
Kolejne nikczemne przejęcie cudzych zasług ? 
  - tym razem za realizację największej inwestycji Wronek na przestrzeni wieków. 
 
 Z nieukrywanym oburzeniem zauważyłem, na stronach bezpłatnej (zależy jak liczyć ? - ps pkt.4) gazety 
„naszemiastopl.” (z 26.07.21), wybiórczą manipulację faktami z dwoma ważnymi niedomówieniami. W mojej 
ocenie jest to profesjonalny zabieg socjotechniczny w ramach nieustannie prowadzonej, głównie na łamach 
tej gazety, nieoficjalnej kampanii wyborczej obozu rządzącego. Jest ona  kierowana przede wszystkim do 
wyborców, którzy niezbyt interesują się szczegółami potężnych problemów samorządowo-społeczno-
gospodarczych w naszym mieście i gminie. 
Trudno mi ocenić czy gazeta  „naszemiastopl.” jest faktycznie gazetą w normalnym tego słowa rozumieniu 
czy też zajmuje się wyłącznie publikacją reklam na co wskazuje wyraz „Reklama” na górnym pasku każdej 
strony. Za reklamę trzeba słono płacić. Można ją sobie kupować tylko zależy z kogo kieszeni będzie opłacana 
– własnej czy podatników ?. Proszę zwrócić uwagę, że żadna informacja w tej gazecie nie jest podpisana. 
Można domniemać, że wszystkie teksty, przesyłane do Redakcji, są tworzone w naszym Ratuszu. 
 Wracając do treści przedmiotowego numeru, na str. 3, pod „Reklama” zamieszczono pół stronicowy 
tekst o wymownym tytule „Burmistrz otrzymał absolutorium i wotum zaufania” z pięknym zdjęciem 
czołówki wronieckich Urzędników wymienionych z nazwiska. Ja też się przyłączam do tych gratulacji. Przyszli 
wyborcy mogą wyczytać także, który radny głosował „za”, „przeciw” czy „wstrzymał się”. 
Na str. 7, także pod „Reklama” mamy całą stronę poświęconą osiągnięciom naszego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. I ponownie, na samej górze, lecz wyraźnie mniejszą czcionką niż o Burmistrzu (i bez foto !!!), 
zamieszczono tekst „Absolutorium dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. we 
Wronkach.” I podobnie jak poprzednio są wymienieni z nazwiska członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej itd. 
 
 Jestem bardzo „za” publikowaniem nazwisk pracowników i osób przyczyniających się do osiągania 
dobrych wyników urzędów, firm, instytucji, organizacji itd. lecz uważam za nikczemną podłość pomijanie, 
z pobudek czysto egoistycznych i nastawionych na ustawiczną walkę z oponentami lub ewentualnymi 
przyszłymi wyborczymi konkurentami, nazwisk osób niezwykle zasłużonych dla tych osiągnięć np. 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
 
 Na tej samej str. 7, z kolorowymi logami Funduszy Europejskich, PK Wronki i Unii Europejskiej jest 
zamieszczony tekst pt. „Pozytywny wynik kontroli realizacji Projektu” z informacjami dot. wyników kontroli 
zewnętrznej. Jego skan zamieszczam poniżej. 
 
 



              
Proszę zwrócić uwagę, że w tym tekście, w odróżnieniu od przywołanych poprzednio „Reklam”, nie ma 
wymienionego ani jednego nazwiska pracowników PK, którzy opracowali ten Projekt, prawidłowo zgłosili 
do współfinansowania z funduszy unijnych, uzyskali potężne wsparcie finansowe i osiągnęli b. dobre 
wyniki realizacji stwierdzone w omawianym protokole . 
 
Największa inwestycja Wronek na przestrzeni wieków (poza przemysłem – nie mam danych)  - 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej realizowana była od 2010 r. i kosztowała brutto ponad 84 
mln. zł. Ówczesny, profesjonalny zespół pracowników PK pozyskał unijne dofinansowanie w 
niewyobrażalnej, nawet w skali powiatu, kwocie ponad 49 mln. zł. co stanowi 58 % wartości całej 
inwestycji. 
 
Rzeczywistymi autorami Projektu, cynicznie przemilczanymi przez autora notatki w reklamowej 

„naszemiastopl.”, byli Rafał Zimny, Maciej Pośpieszny, Anita Drożyńska, Tomasz Michalak.  
Przepraszam jeśli z niewiedzy kogoś pominąłem. 
Kilometry nowych rurociągów i instalacji są zasypane, oczyszczalnia stoi za miastem więc ich nie widać. 
Społeczeństwo zapomniało o tych przemianach, które trwale wyeliminowały groźbę corocznych zapłat 
milionowych kar za zrzut nieoczyszczonych ścieków do Warty - w przeciwieństwie do codziennego widoku 
ładnej kładki i bulwaru. 
 
 Jestem przekonany, że w wyniku tego zabiegu socjotechnicznego, min. 90 % czytelników 
„naszemiastopl.”, bez znajomości stanu faktycznego, jednoznacznie przypisze autorstwo tego Projektu i 
pozyskanie unijnych milionów, wymienionym na górze tej strony, aktualnym członkom Zarządu i Rady 
Nadzorczej PK, a pośrednio Burmistrzowi. Dla osiągnięcia tego efektu zamieszczono dodatkową informację o 
sprawdzeniu przez kontrolerów cyt. „stopień osiągnięcia efektu rzeczowego projektu na dzień 
przeprowadzonej kontroli” czyli w czerwcu br. gdy nie ma już w PK panów Zimnego i Pośpiesznego. 
Przez celowe (moim zdaniem) przeoczenie zapomniano podać daty realizacji Projektu. 
 
Przyznam, że niezręcznie mi zwracać się do szeregowych Radnych aby po tak dobrym wyniku kontroli, w 
drodze zgłoszenia projektu uchwały lub stanowiska Rady, wystąpić jako RMiG, do Burmistrza o odpowiednie 



do tych wyników oficjalne uhonorowanie twórców tego sukcesu. Uważam, że nie tylko z racji sprawowanego 
urzędu i funkcji ale ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości powinni to już w czerwcu uczynić zarówno p. Mirosław 
Wieczór jak i p. Piotr Rzyski. 
 
 W mojej publikacji z dn. 14.07.21, zamieszczonej na portalu Wronieckiego Bazaru, w skrótowym 
wątku, dotyczącym oceny postępowania Burmistrza Mirosława Wieczora od 2006 r. napisałem cyt.   

 
„Można dochodzić kim są faktyczni, główni autorzy wielu tematów, których efekty przypisuje sobie Burmistrz. 
Na sesji  28.11.19 r. p. Rafał Zimny stwierdził cyt. „Wraz z wykwalifikowanym zespołem zdobyłem dziesiątki 
milionów złotych na budowę kanalizacji sanitarnej dla Wronek, budowę oczyszczalni ścieków i modernizację 
SUW Wronki oraz Nowa Wieś”. Burmistrz, czepiając się (w haniebnej formie) błahostek,  nawet nie próbował 
podważyć tej informacji. 
Może kiedyś ujawni, kto go przez wiele lat uporczywie nakłaniał do budowy kładki - wbrew poglądom Jego i 

wielu radnych w tym temacie ?.” 
 

Przez brak odpowiedzi na publikację (przesłaną także na Jego adres w Urzędzie i Radnym) Burmistrz 
potwierdził słuszność mojej oceny.   
Burmistrz, od czerwca ubr., tchórzy przed wzajemnie uzgodnioną dyskusją ze mną nt. spraw społeczno-

gospodarczych poruszonych w Apelu do Radnych z 16.02.2020. 
Niestety, Radni też milczą. W Apelu zachęcałem Ich do cyt. „Nie poddawajcie się dyktatowi i cenzurze”. 
 
 Biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z mojego wieku (75 lat) i obserwując nachalną propagandę 

rzekomych, wielkich sukcesów Burmistrza uznałem, że interes społeczny zobowiązuje mnie do ujawnienia 

informacji i dokumentów (dotąd tajnych - z mojego nadania) o początkach i przebiegu kariery samorządowej 

p. M. Wieczora z uwypukleniem zmiany Jego zasad postępowania wobec radnych, współpracowników itd. 
Wyborcy powinni wiedzieć, tak jak w 2006 r., jaką cenę zapłacą poddając się tej propagandowej manipulacji. 
O takim zamiarze poinformowałem Burmistrza Mirosława Wieczora w obszernym piśmie (z załącznikiem) 

w lutym ubr. pisząc m. innymi: 
cyt. „Ja się nie narzucałem i nie narzucam, a Ty wyraźnie nie lubisz surowych ocen i wytykania błędów.” 
„W 2008 r., w trakcie rozmowy u mnie zadeklarowałem, że nadal mogę Ci doradzać o ile uznasz to za przydatne 

lecz licz się z tym, że nigdy nie będę Twoim klakierem. 
Zapowiedziałem Ci też, że jeżeli ocenię, że pomimo ostrzeżeń, będziesz postępował wbrew interesowi 
społecznemu to Cię poinformuję o końcu pomocy z mojej strony i zamknięciu, niewidzialnego dla postronnych, 
parasola ochronnego. Uznaję, że ten moment nastąpił.” 
„Z przerażeniem obserwuję, że odchodzą z pracy w Urzędzie i PK najlepsi fachowcy i to z Twojego powodu 

(oczywiście wg mojej oceny). Rada jest stłamszona Twoją dominacją. Na nagraniach w Bazarze widać, że 

nawet radni z Twojego nadania nie wykazują samodzielności i ochoty do dyskusji, a to 

wyraźnie szkodzi efektom pracy samorządu.” 
„Radzę Ci dogłębną analizę moich spostrzeżeń. Jeszcze nie jest za późno”. 

 
Na początek ujawnię tylko dwa tematy, których prawdziwość stwierdzeń z łatwością mogę udowodnić. 
Mam nadzieję, że odniesie się do nich publicznie Burmistrz. 
  

1. Subiektywnie oceniam, że bez pewnego zbiegu okoliczności z moim udziałem, p. M. Wieczór nie 

miał najmniejszych szans zostania Burmistrzem Wronek w 2006 r., a z tego powodu także później. Po 

niepowodzeniu w wyborach 2002 r., początek kolejnej, samorządowej kampanii wyborczej rozpoczął 

jako przewodniczący komitetu wyborczego innego kandydata do fotela burmistrza. Miał przyobiecane 

stanowisko wice burmistrza. Z racji funkcji w tym komitecie poprosił mnie (przedtem nie znaliśmy się) 

o rozmowę. Jej celem było uzyskanie ograniczenia mojej merytorycznej, medialnej krytyki Jego 

Kandydata. Celu nie osiągnął. Był bardzo zaskoczony uzasadnieniem zapowiedzi, że jeżeli będę miał 

do wyboru tylko dwóch kandydatów to oddam głos na dotychczas urzędującego Burmistrza (pomimo 

moich olbrzymich zastrzeżeń i krytyki). 
Po kilku dniach poprosił o ponowną rozmowę. Zapytał czy mu pomogę jeśli zgłosi swoją kandydaturę 

i własny, oficjalny komitet wyborczy. Oceniając Go jako inteligentnego, elokwentnego, młodego i 

bystrego człowieka, o medialnej sylwetce, zgodziłem się z zastrzeżeniem, że nasze kontakty, a 

zwłaszcza moja pomoc będzie ściśle tajna i oficjalnie udajemy, że ledwo się znamy. Ten układ trwał  

ponad 13 lat (do początku 2020 r.). 



Zakładałem, że w wyniku wygranych wyborów nastąpi konieczna zmiana w Ratuszu, a ja, być może, 

będę mógł zrealizować chociaż część pomysłów na rozwój miasta i gminy, których nie udało mi się 

przeforsować będąc radnym przez 8 lat (1994-2002). Zrezygnowałem z dalszego ubiegania się o 

mandat radnego i zastąpiłem go wzmożoną, publicystyczną walką z ówczesnym układem władzy, 

paraliżującym (w mojej ocenie) niezbędny rozwój miasta i gminy. 
 
2. Na sesji 28.11.19 p. Rafał Zimny (tekst oświadczenia i nagrania video - na portalu WB) w 

kulturalnej formie, merytorycznymi i wiarygodnymi informacjami uzasadnił powody swojej 

rezygnacji z pracy w Przedsiębiorstwie Komunalnym. 
W reakcji na to oświadczenie, Burmistrz, bez pytania o zgodę, wszedł w kompetencję 

Przewodniczącego Rady i w sposób urągający urzędowi i ludzkiej przyzwoitości, używając 

prostackich pomówień, oszczerstw, insynuacji i użalania się nad swoim losem, próbował podważyć 

wiarygodność oświadczenie byłego Prezesa PK. 
Zrobiłem transkrypcję nagrania tej wypowiedzi. Do każdego jej fragmentu dopisałem moje uwagi i 

komentarz. Przesłałem je Burmistrzowi z prośbą o wskazanie moich ewentualnych błędnych ocen. 
Jego milczenie jest najlepszym dowodem ich słuszności. 
W tej wypowiedzi Burmistrz stwierdził też cyt. „Jestem zaszokowany wypowiedzią mojego z-cy burmistrza, 

prezesa PK, któremu zaufałem, którego poprosiłem żeby tu do nas przyszedł i w naszej gminie pracował”. 
Tą cyniczną wypowiedzią oszukał zarówno obecnych na sali Radnych jak i społeczeństwo (transmisja 

WB). Jest to kolejny szczyt zawłaszczania moich pomysłów i starań. 
Może publicznie przypomni gdzie odbyło się zapoznanie obydwu Panów i Ich pierwsza rozmowa, 

oraz kogo rozmowy z p. Zimny ją poprzedziły ?. 
 
 

Wronki, 2021.08.05       Lech Krzyżaniak 
 
Ps. 
Ze względu na brak odpowiedzi UMiG (także RMiG) na moje pisma dotyczące propozycji rozwiązania 

wielu problemów społeczno-gospodarczych niniejszym proszę Redakcję Portalu WB o uzyskania od 

UMiG oraz PK informacji w następujących tematach: 
1. Czy UMiG wystąpił z wnioskami o dofinansowanie ze środków UE projektów budowy kładki i 

bulwaru. O ile tak to w jakiej wysokości je uzyskaliśmy i jak się one mają w stosunku do kosztów 

tych inwestycji ?. 
2. Ile, od 2019 r., zgłosili wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji innych, 

gminnych projektów inwestycyjnych z podaniem nazwy tematu i pozyskanych (lub wnioskowanych, 

a niepozyskanych) środkach ?. Brak takowych będzie oznaczał, że za wszystkie wykonane 

inwestycje 
zapłacili wyłącznie nasi podatnicy. 
3. Czy aktualnie są przygotowywane lub zgłoszone takie wnioski ?. Proszę o tytuł projektu, datę 

zgłoszenia i wnioskowaną kwotę. 
4. Ile w bieżącym roku  przelano środków na konto Redakcji „naszemiastopl.” ?. 
 

Podobno istnieje prawny obowiązek udzielenia rzetelnych informacji na pytania redakcji 

publikatorów. Przekonamy się czy to prawo obowiązuje także we Wronkach ?. 
Mam nadzieję, że może wreszcie nasi Radni RMiG się przebudzą. Przecież Rada sprawuje 

także funkcję kontrolną nad pracą Urzędu.   
 
Do wiadomości: 
1. Burmistrz Wronek p. Mirosław Wieczór 
2. Radni RMiG 
 

 


