wyników kontroli. Przypuszczać jednak należy, że za doprowadzenie
do takiego stanu gminy Przemków oraz zatrudnianie rodziny (np.syna) Pan Burmistrz stanie przed
polskim wymiarem sprawiedliwości. Tym samym
kolejny członek „wszechwładnej” polkowickiej
JEDNOŚCI osłabi jej struktury.
Już dziś można pokusić się o przedstawienie scenariusza dla gminy Przemków na najbliższe miesiące.
Najlepszym rozwiązaniem pozostaje komisarz, który może jeszcze coś w tej gminie uratować, a odpowiedzialnych takiemu stanowi rzeczy, postawić
przed sądem.
Drugim mniej ciekawym rozwiązaniem będzie
pusta kasa miasta i brak wypłat w samorządówce i
oświacie. Tylko oczy mieszkańcy to zniosą?
Portal Wolny Chocianów i Wolna Prasa Chocianowa wierzy, że sąsiednia gmina Przemków wyrwie
się wreszcie z hegemonii Pana Pępkowskiego i wraz
z komisarzem odbuduje gminę i da jej przyszłość.
Wolna Prasa Chocianowa zwraca się z apelem do
OPS CHOCIANÓW DYSKRYMINUJE
mieszkańców Chocianowa. Zwróćcie Państwo
Z poważaniem
uwagę na fakt, że „Polityka Gospodarcza Romana
Tegoroczna Wigilia 2012 organizowana przez OPS Chocianów jest Kowalskiego” prowadzi gminę Chocianów w tym
Krzysztof Kamil Budzeń
kolejnym etapem zdobywania „przez wyższe sfery” PR ojców bied- samym kierunku, w którym pan Pępkowski popronego narodu Chocianowa. Dyskryminacja, jakiej dopuściła się Pani wadził gminę Przemków.
Staszczak wydając pieniądze na zaproszenia dla radnych, księży czy Bazyl
nawet dla zadłużającego gminę Romana Kowalskiego z pominięciem
podopiecznych OPS, jest beszczelnością. Sprawą postaram się zainteresować ogólnodostępne media i prokuraturę. Zaznaczam, że tym
samym kolejny raz (rok temu było podobnie) zostanie urażona moja
godność religijna i polityczna. Wigilia to okres „miłości i godzenia
się”. Niestety ja nie pogodzę się z okradaniem naszych mieszkańców i
wystawianiem Ewangelii na pośmiewisko.
Sławomir Tomczak

BAZYL (z ostatniej chwili) OCENIA
Pani Stanisławy Potocznej (Skarbnika GmiWESOŁYCH I SPOKOJNYCH Postawa
ny Chocianów) w mijającym roku budzi mój indywidualny niepokój . Rodzą się w mojej głowie daleko
ŚWIĄT
idące spostrzeżenia –głównie po dokładnej analizie

BOŻEGO NARODZENIA I
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2013
ŻYCZY ZARZĄD POLSKIEGO REJONOWEGO

ZWIĄZKU EMERYTÓW,
RENCISTÓW I
INWALIDÓW W CHOCIANOWIE

budżetu Gminy Chocianów. Niemniej stwierdzić
muszę, że jeśli chodzi o umiejętności i zmysł analityczny Pani Stanisławy, to nie budzi on moich zastrzeżeń. Doświadczenie jednak nie pozwala ukryć
pewnych znanych mi „niuansów” arytmetycznych.
Na ostatniej komisji (17.12.2012) mogłem przyjrzeć
się dwóm ważnym postawom. Z jednej strony był
to radny Leszczyński i jego protest wobec polityki
gospodarczej Burmistrza, z drugiej strony natomiast „ironiczna” postawa Pani Stanisławy, która nie
omieszkała skomentować na ucho Anecie Kurman-Rzęsistej demonstracyjną postawę Pana Krzysztofa.
WSTYD, gdyż to pani Potoczna zarządza naszym
gminnym budżetem i wie doskonale „co w trawie
piszczy”. Gdzie więc postawa podobna do tej, którą
zaprezentował pan radny Leszczyński? W BUDŻECIE WYKAZUJE PANI ,ŻE COŚ „MA”- PYTANIE
TYKO GDZIE PANI TO MA? Postaram się odpowiednio skomentować „Pani upadający budżet”.
Bazyl

