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[17:03:41] < Cameleon> ok. to chyba czas startu ...  upsss

[17:04:59] <@Moderator> ok, zacznamy. Nie ma zamies zanie zaczynamy bez moderacji. Prosz ę 

zadawać pytania

[17:05:16] < Gosc_5905> Czy ma Pan zamiar dalej zat rudnia ć „fachowców” z Chrzanowa, kiedy 

ludzie z Trzebini z wy ższym kierunkowym wykształceniem szlifuj ą bruki i w Chrzanowie nie 

znajduj ą zatrudnienia?

[17:05:23] <@StanislawSzczurek> Witam wszystkich uc zestników czata. Jest to mój debiut, ale 

ciesze si ę, że możemy podj ąć t ą form ę wspólnej dyskusji.

[17:05:43] < Gosc_5905> Witam Pana.

[17:08:54] <@StanislawSzczurek> odpowied ź dla Go ść_5905: My śl ę, że nie mo żemy myśle ć 

kategoriami podziału mieszka ńców chrzanowa i trzebini poniewa ż jeste śmy ze sob ą tak mocno 

zwi ązani, że musimy si ę traktowa ć jako wzajemnie uzupełniaj ąca si ę społeczno ść. Rozumiem, że 

tym pytaniem nawi ązuje Pan do sposobu zatrudniania urz ędników w urz ędzie miasta Trzebini i 

jako przyszły burmistrz mog ę 

[17:08:54] <@StanislawSzczurek> zagrwarantwa ć, że zasady zatrudniania b ędą jasne i czytelne, 

będą promowały ludzi wykształconych a nie "kolesiów". N atomiast osoby, które osi ągnęły wiek 

emerytalny winny stworzy ć szans ę rozwoju młodym wykształconym mieszka ńcom naszego regionu. 

Miejsca pracy winny by ć tworzone w przedsi ębiorstwach, natomiast w urz ędach powinny znale źć 

zatrudnienie osoby w ilo ści 

[17:08:54] <@StanislawSzczurek> koniecznej do prawi dłowej obsługi mieszka ńców.

[17:09:39] <@Moderator> Ju ż dawno zapowiadał pan redukcje zatrudnienia w urz ędzie miasta o 

ile ś procent. Czy je śli zostanie pan  wybrany b ędzie do tego d ążył? To s ą jakie ś koszty 

odpraw, zmuszenia emerytów do odej ścia, zrewidowania  potrzebnych stanowisk. Jak pan t o 

zamierza zrobi ć – przecie ż od razu zostanie pan wrogiem dla wielu.

[17:12:31] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_3089!~chat@hidden-f01 f2771.adsl.tpnet.pl 

(Connection closed)

[17:13:30] < Teresa> Brudne Chechło, zaniedbany Bal aton czy ma pan zamiar wreszcie co ś 

zdziała ć w tym temacie ?

[17:13:36] <@StanislawSzczurek> Proces zmiany załog i w urz ędzie nie mo że przebiec nagle, 

musi by ć nast ępstwem analizy potrzeb mieszka ńców i umiej ętno ści pracowników urz ędu. Reform ę 

zaczn ę od siebie, to znaczy b ędę miał tylko jednego zast ępce burmistrza co w skali kadencji 

da nam kilkaset tysi ęcy oszcz ędności. Nast ępnie przeanalizuj ę możliwo ść przej ścia na 

emerytur ę osobom, które nabyły 

[17:13:36] <@StanislawSzczurek> prawa emerytalne - tak aby stworzy ć szans ę awansu dla 

młodszych pracowników urz ędu. Przewiduj ę, że rozwój gospodarczy w naszej gminie, oraz 

stworzenie mo żliwo śći naturalnych odej ść w ci ągu najbli ższej kadencji winno przybli żyć nasz ą 

gmin ę z kosztami administracji do średniej w województwie i w kraju. Dzisiaj niestety 

przodujemy w kosztach administracji na jednego 

[17:13:36] <@StanislawSzczurek> mieszkanca.

[17:14:44] <@StanislawSzczurek> Teresa, W przypadku  Chechła pierwsze działania musz ą by ć 

podj ęte w celu skontrolowania źródeł dopływu nieczyto ści do Chechła, poniewa ż mam 

wątpliwo ści czy wszystkie osoby u żytkuj ące tereny wokół Chechła przestrzegaj ą stosownych 

przepisów.

[17:15:03] < Gosc_5905> Jak Pan ma zamiar rozwi ązać problem bezpiecze ństwa, poniewa ż model 

ci ągłego finansowania Policji i Stra ży Po żarnej nie sprawdza si ę? W pierwszym przypadku po 

godz. 22:00 strach wraca ć do domu a Policjantów jak nie było wida ć tak nie wida ć.

[17:16:01] <@StanislawSzczurek> Równie ż ci, którzy mieszkaj ą w pobli żu cieków takich jak 

Młoszówka sprawdzimy czy nie s ą zrzucane nieczysto ści. Nast ępnie we współpracy z naszymi 

wędkarzami doprowadzimy do wyczyszczenia cz ęści północnej chechła i zabezpieczenia stanowisk 

wędkarskich.

[17:17:06] <@StanislawSzczurek> cd: Oraz w okolicy pla ży zadbamy o odpowiednio 

zagospdarowane sanitariaty. 4 tyg. temu spotkałem s i ę w tej kwestii z europosłem Sonikiem i 

przygotujemy program pozyskania środków unijnych na ten cel. Sam europoseł równie ż był 

zachwycony zalewem chechło.

[17:17:45] < Cameleon> jak si ę Pan zapatruje na sprawe budowy spalarni w naszym p owiecie ?

[17:17:56] < Teresa> Jeste śmy zdani na okoliczne miasta aby korzystac z zabieg ów 

rehabilitacyjnych .Czy ma pan plany na usprawnienie  tej uci ązliwo ści?
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[17:19:40] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_5593!~chat@hidden-921 a9f20.adsl.tpnet.pl 

(Connection closed)

[17:19:43] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_8610!~chat@hidden-921a9f20.ads l.tpnet.pl

[17:20:04] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_5293!~chat@hidden-f01f2771.ads l.tpnet.pl

[17:20:04] <@StanislawSzczurek> Odno śnie Balatonu proponuj ę aby wszystkie wygórowane pomysły 

o budowaniu amfiteatrów i tym podobnych inwestycji uzna ć za nierealne. Balaton winien zosta ć 

maksymalnie naturalny, zabudowany w niewielkiej cz ęści budowlami kubaturowymi, natomiast 

przede wszystkim powinien mie ć maksymalnie du żą pla żę z czystym zadbanym piaskiem. Istotnym 

elementem jest rozwi ązanie sieci 

[17:20:04] <@StanislawSzczurek> parkingów wokół Bal atonu, a skandalem jest brak 

jakiejkolwiek informacji, gdzie osoby korzystaj ące z Balatonu mog ą zaparkowa ć swoje 

samochody tak aby nie płaci ć mandatów. 

[17:20:12] nowa osoba doł ączyła do czata: Lukasz!~chat@hidden-921a9f20.adsl.t pnet.pl

[17:21:07] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Lukasz!~chat@hidden-921a9f 20.adsl.tpnet.pl 

(Connection closed)

[17:22:26] <@StanislawSzczurek> <Gosc_5905> - Probl em poczucia bezpiecze ństwa przez 

mieszka ńców jest jednym z kluczowych dla ka żdego społecze ństwa. Zwi ększenie bezpiecze ństwa 

zamierzam osi ągnąć poprzez lepszej jako ści monitoring, mo żliwy do wykorzystania równie ż w 

porze wieczornej, wi ększ ą ilo ść patroli - ale nie prowadzonych przez policjantów d la których 

wykupujemy etaty, ale przez specjalne 

[17:22:26] <@StanislawSzczurek> grupy które mo żemy kierowa ć w miejsca najbardziej 

niebezpieczne

[17:22:55] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_6046!~chat@hidden-dd9a2c4d.trz ebinia.mm.pl

[17:23:20] nowa osoba doł ączyła do czata: asusrp6!~chat@hidden-033468bd.adsl. inetia.pl

[17:23:34] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_6046!~chat@hidden-dd9 a2c4d.trzebinia.mm.pl 

(Connection closed)

[17:23:34] < hektor> chce sie zapytac o kwestie kom unikacji z olkuszem - czy bedzie lepsza ???

[17:23:39] < asusrp6> witam wszystkich

[17:23:52] <@StanislawSzczurek> cd: moim celem w ci ągu najbli ższej kadencji we współpracy z 

komendantem powiatowym policji było by przygotowani e dokumentacji a w kolejnej kadencji 

wybudowanie nowego komisariatu policji w trzebini, ktory zapewniłby mo żliwo ść wykorzystania 

potencjału kamer zamontowanych w naszym mie ście, dałby godne warunki pracy funkcjonariusz ą 

polcji, oraz stworzył mo żliwo ść godnej 

[17:23:52] <@StanislawSzczurek> obsługi naszych mie szka ńców.

[17:24:04] nowa osoba doł ączyła do czata: ice!~chat@E66E19.5FB1C7.23D3B4.ACCF 23

[17:25:13] < Teresa> DO KIEDY MA BY Ć ROZWIĄZANA SPRAWA BALATONU????

[17:26:06] <@StanislawSzczurek> Odno śnie spalarni: wiedza jak ą posiadłem w zakresie sposobów 

zagospodarowania odpadów komunalnych, mi ędzy innymi osobista wizyta w Olsztynie i rozmowa z 

lud źmi, którzy od kilku lat staraj ą si ę rozwi ązać problem utylizacji odpadów w tym rejonie 

daj ą mi podstawy do twierdzenia, że rusztowa spalarnia odpadów w regionie o tak małym  

zaludnieniu jak nasz nie ma uzasadnienia 

[17:26:06] <@StanislawSzczurek> ekologicznego ani f inansowego.

[17:26:07] nowa osoba doł ączyła do czata: januwojt!~chat@hidden-d3ecda07.trze binia.mm.pl

[17:27:01] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_7183!~chat@hidden-dd9a2c4d.trz ebinia.mm.pl

[17:27:01] < Teresa> przepraszam za duze literki 

[17:27:59] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_7183!~chat@hidden-dd9 a2c4d.trzebinia.mm.pl 

(Connection closed)

[17:28:02] < asusrp6> Witam. Weszłem na czata i nie  wiem czy to pytanie zostało ju ż zadane, 

mianowicie kiedy sko ńczy si ę ten nie kontrolowany "remont" rynku ?

[17:28:07] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_8663!~chat@hidden-dd9a2c4d.trz ebinia.mm.pl

[17:28:27] nowa osoba doł ączyła do czata: 

Gosc_9198!~chat@hidden-6638cb56.oswiecim.vectranet. pl

[17:28:56] < Teresa> asusrp6 jeszcze sie dobrze nie  zacz ął haha

[17:29:06] < asusrp6> Przecie ż nikt nad tym nie panuje

[17:29:09] <@StanislawSzczurek> cd spalarnia: osobi ście jestem zwolennikiem metody gł ębszej 

segregacji i osuszenia odpadów co pozwoliłoby na wy korzystanie ich na przykład do spalania w 

cementowniach chroni ąc nas przed bardzo du żą ilo ści ą odpadów w postaci żużla lub wr ęcz 
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odpadów niebezpiecznych. Tego typu instalacja daje równie ż możliwo ść jej lokalizacji w 

znacznej odległo ści od zabudowa ń ze 

[17:29:09] <@StanislawSzczurek> wzgl ędu na brak konieczno ści odbioru du żej ilo ści energii 

cieplnej i elektrycznej wytwarzanej przez klasyczne  spalarnie rusztowe. Na pewno nie mo żemy 

chować głowy w piasek i unika ć dyskusji na temat przyszłej utylizacji odpadów w n aszym 

rejonie. Ale nieporozumieniem jest forsowanie rozwi ązań przeznaczonych dla du żych 

aglomeracji a śmieszy mnie kiedy wszyscy zwolennicy 

[17:29:09] <@StanislawSzczurek> spalarni rusztowych  podaj ą jako przykład aglomeracje Wiede ń.

[17:29:49] < ice> czy nie uwa ża Pan że Trzebinia przez ostatnie 20 lat zatrzymała si ę w 

miejscu? Inni nas wyprzedzaj ą praktycznie pod ka żdym wzgl ędem

[17:29:54] < Cameleon> a nie ma Pan wrazenia że ju ż kto ś decyzj ę podj ął i ta spalarnia "tak 

czy siak" powstanie ?

[17:30:06] nowa osoba doł ączyła do czata: Fablok!~chat@hidden-b890c65e.broker .com.pl

[17:30:12] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: 

Gosc_9198!~chat@hidden-6638cb56.oswiecim.vectranet. pl (Connection closed)

[17:30:37] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Fablok!~chat@hidden-b890c6 5e.broker.com.pl 

(Connection closed)

[17:31:00] < asusrp6> czy dostane odpowiedz na moje  pytanie ?

[17:31:22] <@Moderator> asusrp6: spokojnie bo jest kilka pytan w kolejce

[17:31:25] <@StanislawSzczurek> Teresa: jako przysz ły burmistrz uwa żam, że koniecznym jest 

potraktowanie priorytetowo opieki zdrowotnej w gmin ie Trzebnia poło żonej aktualnie na 

łopatki i pozbawionej mo żliwo ści rehabilitacyjnych. Postaram si ę zdoby ć inwestora 

strategicznego dla budowy nowej przychodni w której  rehabilitacja oraz apteka 24 godzinna 

byłyby standardem na jaki zasługuj ą mieszka ńcy.

[17:32:12] <@StanislawSzczurek> hektor (komunikacja  z Olkuszem). Na to pytanie nie jestem 

dzisiaj w stanie rzeczowo odpowiedzie ć - postaram si ę przygotowa ć w tym temacie i przy 

najbli ższej okazji odpowiedzie ć na to pytanie.

[17:32:43] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_9651!~chat@E66E19.5FB1C7.23D3B 4.ACCF23

[17:33:26] < Teresa> Ile czasu pan potrzebuje?Panu Adamczykowi brakło czasu i prosił o 

jeszcze jedna szanse .

[17:33:40] <@StanislawSzczurek> Teresa (sprawa Bala tonu) - szereg tematów wymaga wył ącznie 

poprawy rozwi ązań organizacyjnych bez ponoszenia znacz ących kosztów - i uwa żam, że te rzeczy 

mogą by ć przeprowadzone ju ż w najbli ższym sezonie. Dokumentacja dla zagospodarowania 

Balatonu winna by ć gotowa do ko ńca roku 2012. Wydaje si ę wi ęc realne, że podstawowe cele 

osi ągniemy w najbli ższej kadencji.

[17:34:08] < Teresa> Dobrze by było

[17:34:29] <@Moderator> Prosze o cierpliwosc, ponie waz jest duzo pytan

[17:34:57] < Cameleon> :-)

[17:35:05] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_7375!~chat@hidden-fa71e7ee.trz ebinia.mm.pl

[17:35:06] < Gosc_8663> Jakie jest Pa ńskie zdanie na temat wi ększego udziału młodych ludzi w 

życiu politycznym naszej gminy, czy nie powinno da ć si ę nam wiekszej szansy na. z tego co 

zaobserwowała to Pan stawia na młodych.

[17:35:18] <@StanislawSzczurek> asusrp6, (rynek). B ior ąc pod uwag ę bran żę z jakiej wywodzi 

si ę aktualny burmistrz jestem gł ęboko rozczaorwany brakiem nadzoru nad prowadzonymi robotami 

i ich tempem. Gwarantuj ę, że wyposa żę si ę w gumowce i bior ąc pod uwag ę, że jest to na dzie ń 

dzisiejszy najwa żniejsza inwestycja naszej gminy codziennie rano i w ieczorem osobi ście b ędę 

kontrolował post ęp robót. 

[17:35:26] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_7375!~chat@hidden-fa7 1e7ee.trzebinia.mm.pl 

(Connection closed)

[17:36:08] <@StanislawSzczurek> Ice - ka żdy kto obseruje nasz ą gmin ę zgadza si ę z tym 

pogl ądem. Gdybym my ślał inaczej nie kandywoał bym na burmistrza celem d okonania zmian. 

[17:36:14] < Gosc_9651> czy po obj ęciu fotela burmistrza Trzebini planuje Pan wyst ąpienie 

Trzebini z ZKKM? Co Pan sadzi o tym tworze?

[17:36:45] < Teresa> Czy Pana przy tym nie było gdy  podpisywano umowy na odbiór parkingu 

?dlaczego to sie tak wlecze?

[17:36:46] < asusrp6> B ędę bacznie obserwował te gumowce na Pana nogach :)

[17:37:08] nowa osoba doł ączyła do czata: katrina!~chat@hidden-dd9a2c4d.trzeb inia.mm.pl
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[17:37:32] <@StanislawSzczurek> Cameleon (spalarnia ), moim zdaniem nie powstanie poniewa ż w 

ten temat wło żyłem sporo wysiłku i inwestycja ta w naszej lokaliz acji nie ma ani 

uzasadnienia ekonomicznego ani nie ma szans na stwo rzenie realnego monta żu finansowego bo 

gminy naszej wielko ści nie sta ć na tak ą inwestycj ę a koncesjonariusz nie ma szans na środki 

unijne. 7 pa ździernika jest organizowana na ten 

[17:37:32] <@StanislawSzczurek> temat konferencja w  Chrzanowie - zach ęcam do udziału. 

[17:37:48] < Gosc_5905> Czy ma Pan zamiar sko ńczy ć z gmin ą opieku ńcz ą, w której 10-12% to 

wydatki na OPS, gdzie w wi ększo ści tymi potrzebuj ącymi s ą trzebi ńska śmietanka kloszardów 

nie chc ących pracowa ć?

[17:39:05] <@StanislawSzczurek> Gosc_8663 - moj ą odpowiedzi ą na pytanie jest udział o śmiu 

młodych kobiet i m ężczyzn w wieku poni żej 30 lat w komitecie wyborczym do najbli ższych 

wyborów samorz ądowych. Dla mnie płe ć i wiek nie maj ą znaczenia w sposobie postrzegania 

partnera do współpracy - licz ą si ę ch ęci, wykształcenie i zaanga żowanie.

[17:39:31] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: katrina!~chat@hidden-dd9a2 c4d.trzebinia.mm.pl 

(Connection closed)

[17:39:31] < Teresa> Czy zdarza sie Panu załatwia ć co ś komu ś "po znajomo ści"?

[17:39:38] nowa osoba doł ączyła do czata: katrina!~chat@hidden-dd9a2c4d.trzeb inia.mm.pl

[17:40:07] <@Moderator> katrina: odpowiedz na Twoje  pytanie juz padlo

[17:40:15] < ice> Burmistrz Adamczyk twierdzi że linia kolejowa z Trzebini do Wadowic nie ma 

sensu i nale ży interweniowa ć w PKP PLK o wyrywanie torów co akurat w jego rodzi nnym 

Bol ęcinie na dwóch przejazdach kolejowych nast ąpiło, Jakie Pan ma zdanie na temat kolejowego 

poł ączenia z Alwerni ą i Wadowicami???

[17:40:23] <@Moderator> katrina: zobacz na strone c hrzanowski24.pl na zapis rozmowy

[17:40:55] <@StanislawSzczurek> Gosc_9561 jak zapew ne pami ętacie ju ż burmistrz Kosowski 

kilka razy stawiał konieczno ść istnienia tego tworu pod znakiem zapytania. Moja d ecyzja we 

współpracy z innymi burmistrzami b ędzie podyktowana sposobem w jaki ZKKM słu ży naszym 

mieszka ńcom i jest uzasadnione finansowe utrzymanie tego tw oru. 

[17:41:08] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_8663!~chat@hidden-dd9 a2c4d.trzebinia.mm.pl 

(Ping timeout: 121 seconds)

[17:43:07] <@StanislawSzczurek> Gosc_5905 - poniewa ż sam wywodz ę si ę z rodziny niezamo żnej, 

wi ęc uwa żam, że naszym obowi ązkiem jako społecze ństwa kieruj ącego si ę solidarno ści ą 

społeczn ą najistotniejsza jest opieka nad dzie ćmi, szczególnie z rodzin wielodzietnych i 

patologicznych, osobami niepełnosprawnymi i osobami  starszymi. Śmietanka kloszardów mo że 

oczekiwa ć wzmożonych kontroli i mam 

[17:43:08] <@StanislawSzczurek> nadziej ę, że w śród radnych najbli ższej kadencji zabraknie 

tych, którzy kupowali sobie u nich głosy w sposób w szystkim znany. Prosz ę Was - zadbajcie o 

to.

[17:43:21] < ice> mo że warto aby wróciły poci ągi osobowe relacji Wadowice-Trzebinia z 

poszerzeniem o Chrzanów

[17:43:47] < katrina> W jaki sposób ma Pan zamiar p odnie ść w ątpliwe kompetencje obecnych 

urz ędników gminnych

[17:43:49] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_6825!~chat@hidden-36e9a6ce.ads l.inetia.pl

[17:44:38] < Teresa> my śl ę , że nie zabraknie

[17:45:39] <@StanislawSzczurek> Teresa ("znajomo ści") - ostatnie 20 lat przepracowałem w 

firmach nale żących do du żych koncernów niemieckich i szwedzkich. Tam zostałe m nauczony 

przestrzegania zasad legalizmu i post ępowania w sposób zgodny z prawem, co nie oznacza, że 

nie starałem si ę pomaga ć ludziom, którzy znale źli si ę w trudnej sytuacji życiowej je żeli 

mogłem np zapewni ć im prac ę która nie 

[17:45:39] <@StanislawSzczurek> wymagała nadmiernyc h umiej ętno ści wynikaj ących z cech 

psychomotorycznych. Nie znosz ę słowa "załatwianie", kojarzy mi si ę z minionym czasem w 

których załatwiano co ś lub kogo ś. 

[17:46:24] <@Moderator> W tej chwili trwa odpowiedz  na pytanie osoby o pseudonimie 'ice'

[17:46:37] < Gosc_9651> Panie Stanislawie czy uwa ża Pan że społecze ństwo na naszym terenie 

jest wła ściwie informowane przez lokalne media? Czy te ż może wyst ępuje monopol który 

wypatrza żeczywisty obraz tego co si ę naokoło nas dzieje?

[17:48:04] <@StanislawSzczurek> Ice - moja relacja do tej linii mo że by ć zdecydowanie 

sentymentalna poniewa ż tym poci ągiem przyje żdzałem z Wadowic do Trzbini do mojej obecnej 
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mał żonki w okresie przed ślubnym. Natomiast nie chciałbym dzisiaj wypowiada ć opinii na wyrost 

która by ć może nie ma uzasadnienia w realiach dnia dzisiejszego.  To jest temat, który mo że 

podj ąć ju ż urz ęduj ący burmistrz, ale 

[17:48:04] <@StanislawSzczurek> wył ącznie we współpracy z pozostałymi gminami. Pami ętajmy że 

PKP to cz ęsto pa ństwo w pa ństwie. 

[17:48:37] <@Moderator> W tej chwili Pan Szczurek o dpowiada na pytanie katriny, odnosnie 

kompetencji urzednikow.

[17:49:16] <@Moderator> Przypominam, ze w kazdej ch wili mozecie pisac tu swoje pytania, czat 

nie jest moderowany

[17:49:38] <@StanislawSzczurek> katrina - kompetenc je urz ędników gminnych, którzy w 

znacz ącej cz ęści s ą znakomicie przygotowani do pełnienia swoich obowi ązków mo żna łatwo 

podnie ść poprzez jasne sprecyzownie zakresu obowi ązków i kompetencji oraz przeprowadzanie 

systematycznych rozmów podsumowuj ących dokonania poszczególnych urz ędników w stosunku do 

postawionych zada ń.

[17:50:05] < Gosc_5905> Czy zna pan faktyczny pozio m zadłu żenia gminy, zobowi ązania 

jednostek organizacyjnych, zobowi ązania spółek z udziałem gminy? Jak ma Pan zamiar ro zwi ązać 

ten problem?

[17:50:28] <@Moderator> W tej chwili trwa odpowiedz  na pytanie Gosc_9651 odnosnie lokalnych 

mediow

[17:51:48] <@StanislawSzczurek> Gosc_9651 - jako po lityk lokalny zawsze podchodz ę z du żą 

pokor ą do opinii wyra żanych przez nasze media lokalne. Wiem, że niektórzy lokalni politycy 

są wielkimi wrogami mediów oczekuj ąc wył ącznie wazeliniarstwa. Drog ą do poprawy sytuacji 

jest rozwój konkurencji na rynku naszych mediów lok alnych. Natomiast obowi ązkiem polityka 

jest odopowiada ć na pytania w sposób 

[17:51:48] <@StanislawSzczurek> najbardziej rzeteln y i rzeczowy a rola mediów w demokracji 

moim zdaniem jest nieoceniona. 

[17:51:56] < Gosc_5293> dlaczego pan twierdzi, że nie zale ży panu na pieni ądzach bo ma pan 

ich sporo i prowadzi pan firme skoro jest pan zarej estrowany w urzedzie pracy jako 

bezrobotny i zwolnili pana z funkcji prezesa

[17:52:16] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: januwojt!~chat@hidden-d3ec da07.trzebinia.mm.pl 

(Connection closed)

[17:52:19] <@Moderator> W tej chwili trwa odpowiedz  na pytanie Gosc_5905 odnosnie zobowiazan 

gminy

[17:53:14] < Gosc_9651> co Pan s ądzi o sytuacji stra żaków OSP Trzebinia -  na tle np. 

stra żaków w Sierszy czy Psarach twierdz ą że sa nierówno traktowani i sprz ętowo i lokalowo 

przez brak pomocy Burmistrza

[17:53:32] < asusrp6> Jak Moderator żna prowadzi ć firm ę iby ć bezrobotnym ??

[17:53:50] <@Moderator> asusrp6: sprecyzuj dokladni ej swoje pytanie

[17:54:08] <@Moderator> bo nic nie zrozumialem

[17:54:18] < Cameleon> jakich ma Pan zamiar ści ągnąć inwestorów do Trzebini aby 

zainwestowali i w jakich dziedzinach ? Biedronek, L idlów jest nadto w powiecie wi ęc o czym 

Pan my śli aby zwi ększyły si ę miejsca pracy bardziej "ludzkie" dla bezrobotnych których nie 

brakuje ?

[17:54:27] < asusrp6> Jak mozna prowadzic firme i b yc na bezrobotnym ??

[17:54:39] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_9651!~chat@E66E19.5FB 1C7.23D3B4.ACCF23 

(EOF from client)

[17:54:45] nowa osoba doł ączyła do czata: lll!~chat@hidden-85a86710.broker.co m.pl

[17:55:11] <@StanislawSzczurek> Gosc_5905 - znam fa ktyczny poziom zadłu żenia gminy poniewa ż 

jako wieloletni prezes duzych spółek prawa handlowe go jestem dobrze przygotowany do 

analizowania bud żetów i sprawozda ń. Przypominam, że ko ńcz ąc poprzedni ą kadencj ę jako 

przewodnicz ący rady miasta mogłem pochwali ć si ę bilansem gminy na poziomie +3mln złotych. W 

styczniu 2008 roku ostrzegałem aktualnego 

[17:55:11] <@StanislawSzczurek> burmistrza, że polityka finansowa prowadzona w tej kadencji 

doprowadzi do nadmiernego zadłu żenia gminy. Niestety moje spostrze żenia si ę potwierdzaj ą - 

gmina ko ńczy kadencj ę z saldem ok -40mln oraz nieprawdopodobnie rozbucha nymi wydatkami 

bierz ącymi. Sytuacja jednostek gminnych wygl ąda nienajgorzej i wymaga tylko ści ślejszego 

nadzoru, który z racji swojego do świadczenia 
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[17:55:12] <@StanislawSzczurek> zawodowego jestem w  stanie sprawowa ć.

[17:56:01] <@Moderator> W tej chwili trwa odpowiedz  na pytanie Gosc_5293 odnosnie 

rejestracji jako bezrobotny i prowadzenia firmy

[17:57:14] <@Moderator> Przypominam ze chat jest ni emoderowany i mozna smialo pytac

[17:58:01] <@StanislawSzczurek> Gosc_5293 - z funkc ji prezesa spółki Luna Polska 

zrezygnowałem 4 sierpnia 2009 roku kiedy podj ąłem decyzj ę, że b ędę kandydował na burmistrza 

Trzebini. Roczny okres wypowiedzenia wynikał z kont raktu menad żerskiego. Na pocz ątku 2010 

roku byłem zarejestrowany przez 2 tyg w urz ędzie pracy celem pozyskania środków unijnych na 

stworzenie firmy doradczo konsultingowej, któr ą 

[17:58:01] <@StanislawSzczurek> dzisiaj prowadz ę. Jest to firma jednoosobowa, w której 

wykorzystuj ę swoj ą wiedz ę zdobyt ą przez 20 lat świadcz ąc usługi dla 3 firm. 

[17:58:02] nowa osoba doł ączyła do czata: 

Gosc_4361!~chat@hidden-6638cb56.oswiecim.vectranet. pl

[17:58:43] <@Moderator> asusrp6: nie mozna (to odpo wiedz Pana Stanislawa Szczurka)

[17:58:43] < Gosc_4361> cisza

[17:59:08] < Gosc_5905> Czy b ędzie Pan kontynuował w moim mniemaniu polityk ę okradania 

Miasta (podatki w znacznie wi ększym stopniu pochodz ą z Miasta) i fundowanie imprez i złych 

inwestycji na wsiach? Miasto stoi w miejscu, a wsie  si ę rozwijaj ą. Rewitalizacja nie jest 

tutaj wytłumaczeniem.

[17:59:15] <@Moderator> W tej chwili Pan Szczurek o dpowiada na pytanie dot. OSP

[18:00:10] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: 

Gosc_4361!~chat@hidden-6638cb56.oswiecim.vectranet. pl (Connection closed)

[18:00:42] <@StanislawSzczurek> Uwa żam, że stra żacy działaj ący w jednostrakch OSP gminy 

Trzebinia s ą bardzo dobrze wyposa żeni, maj ą bardzo dobre warunki lokalowe, a do tych 

stwierdze ń upowa żnia mnie fakt, że od 8 lat pełni ę funkcj ę wice prezesa zarz ądu Miejsko 

Gminnego OSP w Trzebini. W zwi ązku z tym nie zgadzam si ę z opini ą, że jedne jednostki 

traktujemy lepiej a drugie gorzej. Wielokrotnie na 

[18:00:42] <@StanislawSzczurek> zebraniach dawalem dowód, że dla mnie ka żdy stra żak ochotnik 

jest równie wa żny. 

[18:00:48] < Gosc_5293> to skoro pan ma takie do świadczenie w prowadzeniu firmy to dlaczego 

pozbyli si ę tak wspaniałego pracownika

[18:01:34] <@Moderator> W tej chwili trwa odpowiedz  na pytanie Gosc_5905 odnosnie polityki 

miasta

[18:01:45] <@Moderator> Cameleon: zapomnialem o Tob ie, juz sie poprawiam

[18:02:45] < Gosc_5293> i jeszcze jedno pytanko : d laczego pan próbuj ę kupi ć wyborców "za 

piwo i kiełbask ę"

[18:03:12] <@StanislawSzczurek> Gosc_5905 - przypom inam moi drodzy, że gmina nasza jest 

gmin ą miejsko wiejsk ą a wi ęc kto jak kto ale burmistrz nie mo że przeciwstawia ć mieszka ńców 

miasta mieszka ńcom sołectw i odwrotnie. Wszyscy s ą dla nas równie du żą warto ści ą. Celem 

burmistrza winno by ć zwi ększenie przychodów do kasy gminy pochodz ących z podatków od nowych 

firm, sprzeda ży zb ędnych nieruchomo ści, 

[18:03:12] <@StanislawSzczurek> środków zewn ętrznych z bud żetu pa ństwa, z bud żetu 

województwa i UE. W tym wzgl ędzie mijaj ąca kandecja była przykładem miernoty w wykonaniu 

naszej gminy. 

[18:04:02] <@Moderator> W tej chwili odpowiadamy na  pytanie Cameleona odnosnie przyciagania 

inwestorow

[18:05:11] <@StanislawSzczurek> Cameleon - konkrety : rok temu podj ąłem kontakty z koncernem 

Tauron oraz ministerstwem skarbu panstwa, które win ny zaowocowa ć znacz ącymi inwestycjami w 

nasz ą elektrowni ę, ktora dzisiaj jest najbardziej strategicznym zakł adem naszej gminy. 

Nawiązałem kontakt z bardzo dynamicznie rozwijaj ącą si ę firm ą Orlen Oil, która rozpocz ęła 

przenoszenie działu sprzeda ży i logistyki 

[18:05:11] <@StanislawSzczurek> do naszego miasta, a znacz ące efekty tego winni śmy ujrze ć za 

2 lata.

[18:05:29] < Gosc_5905> Jak Pan ma zamiar rozwi ązać problemy komunalne dotycz ące dzikich 

wysypisk śmieci w lasach i przy drogach, zwierz ąt domowych pozostawionych bez opieki, 

których drastycznie przybywa na terenie gminy?

[18:05:53] <@StanislawSzczurek> CD: najbardziej int eresuj ącym w tym wzgl ędzie obszarem jest 
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teren przy autostradzie b ędący własno ści ą gminy i który powinien si ę sta ć przykładem stref 

przemysłowych jakie widzimy na przykład jad ąc do Holandii czy Włoch. 

[18:06:27] <@Moderator> W tej chwili Pan Stanislaw Szczurek wzial pod lupe pytanie Gosc_5293 

odnosnie firmy, a potem zadamy to z kielbasa

[18:06:38] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_8493!~chat@hidden-08158612.ads l.inetia.pl

[18:06:40] < Teresa> Pan w tej gminie nie jest "now y",w tym wszystkim co sie do tej pory 

działo miał Pan swój udział

[18:07:02] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_7615!~chat@hidden-e439880b.bro ker.com.pl

[18:07:25] <@StanislawSzczurek> Gosc_5293 - firma L una Polska, któr ą zarzadzałem została 

poł ączona z firm ą siostrzan ą z siedzib ą w Szczecinie. A poł ączone firmy znalazły swoj ą 

siedzib ę w Warszawie. Ja nie byłem zainteresowany przenosin ami do Warszawy a ponadto 

proponowano mi funkcj ę drugiego w firmie - a ja drugim nie bywam. 

[18:08:18] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_6929!~chat@hidden-a32e579c.pro ton.net.pl

[18:08:24] <@Moderator> Pan Szczurek dokancza odpow iedz na pytanie z tekstem "za piwo i 

kielbaske" - informacja dla Gosc_5293

[18:08:42] * nick Gosc_7615 -> Pit

[18:09:26] <@StanislawSzczurek> Kiedy zostałem radn ym 8 lat temu zadeklarowalem publicznie, 

że wszystkie pieni ądze otrzymywane z tytułu diety radnego b ędę przeznaczał na wspieranie 

ró żnych organizacji społecznych. Czasami takie organiz acje organizuj ąc spotkania potrzebuj ą 

równie ż zakupi ć catering i równie ż na takie cele potrzebuj ą środki a nie wolno na to 

wydatkowa ć pieni ędzy publicznych. 

[18:09:26] <@StanislawSzczurek> Wspieraj ąc ich upowa żniam ich do wydatkowania pieni ędzy 

równie ż na catering. 

[18:10:04] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_6929!~chat@hidden-a32 e579c.proton.net.pl 

(Connection closed)

[18:10:10] <@Moderator> Teraz trwa odpowiedz na pyt anie dot. wysypisk smieci i zwierzat. 

Pytanie zadal Gosc_5905

[18:10:36] <@Moderator> Nastepne pytanie bedzie pon ownie Teresy

[18:11:59] < Gosc_5293> dziwnym trafem ten : "cater ing" jest świadczony zwykle tu ż przed 

wyborami

[18:12:41] <@StanislawSzczurek> Gosc_5905 - moim zd aniem problem śmieci porzuconych w rowach 

i lasach mo żna rozwi ązać ogólnopolski podatek śmieciowy, który nie obci ąży dodatkowo tych 

którzy ju ż dzisiaj płac ą za wywóz śmieci. NAtomiast na pewno zmobilizuje tych, którzy 

wyrzucaj ą śmieci do lasu i rowów do wrzucania ich do kontenetó w bo i tak b ędą musieli za to 

zapłaci ć. Oczywi ście oni b ędą 

[18:12:42] <@StanislawSzczurek> najbardziej krzycze ć przy wprowadzaniu tego podatku. Co do 

wał ęsaj ąych si ę zwierz ąt - nie umiem dzisiaj odpowiedzie ć na to pytanie. Rozpoznam ten temat 

i postaram si ę do niego wróci ć. My śl ę, że najwa żniejsze jest aby śmy podejmuj ąc decyzj ę o 

nabyciu zwierz ęta domowego mieli świadomo ść odpowiedzialno ści jak ą bierzemy na siebi ę. Ja 

osobi ście mam w domu 1,5 roczn ą 

[18:12:42] <@StanislawSzczurek> suczk ę Labradork ę i 10letni ą kotk ę, które s ą członkami 

naszej rodziny. 

[18:13:41] <@Moderator> Teresa - trwa odpowiedz na Twoje nie tyle pytanie, co stwierdzenie

[18:14:00] < Gosc_5905> proponuj ę dofinansowanie ze strony gminy sterylizacji

[18:14:58] < Teresa> Zanim wybudujemy nowa przychod nie ,czy pomy śli pan o ułatwieniu zycia 

mieszka ńcom i zorganizuje cos tymczasowo ,chodzi mi o rehab ilitacje ?

[18:15:27] <@StanislawSzczurek> Teresa - ka żdy kto ma wiedz ę na temat władzy samorz ądowej, 

roli radnego i burmistrza ma te ż świadomo ść, że realn ą władz ę dzisiaj sprawuje burmistrz. 

Nawet nie uchwalenie bud żetu proponowanego przez burmistrza lub nie uzieleni e mu 

absolutorium nie skutkuje negatywnie dla burmistrza . Burmistrz ma wył ączne prawo 

konstruowania bud żetu i ponosi jednoosobow ą odpowiedzialno ść 

[18:15:27] <@StanislawSzczurek> za gmin ę. 8 lat sp ędzone w samorz ądzie oraz do świadczenia 

zawodowe w zarz ądzaniu daj ą mi podstaw ę do twierdzenia, że jestem dobrze przygotowany do 

pełnienia bardzo odpowiedzialnej funkcji jak ą jest funkcja burmistrza. 

[18:16:08] < Gosc_5905> Czy Pan wie, że gmina w dalszym ci ągu wspiera szkoły w Płokach oraz 

Czyżówce i co ma Pan zamiar z tym zrobi ć? Po co była likwidacja skoro id ą nadal niemałe 

pieni ądze?
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[18:16:40] <@Moderator> Gosc_5905 -- trwa odpowiedz  odnosnie Twojego "cateringu", przekaze 

Twoja propozycje dot. streylizacji

[18:17:41] nowa osoba doł ączyła do czata: Fablok!~chat@hidden-b890c65e.broker .com.pl

[18:17:48] <@StanislawSzczurek> Gosc_5293 - nie mog ę si ę zgodzi ć z t ą opini ą poniewa ż 

pierwszy catering jaki świadczyli śmy dla naszych mieszka ńcow był zwi ązany z naszym 

spotkaniem osiedlowym w osiedlu Wodna w roku 2003 i  nie był zwi ązany z żadnymi wyborami 

tylko z reaktywacj ą tradycji spotka ń mieszka ńców, która znakomicie si ę nam do dzi ś rozwija. 

Dotyczy to rówie ż wielu spotka ń z ró żnymi 

[18:17:49] <@StanislawSzczurek> organizacjami takim i jak towarzystwo przyjaciół dzieci, 

fundacja brata alberta, w ędkarze, rady osiedlowe i sołecki, KGW itp. Wkrótce na mojej 

stronie b ędziecie mogli zobaczy ć dokumenty świadcz ące o tej działalno ści. 

[18:18:09] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Fablok!~chat@hidden-b890c6 5e.broker.com.pl 

(Connection closed)

[18:18:44] <@StanislawSzczurek> Gosc_5905 - nie wie m czy to jest zadanie własne gminy. 

[18:19:19] <@Moderator> Gosc_5905 - chodzi o steryl izacje

[18:19:44] < Gosc_5905> chyba nie jest, jednak stan owi to chyba jedyny Moderator żliwy 

sposóbv rozwi ązania problemu, o schronisku Moderator żna na chwil ę tera źniejsz ą zapomnie ć

[18:19:52] <@Moderator> Informacja: chat trwa do 18 :45, prosze zadawac pytania, bo jest 

kilka w kolejce jeszcze

[18:20:13] < Cameleon> zacytuje komentarz na temat Pańskiej kandydatury, jak wiemy ci ężkie 

pytania Teresa ż musz ą by ć, jak si ę Pan do tego ustusunkuje ?

[18:20:15] < Cameleon> rabbani: Czyli jak rozumiem mamy wybra ć w osobie pana Szczurka 

człowieka, którego symbolem jest kłamstwo. Oto przy kład: miałem okazj ę uczestniczy ć w 

spotkaniu, gdzie ówczesny przewodnicz ący opowiadał jak bardzo dobro dzieci i młodzie ży 

ucz ącej si ę le ży mu na sercu. Kilka miesi ęcy potem głosuje za zamkni ęciem 5 szkół, zmuszaj ąc 

dzieci - dla ich dobra oczywi ście - do codziennych podró ży do dalszych szkół... J

[18:20:31] < Cameleon> to jest na pewnej stronie

[18:20:41] <@Moderator> Gosc_5905: zwracaj sie do P ana Stanislawa Szczurka, ja tylko 

przekazuje pytania do niego i ew. szybkie odpowiedz i

[18:21:08] <@StanislawSzczurek> Gosc_5905 - dotacje  kierowane do szkół w czy żówce i płokach 

wynikaj ą z przepisów i w tym przypadku gmina wykonuje swój obowi ązek ustawowy natomiat 

środki kierowane do tych szkół s ą znacz ąco mniejsze ni ż niegdy ś a ja sam osobi ście jestem 

zwolennikiem szkół prowadzonych przez osoby fizyczn e lub stowarzyszenia, któe s ą szans ą dla 

mieszka ńców małych sołectw celem 

[18:21:08] <@StanislawSzczurek> utrzymania szkół w tych jednostkach. Pieni ążki, które 

płacimy na ucznia w takiej szkole s ą takie same jakby śmy płacili na tego samego ucznia w 

innej szkole naszej gminy. 

[18:21:29] < Teresa> nie rozumiem Cameleon ?

[18:21:52] <@Moderator> Teresa: Pan Stanisław Szczu rek odpowiada na Twoje pytanie teraz

[18:22:03] <@StanislawSzczurek> Teresa - rzetelnie odpowiem, że dzisiaj nie dysponuj ę 

wystarczaj ącą wiedz ą aby móc si ę do tego odnie ść. 

[18:22:27] < Teresa> szkoda

[18:23:07] <@Moderator> Cameleon - pytanie ktore pr zekazales jest rozpatrywane wlasnie

[18:23:28] <@Moderator> Zachecam pozostale osoby do  zadawania pytan, jezeli jeszcze jakies 

maja

[18:23:43] < Teresa> ludzie czekaja miesiacami w kl oejkach w chrzanowie i krzeszowicach 

.powino tgo pana obchodzi ć

[18:24:48] <@Moderator> Teresa: ta kwestia chyba je st bardziej dla wlodarzy polskiej sluzby 

zdrowia

[18:24:59] < asusrp6> Czy w Trzebini powstanie w ko ncu Trzebinski TBS  z prawdziwego 

zdarzenia ? Co z mieszkaniami w gminie, przecie ż nic sie nie buduje

[18:25:06] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_7003!~chat@hidden-08158612.ads l.inetia.pl

[18:25:33] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: ice!~chat@E66E19.5FB1C7.23 D3B4.ACCF23 

(Connection closed)

[18:25:42] <@StanislawSzczurek> Cameloen, Przypomin am, że celem podejmowanych uchwał była 

racjonalizacja kosztów zwi ązanych z edukacj ą w naszych szkołach podstawowych a efektem nie 

było zlikwidowanie jakiejkolwiek szkoły tylko przek ształcenie cz ęści szkół w jenostki 
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prowadzone przez osoby prywatne lub stowarzyszenia.  Czy uwa ża Pan, że prowadzenie szkoły w 

której w 6 klasach uczy si ę 26 dzieci, a 

[18:25:43] <@StanislawSzczurek> dzieci z klas 1,2,3  ucz ą si ę jednoczesnie w klasie ł ączonej 

jest w interesie dzieci. Czy nie wydaje si ę, że wykształcenie na odpowiednim poziomie jest 

najwi ększym dobrem jakie przekazujemy naszym dzieciom wyc hodz ącym na konkurencyjny rynek 

pracy? Pragn ę równie ż przypomnie ć, że brak działa ń na przykład skutkuje czym ś takim jak 

likwidacja LO, co z punktu widzenia miasta 

[18:25:43] <@StanislawSzczurek> wielko ści Trzebini oznacza degrengolad ę intelektualn ą 

naszego miasta. 

[18:25:58] < Gosc_5905> Czy nadal Pan „marzy” o sta rtowaniu w wyborach do Sejmu RP?

[18:26:07] < asusrp6> Konkretnie chodzilo o mieszka nia gminne potem TBS

[18:26:26] <@Moderator> asusrp6 - twoje pytanie ter az

[18:28:07] < Teresa> włodarze z Trzebini zlikwidowa li rehabilitacj ę na Trzebionce nie daj ąc 

cnic w zamian

[18:28:34] <@StanislawSzczurek> asusrp6 - uwa żam, że tworzenie TBS'u tylko na terenie gminy 

Trzebinia jest złym rozwi ązaniem, które si ę nie sprwadziło i b ędę si ę starał przekona ć 

kolegów z gmin s ąsiednich aby problem budownictwa mieszkaniowego pop rzez jeden TBS dla 

trzech gmin rozwi ązywać wspólnie zarówno je śli chodzi o mieszkania socjalne jak i komunalne. 

Natomiast nadrz ędnym celem winno by ć 

[18:28:34] <@StanislawSzczurek> przygotowanie teren ów gdzie młodzi ludzie b ędą mogli 

wybudować domy dla siebie. Jak nie zatrzymamy młodych wykstr załconych ludzi w naszej gminie 

to na pewno nasza gmina podlega ć b ędzie sta żeniu si ę społecze ństwa i coraz gorszej sytuacji 

ekonomicznej. Przupominam, że mamy pot ężnego konkurenta, który ch ętnie wydrenuje nasze 

miasto z młodych wykształconych ludzi. A 

[18:28:34] <@StanislawSzczurek> jest to przecie ż Kraków i Śl ąsk. 

[18:29:46] <@StanislawSzczurek> Gosc_5905 - za 2 ka nencje chciałbym kandydowa ć na posła do 

sejmu. Uwa żam, że Trzebini nale ży si ę reprezentacja na wy ższym szczeblu. 2 tygodnie temu 

zostałem powołany do rady krajowej Platformy Obywat elskiej co uwa żam za krok do przyszłego 

reprezentowania naszego regionu w parlamencie.

[18:29:54] <@Moderator> Pytanie przesłane: Pierwsze  3 decyzje jakie Pan podejmie po obj ęciu 

stanowiska Burmistrza.

[18:30:06] < asusrp6> Tak ale ubozsi tez gdzies mus za przeciez mieszkac a w miescie nie 

przybywa zadnych lokali mieszkalnych

[18:31:05] <@StanislawSzczurek> Gmina Trzebinia jak  na tej wielko ści gmin ę posiada sporej 

wielko ści bud żet. Najpierw wi ęc postaram si ę obni żyć koszty osz ędzaj ąc pieni ądze, które ju ż 

mamy w kasie - np obetn ę wydatki na zb ędne imprezy promuj ące burmistrza. 

[18:31:14] <@Moderator> Kolejne pytanie przesłane: 

[18:31:14] <@Moderator> Na pocz ątku Pana stanowisko w sprawie spalarni było na tak,  teraz 

jest na nie. Jak to jest?

[18:31:55] <@Moderator> Przypominam, że chat ko ńczymy 18:45, wci ąż jeszcze mo żna zadawa ć 

ostatnie pytania

[18:32:00] <@StanislawSzczurek> Druga kwestia: spot kam si ę z wszystkimi mieszka ńcami w 

osiedlach i sołectwach aby omówi ć ich oczekiwania i przedstawi ć aktualn ą sytuacj ę gminy. 

[18:32:30] <@StanislawSzczurek> Trzecie: spotkam si ę z rad ą miasta aby przyj ąć wspólny 

program, który pozwoli nam na skierowanie wi ększej ilo ści pieni ędzy na inwestycj ę w naszej 

gminie. 

[18:32:34] < Gosc_5905> Czy ma Pan odpowiednich lud zi na kluczowe stanowiska w Urz ędzie 

Miasta, czy raczej wszystko zostanie po staremu?

[18:34:24] <@StanislawSzczurek> Moje stanowisko w s prawie spalarni od pocz ątku było na nie, 

w tym celu proponuj ę zapozna ć si ę z nagraniem z sesji rady miata Trzebini, na której  panowie 

Kosowski i Adamczyk prezentowali pomysł budowy spal arni. Moje stanowisko wynikało z 10-cio 

letniego do świadczenia w kontaktach z lud źmi, którzy ju ż w 1998 roku proponowali budow ę 

spalarni w wybranych rejonach Polski z 

[18:34:24] <@StanislawSzczurek> negatywnym skutkiem . 

[18:34:45] <@Moderator> Gosc_5905 - teraz Twoje pyt anie jest na ,,tapecie''

[18:36:10] <@StanislawSzczurek> Gosc_5905 - moje zd anie jest nast ępuj ące: jeden wice 

burmistrz wyposa żony w kompetencje dotycz ące bie żących inwestycji w gminie, pracownicy z 
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jasno sprecyzowanymi zadaniami i kompetencjami s ą w gminie Trzebinia. Nale ży tylko 

prawidłowo zorganizowa ć prac ę i wdro żyć wła ściwy nadzór. Przypominam: nie ma złych 

żołnierzy, s ą tylko źli dowódcy. 

[18:36:35] <@Moderator> Pytanie nadeslane: Urz ędnicy powinni by ć bardziej otwarci na ludzi, 

czy jest Pan za tym by mogli mie ć bezpo średni kontakt z  penentami przez internet? W 

urz ędzie działa wewn ętrzny komunikator i podobno sprawuje si ę bardzo dobrze.

[18:37:28] <@StanislawSzczurek> Gwarantuje, że na pewno uruchomi ę możliwo ść przepływu 

informacji mi ędzy mieszka ńcami naszej gminy i naszym urz ędem. Poniewa ż sam nie boje si ę 

nowoczesnych technologii a posługiwanie si ę laptopem jest dla mnie czym ś oczywistym to 

równie ż wł ącze si ę w ten przepływ informacji.

[18:37:46] <@Moderator> Pytanie nadesłane: Drogi to  koszmar. Zamiast budowa ć szerokie lub 

dwupasmówki, stawia si ę ograniczenia w miejscach  niepotrzebnych, ronda be z sensu 

projektuje. Jak chce pan ten problem rozwi ązać?

[18:39:07] <@StanislawSzczurek> Z przykro ści ą musz ę stwierdzi ć, że dopiero niedawno 

dowiedziałem si ę, że obwodnica wschodnia miasta o której tyle si ę dyskutuje do dzi ś nie jest 

zgłoszona do strategii woj. małopolskiego do roku 2 020. W zwi ązku z tym gwarantuj ę, że 

wspólnie z marszałkiem Sow ą doprowadzimy do wpisania tej inwestycji na list ę indykatywn ą 

obwodnic małopolski zachodnich.

[18:39:23] <@StanislawSzczurek> Je żeli chodzi o drogi - dla mnie priorytetem b ędą drogi 

gminne. 

[18:39:32] <@Moderator> Pytanie nadesłane: Czy w no wym roku czekaj ą nas podwy żki gminne?

[18:40:10] <@StanislawSzczurek> Uwa żam, że podatki w naszej gminie zostały wywindowne do 

poziomu, który nadmiernie obci ąża mieszka ńców i przedsi ębiorców. Dlatego nale ży zacz ąć od 

oszcz ędności a nie od podnoszenia podatków. 

[18:40:25] < Gosc_7003> Kandydat na Europosł, kandy dat na Posła , kandydat na Burmistrza czy 

nie StanislawSzczurek ądzi Pan , że przy braku do świadczenia samorz ądowego (jako 

Przewodnicz ący Rady nie zabłysn ął Pan) jest to tylko ch24 ęć pokazania si ę na stanowisku - 

tzw.szpan

[18:40:33] <@Moderator> Pytanie nadesłane: Rzecznik  urz ędu to człowiek o bardzo słabych 

kompetencjach. Totalna spychologia. wymijaj ące odpowiedzi,  unikanie ich to cz ęsto oficjalne 

stanowisko urz ędu. Przecie ż jego wypowied ź winna by ć prawdziwa, rzeczowa  podparta prawem i 

zgodna z rzeczywisto ści ą. Jak to zmieni ć?

[18:40:37] <@StanislawSzczurek> Współczuje mu szefa .

[18:41:30] <@Moderator> Gosc_7003 -- twoje pytanie w tej chwili

[18:42:26] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: 

Moderator!~foreight@bwh230.neoplus.adsl.tpnet.pl ()

[18:42:39] nowa osoba doł ączyła do czata: Moderator!~foreight@bwh230.neoplus. adsl.tpnet.pl

[18:42:41] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_1761!~chat@hidden-d34800ba.gpr s.plus.pl

[18:43:08] < Moderator> Ju ż wi ęcej pyta ń nie przyjmujemy, bo czas sie nam konczy, kilka 

ostatnich zostalo

[18:43:29] <@StanislawSzczurek> My śl ę, że kto ś, kto pełnił funkcj ę prezesa zarz ądu w du żych 

międzynardodowych firmach, w zwi ązku ze swoj ą prac ą zawodow ą, zobaczył wi ększ ą cz ęść świata, 

włada płynnie angielskim w mowie i pi śmie (wyj ątek w śród samorz ądowców i polityków) trudno, 

żeby uznawał, że funkcja burimstrza miasta trzebini jest form ą szpanu. Jest wył ącznie form ą 

podj ęcia 

[18:43:30] <@StanislawSzczurek> słu żby dla naszych mieszka ńców aby bardziej otworzy ć nasz ą 

gmin ę na rodz ący si ę post ęp i stworzy ć szans ę, szczególnie dla młodych trzebinian.

[18:43:56] < Moderator> Pytanie nadesłane: Ile powi nien zarabia ć burmistrz 35 tysi ęcznego 

miasteczka? Czy wykładni ą winno by ć to i ż obok wi ęcej  zarabiaj ą czy efekty w zarz ądzaniu 

gmin ą? Czy wie pan jak cz ęsto podnosi si ę zarobki burmistrzowi?

[18:44:08] < Gosc_5905> Dzi ękuj ę za odpowiedzi. Mam jeszcze kilka w pami ęci ale trudno. Do 

widzenia.

[18:44:55] < Teresa> skromny ten Pan Szczurek

[18:45:04] <@StanislawSzczurek> Zarobki podnosi si ę raz w roku. Powinien zarabia ć godnie, 

ale na pewno nie najwi ęcej w województwie. Chc ę podkre śli ć, że dla mnie obj ęcie funkcji 

burmistrza nie stanowi sposobu na dorobienie si ę. 

[18:45:16] < Moderator> Uwaga: czat z Panem szczurk iem sie konczy
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[18:45:21] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_1761!~chat@hidden-d34 800ba.gprs.plus.pl 

(EOF from client)

[18:45:27] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_6825!~chat@hidden-36e 9a6ce.adsl.inetia.pl 

(Connection closed)

[18:45:31] < Moderator> W tej chwili mozna zadawac pytania, ale zadamy je juz e-mailowo w 

Waszym imieniu

[18:46:08] < Moderator> Chat chrzanowski24.pl jest czynny caly czas i pytania mozna zadawac

[18:46:43] < Gosc_5905> nie odpowiedziano na moje p ytanie wy żej

[18:46:44] < Gosc_5905> Czy nadal Pan „marzy” o sta rtowaniu w wyborach do Sejmu RP?

[18:46:54] < Moderator> Gosc_5905: odpowiedziano, n ie czytales

[18:47:18] <@StanislawSzczurek> Dzi ękuj ę wszystkim u żytkownikom za udział, dzi ękuj ę za 

udzielone pytania. Przepraszam je żeli na niektóre z nich nie mogłem odpowiedzie ć i wyra żam 

nadziej ę, że jeszcze b ędziemy mogli kiedy ś wzi ąć wspólny udział w czacie. ZAch ęcam innych 

kolegów samorz ądowców do tej formy wymiany opinii z naszymi mieszk ańcami. Chyl ę czoła przed 

Waszą wiedz ą.

[18:47:25] <@StanislawSzczurek> Pozdrawiam, Stanisł aw Szczurek

[18:47:34] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: 

StanislawSzczurek!~keny@bwh230.neoplus.adsl.tpnet.p l ()

[18:47:56] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: katrina!~chat@hidden-dd9a2 c4d.trzebinia.mm.pl 

(Connection closed)

[18:48:10] < asusrp6> zyczyl bym sobie wiecej takic h czatow

[18:48:22] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_7003!~chat@hidden-081 58612.adsl.inetia.pl 

(Connection closed)

[18:48:40] < zza_wody> musialbys miec chetnych do u czestniczenia :-P

[18:49:03] < zza_wody> o, na przyklad taki czat z p anem Gruberem :-D

[18:49:05] * ch24 zmienił aktualny temat rozmowy na : Chat sie odbyl. Jezeli macie wiecej 

pytan -- zadajcie je tutaj, chat jest logowany

[18:49:08] < asusrp6> moze sie znajda

[18:49:13] * ch24 zmienił aktualny temat rozmowy na : Chat sie odbyl. Jezeli macie wiecej 

pytan -- zadajcie je tutaj, chat jest logowany. Pyt ania zadamy e-mailem

[18:49:16] < lll> poprawcie sobie forme tego czata,  np, pogrubiajac wypowiedzi zaproszonych 

Gości, bo obecnie trudno si ę tego czyta

[18:49:35] < Cameleon> racja 

[18:50:39] < asusrp6> no to bywajcie :)

[18:50:45] < Cameleon> siema

[18:50:53] < Teresa> No i co Cameleonku ?Na imprezk ę ?

[18:51:05] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: asusrp6!~chat@hidden-03346 8bd.adsl.inetia.pl 

(Connection closed)

[18:51:13] < Cameleon> jaka tam impreza , spotkanie  

[18:51:14] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_5905!~chat@hidden-4c8 b82c4.broker.com.pl 

(Connection closed)

[18:51:19] < Cameleon> kazdy moze przyjsc

[18:51:41] < Cameleon> pogadamy, posmiejemy sie i t yle

[18:51:44] < zza_wody> nie kazdy ;-P

[18:51:54] < Teresa> Nie ka żdy ,dobrej nocy

[18:51:57] < Cameleon> no tak z zza wody daleko ;-)

[18:52:08] < zza_wody> w kazdym razie zycze milego wieczoru

[18:52:24] < Cameleon> thx.... w imieniu wsystkich

[18:52:30] < zza_wody> :)

[18:52:32] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: lll!~chat@hidden-85a86710. broker.com.pl 

(Connection closed)

[18:52:47] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Teresa!~chat@hidden-2aa6a2 28.broker.com.pl 

(Connection closed)

[18:52:54] < Cameleon> ide powoli , czesc wszystkim  ;-)

[18:52:59] < keny> dzieki wszystkim, lecimy z Lukas zem do Lindy ;)

[18:53:04] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Cameleon!~chat@hidden-aa9b 07ee.broker.com.pl 

(Connection closed)
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[18:53:05] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: 

zza_wody!~chat@hidden-85957bec.cable.virginmedia.co m (Quit: <a 

href="http://chrzanowski24.pl)">http://chrzanowski2 4.pl)</a>

[18:53:42] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_9335!~chat@hidden-fa71e7ee.trz ebinia.mm.pl

[18:53:45] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_9335!~chat@hidden-fa7 1e7ee.trzebinia.mm.pl 

(Connection closed)

[18:54:21] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: 

Moderator!~foreight@bwh230.neoplus.adsl.tpnet.pl (Q uit: )

[18:54:33] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_8610!~chat@hidden-921 a9f20.adsl.tpnet.pl 

(Connection closed)

[18:57:01] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: keny!~keny@bwh230.neoplus. adsl.tpnet.pl (Ping 

timeout: 121 seconds)

[19:16:28] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: hektor!~xxx@hidden-a483378 0.olkusz.pl (Quit: 

leaving)

[19:16:30] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_7310!~chat@57E9B1.F4097A.EA820 9.0FE35A

[19:16:47] < Gosc_7310> GKS KATOWICE

[19:17:35] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_7310!~chat@57E9B1.F40 97A.EA8209.0FE35A 

(Connection closed)

[19:19:18] * ch24 zmienił aktualny temat rozmowy na : Chat sie odbyl. Jezeli macie wiecej 

pytan -- zadajcie je tutaj, chat jest logowany. Pyt ania zadamy e-mailem | W tej chwili trwa 

spotkanie Chrzanowski24.pl w Lindzie w Chrzanowie

[19:19:44] * You're now known as Moderator

[19:20:12] * Moderator zmienił aktualny temat rozmo wy na: Chat sie odbyl. Jezeli macie 

wiecej pytan -- zadajcie je tutaj, chat jest logowa ny. Pytania zadamy e-mailem | W tej 

chwili trwa spotkanie u żytkowników i czytelników Chrzanowski24.pl w Lindzie  w Chrzanowie

[19:33:28] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_8493!~chat@hidden-081 58612.adsl.inetia.pl 

(Ping timeout: 121 seconds)

[20:01:27] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Pit!~chat@hidden-e439880b. broker.com.pl 

(Connection closed)

[20:02:27] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_7566!~chat@hidden-155028bd.tkt elekom.pl

[20:03:32] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_7566!~chat@hidden-155 028bd.tktelekom.pl 

(Connection closed)

[20:04:45] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_9937!~chat@hidden-155028bd.tkt elekom.pl

[20:05:12] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_9937!~chat@hidden-155 028bd.tktelekom.pl 

(Connection closed)

[20:29:08] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_5293!~chat@hidden-f01 f2771.adsl.tpnet.pl 

(Ping timeout: 121 seconds)

[20:43:01] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_9277!~chat@hidden-26f94d15.ads l.tpnet.pl

[20:43:04] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_9277!~chat@hidden-26f 94d15.adsl.tpnet.pl 

(Connection closed)

[20:58:24] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_9701!~chat@hidden-28d93244.gpr s.plus.pl

[20:58:59] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_9701!~chat@hidden-28d 93244.gprs.plus.pl 

(Connection closed)

[21:04:02] nowa osoba doł ączyła do czata: Gosc_8148!~chat@hidden-e1631fd9.ads l.inetia.pl

[21:08:12] nast ępuj ąca osoba wyszła z czata: Gosc_8148!~chat@hidden-e16 31fd9.adsl.inetia.pl 

(Connection closed)
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