O Polakach:
„Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba (...)
Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli (...)
Zadanie to jest wielkie Panin, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach!”
Katarzyna II Wielka
z instrukcji dla Nikity Panina
Ministra Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego
Dwadzieścia lat później nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Czterdzieści lat później, Polska zniknęła z mapy Europy.

Dlaczego POPIS

W 2005r. Donald Tusk i
Jarosław Kaczyński - kierując się prymitywnym ambitem nie uzgodnili podziału
władzy. Tym samym, pogrzebali jedyną możliwość
naprawy kraju. Odrzucili
planowaną koalicję i zaniechali
programu
naprawczego w postaci zmiany konstytucji i ustaw modernizacyjnych. Polska zaczęła się staczać w otchłań,
anarchii i zadłużenia, by
skończyć jako państwo teoretyczne.

Aby nie stracić stronników
- wprowadzili, podrzuconą
im koncepcję permanentnej
wojny. PO walczy z PIS, aby
ten nie doszedł do władzy.
PIS musi walczyć z PO, ale
nieudolnie, aby czasem tej
władzy nie odebrać. Słaby,
nieudolny rząd i nieporadna
opozycja, jest tym na czym
zależy naszym wrogom.
Nie widzą tego, tylko bezpośrednio zainteresowani: premier i prezes. Ci będą z sobą
walczyć, dopóki Polski nie
stracą.

Mechanizm tego antagonizmu został sprowadzony w
dół do gmin. Funkcjonuje dlatego, że ambit pisiora nie pozwoli, aby ustąpić platfusowi,
a ambit platfusa, aby popuścić
pisiorowi. Każdy chce być
najważniejszy. Czyż to nie
jest obłęd?
W naszym mieście; Marek
Lipczyk i Robert Koćma, pod
przykryciem figuranta Podrazy rządzą już dwie kadencje,
a mogą i trzecią - nie dlatego,
że mieszkańcy ich kochają,
czy miasto jest czerwone. Ale
dlatego, że nie ma im kto, tej
władzy odebrać. Panuje analogiczna sytuacja jak w kraju.
Panowie rządzą źle, ale muszą
rządzić, bo nie mają sensownej opozycji.
Postanowiłem stworzyć taką
siłę. Zrobiłem wszystko jak
trzeba. Klapa. PIS dalej chce
hasać w swojej zagrodzie. PO
chce się sprzedać rządzącym,
bo są silniejsi.
Postanowiłem tym politykierom, odebrać zabawki, czyli
ich elektoraty. Tak zrodziła
się koncepcja utworzenia POPIS, bez udziału statutowych
organów tych partii.

W procesie wyborczym nie
aparat partii decyduje, a ich
elektoraty. Jeżeli większość
wyborców PIS i PO, poprze
moją koncepcję to wygramy.
Wychodzę z założenia, że
zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I to jest naczelna dewiza działania.
Liczę, że większość wyborców tych partii, się ze
mną zgodzi. Stąd apel do
osób, które były kiedyś związane z PIS i PO; członków,
sympatyków, radnych, kandydatów. Jeżeli widzicie bezsens działania politykierów,
przyłączcie się do mnie. Pokażmy, że rozsądny pisior
może rozmawiać i wspólnie
działać z rozsądnym platfusem. Pokażmy, że ta obłąkańcza wojna jest tylko wymysłem chorych umysłów.
Bądźmy pierwszym miastem
w Polsce, które skutecznie
przeciwstawi się głupocie.
Jeżeli nam się powiedzie za
nami pójdą inni. Skoro przed
politykierami nie możemy
obronić - teoretycznego państwa,
to
przynajmniej
obrońmy swoje miasto.
Jeżeli tak się nie stanie, pan
Lipczyk, z panem Koćmą,
pod przykryciem figuranta
Podrazy, będą rządzili trzecią
kadencję, oczywiście po
swojemu.

w Dąbrowie Górniczej
/rys historyczny/
PIS został powołany do życia w 2001r.
przed wyborami parlamentarnymi w formule Komitetu Wyborczego. Jego pierwszym pełnomocnikiem został Dariusz Frączek. Nadrzędnym zadaniem, było utworzenie zrębów partii i przeprowadzenie
kampanii wyborczej. W szczególności
zbiórki podpisów pod listami poparcia.
Struktura partyjna jeszcze nie istniała. W
tym przedmiocie Frączek kooperował z Jędrzejem Jędrychem (szefem PIS na województwo śląskie, kandydatem na posła w
okręgu sosnowieckim). Frączek zebrał
3500 podpisów, Jędrych 2 500. W drodze
rewanżu Jędrych przyznał mu pełnomocnictwo na teren Dąbrowy Górniczej.
W 2002 roku w wyborach lokalnych Frączek był zwolennikiem koalicji POPIS,
ponieważ tylko w takiej formule, widział
szansę na uchwycenie władzy w mieście.
Rozpoczął rozmowy z lokalną PO. Do
koalicji jednak nie doszło, ponieważ PO
nie chciało przyjąć warunków partnerskich.
W efekcie załamania rokowań; PIS, przepada w wyborach, natomiast PO, uzyskuje
co prawda kilka mandatów radnych, ale
traci szansę na władzę wykonawczą. Henryk Zaguła (kandydat na prezydenta PO),
przegrywa rywalizację z Jerzym Talkowskim.
W 2003r, PIS liczy 30 sympatyków. 10
osób, zadeklarowało wolę wstąpienia do
partii i wypełniło stosowne ankiety, które
na pół roku ugrzęzły w biurze zarządu
wojewódzkiego partii. Na tym tle, dochodzi do sprzeczki Frączka z ówczesnym
wojewódzkim przewodniczącym PIS Jerzym Polaczkiem. W jej konsekwencji,
Frączek zostaje pozbawiony pełnomocnictwa.
Nowym pełnomocnikiem zostaje - Jacek
Kościelniak- znajomy Jędrycha z okresu
pracy w SKOK. Mimo, iż między Frączkiem, a Kościelniakiem nigdy nie było
konfliktu, ani otwartej różnicy zdań, dochodzi do sytuacji kuriozalnej. Kościelniak- dopisuje Frączka do sporządzanej
listy proskrypcyjnej, członków partii, którzy mają być z niej wyrzuceni, w ramach
zarządzonej czystki. Stawia zarzut, że ten
ostatni nie zawarł związku małżeńskiego,
tyko żyje z kobietą w konkubinacie, czym
naraża na szwank wizerunek partii. Prawie
wszyscy członkowie zarządu wojewódzkiego, podzielają ten pogląd. W efekcie
Frączek przestaje, być również członkiem
partii. W ten sposób Kościelniak pozbył się
rywala, który w niczym, poza urażoną
dumą mu nie zagrażał. W PIS szeregowy
członek nie miał wówczas żadnych praw.
Wszystkie decyzje podejmował jednoosobowo pełnomocnik lub jego zwierzchnicy.
Z członkami przeprowadzano wyłącznie
konsultacje, a i to nie zawsze.
W 2005r, Kościelniak uzyskuje mandat
posła na sejm. Jest to możliwe, ponieważ
Samoobrona w wyniku konfliktu wewnętrznego nie zarejestrowała listy w
okręgu sosnowieckim i PIS otrzymał jeden
mandat ekstra, który mu się nie należał.
Kościelniak jako reprezentant drugiego
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pod względem wielkości miasta w okręgu z
3 500 głosami, wszedł na tym fuksie. Rok
później w 2006, odbywają się wybory samorządowe. Poseł Kościelniak, pełnomocnik PIS na Dąbrowę Górniczą, kandyduje na urząd prezydenta miasta. Jest to o
tyle nietypowe, że z oceny sytuacji wynika,
że nie ma szans na wejście do drugiej tury.
Musi przegrać ze Zbigniewem Meresem
(PO) i Zbigniewem Podrazą (SLD). Niewiadomą jest tylko poparcie Jerzego Talkowskiego, ponieważ ten, jako kandydat
lokalny nie jest ujmowany w rankingach.
Jest tylko jedno logiczne wytłumaczenie
tego ruchu. Kandyduje, aby zablokować tę
możliwość innemu. Gdyby odpuścił, musiałby wystawić innego kandydata, który po
kampanii, byłby nowym lokalnym przywódcą. A tak, zachowuje w partii monopol
na prestiż. Liderem nadal, będzie tylko on.
Ruch ten jest całkowicie zrozumiały, w
kontekście
wcześniejszego
usunięcia
Frączka, jako potencjalnego rywala i późniejszego zainstalowania swojego kuzyna
na funkcji, którą będzie musiał opuścić.
Dodatkowym elementem mocno go obciążającym jest brak aktywności politycznej.
Proszę pamiętać, że Kościelniak jest parlamentarzystą, partii rządzącej. A to ustawia
przed nim poprzeczkę znacznie wyżej, niż
przed posłem opozycji. W wymiarze publicznym niczego nie stworzył, ani nie załatwił dla lokalnej społeczności, choć miał
znaczne możliwości.
Jako pozytywną należy mu zaliczyć koalicję z UPR, stosunkowo prostą do zawarcia,
z powodu koligacji rodzinnej z Grzegorzem
Jaszczurą. Dzięki której, ten ostatni mógł
zostać radnym i w praktyce poznać mechanizmy władzy.
Sprawy publiczne go nie interesują, ale
partykularne tak. W 2007, wykorzystuje
fakt, że w klubie PIS jest jedynym posłem
posiadającym kwalifikacje księgowe i
uprawnienia biegłego rewidenta, by z klucza politycznego objąć fotel zastępcy prezesa NIK. Jest to funkcja polityczna na
okres kadencji. Ponieważ ustawa o NIK,
zabrania jej łączenia z działalnością polityczną musi złożyć członkostwo w partii.
Aby partia nie wpadła w nieodpowiednie
ręce, instaluje swojego kuzyna - Andrzeja
Kościelniaka na funkcji pełnomocnika w
naszym mieście. Jest posłem, dygnitarzem
państwowym, więc może dużo, oczywiście
tylko dla siebie.
O ile - Jacek Kościelniak partii nie rozwinął, chociaż miał do tego pełne instrumentarium (pieniądze, prestiż, mandat posła), o
tyle jego kuzyn położył to przedsięwzięcie
dokumentnie. Kumoter nie miał najmniejszych predyspozycji, ani do polityki, ani do
spraw publicznych.
Dowodem jest jego życiorys. Politycznie,
ten człowiek nie istniał. “Nieznana siła”
wyrwała go z niebytu, uczyniła szefem
partii, by w wieku 60 lat, bez jakiegokolwiek przygotowania nakazać - ubieganie
się o fotel prezydenta miasta. Mądrzejsi
poodchodzili, pozostały jednostki mierne,
które nie były w stanie niczego zorganizować, prócz odstraszania myślących.

Partia istniała, tylko teoretycznie. Najważniejsze, by jej ster pozostał w rodzinie. Każda partia ma swój elektorat,
kształtowany przez wyobraźnię i telewizję. W przypadku PIS, jest on w naszym mieście o 30% mniejszy, niż w
notowaniach krajowych, tendencja jest
stała. W 2006, PIS miał zbliżone poparcie w skali kraju jak w 2010. A mimo to wyniki lokalne, tego nie odzwierciedlają. W 2006 uzyskano - 4
mandaty radnych (pełnomocnik Jacek
Kościelniak). W 2010 zaledwie - 1
mandat (pełnomocnik Andrzej Kościelniak).
Dowodzi to nieudolności pełnomocnika,
który nie potrafił pozyskać, odpowiednich pod względem intelektu i prestiżu
członków, którzy umieszczeni na listach, uzyskiwaliby znaczną liczbę głosów. Motywem, kierującym zachowaniem wyborcy w wyborach lokalnych
jest bowiem wypadkowa sympatii politycznej i jakości kandydata na liście.
Jeszcze lepiej wygląda to na wynikach
samego kandydata na prezydenta.
W 2006 Jacek Kościelniak uzyskuje na
terenie miasta 4 500 głosów.
W 2010 Andrzej Kościelniak już tylko 3
000, chociaż poparcie partii w skali
kraju, w obu przypadkach jest analogiczne. Jest to niepodważalny dowód
potwierdzający tezę o dyletanctwie.
Taki jest finał instalowania na funkcji
decyzyjnej, nieprzygotowanego politycznie kumotra. Tendencja spadkowa
widoczna jest zarówno w wynikach
wyborów na radnych jak i samego prezydenta.
Główny winowajca, pełen optymizmu
przed drugą turą sprzedaje swoje poparcie na rzecz Krzysztofa Stachowicza
(PO) za obiecaną funkcję zastępcy prezydenta. Na wieść o tym, doły partyjne
protestują. Odcinają się od swojego
pełnomocnika, ślą gniewne listy do
struktury okręgowej, a kiedy to nie odnosi pożądanego efektu do Kaczyńskiego (w partii nie ma wyborów w
powiecie). W końcu osiągają cel. Kuzyn, byłego posła przestaje być pełnomocnikiem zostając, tylko członkiem
już bez decyzji.

Wcześniej terminował w biurze poselskim, później Jacek Kościelniak, kiedy
jeszcze mógł, załatwił mu pracę w
Tauronie. Wydawać by się mogło, że
ta nominacja ma pozytywną wymowę.
Nowy pełnomocnik jest stosunkowo
młody, ma stabilną pracę, winien być
otwarty na argumenty. Jednak praca w
biurze posła, a później funkcja związkowa nie wyszła mu na dobre. Wzorem poprzednika, partii nie rozwija, nie
próbuje pozyskać mądrzejszych ludzi.
Otacza się studentami, którzy mu się
podporządkowują i związkowcami.
W 2011 kandyduje na posła. Prowadzi skuteczną kampanię, uzyskując
ciekawe notowania. Gdyby nieco lepiej
się postarał, przeskoczyłby dotychczasowego posła - Waldemara Andzela.
Od tego momentu są w głębokim antagonizmie. Przykład ten dowodzi, że dla
siebie pracować umie i potrafi. Dla
ogółu już nieszczególnie.
W 2012 PIS się demokratyzuje. W
powiatowych strukturach, odbywają
się wybory. Przy poparciu swoich studentów, dotychczasowy pełnomocnik Robert Warwas - wygrywa je, i od tego
momentu staje się przewodniczącym.
W tym samym okresie, w pokrętny
sposób odrzuca propozycję, byłego
pełnomocnika - Dariusza Frączka, by
zawrzeć strategiczny sojusz ze Zbigniewem Meresem (PO, senator), celem zbudowania POPIS i wspólnej gry
o władzę w mieście. Preferuje układ z
Grzegorzem Jaszczurą (KNP, dawniej
UPR), pod szyldem Konfederacji Dąbrowskiej, który daje mu co prawda
pozycję dominującą, ale zamyka szansę na wejście w orbitę władzy. Gra nie
po to, żeby wygrać, lecz po to, by sobie pograć na pozycji dominującej. W
swoim działaniu, kieruje się dualizmem. Tam gdzie widzi partykularny
interes, dąży do niego z uporem, interes publiczny dla niego nie ma znaczenia. Posłem na sejm już nie zostanie. Waldemar Andzel zapowiedział,
że nawet go nie wpuści na listę. Partia,
intelektualnie pozostaje na poziomie, z
czasów szefowania przez Andrzeja
Kościelniaka.

w Dąbrowie Górniczej
/rys historyczny/
PO w naszym mieście została utworzona
jako Komitet Wyborczy w 2001 roku. Jej
pełnomocnikiem mianowano - Stanisława
Sokolińskiego. Pełnomocnikiem okręgowym (okręg sosnowiecki) - Henryka Zagułę.
Celem Komitetu Wyborczego, był zaciąg i
ewidencja sympatyków, wyłonienie w
procedurze prawyborów kandydatów do
parlamentu, przeprowadzenie kampanii
wyborczej. Prawybory wygrał - Grzegorz
Dolniak z Będzina. Henryk Zaguła zajął
dopiero szóstą pozycję, bez możliwości
uzyskania mandatu. Fakt ten jest istotny,
ponieważ ówczesne poparcie na rzecz PO,
wskazywało na uzyskanie, tylko jednego
mandatu poselskiego. W takim przypadku,
posłem na sejm zostaje w zasadzie pierwszy na liście.
Wytworzyło to niezdrową sytuację. Formalnie dąbrowską PO, zarządzał duet Zaguła-Sokoliński, ale powstał również drugi
obóz na czele z Krzysztofem Stachowiczem, posiadającym wsparcie świeżo upieczonego posła i Młodych Demokratów.
Po dwukrotnej porażce wyborczej: 2001 parlament i 2002 - prezydent miasta - Zaguła opuszcza szeregi PO, dryfując w kierunku SLD.
Po przekształceniu Komitetu Wyborczego
w partię polityczną przez okres przejściowy
zarządzał nią duet Sokoliński-Stachowicz.
To wówczas doszło do pierwszych nieprawidłowości wewnątrz partii. Dolniak załatwił swojemu protegowanemu (Stachowiczowi), możliwość utworzenia drugiego
koła, a ten już wiedział jak postępować.
Rozpoczął proceder pompowania koła
młodymi ludźmi. W dąbrowskiej PO, występowało stowarzyszenie Młodzi Demokraci, którymi nikt się nie interesował. Ponieważ Młodzi Demokraci, byli równocześnie pełnoprawnymi członkami PO,
Stachowicz postanowił wykorzystać ten
fakt w procedurze wyborów wewnętrznych. Jego autorskim pomysłem, było
przekształcenie stowarzyszenia w koło
partyjne tzw. “środowiskowe”. Dla młodych był autorytetem, byli zachwyceni jego
relacjami z posłem i realizacją wizji. A ta
brzmiała: Utworzyć nowe koło, składające
się z młodych, dopompować je kolegami i
przegłosować starych.
Ponieważ młodzi nie mają większych zahamowań, a chęć dokopania starym jest
kusząca, na efekty nie trzeba było czekać.
Częściowo fikcyjne środowiskowe koło
Stachowicza - zostaje siłą dominującą.
Oczywiście Dolniak o całej operacji wiedział i ją akceptował. Dla niego priorytetem
było, aby jego człowiek - Krzysztof Stachowicz kontrolował tę strukturę. Czy będzie, to w zgodzie z prawem i normami, to
już rzecz drugorzędna. Kontrola przez Dolniaka dąbrowskiej PO, była mu z kolei niezbędna dla poszerzania wpływów w regionie. Chcąc zarządzać w partii Zagłębiem
musiał kontrolować dąbrowską organizację. Ponieważ Sokoliński - ten stan tolerował i mu nie przeciwdziałał niedługo stracił
władzę nad partią. W nagrodę za operatywność - Dolniak - dopieszcza swojego człowieka, umieszczając go na pierwszej pozycji do sejmiku śląskiego, co gwarantuje
uzyskanie mandatu radnego.

Stachowicz zasiada w komisjach: Budżetu,
Skarbu i Finansów oraz Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym samym okresie
postanawia poprawić swój wizerunek poprzez uzupełnienie formalnego wykształcenia. W 2004 kończy kurs na członków rad
nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, studia
podyplomowe - Rachunkowość, Finanse i
Podatki.

W celu przekupstwa tworzone są dodatkowe koła tzw. dzielnicowe, aby inni, też
mogli poczuć się dowartościowani i podpompować. W efekcie tej radosnej twórczości w szczytowym okresie partia liczy
400 członków zrzeszonych w 9 kołach.
Oczywiście w zdecydowanej większości to
fikcja. Stachowicz bezpośrednio kontroluje
co prawda tylko trzy koła, ale ma przewagę

W tym kontekście pojawia się również
nazwisko Marka Kępy (kierownik Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej) w
koksowni, członka PO. Szczytem arogancji jest ulokowanie przez Stachowicza
kilkunastu młodych, którzy pozorują mu
delegatów z jego kół, w kierowanym
przez siebie Interpromexie. W wyniku
oszustwa Stachowicz kasuje publiczne

Mimo powyższego, brak jest jakichkolwiek
informacji na temat jego aktywności, czy
jakichkolwiek osiągnięć w trakcie kadencji
2002 - 2006.
Jest aktywny na innych polach, tam gdzie
są pieniądze. W 2002 w ramach układu
Dolniak (poseł) - Talkowski (prezydent
miasta), dotyczącego ulokowania aktywistów PO na funkcjach około urzędowych w
zamian za poparcie w Radzie Miejskiej Stachowicz - zostaje członkiem rady konsultacyjnej przy prezydencie miasta, a następnie rady nadzorczej gminnej spółki
Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUM).
Nieco później w ramach ustaleń Grzegorz
Dolniak (poseł PO) - Czesław Żelichowski
(senator PIS), ponownie wypływa osoba
Stachowicza, jako członka rady nadzorczej
spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (PKM), należącej do gminy Jaworzno.
W 2005, ponownie dzięki wsparciu - Dolniaka - otrzymuje stanowisko wiceprezesa
firmy śmieciowej - Interpromex sp. zoo,
której właścicielem jest gmina Będzin,
gdzie ma pilnować jego interesów.
W 2006 - wykorzystując fakt, że Sokolińskiemu - jako byłemu przewodniczącemu
komisji rewizyjnej w Radzie Miejskiej prokuratura stawia zarzuty, związane ze sprawą
Marka Lipczyka formalnie przejmuje dąbrowską PO, zostając jej przewodniczącym.
Już nie jest pokrętnym watażką, lecz wiceprezesem gminnej spółki, radnym wojewódzkim, członkiem rad nadzorczych zarabiającym niemałe pieniądze.
W międzyczasie niektórzy członkowie
zaczynają się orientować w rzeczywistych
mechanizmach. Nikt nie chce jednak ich
zmiany, a jedynie profitów dla siebie. Ponieważ partia, jak na lokalne warunki posiada znaczne poparcie społeczne, panuje
solidarna zmowa milczenia. Stachowicz
wyrywa konfitury dla siebie, inni pod postacią funkcji radnych i stołków około urzędowych dla siebie.

nad pozostałymi. W jego rękach jest ewidencja wszystkich członków. Wie ile szabel ma konkurencja, i ile przed wyborami
musi dopompować, aby wyjść na swoje.
Istotnym jest fakt, że wspomniana patologia funkcjonuje kilka lat i nikt z członków
nie chce tego zmienić; mądrzejsi są przekupywani swoimi kołami, głupsi nieświadomi.
W 2006r, ponownie startuje w wyborach
do sejmiku wojewódzkiego, oczywiście
ponownie jest liderem listy, co oznacza
wybór. Tym razem zasiada, aż w trzech
komisjach: Komisji Doraźnej - Kapitule
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego (członek), przewodniczy Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
oraz jest zastępcą przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2007 po linii sejmiku śląskiego zostaje
członkiem rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na naszym terenie jest jeszcze jedna
firma państwowa o znacznym potencjale.
Dolniak nie byłby sobą, gdyby tam nie
ulokował swojego człowieka i tak w 2005
- 2009 nazwisko Stachowicza wypływa na
funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej LABOR - Koks sp. zoo, a od 2007
Zakładów Koksowniczych PRZYJAŹŃ
sp. z o o. W tym wypadku podchodzi do
zagadnienia bardzo poważnie. Kończy
kolejne studia podyplomowe na AGH na
kierunku Nowoczesne Metody Zarządzania i Technologie w Koksownictwie (2008
- 2009). Wszystkie okoliczności wskazują,
że to koksownia miała być właściwym
Eldorado i rezerwuarem środków dla cwaniaczków z PO. To z tego okresu pojawiają się wspólne interesy Stachowicza i
Tomasza Paska. Ten ostatni zakłada nawet
firmę, która nigdzie się nie reklamuje i
praktycznie nie wykonuje żadnych robót
poza zleceniami z koksowni.

pieniądze do prywatnej kieszeni, natomiast pomocnikom w oszustwie płaci
pieniędzmi z publicznej kasy. Inni jak
radni radzą sobie po swojemu, oczywiście
ze znacznie mniejszym rozmachem. Zabawa trwa do 10 kwietnia 2010. W tym
dniu jego szef - Grzegorz Dolniak - wsiadł
do rządowego Tupolewa i Stachowicz
został bez dotychczasowego mentora.
Siłą inercji ruszył do boju o funkcję prezydenta miasta. Oczywiście w swoim
specyficznym stylu. Rozkleił się na bilbordach, wbiegał na budynek, rozdawał
prezenty na dzień kobiet, rozsyłał kolędy
na święta, rozdawał jabłka przechodniom,
walczył nawet z wariografem na oczach
publiczności. Słowem czynił wszystko,
prócz działalności publicznej. I zimny
prysznic. Szef PO, otrzymał mniej głosów, niż jego partia w wyborach lokalnych w 2010r. Później było już tylko gorzej. Śledztwo w sprawie jego działalności
w Interpromeksie, z którego wyszedł co
prawda, bez zarzutów karnych, ale z przetrąconym kręgosłupem.
W 2011 gra już rozpaczliwie, znowu w
swoim stylu. Wykorzystując resztki koneksji próbuje zainstalować swoją żonę Katarzynę na funkcji posła na sejm, a
wdowę po swoim mentorze - Barbarę
Dolniak (emerytowaną sędzię) na funkcji
senatora. Operacja bez żadnych szans na
powodzenie. Ze swojej porażki nie wyciągnął żadnych wniosków. Dalej wierzy
we wszechmoc pieniądza. Później prowokacja policyjna i oskarżenie o próbę płatnej protekcji. Z partii odszedł sam, ale nie
dobrowolnie. Musiał. Istotnym jest, że
radosną twórczość kombinatora nie przerwało jego polityczne zaplecze, partia
chcąca przewodzić innym i wpływać na
bieg spraw publicznych, lecz policja państwowa. To wyraźnie zaświadcza o poziomie tego środowiska.
Cd na str. 4
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w Dąbrowie Górniczej
/rys historyczny cd./
Ponadto jest niemożliwe, aby Barbara Dolniak, choćby od swojego męża nie wiedziała, kim jest Krzysztof Stachowicz.
A mimo to postanowiła skorzystać z jego
wsparcia dla własnej korzyści, emerytowana
pani sędzia w stanie spoczynku, wdowa
smoleńska.
Odejście Stachowicza w 2012r. wprowadza
chaos w lokalnej PO. Sytuacja jest bez wyjścia. Wyborów przeprowadzić nie sposób,
ponieważ członkowie nie są w stanie się
policzyć. Wszak od prawie dziesięciu lat
wszystko w partii tkwiło na oszustwie,
pompowanych kołach i martwych duszach.
W końcu Zbigniew Meres (senator), porozumiewa się z Beatą Małecką-Liberą (poseł)
i postanawiają przerwać ten chocholi taniec.
Składają wniosek o rozwiązanie PO i tworzenie jej na nowo. Mają szczęście. W Katowicach śląski baron PO - Tomasz Tomczykiewicz - eliminuje braci Matusiewiczów pod których po śmierci Dolniaka
podpiął się Stachowicz.

W tych okolicznościach Zarząd Wojewódzki przychyla się do ich wniosku.
Kuratorem zostaje senator Leszek Piechota. Do 400 członków figurujących w
ewidencji wysyła pisemny monit informujący o sytuacji z prośbą o potwierdzenie
członkostwa.
Pozytywnie odpowiada zaledwie 40 osób.
Oznacza to, że PO w Dąbrowie Górniczej
w 90%, była fikcją i oszustwem. Przy takiej proporcji martwych dusz, wszyscy
zainteresowani musieli o powyższym procederze wiedzieć i go tolerować, myśląc
wyłącznie o własnych rzeczywistych, czy
urojonych korzyściach. Za ten stan nie da
się winy zrzucić wyłącznie na Stachowicza
i jego pomocnika Tomasza Paska.
Partia reaktywowana jest w sposób następujący. Za członków rzeczywistych
uznaje się, posła na sejm (Beata LiberaMałecka), senatora (Zbigniew Meres),
radnych, (oprócz Stachowicza i Paska) i
jednego członka zarządu wojewódzkiego.

ŻYCIORYS

Dariusz FRĄCZEK
1970-1978 Szkoła Podstawowa Nr 6 (Dąbrowa Górnicza) - uczeń.
1978-1983 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Dąbrowa Górnicza) - uczeń.
1980-1981 Działacz Związku Młodzieży Demokratycznej - organizator na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - jak również na terenie szkoły Śląskie Techniczne Zakłady
Naukowe. Współorganizator akcji propagandowych i akcji petycyjnej popierającej
postulaty młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych “Budostal-4”.
1982-1983 Współzałożyciel grupy konspiracyjnej zajmującej się agitacją polityczną, drukiem i kolportażem ulotek.
Formalnie grupa jest niezależna, jednak postępuje według
wytycznych Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ
“Solidarność” w Warszawie.
1983 Aresztowany za działalność polityczną, osadzony w
Areszcie Śledczym (Katowice), postawiony w stan oskarżenia. Zwolniony na mocy amnestii 27 lipca 1983. Brak egzaminu maturalnego uniemożliwia mu podjęcie studiów.
Odrzuca ofertę współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Podejmuje pracę w Hucie Katowice w charakterze pracownika
fizycznego (elektromechanik).
1983-1985 Zasadnicza Służba Wojskowa: V Pancerna Dywizja “Saska”, 113 Pułk Artylerii, Bateria Dowodzenia,
Pluton Łączności (garnizon Kostrzyń nad Odrą) - żołnierz
służby zasadniczej (stopień wojskowy: starszy szeregowy).
1985-1992 Zakłady Koksownicze “Przyjaźń”:Wydział
Elektryczny zatrudniony w charakterze pracownika fizycznego (elektromechanik).
1988-1989 Zakłady Koksownicze “Przyjaźń”, współorganizator NSZZ “Solidarność”, aktywny działacz Tymczasowej
Komisji Zakładowej, organizator kolportażu niezależnych
wydawnictw, zwolennik i uczestnik nielegalnego wiecu załogi w obronie zwolnionych z pracy za działalność polityczną.
1989-1990 Współorganizator Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego “Solidarność”.
1990-1994 Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Lista DKO”S”). Przeciwstawia się polityce korupcyjnej władz miasta, zajmuje pozycje niezależne. Ze względu
na nieprzejednaną postawę, bez znaczenia decyzyjnego.
1991-1993 Organizator i przewodniczący Kongresu Liberalno-Demokratycznego na
terenie Dąbrowy Górniczej. Członek Zarządu Wojewódzkiego. W wyborach parlamentarnych 1991 - Szef Sztabu Wyborczego KLD na okręg sosnowiecki. Do parlamentu nie kandyduje uważając, że posiada zbyt małe doświadczenie polityczne.
1992-1993 Zatrudniony w Biurach Poselskich posłów KLD: Andrzeja Hardego
(Dąbrowa Górnicza) i Andrzeja Raja (Katowice).
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Oni mają prawo zgłaszania nowych
kandydatów z dotychczasowych członków. Zgłaszają prawie 100, chociaż
Piechocie pozytywnie odpowiedziało
zaledwie 40.
A zatem nie da się uczciwie. Bez
pompki, ta partia nie pojedzie. I to, po
takich doświadczeniach.
Odnowiona PO, składa się z trzech frakcji. Ich liderami są: Beata Libera-Małecka (poseł), Zbigniew Meres (senator)
i Artur Borowicz (radny). Ilość fikcji
jest trudna do wykazania, ale szacuję w
granicach 50%. Oznacza to, że co drugi
członek odnowionej PO jest pomocnikiem oszusta niezbędnym, aby tenże
oszust, zajął lepszą pozycję w przyszłej
rywalizacji o wymarzoną funkcję.
Platforma znowu pompuje.
Na chwilę obecną zawarty jest strategiczny sojusz, między Zbigniewem Meresem i Liberą-Małecką, odnośnie kontroli nad partią.

Wystawią listy na radnych we wszystkich okręgach, oraz kandydata na prezydenta w osobie Marka Węgrzynowicza (radny). Libera dąży do strategicznego porozumienia z SLD i poparcia
Zbigniewa Podrazy (niegdyś wspólnie
byli radnymi i kierowali szpitalem).
Meres i Borowicz taki kurs akceptują.
Oznacza to, że Marek Węgrzynowicz,
będzie kandydatem pozorowanym, wabikiem, który jeżeli wejdzie z Podrazą
do drugiej tury zostanie porzucony na
porażkę. Zresztą jest osobą o słabej psychice i charakterze, w dodatku urzędnikiem, a zatem osobą nie samodzielną,
na którą zawsze można nacisnąć. Jest
kandydatem ze względu na te właśnie
cechy. Każda frakcja, uważa, że będzie
go kontrolować i na niego wpływać. On
sam dla nikogo nie stanowi zagrożenia.
PO w Dąbrowie obrało kurs na strategiczny sojusz z SLD.

1993-1994 Kuratorium Oświaty (Katowice) - zatrudniony w charakterze inspektora ds.
młodzieży. Ze względu na intrygi dąbrowskiego środowiska nauczycielskiego skupionego w NSZZ “Solidarność”, faktycznej działalności nie podejmuje. Odchodzi na własną prośbę.
1994 Zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy na bezpodstawne postawienie w stan
oskarżenia.
1995-1999 Bezrobotny, zasiłku nie pobiera. Utrzymuje się z otrzymanego odszkodowania za bezpodstawne pozbawienie wolności i uniemożliwienie dalszej nauki.
1999 Zakłada Biuro Rachunkowe “PROGRES” (Dąbrowa Górnicza) - właściciel.
1996-2001 Aktywny działacz Akcji Wyborczej Solidarność na terenie Dąbrowy Górniczej, później Ruchu
Społecznego AWS.
2000 Zdaje egzamin maturalny przed Komisją Kuratora Oświaty dla eksternistów (Katowice).
2000-2001 Uniwersytet Śląski: Wydział Nauk Społecznych, kierunek politologia (Katowice) - zaoczny słuchacz jednego semestru. Przerywa studia nie widząc
sensu ich dalszej kontynuacji. Stawia na prywatną
działalność gospodarczą.
2001-2003 Działacz, a później członek Prawa i Sprawiedliwość. Pełnomocnik na teren Dąbrowa Górnicza.
W wyniku konfliktów wewnętrznych usunięty z partii.
2003 Składa akces do Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. Ze względu na groźbę odebrania
wpływów posła na sejm - Grzegorza Dolniaka i jego
protegowanego - Krzysztofa Stachowicza, negatywnie
zweryfikowany.
2006 Wydaje polityczną autobiografię “Ostatni oszołom”, traktującą o lokalnym życiu politycznym 19812006.
2010 Zakłada komitet wyborczy i kandyduje w wyborach lokalnych na urząd prezydenta miasta. Jako jedyny z kandydatów staje do debaty
z byłym; posłem na sejm, wiceministrem i prezydentem - Zbigniewem Podrazą. Ponoć
debata zakończyła się remisem. Jako jedyny z przegranych kandydatów nie sprzedaje
swojego poparcia za cokolwiek.
2011- 2014 Rozumiejąc konieczność przymierza politycznego, postanawia doprowadzić w Dąbrowie Górniczej do koalicji POPIS. Rozpoczyna rozmowy ze Zbigniewem
Meresem (PO) i Robertem Warwasem (PIS). Meres reaguje prawidłowo. Warwas kluczy, by ostatecznie propozycję odrzucić. Ze względu na niedowiązanie PIS, projekt
umiera śmiercią naturalną. PO, dryfuje w kierunku SLD. PIS w kierunku politycznego
blamażu.
Zdecydowany przeciwnik pompowania kół (PO) i braku wyobraźni (PIS). Bezpartyjny.

Życiorysy równoległe
Przywódcy:
Przywódcy:
Dariusz Frączek /2001-2003/
Pełnomocnik, współorganizuje wybory
parlamentarne (okręg sosnowiecki). W
2002 w wyborach lokalnych zwolennik
koalicji POPIS. Składa ofertę PO, jednak
ta nie przystaje na relacje partnerskie. PIS
przepada w wyborach. PO radnych
wprowadza, ale nie uzyskuje mandatu
prezydenta miasta. W 2003, usunięty z
pełnomocnika (spór o limity na przyjęcie
członków). Kilka miesięcy później usunięty z partii, w wyniku czystki wewnętrznej. Samodzielny.
Jacek Kościelniak /2003-2007/
Pełnomocnik. Usuwa poprzednika, poprzez jego dopisanie na listę proskrypcyjną. Organizuje partię od podstaw. W 2005
w wyniku przypadku (Samoobrona nie rejestruje list w okręgu sosnowieckim), zostaje posłem na sejm. W 2006, kandyduje
na prezydenta miasta, aby zablokować
wylansowanie nowego lidera. W 2007 zostaje wiceprezesem NIK, rezygnuje z
działalności politycznej. Na zwolnionej
funkcji instaluje swojego kuzyna. Podstępny.

Andrzej Kościelniak /2007-2010/
Pełnomocnik. Bez przygotowania i wiedzy
politycznej, stacza partię w polityczny niebyt. W 2010 kandyduje na prezydenta miasta. Po porażce popiera Stachowicza w zamian za zastępcę prezydenta dla siebie.
Kumotr.

Robert Warwas /2010-2012/ Pełnomocnik. /2012 do teraz/ Przewodniczący.
W 2011 kandyduje na posła. Kampanię
prowadzi z polotem uzyskując dobry wynik, zagrażający pozycji - posła Waldemara
Andzela, co jest przyczyną wzajemnego
antagonizmu. W warstwie politycznej kontynuuje dzieło poprzednika, bez wizji i polotu. Opiera się na młodzieży i związkowcach. Odrzuca propozycję Frączka, strategicznego sojuszu ze Zbigniewem Meresem
i utworzenia POPIS. Kameleon.

Henryk Zaguła /2001-2002/
Formalnie nigdy nie był szefem PO, był pełnomocnikiem na okręg sosnowiecki i kandydatem na funkcję prezydenta miasta. Po porażce wyborczej, opuszcza partię i wiąże się z
SLD. Przez dwie kadencje jest zastępcą prezydenta Zbigniewa Podrazy. Pragmatyk.

Stanisław Sokoliński /2002-2006/
Przewodniczący. Tolerował pompowanie
koła przez Stachowicza, panicznie bał się
Dolniaka. Radny. Odsunięty po postawieniu zarzutów prokuratorskich (sprawa Lipczyka). Obecnie we frakcji Beaty Małeckiej-Libery. Uległy.

Krzysztof Stachowicz /2006-2012/
Przewodniczący. Stworzył fikcyjne koło,
które systematycznie pompował. Swoim
pozorantom płacił stanowiskami w firmach publicznych. Dwukrotnie radny
wojewódzki, obecnie radny miejski. Koneser blichtru, rad nadzorczych i pieniędzy. Dwukrotnie pod zarzutami. Ostatnia
sprawa w toku. Pazerny.

Artur Borowicz /2012-2013/ Przewodniczący. Dyrektor pogotowia na Śląsku, bezpośrednio podległy marszałkowi województwa, radny. Ambitny. Po reaktywowaniu PO
początkowo ograł Liberę, ale przeholował.
Odmówił sojuszu z Meresem sądząc, że jest
wszechmocny. Sprowadzony na ziemię, ciągotki egoistyczne. Usadzony.

Beata Małecka-Libera /2013 Przewodnicząca do chwili obecnej/ W okresie
pełnienia mandatu radnej załatwiła sobie
funkcję zastępcy dyrektora szpitala, poseł
na sejm trzech kadencji. Udawała, że niczego złego w partii nie widzi. Po śmierci
Dolniaka odzyskała rezon. Brała czynny
udział w rozwiązaniu PO. Operuje na
odcinku służby zdrowia. Uwikłana w
sprawę Centrum Onkologicznego. Zwolennik sojuszu z SLD i układu z Podrazą.
Praktyczna.
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Rzecz o politycznym kabarecie
Minęło 25 lat wolności i kilka obrotów koła wyborczego. Poza ludźmi naprawdę młodymi, nikt nie może dzisiaj
powiedzieć, że czegoś w politycznej kuchni nie widział lub nie rozumie.
W naszym mieście sytuacja wygląda następująco. PO posiada polityczne poparcie w granicach średniej krajowej. PIS o 30% mniejsze, a SLD o 30% wyższe niż średnia krajowa. Jest to tendencja stała, występująca od lat.
Drugim czynnikiem jest osoba kandydata. Zbigniew Podraza - lider SLD jest osobą miłą, sympatyczną, niekonfliktową, powszechnie rozpoznawalną. Potrafi współżyć w symbiozie z młodym Gierkiem i księdzem. Psychicznie nie nadaje się do skutecznego sprawowania władzy, ale o tym przeciętny wyborca nie wie, i go to nie
interesuje. Dla wyborcy jest istotne, że jest to człowiek poważny, sympatyczny, lekarz ratujący życie innym.
Zachowanie wyborcy przy urnie jest wypadkową dwóch funkcji; sympatii politycznej i jakości kandydata w potocznym znaczeniu. Splot, tych dwóch okoliczności oznacza, że w najbliższych wyborach 35% społeczeństwa,
odda głos na Zbigniewa Podrazę w pierwszej turze. O tym powinien wiedzieć, każdy interesujący się polityką, a
w szczególności członek partii politycznej. Wynik ten osiągnie bazując wyłącznie na własnej popularności i
szyldzie SLD. W drugiej turze może liczyć na tradycyjne poparcie SLD-bis, czyli Przyjaciół Dąbrowy Górniczej i
Platformę Obywatelską. Oznacza to, że elekcję na trzecią kadencję ma w kieszeni, a proces wyborczy będzie
formalnością. Nie ma znaczenia czy w drugiej turze znajdzie się z Markiem Węgrzynowiczem (PO), kandydatem
(PIS), czy Edwardem Boberem. Z każdym z tych kontrkandydatów wygra, bez wysiłku. Posiada jeszcze przewagę potencjału finansowego. Pieniądz, co prawda nie decyduje, ale pomaga. W razie czego - Tomasz Sołtysik rozstrzygnie kwestię paszkwilem.

Właściwy rywal
Jest tylko jeden przypadek, kiedy Podraza
wybory przegrywa. Wtedy kiedy trafia w
drugiej turze na kontrkandydata, który ma
porównywalne poparcie polityczne, i jest
jego psychicznym zaprzeczeniem. Człowieka, który zna mechanizmy polityki, posiada osobowość, wie jak i kiedy uderzyć,
aby cios był powalający. W drugiej turze
wygrywa ten, kto poderwie wiarygodność
swojego przeciwnika. Do tej pory Podraza
wygrywał, bo przed drugą turą - Sołtysik za
pomocą paszkwila, roznosił mu przeciwników (2006 Meres), (2010 Stachowicz). Ale
co by się stało, gdyby tym razem Sołtysik
nie mógł użyć paszkwila, bo nie miałby
paliwa? Kontrkandydatem Podrazy, byłby
człowiek, którego nie można publicznie
ośmieszyć, bo nie ma czym. Na dodatek to
Podraza, po raz pierwszy w życiu znalazłby
się pod ogniem krytyki (paszkwila). Kiedy
we właściwym momencie, a więc przed
druga turą, ujawnionoby jego konstrukcję
psychiczną; miękki, niezdecydowany, bojący się podejmować decyzję, asekurant.
Kiedy społeczeństwo dowiedziałoby się, że
ten miły pan nie panuje nad administracją,
procesami decyzyjnymi, ani klikami, które
rządzą naszym miastem. A on jest jedynie
figurantem, sympatyczną wizytówką dla
gawiedzi. Głosujesz na Podrazę, a za nim
już Koćma, Lipczyk i inni. Nie teraz ludzie,
by się o tym dowiedzieli. Teraz nie ma to
istotnego znaczenia. Dowiedzieliby się
przed drugą turą wyborów. Czy dostałby
wtedy wymagane 50%, plus jeden głos? Twierdzę, że nie.

Decydujący ruch
Taka sytuacja mogła zaistnieć, gdyby pełnomocnik PIS - Robert Warwas się nie wygłupił. Dzisiaj szefem PO, byłby Zbigniew
Meres. Partia byłaby bez martwych dusz, z
nieco innym składem personalnym i w sojuszu politycznym z PIS. Jej kandydatem na
prezydenta, byłby - Dariusz Frączek, architekt i główny animator przedsięwzięcia.
POPIS na terenie naszego miasta to 40-45%
elektoratu. Więcej niż ma Podraza. Czym
Sołtysik mógłby zaatakować Frączka? Brakiem wyższego wykształcenia, związkiem
konkubinatu? Śmiech na sali! Czym Frączek
zaatakowałby Podrazę? Wszystkim! To
byłby nokaut. Dąbrowa, byłaby jedynym
miastem w Zagłębiu, gdzie władza zostałaby
odebrana SLD, z konsekwencjami; przebudową, zmianą decyzji, ruchem kadrowym na

wszystkich poziomach: urząd, spółki, jednostki organizacyjne. A najważniejsze społeczność, dowiedziałaby się prawdy o
radosnej twórczości Podrazy i jego ukrytych sterników, i to w konkretnych wymiarach i liczbach, nie jak dotychczas w niepotwierdzonych plotkach, przeciekach.
Na wyraźne polecenie nowego prezydenta,
uczyniłaby to nowa administracyjna kadra
zarządzająca. Kluczem są zawsze kwestie
polityczne.

Prezydent
jest decydentem
Dlaczego ta kwestia jest kluczowa? Ponieważ ustawy kompetencyjne mówią
jasno. Miasto, stoi prezydentem! Tylko
prezydent ma całkowitą władzę nad procesami decyzyjnymi, ruchami personalnymi, całością polityki. Nikt inny. Miasta,
które mają poważnych prezydentów się
rozwijają, modernizują, ściągają inwestorów. Te, które mają słabych, ograniczają się
do trwania, chaosu i kładzenia kostki brukowej w roku wyborczym. Przy silnym
prezydencie, wyasygnowane wolne środki
są przeznaczane na rozwój, przy słabym są
rozdrapywane przez jego otoczenie. Władza Rady Miejskiej jest iluzoryczna. Władza prezydenta jest realna. Prezydent może
służyć mieszkańcom lub sobie i własnemu
dworowi.

Kiedy nie ma
perspektyw
Robert Warwas, grabarz koncepcji Frączka,
byłby dzisiaj obiecującym politykiem z
przyszłością do którego garnęliby się ludzie. Bo każdy chce mieć relacje z kimś,
kto za chwilę będzie wpływową jednostką.
Kim jest teraz? Frączkowi utrącił projekt,
bo jego ambit nie mógł ścierpieć, że nie on
będzie pierwszym. Wdał się w idiotyczną
walkę na której stracił możliwość kandydowania na posła, nie wiadomo nawet, czy
będzie mógł na prezydenta miasta. Może, i
to do czasu imponować swoim studentom i
związkowcom. Po wyborach rozliczą go i z
tego. W PO, bez koalicji z PIS jest świadomość przegranej, stąd kurs na SLD.
Wiedzą, że świata nie podbiją, ale przynajmniej będą bliżej ośrodka decyzyjnego.
Jest to kompromitujące, ale jest w tym
logika. Logika gracza ligi podwórkowej,
szmacianki.

Ja, albo nikt
Członek partii politycznej to człowiek,
który stwierdził: “chcę przewodzić innym
ludziom, mam do tego odpowiednią wiedzę i predyspozycje”.
Są książki, było pięć obrotów koła wyborczego. Nie można dzisiaj zasłaniać się
niewiedzą. Sam napisałem książkę, traktującą o przedmiocie. Wyjaśniałem ludzką
głupotę i prymitywny ambit na przestrzeni
ostatniej dekady. I kolejne roczniki wchodzą w politykę, powielając stare błędy.
Wszystko w imię niepohamowanego imperatywu. Jak nie ja, to nikt inny!
Na tym tle, pozytywnie rysuje się postać Marka Lipczyka. Wszedł do gry, uchwycił
władzę, rządził “po swojemu” i zbankrutował. Potrafił jednak wyzbyć się chorego ambitu i zrozumiał, że najkorzystniejszym dla niego rozwiązaniem jest dać
palmę pierwszeństwa - Zbigniewowi Podrazie.

Dzięki temu, utrzymał stan wpływów w
administracji i gminnej gospodarce, w dalszym ciągu pozostając jednostką wpływową. On potrafił przełamać chory ambit i
wycofał się w cień. Byłoby dobrze, jakby
pisior nieco nauczył się od niego.

Bo życie
kabaretem jest
Wpływ wyborcy na proces elekcji jest
znikomy. Wyborca to klient restauracji,
który korzysta z jej usług. Otrzymuje kartę
dań i może wybierać, ale tylko z tego, co
jest w karcie. Kartę przygotowują partie
polityczne i ich statutowe organy. Jeżeli źle
przygotują kartę dań, łatwo można przewidzieć decyzję klienta. Wyobraźmy sobie
sytuację, kiedy klient wchodząc do lokalu
ma do wyboru; ziemniaki, kapusta, schabowy. Oprócz tego może zamówić pizzę,
kebab lub hamburgera. Wszystko w tej
samej cenie. Co wybierze na obiad? Tak
trudno przewidzieć... Dla mnie nie.
O wszystkim decyduje polityka. Polityką
jest siła, użyta we właściwym czasie, w
celu osiągnięcia założonego celu. Siła z
kolei to: punkt przyłożenia, kierunek działania, zwrot i wartość. Partia polityczna jest
po to, aby przejmować w drodze elekcji i
skutecznie sprawować władzę. Jeżeli tego
nie potrafi, po sześciu obrotach koła wyborczego, to oznacza, że ludzie, którzy do
niej trafili, są jednostkami z przypadku.
Jeżeli co elekcja popełniane są te same
błędy, bez wniosków z poprzednich, to
mamy bardzo poważny problem. Jeżeli
partia Platforma Obywatelska startuje po to,
aby przegrać i podczepić się pod Podrazę,
licząc na ochłapy od stołu, a PIS po to, aby
po raz kolejny poznać smak niebytu, to jest
to przypadek psychiatryczny.
To nie SLD jest silne, ani miasto czerwone.
To mali ludzie, którzy są członkami partii
politycznych, odgrywają przed nami swój
kabaret.

Recenzja
„Ostatni Oszołom” to książka biograficzna, dotycząca bieżących wydarzeń w ujęciu
lokalnym. Walorem publikacji jest jej autentyczność i przedstawienie zachodzących
procesów, jak i postaw osób w nich biorących udział, w takim wymiarze w jakim
występowały naprawdę.
Nie ma w niej, ani blagi, ani elementów propagandowych. Z publikacji bije gorzka
prawda o okresie ostatnich dwudziestu pięciu lat. Dodatkowym atutem jest w miarę
rzetelna dokumentacja przedstawionych zdarzeń. Opisy podparte są nazwiskami
konkretnych osób, które brały w nich udział. Ludzie ci żyją i są w stanie zaświadczyć o ich autentyczności lub fałszu.
Książka w sposób demaskatorski
ujawnia zbitkę ludzkich pragnień i
namiętności, bez upiększeń przedstawia intrygi, podstęp i oszustwa
ludzi uczestniczących w procesach
decyzyjnych, dotyczących ogółu.
Wielu z nich chciałoby, aby powyższe fakty, nigdy nie ujrzały światła
dziennego. Część pełni, lub chce pełnić funkcje publiczne i gra rolę osób
godnych zaufania.
Takich publikacji nie spotyka się na
rynku. Nie przedstawia ona postaw
ludzi znanych z telewizji czy prasy,
lecz twoich najbliższych sąsiadów.
Osób, z twojego otoczenia.
Ludzi z którymi być może się
zetknąłeś w szkole, pracy czy miejscu zamieszkania. Osób na których, być może
oddałeś lub zamierzasz oddać swój głos.
Jest to niewątpliwe nowum. Do chwili obecnej nikt jeszcze nie publikował wspomnień, dotyczących lokalnego środowiska politycznego.
Tym bardziej pozycja godna jest polecenia.
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Jak to z POPIS było
/geneza upa-

Będąc w klasie maturalnej doświadczałem jak ówczesne
autorytety, stanem wojennym - zabijają, dopiero co odradzającą się wolność. Zostałem wrogiem, tych autorytetów - warchołem, elementem antysocjalistycznym, oszołomem. Z grupą podobnych rewolucjonistów zaczęliśmy
się przeciwstawiać, tak jak potrafiliśmy. Później, aresztowanie, amnestia, odmowa współpracy, konsekwencje...
- brak wyższego wykształcenia. Zamiast uniwersytetu,
dwuletnia służba wojskowa i praca w charakterze robotnika. W końcu ujrzałem odradzającą się wolność, a nawet czynnie uczestniczyłem w jej restauracji; Solidarność, Komitet Obywatelski - zostałem radnym. Wówczas
dostrzegłem pazerność i dyletanctwo nowej, demokratycznej już władzy. Byłem młody, bez prestiżu, pozycji i
środków finansowych. Nie wszedłem w ten establishment. Emigrowałem wewnętrznie... Próbowałem
działalności w różnych partiach, ale wszędzie to samo;

małostkowość, cwaniactwo, mamona...
Dużo czytałem, zdobyłem pewną wiedzę, ale nieformalnie,
bez urzędowego potwierdzenia. Dopiero pięć lat temu,
splot okoliczności spowodował, że zacząłem się ocierać o
pieniądze. Nie jakieś wielkie, ale pozwalające na działalność na lokalnym rynku. Napisałem i własnym sumptem
wydałem książkę autobiograficzną “Ostatni Oszołom”,
poświęconą lokalnej polityce. Uważałem, że tak należy
zacząć. Najpierw pokazać, kim jestem i skąd się wziąłem.
Poprosiłem kilkanaście życzliwych osób, aby pomogły mi
w drugiej fazie - promocji. Dzięki ich pomocy mogłem
kandydować na urząd prezydenta miasta. Wynik mierny,
ale nie o to chodziło. Chciałem pokazać, że wracam z emigracji i to z bronią. Już nie młodzieniec, ale mężczyzna.
Ten przekaz nie był adresowany do społeczeństwa, ale do
lokalnych liderów. Każdy z nich ma się określić. Gra ze
mną, czy przeciwko. Przekaz był czytelny.

POPIS recepta na władzę

Dialog z Meresem

Aby w mieście takim jak nasze wygrać
wybory, bez powiązania z układem postkomunistycznym, należy doprowadzić do
koncentracji sił. To znaczy koalicji dwóch
partii: Prawa i Sprawiedliwość i Platformy
Obywatelskiej. Złączyć te dwa elektoraty w
jeden. Ze wspólną listą radnych i kandydatem na prezydenta. Tylko, w takim przypadku jest szansa na uchwycenie urzędu
prezydenta i większości w Radzie Miejskiej. Każde inne rozwiązanie zmusza prezydenta do kupowania radnych opozycji,
co demoralizuje władzę.

Nawiązałem z nim kontakt, który systematycznie kontynuowaliśmy. Po kilku rozmowach zaczęły topnieć początkowe lody.
Zaczynaliśmy przekonywać się do siebie.
Dostrzegałem pierwsze symptomy słuszności moich założeń. Upewnił mnie w tym
incydent z lokalem. Biuro Meresa i moje,
mieściło się w jednym budynku na tym samym piętrze. Budynek był własnością gminy, w zarządzie MZBM. Jak tylko zacząłem
łapać chemię z senatorem, dwóch panów
(Ireneusz Adamczyk i Tadeusz Jaworski),
decydentów w przedmiotowej sprawie, postanowiło wymówić mi lokal i przekazać
Maciejowi Gadaczkowi, reprezentantowi
młodego Gierka (erodeputowany). Obaj
panowie byli członkami PO, podczepionymi
pod Beatę Liberę-Małecką i SLD. Wychodzili z założenia, że moje kontakty z Meresem są przypadkowe, dyktowane wyłącznie
geografią. Jak nie będziemy w jednym budynku, przestanę go zarażać herezjami. To z
kolei, było dowodem, że senator odbiera
prawidłowo, wysyłane przeze mnie fluidy i
komuś je przekazuje. Dodatkowym tego
potwierdzeniem, było zachowanie prezydenta - Zbigniewa Podrazy. Poznaliśmy się, jako
nierówni rywale w kampanii 2010r. Udałem
się do niego w kwestii wymówienia, ale on
decyzję podtrzymał. Zbigniew Podraza
(czerwony), podtrzymał decyzję o wymówieniu lokalu Dariuszowi Frączkowi
(czarnemu) rywalowi, którego normy nakazywały traktować kurtuazyjnie, by nie być
posądzonym o małostkowość i wykorzystywanie piastowanej funkcji do walki politycznej. Za taką decyzją musiały stać ważniejsze i istotniejsze argumenty, niż kultura i
dobry obyczaj. Był to dla mnie czytelny
sygnał. Skoro się mnie boją, to znaczy, że
jestem na kursie i ścieżce.

Partnerów rozpoznanie
bojem
Z PIS nie przewidywałem większych trudności. Wywiad, jak się później okazało
błędnie, scharakteryzował mi osobę nowego pełnomocnika - Roberta Warwasa jako młodego, otwartego na logiczne argumenty człowieka. Potwierdziła, to pierwsza z nim rozmowa latem 2011r. Przedłożyłem mu plan przyszłej zwycięskiej koalicji. Odniosłem wrażenie, że się ze mną
zgadza. Z tej strony nie przewidywałem,
większych trudności. Problemem, była
wówczas PO. Partia ta, była kluczem, dlatego, że posiadała większy elektorat od PIS,
w dodatku była partią fikcyjną. Zbudowaną
na oszustwie i martwych duszach. Jej szefem, był – Krzysztof Stachowicz, znany mi
polityczno-biznesowy cwaniaczek. Porozumienie z nim nie wchodziło w grę, dlatego, że rewolucjonista nie wchodzi w
alianse z hochsztaplerem. Rewolucjonista
hochsztaplera eliminuje. Musiałem w szeregach tej partii znaleźć człowieka o znacznym autorytecie, nie koniecznie orła, ale
rzetelnego. Wybór padł na Zbigniewa Meresa - senatora, emerytowanego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Meres wydał mi się postacią najwłaściwszą z kilku powodów. Był stosunkowo
młodym emerytem z wysokim uposażeniem, a zatem nie będzie pazerny na pieniądze. Senator, a zatem posiadał znaczne
stosunki i prestiż. W życiu osiągnął niemal
wszystko: rodzinę, dom, stabilizację, wysoką pozycję społeczną. Do szczęścia brakowało mu jedynie - splendoru. Ja mogłem
mu ten splendor dać, jako czynne uczestnictwo w sprzątaniu naszej stajni augiasza i
tworzeniu nowej rzeczywistości.

Dael z senatorem
Przekonałem Meresa, że dotychczasowa PO
to obciach. Wstyd, aby człowiek z taką pozycją jak on, firmował cwaniactwo i tupet
Stachowicza. Platformę uzdrowić nie sposób. Trzeba ją rozwiązać i stworzyć na nowo
z nowymi ludźmi i nim, jako przyszłym
szefem. Należy to uczynić tak, aby odrodzona struktura nie wpadła w ręce Beaty
Libery-Małeckiej (poseł). A to dlatego, że
pani ta widzi alians tylko z SLD. Podraza jest
jej przyjacielem. Razem byli radnymi, razem
nieuczciwie zostali dyrektorami szpitala,

razem szli do parlamentu. Meres co prawda
też miał czerwone konotacje, ale miał również świeżo w pamięci 2006r, kiedy to czerwony za pomocą paszkwila, pozbawił go
prezydentury miasta. I ta uraza była istotna.
PIS, ani Frączek świni mu nie podłożyli.
Wstępne porozumienie zostało zawarte. Ja
porozmawiam z Matusiewiczem (po śmierci
Dolniaka, mentor Stachowicza w PO) jeżeli
to nie pomoże, wywołam ulotkami “huczek”
na mieście, że Stachowicz to oszust, a PO to napompowana fikcja. Kiedy sytuacja dojrzeje, on jako senator, złoży wniosek do
Zarządu Wojewódzkiego o rozwiązanie
struktury w mieście. Deal był następujący. Ja
pomagam stworzyć mu na nowo PO, pod
jego przywództwem. On popiera koalicję z
PIS, i nie widzi przeszkód, abym ja był kandydatem, tej koalicji na prezydenta miasta.
Reszta spraw do późniejszego uregulowania.

Cios w plecy od PIS
Szybko należało doprowadzić do związania
PIS z PO, rozumianego jako układ: Frączka,
Meresa i Warwasa, dotyczący koalicji i jej
warunków. Jakież było moje zaskoczenie
kiedy dowiedziałem się, że ten ostatni szyje
pode mną buty i to w ordynarny sposób.
Montuję majstersztyk swojego życia - POPIS, a potencjalny partner, z ukrycia za moimi plecami rozpruwa moją konstrukcję.
Awantura. Warwas się wypiera, bagatelizuje,
ale ja wiem, że jest zawistnym dyletantem.
Zawistnym o wpływy. Istotnym jest, że pełnomocnikowi Warwasowi niczego nie zabierałem. PIS w mieście nie miał żadnych szans
nawet na przedpokój władzy, a ze mną i
Meresem stojącym na czele PO, wchodził na
salony. A mimo to, ten młody, wykształcony
staje okoniem, bo nie on będzie głównym
beneficjantem układu. Będzie beneficjantem,
ale nie głównym.

Policja wchodzi do gry
Brak porozumienia z PIS, uniemożliwia mi
kontynuowanie operacji na odcinku PO. Mój
majstersztyk - POPIS, tkwi w zawieszeniu.
Czekam, może się młodzian opamięta. Może
funkcja czasu spowoduje pozytywną refleksję w jego świadomości. Tymczasem eksploduje bomba. Policja - wydział PG, zatrzymuje Stachowicza pod zarzutem płatnej
protekcji. Tego można się było spodziewać.
Na pieniądze reagował jak narkoman na
heroinę i przedawkował. Problem jednak w
tym, że wydarzyło się to w niewłaściwym
momencie. Gdybym miał układ z PIS, byłby
to wymarzony prezent dla mnie i Meresa, ale

obecnie jest to problem. Dopóki nie mam
układu z PiS Stachowicz musi blokować
funkcję przewodniczącego PO. W przeciwnym wypadku, PO przejmie posłanka i
obierze kurs na SLD. Sytuacja robi się
dramatyczna. Z Meresem nie mogę się
spotkać, gdyż zawsze głosiłem, że PIS to
moje małpy i mój cyrk. Okazało się, że nie.
Tracę wiarygodność w jego oczach. Moje
prywatne relacje z senatorem nie mają nic
do rzeczy. Porozumienie w polityce zawiera się według układu sił, a nie sympatii
osobistych. Mam PIS jestem partnerem, nie
mam - jestem tylko Frączkiem, osobą fizyczną. Sytuacja nabiera dynamiki. Stachowicz musi odejść z partii. Wyborów
zrobić nie sposób, ponieważ za dużo martwych dusz. Rozgrywa się najczarniejszy
scenariusz. Nie mając potwierdzonego
układu ze mną i Warwasem - Meres spotyka się z Liberową i rozmawiają jak senator z posłanką. Muszą rozwiązać problem
wewnętrzny. Realizują mój zamysł. Składają pismo o rozwiązanie struktury. Przy
Meresie mnie nie ma, bo nie dowiązałem
PIS. Jest za to Liberowa, a ona jest silniejsza psychicznie - wynik jest oczywisty.
Odnowiona PO, będzie należała do niej i
obierze kurs na SLD. To koniec moich
zamierzeń. Zwykły młody zawistnik, który
nie będzie nic znaczył umocowany na szefie PIS, wyeliminował mnie z polityki na
najbliższe cztery lata i siebie również.

Wojna domowa
Oceniam sytuację. Mam kilka miesięcy zanim PO się zwiąże na nowo, przeprowadzając wybory wewnętrzne. To, że wygra je Liberowa jest oczywiste. Nie jest
orłem, ale wie czego chce. Muszę szybko
zanim to się dokona, doprowadzić do rewolucji w PIS, obalić nieodpowiedzialnego
zawistnika, by podjąć zamarły dialog z
Meresem. Piszę notę i rozsyłam po bazie
adresowej środowiska PIS, namierzonej
przez wywiad. Opisuję wytworzoną sytuację i wnoszę o zaproszenie mnie na ich
zebranie, celem zreferowania sytuacji. Tam
ferment, skąd mam ich adresy? Będą wytaczać mi proces! Zostaję największym
sukinsynem, jakiego ziemia nosiła. Do
istotnych kwestii, zasygnalizowanych w
piśmie nikt się nie odnosi, oprócz posłanki Ewy Malik. Przysyła mi grzecznościowy
list, że jako osoba z zewnątrz nie mogę być
zaproszony na zebranie partii bo uwaga....
“Statut tego nie przewiduje“. Wystosowuję
drugie pismo. Tym razem, to ja zapraszam
ich na spotkanie. W liście wręcz krzyczę.
Czas jest krótki! Jeżeli mnie nie posłuchacie wylądujecie na śmietniku! Za miesiąc,
może dwa Liberowa, przejmie PO, a to
oznacza, że Zbigniew Podraza ma trzecią
kadencję w kieszeni. Wszyscy, będziemy
bankrutami. Nikt nie przychodzi. Dochodzą
mnie głosy oburzenia pobudzonych członków PIS. Według ich opinii jestem; ubekiem, alkoholikiem, złodziejem adresów,
rozbijaczem ich partii i oczywiście największym sukinsynem, jakiego ziemia
nosiła. PO to oni nie trawią, bo tak trzeba...
I mnie również. Uff...

Kiedy dym opada
Sytuacja w PO się normalizuje. Zgodnie z
przewidywaniami Liberowa przejmuje partię. Krystalizuje się trzech liderów: Beata
Małecka-Libera, Zbigniew Meres, Artur
Borowicz. Ten ostatni bez decyzji, bo jest
dyrektorem pogotowia, a to oznacza, że jest
niewolnikiem. Za niewolnika decyduje jego
pan, czyli pracodawca.
Cd na str. 8
str. 7

Jak to z POPIS było
Cd ze str. 7
Odnowiono członkostwo ok. 100 osobom, wśród nich połowa to martwe dusze. Bez pompki, ci ludzie nie potrafią.
Początkowo Liberowa już w pierwszej turze chciała poprzeć Podrazę, ale napotkała opór. W efekcie wystawiono
figuranta - Marka Węgrzynowicza, radnego o miękkiej
konstrukcji psychicznej, niegroźniego. Za niego decyzje
podejmie dwóch panów; Tomasz Tomczykiewicz i starosta powiatu myszkowskiego, który jest jego pracodawcą.
A będzie to decyzja taka, jaką zechce Liberowa. Nawet
jak wejdzie do drugiej tury, to i tak przegra z Podrazą, w
zamian za pewne beneficja dla niej i ludzi z jej obozu.
PIS z kolei po odrzuceniu mojej koncepcji zawiązuje koalicję z Grzegorzem Jaszczurą (dawniej UPR, obecnie
KNP) nazwali się Konfederacją Dąbrowską. Warwas ma
w końcu to czego chciał - pozycję dominującą w koalicji.
Tylko, po co? Na władzę nie mają szans. Będą strzelać do
Podrazy, aferą Centrum Onkologicznego, starymi tematami i licytować się z Niezależnymi (Bober, Stachowicz,
Pasek), kto bardziej dokopie prezydentowi. Wystrzelają
całą amunicję przed pierwszą turą, bo do drugiej i tak nie
wejdą.

APEL
Odrzuć!
- ambicyjki politykierów, którzy za pieniądze sprzedadzą każdego nawet siebie.

Odrzuć!
- dyletantów, którzy przechwyciwszy szyld polityczny udają mądrych, chociaż nie
rozumieją najprostszych procesów.

Odrzuć!
- oszustów pompujących koła, którzy uczciwie nie potrafią funkcjonować.

Odrzuć!
- tych co w tym procederze uczestniczą i tych co na niego przyzwalają.

Odrzuć!
- nieudaczników, którzy nie potrafią wytworzyć wartości dodanej i drugiemu nie pozwolą.
To są obecne partie polityczne. Nie odbierzemy im teoretycznego państwa, ale
odsuńmy od samorządu.
Jeżeli zetknąłeś się z tym zjawiskiem i podzielasz mój pogląd, przyłącz się do inicjatywy. Pobijemy ich własną bronią. Ich szyldem, bez
którego nie znaczą nic.
Apeluję do byłych i obecnych członków, sympatyków, wyborców PIS i PO. Zróbcie to, czego nie będziecie się wstydzili.
Niech politykierzy zostaną z martwymi duszami i swoimi marionetkami.
Przyłącz się do Komitetu POPIS.
KONTAKT:

Dariusz FRĄCZEK
tel. 604-433-184
e-mail: d.fraczek@wp.pl
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