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Przewodniczący Rady Miasta Żory

Wielce Szanowny Panie Kosztyła,

nasze  Stowarzyszenie  od  dwóch  lata  stara  się  poszerzyć  jawność  działań  spółek

komunalnych Miasta  Żory.  Robimy to,  byśmy wspólnie,  wszyscy wiedzieli  więcej  o działaniach

żorskich spółek miejskich, ich zarządów, o pożytkach płynących z działalności spółek miejskich i o

sposobie zarządzania naszym wspólnym dobrem, jakim jest mienie komunalne. Niestety, prezesi

żorskich spółek komunalnych, a szczególnie prezes spółki Nowe Miasto, Arkadiusz Tomaszewski

są temu przeciwni i chcą wszystko robić w tajemnicy. 

Od dwóch lat nasze Stowarzyszenie wysyła wnioski do zarządów spółek komunalnych, w

których  100% udziałów  ma  Miasto  Żory  o  udostępnienie  wielu  informacji  publicznych  m.in.  o

zasadach  wykorzystania  mienia  spółek  do  celów  prywatnych,  nagrodach  wypłaconych

zarządzającym spółkami i wreszcie o udostępnienie mieszkańcom Żor rejestru umów zawieranych

przez żorskie spółki miejskie. Nie chcemy poznawać szczegółów umów, wystarczy podanie z kim,

kiedy,  na co i  na jaką kwotę spółki  miejskie  zawierały  umowy.  Prezesi  Nowego Miasta i  ZTK

odmawiają  udostępniania  tych  informacji.  Prezes  Tomaszewski  z  Nowego  Miasto  to  w  ogóle

odmawia  udostępniania  jakichkolwiek  informacji  o  działaniach  swoich  i  spółki  miejskiej,  którą

zarządza. Więcej, zastrasza mieszkańców, grożąc im procesami, jeśli będą komentować to co on

wyrabia z tą spółką miejską. Za to prezes Tomaszewski bardzo chętnie wyciąga rękę po pieniądze

z budżetu miasta. Oczywiście nie dla siebie, a po to by spółka, którą kieruje nie zbankrutowała. No

bo jakby zbankrutowała to on nie miałby tych 200 tysięcy złotych rocznego wynagrodzenia. To

mogłoby  wywołać  u  prezesa  Tomaszewskiego  stres,  a  nawet  łzy  rozpaczy,  a  przecież  po  co

chłopak ma się denerwować.
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Natomiast prezes żorskich wodociągów nie chce podać dokładnej specyfikacji wydatków z

tych pieniędzy, które zbiera z opłaty za tzw. deszczówkę. To musi być jakaś wielka tajemna wiedza

i chyba bardzo niebezpieczna, skoro nie chce powiedzieć Żorzankom i Żorzanom na co dokładnie

wydaje kasę z deszczówki, którą to kasę z nich ściąga.

Piszę do Pana,  bo przysłuchując się posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta Żory

usłyszałem,  jak  Pan  chwalił  się,  że  zadzwonił  do  prezesa  wodociągów  i  do  prezesa

Tomaszewskiego z Nowego Miasta, a ci od razu Panu powiedzieli przez telefon z kim zawierali

umowy na usługi prawne, od kiedy są te umowy, kiedy i  czy je  rozwiązali.  Tak od razu Panu

powiedzieli  przez  telefon  to,  czego  nie  chcą  udostępniać  innym  mieszkańcom  Żor.  To  może

świadczyć, że prezesi miejskich spółek słuchają się Pana niczym swego Szefa. 

Pan  do  nich  zadzwoni  i  powie,  żeby  przestali  się  wygłupiać  i  udostępnili  nam  rejestr

wszystkich umów jakie zawarli w spółkach miejskich od 2014 roku. Pana się posłuchają.

My ten rejestr opublikujemy w internecie, by każdy mieszkaniec miasta wiedział jak, ile i na

co wydają pieniądze spółki miejskie.

Aha, Pan zadzwoni do prezesa Pieczonki i powie mu, żeby przestał się bać i nam przesłał

tę  specyfikację  wydatków z  deszczówki  zbieranej  od  Żorzanek i  Żorzan.  My  tylko  chcemy ją

opublikować. Tego Pan chyba się nie boi.

Co do prezesa Tomaszewskiego, to Pan mu powie, żeby przestał zastraszać mieszkańców

Żor, którzy komentują publicznie to co on wyprawia w tej spółce. To żeby przestał wyprawiać to co

wyprawia też może mu Pan powiedzieć. Co wyprawia? O to też niech się Pan zapyta. Panu powie,

bo mieszkańcom Żor nie chce powiedzieć. Jak prezes Tomaszewski już Panu powie wszystko, jak

na spowiedzi, to niech Pan to spisze i wyśle do prokuratorów okręgowych w Gliwicach. Oni też z

chęcią się dowiedzą.

W imieniu stowarzyszenia zwykłego Grupa Działamy

Dariusz Kos
przedstawiciel reprezentujący 
stowarzyszenie zwykłe Grupa Działamy
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