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SZANOWNI
MIESZKAŃCY
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW!

Chciałbym Państwu przedstawić pierwszy numer 
nowej prasy, jaką będą Państwo mogli spotkać na 

terenie gminy Chocianów.
 
Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy 
się zostać wydawcą nowej prasy, jest sposób w jaki 
obecna władza w Chocianowie, wykorzystuje do celów 
politycznych „Głos Regionu”.

Gazeta ta przez dłuższy czas była wydawana przez 
Fundację „Dumni z Chocianowa”, czyli fundację, która 
za prowadzenie oficjalnej strony internetowej Gminy 
Chocianów, otrzymywała 12 tysięcy złotych miesięcznie. 

Bardzo często w opinii wie-
lu mieszkańców, artykuły 
w Głosie Regionu mijają 
się z prawdą i są bardzo 
stronnicze. Nie ma to nic 
wspólnego z rzetelnym 
informowaniem mieszkań-
ców o sytuacji w Gminie, 
dlatego mieszkańcy zaczęli 
domagać się prasy, która 
pokazywałaby inny punkt 
widzenia poszczególnych 
spraw związanych z naszą 
gminą. Tym bardziej, że po 
bezstronnym i apolitycz-
nym Informatorze Gminy 
Chocianów, pozostało 
wspomnienie. 

Sygnały o potrzebie powstania niezależnej prasy poja-
wiały się z różnych stron. Czasami od zwykłych miesz-
kańców, nie biorących bezpośredniego udziału  
w wydarzeniach politycznych, a po prostu interesują-
cych się lokalnymi sprawami. Tacy ludzie dostrzegają do 
czego potrzebna jest prasa naszym rządzącym i wielu 
osobom się to po prostu nie podoba. 

Czego mogą się Państwo spodziewać w „Naszej Gminie 
Chocianów”?

Przede wszystkim prawdy i rzetelnego przed-
stawiania faktów. To co najbardziej uderza 
w przekazie medialnym „Głosu Regionu” i 

strony chocianow.pl to po prostu zakła-
mywanie rzeczywistości na korzyść 

naszej władzy.

Zapraszam do lektury!
Redaktor Naczelny 

Adam Król

ARTYKUŁY 
W GŁOSIE 
REGIONU MIJAJĄ 
SIĘ Z PRAWDĄ 
I SĄ BARDZO 
STRONNICZE. 
NIE MA TO NIC 
WSPÓLNEGO 
Z RZETELNYM 
INFORMOWANIEM 
MIESZKAŃCÓW 
O SYTUACJI 
W GMINIE

PO CO TA GAZETA?
NA INAUGURACJĘ NOWEJ PRASY, WYWIAD Z PREZESEM STOWARZYSZENIA  

„NASZA GMINA”, MATEUSZEM SARŻYŃSKIM \\\ 

NGC:- : - Cześć Mateusz!
MATEUSZ SARŻYŃSKI: - 
Dzień dobry! 

NGC:- Nowa prasa w naszej 
gminie stała się faktem. 
Mieszkańcy z pewno-
ścią zastanawiają się czy 
jest potrzebna oraz przede 
wszystkim, po co została 
wydana.
MS:- „Głos Regionu” zbyt 
często naginał rzeczywi-
stość do własnych potrzeb, 
a raczej do potrzeb władzy, 
aby pozostało to bez reakcji. 
Każdy samorząd powinien 
zapewniać mieszkańcom 
dostęp do obiektywnych 
źródeł  informacji. Tak było 
w latach poprzedzających 
kadencję Tomasza Kulczyń-
skiego, gdy wydawany z 
pieniędzy budżetowych 
był gminny Informator. Do 
pewnego momentu pienią-
dze pochodzące z budżetu 
gminy trafiały na konto 
prywatnej fundacji prowa-
dzącej stronę chocianow.pl, 
która wydawała prasę 
mającą na celu dyskredy-
towanie wszystkich, któ-
rzy mogą  zagrozić  obecnej 
władzy. W międzyczasie 
wydawca się zmieniał, ale 
kompletnie nie zmieniała 
się retoryka. Generalnie 
uważam, że możliwości 
wydawnicze tego typu po-
winny być gminom usta-
wowo ograniczone. 

NGC:- Kiedy stwierdziłeś, 
że już dłużej czekać nie 
można i w Chocianowie 
musi pojawić się inny punkt 
widzenia?
MS:- Punktem kulminacyj-
nym były ostatnie wybo-
ry uzupełniające do Rady 
Miejskiej, gdzie „Głos Regio-
nu” maksymalnie skupił się 
na promocji kandydatów 
sprzyjających naszej wła-
dzy a dyskredytował mnie 
oraz Sławomira Sobczy-
szyna. Dowolne łączenie 

różnych osób w artykułach 
chocianow.pl czy Głosu Re-
gionu, to już pewna norma. 
Na rzekomo oficjalnej stro-
nie naszej gminy pojawiają 
się czasami grafiki, które w 
szanującym się samorządzie 
nie powinny nigdy się  zna-
leźć w przestrzeni medianej. 
Mi osobiście jako podatniko-
wi i mieszkańcowi Chocia-
nowa, jest wstyd za poziom 
jaki obecnie prezentuje nasz 
samorząd, zwłaszcza w kon-
tekście medialnym. 

NGC:- Krytykujesz polity-
kę medialną naszej gminy. 
Czy na innych obszarach 
działania naszego samorzą-
du również widzisz koniecz-
ność zmian?
MS:- Oczywiście. Kandy-
dując w wyborach w 2018 
roku, nie spodziewałem się 
w jakim kierunku podąży 
nasz samorząd. Przykłady 
można wymieniać po kolei, 
w każdym elemencie skła-
dającym się na całość jaką 
jest gmina Chocianów. Od 
początku obecnej kaden-
cji często było słychać gło-
sy, że części mieszkańców 
ciężko było spotkać się  z 

burmistrzem, że często był 
nieobecny w urzędzie. Na-
leży przypomnieć, że każdy 
burmistrz jest również kie-
rownikiem urzędu, który 
mu podlega, więc codzienna 
obecność w pracy powinna 
być poniekąd jego obowiąz-
kiem. Tak było w latach 
poprzednich. Jeśli chodzi 

o reprezentowanie naszej 
gminy na zewnątrz, to w 
przypadku członkostwa w 
ZGZM, nasz burmistrz od 
początku kadencji przestał 
nas praktycznie reprezen-
tować na forum tego ponad-
gminnego związku. Efekt? 
Jako jedyny włodarz spo-
śród gmin członkowskich 
ZGZM, nie jest on reprezen-
tantem swojego samorzą-
du. Co jeszcze bardzo zna-
mienne, w naszej gminie 
ogromną wagę przywiązuje 
się do tego co złośliwi na-
zywają  propagandą, a inni 
PR-em. Czyli najważniejsze, 
aby wszystko wyglądało do-
brze. Nie lepiej jest w Radzie 
Miejskiej.

Praca w komisjach rady jest 
dla niektórych radnych nie-
osiągalna. Coś co kiedyś było 
ustalane na pierwszej sesji i 
poniekąd było normą, dziś 
było często przedmiotem 
kilkumiesięcznych sporów. 
Zmieniono tabelę wynagro-
dzenia radnych w ten spo-
sób, że samo bycie radnym 
jest obecnie premiowane 
minimalną dietą w wyso-
kości około 100zł, natomiast 

jeśli szczęśliwy radny dołą-
czy do którejś komisji, wte-
dy jego uposażenie rośnie 
do kwoty ponad 1000zł. 
To bezczelne i skandalicz-
ne zachowanie, jakiego 
za czasów burmistrzów 
Skibickiego i Kowalskiego 
Chocianów nie pamięta. Na 
sesjach uchwały notorycz-

nie są podrzucane tuż przed 
rozpoczęciem obrad, tak 
aby wcześniej radni i być 
może opinia publiczna, nie 
zdążyli zaprotestować przed 
uchwałami najbardziej kon-
trowersyjnymi. Blokowa-
na jest również możliwość 
swobodnej wypowiedzi, 
poprzez notoryczne zamy-
kanie dyskusji. Jeżeli wła-
dza boi się otwartej dyskusji 
i krytyki, to czy kiedykol-
wiek w ogóle powinna być 
władzą?

NGC:- To samo tyczy 
się gminnych jednostek 
organizacyjnych?
MS:- Cechą charakterystycz-
ną jest ogrom zmian i to nie-
koniecznie słusznych, jakie 
w tej kadencji zachodziły w 
poszczególnych spółkach. 
Wydaje mi się, że to RCK sta-
ło się instytucją  najbardziej 
kontrowersyjną, z uwagi 
na niechętne dzielenie się 
informacją publiczną na te-
mat funkcjonowania spółki, 
częstymi zmianami dyrek-
torów, czy też znacznym 
zwiększeniem dochodów 
jednostki w porównaniu do 
lat poprzednich. Do dziś nie 

został podany do informacji 
publicznej raport na temat 
likwidacji MZGKIM i utwo-
rzenia w jej miejsce referatu. 
Zamiast uczciwego rozlicze-
nia się, mieliśmy żenujące 
insynuacje na podstawie 
rozmazanych dokumentów, 
które bez cienia zażenowa-
nia opublikowała strona 

SŁOWO WSTĘPU \\\

Samo bycie radnym jest obecnie premiowane mini-
malną dietą w wysokości około 100zł, natomiast jeśli 
szczęśliwy radny dołączy do którejś komisji, wtedy 
jego uposażenie rośnie do kwoty ponad 1000zł. To 
bezczelne i skandaliczne zachowanie, jakiego za cza-
sów burmistrzów Skibickiego i Kowalskiego Chocia-
nów nie pamięta

\\\
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chocianow.pl. Co można z 
nich wywnioskować? Nic. 
I z tym ogromem informa-
cji pozostaniemy zapewne, 
jeszcze przez jakiś czas.

NGC:- Obecnie władza 
sytuację w Radzie Miejskiej 
tłumaczy brakiem chęci do 
współpracy radnych opozy-
cyjnych.
MS:- Słowo „współpraca” 
zostało w obecnej kaden-
cji całkowicie wypaczone. 
Obecnie współpracą jest 
aprobata dla wszelkich 
działań podejmowanych 
przez ratusz. Przykładem 
jest wspomniana wyżej sy-
tuacja w Radzie Miejskiej 
i brak woli ze strony bur-
mistrza do bezpośrednich 
spotkań z radnymi, o czym 
często wspominał radny 
Piotr Piech. Żeby być obec-
nie uznanym za radnego, 
który chce współpracować 
należy głosować tak jak 
życzy sobie tego władza. O 
braku współpracy ze strony 
burmistrza ze Związkiem 
Gmin Zagłębia Miedziowe-
go też już mówiłem. Kwe-
stia współpracy z innymi 
gminami, też pozostawia 
wiele do życzenia. Kiedy 
inne gminy z powiatu po-
lkowickiego podpisywały 
list intencyjny w sprawie 
klastra energii, naszej gmi-
ny tam nie było. Kiedy inne 
gminy z naszego powiatu 
budują PSZOKi na 
swoim terenie, 
nasza gmina 
tego nie robi. 
Dopiero w 
momencie, 
gdy roz-
począłem 
z b i ó r -

kę  podpisów pod petycją  w 
sprawie budowy takiego 
PSZOK-a na terenie naszej 
gminy, nasza władza rozpo-
częła działania w tym kie-
runku. Póki co podano tylko 
informację o zamiarze bu-
dowy podobnego PSZOK-a 
do tych z sąsiednich gmin, 
ale to zawsze coś. To jest w 
mojej opinii współpraca z 
lokalnymi samorządami, na 
bardzo niskim poziomie. 

NGC:- Czy uchylisz czy-
telnikom rąbek tajemni-
cy, jakie dalsze plany ma 
Stowarzyszenie „Nasza 
Gmina”?
MS:- W ramach Stowarzy-
szenia „Wspólna Inicjaty-

wa” byłem 

inicjatorem wystawy, jaką 
zaprezentowaliśmy w sierp-
niu 2020 roku przy naszej 
parafii. Historia prywatnie 
jest jednym z moich zainte-
resowań i myślę, że w tym 
kierunku chciałbym konty-
nuować swoją działalność. 
Działając na przestrzeni 
ostatnich lat, często wystę-
powałem z pismami do róż-
nych instytucji w sprawach 
związanych z m.in. bezpie-
czeństwem na terenie naszej 
gminy, inwestycjami czy 
gospodarką odpadami. W 
ostatnim czasie wystosowa-
łem również petycję  do na-
szego burmistrza w sprawie 
budowy PSZOK-u na terenie 
naszej gminy. Jednak bez 
wchodzenia w szczegóły, 
większość tego typu działań 
będziemy chcieli kontynu-
ować w Stowarzyszeniu 
„Nasza Gmina”. Czy będzie 
coś nowego? Poza kolejnymi 
wydaniami „Naszej Gminy 
Chocianów” myślę, że tak, 
ale to niech pozostanie, póki 
co tajemnicą. 

NGC:- W międzyczasie 
zakończyłeś działal-
ność w Stowarzyszeniu 

„Wspólna Inicjatywa”?
MS:- Tak, to prawda. Uzna-
łem, że tak będzie najlepiej, 
z uwagi na inne plany jakie 
będę chciał teraz realizować. 
Chciałem poświęcić się  in-
nym działaniom, w tym wy-
daniu tej gazety. Dzięki pracy 
członków Stowarzyszenia 
„Wspólna Inicjatywa” udało 
nam się kilka rzeczy przez 
ponad rok zrobić: festyn 
rodzinny, pomoc dla domu 
dziecka w Legnicy, trochę 
pism do różnych instytucji, 
dzięki jednemu z nich które 
napisałem powstało przej-
ście dla pieszych obok parku, 
czy wspomniana wcześniej 
wystawa.  Skupiłem się te-
raz na innych działaniach w 
ramach Klubu Konfederacji 
Polkowice czy też Stowarzy-
szenia „Nasza Gmina”, które 
jest wydawcą tej gazety. W 
ramach Klubu organizujemy 
konferencje prasowe, sta-
ramy się pokazywać swoje 
działania w powiecie polko-
wickim. Ostatnio w naszej 
gminie gościł nawet Woj-
ciech Sumliński wraz z Mar-
cinem Rolą i posłem Krzysz-
tofem Tudujem. To spotkanie 
organizowałem właśnie w 

ramach Klubu Konfederacji 
Polkowice. 

NGC:- Co z politycznymi 
planami w Chocianowie? 
MS:- Czas pokaże. Startowa-
łem do tej pory w wyborach 
do Rady Miejskiej i z pewno-
ścią  nie powiedziałem jesz-
cze ostatniego słowa, wręcz 
przeciwnie. Sytuacja w poli-
tyce na różnych szczeblach 
potrafi zmieniać się z dnia 
na dzień. Lada dzień w 
naszej gminie dojdzie do 
referendum o odwołanie 
Burmistrza oraz Rady 
Miejskiej, a tego przecież 
jeszcze kilka tygodni temu 
nikt się nie spodziewał. 
Przed nami jednak w 

pierwszej kolejności raczej 
wybory parlamentarne, a 
dopiero później samorządo-
we i z tego co wiem, być może 
nawet dopiero wiosną  2024 
roku! Działanie dla dobra i 
rozwoju naszej gminy, są dla 
mnie jednak priorytetem. 

NGC:- Czy działalność  
w Stowarzyszeniu „Nasza 
Gmina”, łączy się z Waszymi 
planami politycznym?
MS:- Są osoby, które działa-
ją z nami, ale nie chcą nigdy 
uczestniczyć w żadnych 
rozgrywkach politycznych. 
Nie mamy uściślonych żad-
nych konkretnych planów 
politycznych. Wszystko jest 
tak dynamiczne, że nawet 
nie wiemy w jakim miej-
scu możemy znajdować się 
za rok. Tutaj działają osoby, 
które chcą coś zrobić dla 
ogółu i czują  taką potrzebę. 
Jeśli doszukiwać się  gdzieś 
Stowarzyszeń o charakte-
rze politycznym, to może 
Chocianów 2023. Nazwa ta 
zbieżna jest z nazwą klubu 
radnych, a wcześniej był to 
klub radnych Tomasz Kul-
czyński 2018. Być może bę-
dzie to baza dla przyszłych 

wyborów, w przypadku 
naszej organizacji nie prze-
widuję takiego scenariusza. 

NGC:- W takim razie, ży-
czę powodzenia w realizacji 
planów.
MS:- Nie dziękuję, pandemia 
co prawda w Polsce wydaje 
się  zakończona, ale mamy 
z kolei niepewność za na-
szą wschodnią granicą. Oby 
przyszłość przyniosła nam 
w końcu długo wyczekiwa-
ny spokój, wtedy o wiele 
łatwiej będzie realizować 
jakiekolwiek plany. 

NGC:- Dziękuję za rozmo-
wę. 
MS:- Dziękuję również.

Dzięki pracy członków Stowarzyszenia „Wspólna Inicja-
tywa” udało nam się kilka rzeczy przez ponad rok zro-
bić: festyn rodzinny, pomoc dla domu dziecka w Legni-
cy, trochę pism do różnych instytucji, dzięki jednemu z 
nich które napisałem powstało przejście dla pieszych 
obok parku, czy wspomniana wcześniej wystawa. 

\\\

Słowo „współ-
praca” zostało 
w obecnej ka-
dencji całkowi-
cie wypaczone. 
Obecnie 
współpracą jest 
aprobata dla 
wszelkich działań 
podejmowanych 
przez ratusz. 
Przykładem jest 
wspomniana 
wyżej sytuacja w 
Radzie Miejskiej i 
brak woli ze 
strony 
burmistrza 
do bezpo-
średnich 
spotkań 
z radnymi
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ODWOŁANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW ORAZ RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE  \\\ 

Chodzi głównie 
o przywrócenie 
w tej gminie 
podstawowych 
zasad i prawo-
rządności jakich 
nie ma już tutaj 
od 2018 roku i 
zawrócenie jej z 
kursu jaki 
obrała po 
przejęciu władzy 
przez Tomasza 
Kulczyńskiego. 
Jeżeli nie 
weźmiemy za 
nią odpowiedzial-
ności wspólnie, 
to później 
pretensje o stan 
gminy możemy 
mieć już tylko do 
siebie.

\\\

Niecały miesiąc wy-
starczył grupie ini-
cjatywnej do zebra-

nia wystarczającej ilości 
podpisów. Pierwsze w  hi-
storii naszej gminy referen-
dum w  sprawie odwołania 
organów władzy, stanie się 
faktem. 

W sytuacji, gdy społeczność 
jakiejś gminy staje przed 
faktem, że jeszcze przed 
ogólnopolskimi wyborami 
będzie jej dane zadecydo-
wać o  przyszłości swoich 
władz, wiele osób zadaje 
sobie pytanie: dlaczego? Ja-
kie są powody, dla których 
ktoś  miałby zostać odwoła-
ny ze swojej funkcji? 

W  czasie, gdy zaczęła  się 
zbiórka podpisów, na te-
renie naszej gminy można 
było spotkać ulotki infor-
mujące o  przyczynach or-
ganizowania referendum. 
Specjalnie dla „Naszej Gmi-
ny Chocianów”, kilka słów 
od członków komitetu refe-
rendalnego, które bardziej 
szczegółowo zobrazują,  dla-
czego właśnie teraz zdecy-
dowano się na ten krok. 

BOGUMIŁA
CYMBAŁA
- PEŁNOMOCNIK 
GRUPY 
INICJATYWNEJ: 

Szanowni Mieszkańcy. 

Jako pełnomocnik grupy 
organizującej referendum 
chciałabym się do Was 
zwrócić z  kilkoma słowa-
mi wyjaśnienia. Wiem, że 
nasza nowa władza od po-
czątku tej kadencji działa 
wbrew wszelkim regułom 
demokracji. Często, wielu 
z  Was o  tym nie wiedziało, 
nie mając dostępu do in-
nych mediów niż  te, które 
najczęściej o  naszej władzy 
piszą tylko dobrze, a atakują 
tych, którzy mają odwagę 
mówić prawdę.

Byłam radną przez dwie ka-
dencje w  latach 2010-2018. 
W  pierwszej kadencji, gdy 
rządził Roman Kowalski 

byłam w  większości, która 
była u  władzy, a  w  drugiej 
kadencji gdy rządził Franci-
szek Skibicki byłam w  klu-
bie który był w opozycji.

W  czasach, gdy rządzili-
śmy w  naszej gminie, opo-
zycja na sesjach mogła 
się swobodnie wypowia-
dać, a  w  czasie, gdy byłam 
w opozycji, to nam dawano 
możliwość wypowiadania 
się. Na sesjach bywało ostro, 
bywało gorąco, jak to w po-
lityce, mimo iż mówimy 
o  polityce na najniższym 
szczeblu. Dlaczego o  tym 
mówię? Bo to pokazuje, że 
mimo iż w naszej gminie za-
wsze występowały podzia-
ły, to zawsze był również 
szacunek. Na koniec ludzie 
zawsze potrafili podać sobie 
rękę, wiedząc, że wszyscy 
jesteśmy przecież miesz-
kańcami tej gminy i  mimo 
tego, że się różnimy w  róż-
nych kwestiach, to jej dobro 
zawsze stoi na pierwszym 
miejscu. Proszę porównać 
to sobie do obecnej sytu-
acji, gdzie radni odchodzą 
z  Rady Miejskiej, niektórzy 
będąc w  większości rządzą-
cej w  gminie, a  następnie 
nawet stają  w  jednym sze-
regu z  innymi ludźmi i  or-
ganizują  referendum! Czy 
to nie jest wystarczająco 
wymowne, aby dawało do 
myślenia? Szanowni Pań-
stwo, w tym referendum nie 
chodzi o ponowne dorwanie 
się do władzy, jak informują 
niektórzy. Nie chodzi o  ze-
mstę polityczną, a  chodzi 
głównie o  przywrócenie 
w tej gminie podstawowych 
zasad i  praworządności 
jakich nie ma już  tutaj od 
2018 roku i  zawrócenie jej 
z kursu jaki obrała po prze-
jęciu władzy przez Tomasza 
Kulczyńskiego. Jeżeli nie 
weźmiemy za nią  odpowie-
dzialności wspólnie, to póź-
niej pretensje o  stan gminy 
możemy mieć już  tylko do 

siebie. To referendum nie 
jest organizowane dla nas, 
one jest organizowane dla 
Was, mieszkańców, abyście 
wiedzieli, że macie wpływ, 
że macie wybór!

PAWEŁ KISIEL 
- BYŁY RADNY 
RADY MIEJSKIEJ 
Z KLUBU TOMA-

SZA KULCZYŃ-
SKIEGO: 

Przyłączyłem się do refe-
rendum, aby naprawić swój 
błąd z  2018 roku, gdzie na-
mawiałem mieszkańców na 
oddanie głosu na Kulczyń-
skiego. Działałem zgodnie 
ze słowami ślubowania rad-
nego- "Wierny Konstytucji 
i  prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie 

i  uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i  jej 
mieszkańców". Zrezygno-
wałem z  funkcji, gdy spo-
strzegłem się, że głównym 
celem burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego jest zatrud-
nianie swoich znajomych 
na różnego rodzaju niepo-
trzebnych etatach w  gmi-
nie i  podległych urzędowi 
jednostkach. Niepotrzebne 
internetowe wizualizacje za 
setki tysięcy złotych, które 
można przeznaczyć choćby 
na drogi. Przepłacone inwe-
stycje. Dyktatorski sposób 
zarządzania gminą i  pod-
władnymi, wręcz niszczenie 
nieprzychylnych osób, oraz 
straszenie pracowników jak 
i  przeciwników postępowa-
nia burmistrza. Niepotrzeb-
ny i  wysoko opłacany lans, 
za który można zrobić wiele 
pożyteczniejszych rzeczy 
w gminie.

KRZYSZTOF 
MISTOŃ 
-  BYŁY RADNY 
RADY MIEJSKIEJ 

W KADENCJI 
2014-2018

Szanowni Państwo. 
W 2014 roku zostałem Rad-
nym, startując z  własnego 
komitetu wyborczego. By-
łem radnym niezależnym, 
sprzyjającym wówczas 
burmistrzowi Skibickiemu. 
Działałem aktywnie przez 
całą kadencję na rzecz roz-
woju naszej gminy. Mimo, 
że nie z każdym się zgadza-
łem, to wszyscy wzajem-
nie się  szanowaliśmy. Nie 
do pomyślenia dla mnie 
było abym mógł zabloko-
wać dyskusję komukolwiek 
z  ówczesnej opozycji, czy 
nie dopuścić do prac w  ko-
misjach na równych zasa-
dach dla wszystkich. Obec-
na polityka Rady Miejskiej 
sprzyjającej Tomaszowi 
Kulczyńskiemu jest skan-
daliczna! 
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Zrezygnowałem z funkcji, gdy spostrzegłem się, że 
głównym celem burmistrza Tomasza Kulczyńskiego 
jest zatrudnianie swoich znajomych na różnego ro-
dzaju niepotrzebnych etatach w gminie i podległych 
urzędowi jednostkach. Niepotrzebne internetowe 
wizualizacje za setki tysięcy złotych, które można prze-
znaczyć choćby na drogi. Przepłacone inwestycje.

\\\

Dlaczego popieram referen-
dum? Ponieważ moja rodzi-
na była zastraszana przez 
obecnego burmistrza naszej 
gminy. Wystarczyła taka 
błaha rzecz, jak polubienie 
postu w  mediach społecz-
nościowych, aby mój ojciec 
musiał się z  tego tłumaczyć 
w urzędzie naszej gminy! 

Popierałem w 2018 roku w II 
turze Tomasza Kulczyńskie-
go i dziś mogę powiedzieć, że 
ogromnie tego żałuję. Nasza 
gmina musi być rządzona 
przez ludzi odpowiedzial-
nych, a obecnie w mojej oce-
nie, nie jest. 

SŁAWOMIR 
SOBCZYSZYN
- RADNY RADY 
MIEJSKIEJ 
W CHOCIANO-
WIE

Większość z  państwa już 
słyszała o  planowanym 
referendum w  sprawie od-
wołania Burmistrza Miasta 
i  Gminy Chocianów oraz 
Rady Miejskiej. Postanowi-
łem przyłączyć się do komi-
tetu referendalnego z  kilku 
powodów: 
- blokowanie niezrzeszo-
nym radnym prac w  komi-
sjach, 
- zamykanie dyskusji na 
sesjach, inaczej mówiąc 
blokowanie swobodnej wy-
powiedzi radnych niezrze-
szonych, blokowanie ich 
pytań, które często dotyczą 
nadmiernego zadłużania 
gminy i  zaciągania rekor-
dowych kredytów, a  także 
wydatkowania pieniędzy 
gminy jak i tych z zaciągnię-
tych kredytów,
- niszczenie medialne i  spo-
łeczne przeciwników poli-
tycznych jak i mieszkańców 
gminy Chocianów, którzy 
nie zgadzają się z  polityką 

obecnej władzy, czy też do-
magają się głośno inwesty-
cji w gminie takich jak drogi 
czy chodniki,
- finansowanie z  budżetu 
gminy portali interneto-
wych takich jak: Chocia-
nów.tv, Chocianów.pl oraz 
gazety Głos Regionu, któ-
re służą tylko chwaleniu 

obecnego burmistrza oraz 
niszczeniu osób nieprzy-
chylnych władzy, a  także 
blokowanie na Facebooko-
wej stronie chocianów.pl 
mieszkańców gminy, któ-
rzy zadają trudne pytania,
- dyktatorski styl rządzenia, 
gdzie przeciwnicy są nisz-
czeni, a  zamiast dyskusji, 
jest zastraszanie i poniżanie,
- zastraszanie podległych 
pracowników,
- zwalnianie wieloletnich, 
doświadczonych pracowni-
ków i zastępowanie ich pra-
cownikami z Lubina, często 
bez doświadczenia,
- ciągle i  nadmierne rotacje 
na wysokich urzędniczych 
posadach,
- zatrudnianie nadmiernej 
i niepotrzebnej ilości praw-
ników.

JACEK
KWAŚNIK

- BYŁY
SOŁTYS

BRUNOWA

Szanowni Mieszkańcy. 
W  przeszłości byłem soł-
tysem Brunowa. Popieram 
referendum, ponieważ 
kierunek inwestycji jaki 
obecnie obrała nasza wła-
dza, jest niezgodny w  więk-
szości z  oczekiwaniami 
wielu mieszkańców naszej 
gminy. Gdy usłyszałem, że 
w  mojej rodzinnej wsi ma 
powstać pomnik Napoelo-
na Bonaparte, uznałem, że 

to jakiś żart. Później okazało 
się, że to faktycznie pomysł, 
który ktoś  chciał wprowa-
dzić w  życie i  to zabierając 
pieniądze w  budżecie z  bu-
dowy chodnika na terenie 
naszej gminy. Szanowni 
Państwo, potrzebujemy wła-
dzy, która inwestycje trak-
tuje jako realną  możliwość 

poprawy warunków życia 
w  naszej gminie. Rozumie-
my jako mieszkańcy, że nie 
na każdą drogę w ciągu roku 
można położyć asfalt, ale nie 
możemy się nawet doprosić 
o kruszywo na wyrównanie 
obecnych dróg gruntowych! 
Nocą połowa lamp często 
nie świeci. Czy to sposób na 
oszczędzanie?

Jeżeli zamiast dróg będziemy 
budować niepotrzebne niko-
mu pomniki, a zamiast chod-
nika będziemy inwestować 
w  alejki dębowe, to za kilka 
lat obudzimy się z  przysło-
wiową ręką w nocniku. 

STANISŁAWA 
SMYK
- MIESZKANKA 

SZKLAR 
DOLNYCH

Szanowni Państwo. Od lat 
jestem mieszkanką Szklar 
Dolnych. Jak Państwo za-
pewne wiedzą Szklary Dol-
ne i  Parchów miały stać się 
w  ostatnim czasie ofiarami 
zmian jakie Tomasz Kul-
czyński miał wprowadzić 
w  naszej gminie. Próba li-
kwidacja klas 4-8 była pró-
bą bezczelnego szukania 
oszczędności na dzieciach, 
rzekomo wymuszoną skut-
kami epidemii i  wprowa-
dzanym programem na-
prawy jej skutków. Jakich? 
Tego nie wiadomo, bo do 
dziś nikt dokładnie nie po-
informował mieszkańców 

czym są rzekome skutki epi-
demii. W tym samym czasie, 
gdy rosną wydatki na admi-
nistrację w  samym urzę-
dzie, władza chce pozbawić 
dzieci możliwości uczenia 
się w  ich rodzinnych miej-
scowościach. Nie wierzę, że 
Tomasz Kulczyński odpuści 
pomysł częściowej likwi-
dacji naszych szkół, dlatego 
popieram referendum. 

MARIAN RYNKIEWICZ 
      - BYŁY PRZEWOD-

NICZĄCY KZ 
NSZZ "SOLI-
DARNOŚĆ" 
W FUM "CHO-
FUM" W CHO-
CIANOWIE S.A. 

Jako były pracownik CHO-
FUM i  Przewodniczący za-
kładowych związków zawo-
dowych, wiem, jak ważne 
dla miasta i  jego rozwoju 
jest istnienie zakładu pracy 
na jego terenie. Przez wiele 

lat nasza fabryka borykała 
się z  wieloma problemami, 
okres przemian gospodar-
czych po upadku PRL-u spo-
wodował, że wiele podob-
nych zakładów do naszego, 
upadło. FUM jednak dzięki 
renomie jaką wyrobił sobie 
przez lata swojej produkcji, 
funkcjonował praktycznie 
do roku 2020. Przyczyn 
upadku FUM-u  jest wiele, 
ale jedną z wielu rzeczy jakie 
pozwalały jej funkcjonować 
przez wiele ostatnich lat, 
była przychylność burmi-
strzów Franciszka Skibic-
kiego oraz Romana Kowal-
skiego, którzy rozumiejąc 
ciężko sytuację fabryki, za-
wiesili konieczność płacenia 
podatku od nieruchomości. 
Po zmianie władzy Tomasz 
Kulczyński zażądał natych-
miastowej spłaty należności 
do tej pory zamrożonych 
przez gminę. To był przysło-
wiowy gwóźdź do trumny 
naszej fabryki. Jaka byłaby 

przyszłość  zakładu, gdyby 
nie te działania, ciężko po-
wiedzieć. Działania podjęte 
przez Tomasza Kulczyńskie-
go po roku 2018 z pewnością 
przyspieszyły zakończenie 
produkcji w  największym 
niegdyś pracodawcy w Cho-
cianowie. W  mojej ocenie 
człowiek ten i jego ekipa nie 
zasługują na nasze zaufanie, 
gdyż nie liczą się ani z  ludź-
mi, ani z  majątkiem naszej 
Gminy! Rozsprzedadzą 
wszystko co jest możliwe, 
wszystko co się da!

Proszę Was i każdego z osob-
na - weź UDZIAŁ w referen-
dum, przekonaj członków 
swojej rodziny, przekonaj 
znajomych, przekonaj sąsia-
dów, że warto IŚĆ na refe-
rendum!

WARTO RATOWAĆ
MAJĄTEK GMINY!
Za „rok” będzie za późno! IDĘ 
na referendum ja - IDŹ i TY!!!
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Jak każdy kandydat, 
przekonywał miesz-
kańców do swojej kan-

dydatury obietnicami wy-
borczymi. Jak po 3 latach 
obecnej kadencji wygląda 
ich realizacja? Sprawdzili-
śmy. 

1. BEZPŁATNA KOMUNIKA-
CJA PASAŻERSKA W MIE-
ŚCIE I KAŻDEJ WSI
Obietnica, wokół której 
właściwie toczyła się cała 
debata kampanii wyborczej 
z  2018 roku. Przeciwnicy 
darmowej komunikacji ar-
gumentowali brak potrze-
by jej wdrażania, dobrym 
połączeniem Chocianowa 
z  Lubinem, jak i  z  Polkowi-
cami, poprzez kursujące na 
co dzień busy. To samo doty-
czyło Trzebnic, Chocianow-
ca oraz Parchowa, a  więc 
miejscowości leżących na 
trasach Busów, w kierunku 
Lubina oraz Polkowic. Ko-
lejnym argumentem prze-
ciwników miały być wyso-
kie koszty utrzymania tych 
połączeń, zwolennicy jako 
przykład podawali funkcjo-
nowanie darmowej komu-
nikacji w Gminie Ścinawa. 

JAK WYGLĄDAJĄ FAKTY?
Burmistrz Kulczyński oczy-
wiście obietnicę  spełnił. 
Darmowa komunikacja 
stała się faktem i  od 3 lat 
mieszkańcy naszej gminy 
mogą  korzystać z  przewo-
zów pasażerskich, za które 
to jednak Gmina Chocianów 
musi słono płacić. Około mi-
lion złotych rocznie, to koszt 
jaki nasza Gmina musi obec-
nie ponosić za utrzymanie 
przewozów pasażerskich, 
wykonywanych przez PKS 
Lubin. Przy okazji konku-
rencji nie wytrzymały też 
firmy przewozowe, które 
musiały ograniczyć liczbę 
kursów busów, a w ostat-
nim czasie jedna z firma 
całkowicie zakończyła swo-
ją działalność. Spełnienie 
obietnicy wymagało objęcia 

komunikacją wszystkich 
miejscowości na terenie na-
szej gminy, a co za tym idzie 
drastycznie wydłużyło to 
czas przejazdu. Czas przejaz-
du pomiędzy Chocianowem 
a  Lubinem, to mniej więcej 
godzina. Czyli mniej więcej 
tyle, w  ile można pokonać 
trasę Chocianów-Lubin… 
rowerem. 

2. LIKWIDACJA PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI DLA 
OSÓB FIZYCZNYCH
W  2011 roku, Robert Ra-
czyński jako pierwszy wło-
darz w  Polsce, zlikwidował 

podatek od nieruchomości 
dla osób fizycznych. Ten 
pomysł na chocianowski 
grunt chciał przenieść jego 
były radny, Tomasz Kul-
czyński. Nikt nie miałby nic 
przeciwko gdyby kilka zło-
tych więcej zostało w  jego 
kieszeni, ale czy z  punktu 
widzenia Chocianowa, ten 
pomysł w ogóle jest realny?

SPÓJRZMY NA LICZBY.
Nasza Gmina za rok 2020 
otrzymała z  tytuły tego po-
datku 1  850  000 złotych. 
Natomiast w Lubinie budżet 
stracił na uldze około 4 mi-

lionów złotych. Jednakże 
Miasto Lubin każdego roku 
ma w  budżecie dochody 
w wysokości ponad 300 mi-
lionów złotych, natomiast 
Gmina Chocianów około 50 
milionów. Gołym okiem wi-
dać, że środki z  podatku od 
nieruchomości w  przypad-
ku Chocianowa, są o  wiele 
ważniejszym składnikiem 
budżetu, niż  w  przypad-
ku Lubina. Niestety, nie 
wszystkie wzorce da się 
przełożyć z  większych i  bo-
gatszych samorządów, na 
gminy takie jak Chocianów. 
Po 3 latach fakty są takie, 

że podatek w  Chocianowie 
płacimy dalej i  patrząc na 
obecne ratowanie budżetu 
kredytami, sądzimy, że tak 
już pozostanie.

3. DARMOWY INTERNET  
BEZPRZEWODOWY
Tomasz Kulczyński w czasie 
kampanii wyborczej dość 
oszczędnie mówił o swoich 
obietnicach. Ogólnikowe 
opisy z ulotek wyborczych, 
bardziej dociekliwym wy-
borcom kazały zastanawiać 
się  co kryje się  za obietnicą 
darmowego internetu bez-
przewodowego. W trakcie 
obecnej kadencji okazało się, 
że chodzi o system miejskie-
go Wi-Fi, jaki został zainsta-
lowany na terenie miasta, w 
poszczególnych punktach, 
poprawiając w ten sposób 
dostęp do internetu. 

Cyt. z chocianow.pl: „Pierw-
sze punkty hot-spot w na-
szym mieście znajdują się w 
pobliżu Urzędu, PKP, Szkoły 
Podstawowej przy ulicy We-
sołej, na ulicy Kasztanowej, 
Trzebnickiej oraz Głogow-
skiej. Otrzymaliśmy także za-
powiedź dalszego poszerza-
nia sieci na terenie sołectw. 
Do zalogowania nie jest po-
trzebne hasło, a jednorazowe 
korzystanie z Internetu może 
trwać do 40 minut, po czym 
będzie można zalogować się 
do niego ponownie.”

Uważamy, że realizacja tej 
obietnicy byłaby dużo bar-
dziej przydatna… jakąś deka-
dę temu. Czas gna do przodu 
i powoli sieci Wi-Fi przestaje-
my używać nawet w domu, 
ponieważ  oferta abonamen-
towa w telefonii komórko-
wej pozwala nam się cieszyć 
wystarczająco dużą  ilością 
internetu. Było to nie do po-
myślenia, jeszcze choćby kil-
ka lat temu. Tak jak kiedyś na 
popularności straciły kafejki 
internetowe, tak z czasem 
podobny los może spotkać 
punkty dostępu Wi-Fi.

\\\ Program wyborczy Tomasza Kulczyńskiego z kampanii wyborczej w 2018 roku.

Mieszkańcy 
naszej gminy 
mogą korzystać z 
przewozów pasa-
żerskich, za które 
to jednak Gmina 
Chocianów musi 
słono płacić. 
Około milion 
złotych rocznie

\\\
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4. DZIAŁKI BUDOWLANE ZA 
50% DLA RODZINY Z 500+
Czy ten pomysł również był 
kopią  rozwiązań stosowa-
nych w  Lubinie? Nie. Na-
szym zdaniem jednak nie był 
on również autorskim pomy-
słem Tomasza Kulczyńskie-
go. Takie samo rozwiązanie 
wprowadziła u  siebie Gmi-
na… Kurzętnik z  wojewódz-
twa warmińsko-mazur-
skiego. Tam już w  2016 roku 
tamtejsza Rada przyjęła 
uchwałę, która uprawniała 
do 50% bonifikaty przy zaku-
pie działki budowlanej. Aby 
z niej skorzystać, należało po-
siadać jedynie decyzję o przy-
znaniu świadczenia 500+. 

JAK WYGLĄDAŁO TO 
W CHOCIANOWIE? 
Gmina Chocianów posta-

nowiła sprzedać działki 
budowlane pod zabudowę 
nieruchomości, a  miejsce 
to nazwane zostało „Leśny 
Zakątek”. W  naszej gminie 
nikt nie wymagał jednak 
otrzymywania 500+, po-
nieważ według oficjalnej 
strony Gminy Chocianów, 
burmistrz Kulczyński roz-
szerzył promocyjną ofertę 
na wszystkich chętnych. 

CZY ABY NA PEWNO? 
Chocianow.pl jako dowód 
na realizację obietnicy wy-
borczej, podało w  jednym 
ze swoich artykułów śred-
nią  cenę zakupu działek bu-
dowlanych w… Polkowicach, 
Lubinie oraz miejscowo-
ściach przyległych do Lubina.

Ceny jakie musieli zapłacić 
nabywcy gruntów w  „Le-
śnym Zakątku” to około 60-
70 tysięcy złotych za działkę 
o  powierzchni 12 arów. To 
ceny dość  standardowe jak 
na Chocianów i  lokalizację 
„Leśnego Zakątka”. Wystar-
czyłoby, gdyby kandydat 
na burmistrza Tomasz Kul-

czyński w swoim programie 
wyborczym zaznaczył, iż 
chodzi o 50% ceny w Polko-
wicach czy Lubinie i  obiet-
nica byłaby spełniona. Miał 
być hit, a wyszedł kit. 

5. KANALIZACJA, WODA 
I GAZ NA WSIACH. 
Kanalizacja na terenie Gmi-

ny Chocianów to temat 
bardzo często przewijający 
się przez różne kampanie wy-
borcze. Obiecywało ją wielu, 
niewielu udawało się  cokol-
wiek w  tej materii zmienić. 
Póki co również Tomasz Kul-
czyński skupia się  głównie 
na mówieniu na ten temat. 

Jedynym z  podjętych w  kie-
runku skanalizowania Gmi-
ny Chocianów działaniem 
jest wykonanie aglomeracji 
Chocianów. Ma ona ułatwić 
w przyszłości wykonanie do-
kumentacji, potrzebnej do za-
projektowania i  wykonania 
sieci kanalizacyjnej. Jednak 
jak sam zaznaczał w ostatnim 

czasie burmistrz Kulczyński, 
Gminy Chocianów nie stać 
obecnie na wykonanie sieci 
kanalizacyjnej. Na ratunek 
ma przyjść naszej gminie 
rządowy program Nowy 
Ład, z  którego to nasza gmi-
na miałaby pozyskać środki 
na skanalizowanie gminy. 

Patrząc na dyscyplinę  finan-
sową w naszej gminie, można 
odnieść wrażenie, że faktycz-
nie jedynie olbrzymie środki 
zewnętrzne mogą sprawić, 
że doczekamy się postępów 
w tym zakresie. 
Pozostaje poczekać nam na 
efekty.

W  kontekście wody należy 
odnotować przyłączenie Ra-
kowa do sieci wodociągowej 
jako ostatniej miejscowości, 
która do tej sieci nie była 
przyłączona. Mamy tylko 
nadzieję, że ta inwestycja nie 
była przyczyną planowanej 
niedawno podwyżki opłat za 
wodę, przed którą uratowały 
mieszkańców Wody Polskie, 
odrzucają nowe taryfy opłat 
zaproponowane przez PWK.
 
Jeśli chodzi o gaz to od począt-
ku kadencji, w  tym temacie 
panuje cisza. Nie dziwimy się, 
ponieważ inwestycja z  pew-
nością  kosztowna, a  o  wiele 
mniej oczekiwana niż kanali-
zacja. Nie mówiąc już o ostat-
nich podwyżkach cen za m3 
błękitnego paliwa. Gaz na 
wsiach tradycyjnie zapewne 
pozostanie w butlach. 

6. ŻŁOBKI, PUNKTY 
APTECZNE, OPIEKA ME-
DYCZNA W SOBOTY, NIEDZIE-
LE I ŚWIĘTA.
Pierwszy z podpunktów, zre-
alizowany. Żłobek Serdusz-
kolandia funkcjonuje, a  więc 
ten element obietnicy udało 
się spełnić.

Jeśli chodzi o punkty aptecz-
ne to strona chocianow.pl po 
raz kolejny starała się uza-
sadnić spełnianie obietnicy 
wyborczej, bądź przyczyny 
jej niewykonalności. I  tak 
w  odniesieniu do puntków 
aptecznych, uznano to za 
niemożliwe do spełnienia 
z przyczyn ustawowych.
 

\\\ Screenshot do punktu 4. Działki budowlane za 50% dla rodziny z 500+

\\\ Screenshot do punktu: 6. Żłobki, punkty apteczne, opieka medyczna w soboty, niedziele i święta.

\\\ Screenshot do punktu: 7. Pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz krajowych.

Nie mówiąc 
już o ostatnich 
podwyżkach cen 
za m3 błękitnego 
paliwa. Gaz na 
wsiach 
tradycyjnie 
zapewne 
pozostanie 
w butlach.

\\\

Wystarczyłoby, 
gdyby kandydat 
na burmistrza 
Tomasz Kulczyń-
ski w swoim pro-
gramie wybor-
czym zaznaczył, 
iż chodzi o 50% 
ceny w Polkowi-
cach czy Lubinie 
i obietnica byłaby 
spełniona. Miał 
być hit, a wy-
szedł kit.

\\\
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O KTÓRĄ USTAWĘ CHODZI? 
To nie zostało w  artykule 
wyszczególnione. Jeśli jed-
nak redaktorzy mieli na 
myśli ustawę tzw. „Apteka 
dla Aptekarza”, to została 
ona wprowadzona w  2017 
roku, a  więc rok przed wy-
borami. Jeśli chodzi o  inne 
zmiany przepisów, należało 
podać w artykule podstawę 
prawną, która uniemożliwi 
spełnienie obietnicy. Tego 
wymaga wiarygodność me-
dialna. 

Opieka medyczna w soboty, 
niedziele i  święta, funkcjo-
nuje tak jak przed kaden-
cją  Tomasza Kulczyńskiego, 
a więc w Lubinie i Polkowi-
cach. 

7. POZYSKIWANIE I EFEK-
TYWNE WYKORZYSTANIE 
FUNDUSZY UNIJNYCH ORAZ 
KRAJOWYCH
Punkty programowe tego 
typu stanowią łatwe wy-
pełnienie programu wy-
borczego. Stanowią one 
poniekąd obowiązek każ-
dego włodarza, ponieważ 
praktycznie żadna gmina 
nie może się konsekwent-
nie rozwijać bez zdoby-
wania środków zewnętrz-
nych i  może je jedynie 
zdobywać na mniejszą 
lub większą  skalę. Pozy-
skiwał środki zewnętrzne 
Roman Kowalski, pozy-

skiwał Franciszek Skibicki 
i  pozyskuje Tomasz Kul-
czyński. Jedyne co moż-
na zarzucić  w  tej kwestii 
każdemu włodarzowi, to 
próba przypisania sobie 

inwestycji innych jedno-
stek samorządowych czy 
nawet inwestorów pry-
watnych. Po raz kolejny 
strona chocianow.pl w  ten 
sposób właśnie próbowała 
dopisać  na konto Tomasza 

Kulczyńskiego inwestycję 
Powiatu Polkowickiego.

W artykule ani słowem nie 
wspomniano o  tym, kto 
zarządza Zespołem Szkół 

i  zabiega o  wszelkie inwe-
stycje związane z  naszą 
szkołą  średnią, a  robi to jak 
wiemy właśnie nasz po-
wiat. Więcej o środkach 
zewnętrznych pozyskiwa-
nych przez naszą gminę na 
stronie 10. 

PODSUMOWANIE
Po 3 latach kadencji Tomasz 
Kulczyńskiego jego program 
wyborczy jest już praktycz-
nie zamknięty. Część  obiet-
nic albo z różnym skutkiem 
postarał się spełnić albo ich 
spełnienie w  ten czy inny 
sposób stało się niewyko-
nalne.W największym skró-
cie ocena naszej redakcji jest 
taka jak poniżej. 

1. DARMOWA 
KOMUNIKACJA 
Obietnica spełniona, jed-

nak bardzo dużym kosztem 
finansowym ponoszonym 
przez gminę. Nasza gmina 
zwiększa obecnie rok po 
roku swoje zadłużenie, blo-
kując jednocześnie możli-
wość rozwoju prywatnym 
przewoźnikom. 

2. LIKWIDACJA PODATKU 
Byłoby to wykonalne, ale 
przy ogromnej dyscyplinie 
finansowej. Zwiększanie 
wydatków na administra-
cję czy darmową komuni-
kację, stawia tą obietnicę 
w  kategorii niewykonal-
nych, ALE.. burmistrz ma 
jeszcze 2 lata do końca ka-
dencji, więc dajemy czas.

3. DARMOWY INTERNET 
Obietnica zrealizowana. 
Jednak odczucie jej zrealizo-
wania będzie znikome. In-
ternet staje się obecnie tak 
powszechny, że za kilka lat 
jego nieograniczony dostęp 
stanie się  standardem cho-
ciażby w  ofercie telefonii 
komórkowej.

4. DZIAŁKI BUDOWLANE  
ZA 50% 
W  postaci „Leśnego Zakąt-
ka” obietnica niezrealizowa-
na. Działki te zostały sprze-
dane po standardowych jak 
na Chocianów cenach. Chy-
ba, że tak jak wspominali-
śmy, odniesiemy te 50% do 

cen z Lubina czy Polkowic.

5. KANALIZACJA ,  
WODA  I GAZ 
Kanalizacja to ogromne 
wyzwanie finansowe, bez 
wsparcia zewnętrznego 
raczej niewykonalne. Po-
czekajmy jednak do końca 
kadencji. Woda w  Rakowie 
została zrealizowana. Gaz 
na wsiach zapewne pozo-
stanie w butlach.

6. ŻŁOBKI , PUNKTY 
APTECZNE , OPIEKA 
MEDYCZNA W WEEKENDY 
I ŚWIĘTA 
Żłobek powstał, punkty ap-
teczne z  uwagi na ustawę 
nie powstaną, opieki me-
dycznej w weekendy i świę-
ta ani widu, ani słychu. 

CO WYSZŁO 
Z DEKLARACJI?
Oprócz obietnic, mieliśmy 
również w  czasie kampanii 
deklaracje odnośnie tego, 
czego przyszły burmistrz 

obiecał NIE robić. Co wyszło 
z deklaracji?

1. Z  pewnością Pan Tomasz 
Kulczyński do partii nie na-
leży, ale czy standardy jaki-
mi posługują się Bezpartyjni 
Samorządowcy różnią się od 
tych stosowanych w  par-
tiach politycznych? Bezpar-
tyjni wzorem partii politycz-
nych próbowali w ostatnich 
wyborach parlamentarnych 
startować nawet do Sejmu. 

2. Można nie zlikwidować 
szkoły, ale likwidacja kilku 
klas w  Szklarach Dolnych 
i  Parchowie się nie liczy? 
Choćby pozostała tylko jed-
na klasa, to szkoła przecież 
funkcjonuje. Z planów, póki 
co nic nie wyszło, ale miesz-
kańcy pamiętają próbę li-
kwidacji klas 4-8 w Parcho-
wie i Szklarach Dolnych.

3. Póki co, nie ma takich pla-
nów. Choć pewne podejścia 
do tego były, póki co wydaje 
się, że burmistrz ustabilizo-
wał sobie relacje z  powia-
tem polkowickim. Na jak 
długo? Nie wiadomo. 

4. Tutaj ewidentnie burmi-
strzowi coś nie wyszło. Licz-
ba ludzi zwolnionych z pra-
cy i  zatrudnionych spoza 
Chocianowa może być już 
liczona w dziesiątkach.

5. Podatki nie wzrosły, ale 
o mały włos a nie wzrosłaby 
cena za wodę. Czy to podat-
ki czy rachunki, płacimy je 
tymi samymi pieniędzmi. 

6. Prawda, nasz burmistrz 
do sejmu nie kandydował. 
I  zapewne nie będzie, wie-
rzymy w to. 

\\\ Screenshot z fanpage Tomasza Kulczyńskiego

\\\ Deklaracja programowa

W postaci „Le-
śnego Zakątka” 
obietnica nie-
zrealizowana. 
Działki te zostały 
sprzedane po 
standardowych 
jak na Chocianów 
cenach.

\\\

Czy standardy jakimi posługują się Bezpartyjni Samo-
rządowcy różnią się od tych stosowanych w partiach 
politycznych? Bezpartyjni wzorem partii politycznych 
próbowali w ostatnich wyborach parlamentarnych 
startować nawet do Sejmu.

\\\

Burmistrzowi coś 
nie wyszło. 
Liczba ludzi 
zwolnionych 
z pracy 
i zatrudnionych 
spoza 
Chocianowa 
może być już 
liczona 
w dziesiątkach.

\\\
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KOLEJ WRACA 
DO CHOCIANOWA!

RUSZYŁY PRACE ZWIĄZANE Z PRZYWRÓCENIEM POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W GMINIE CHOCIANÓW. JAK INFORMUJĄ MEDIA, 
PIERWSZYCH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W NASZEJ GMINIE MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ W POŁOWIE 2022 ROKU \\\ 

Samorząd wojewódz-
twa dolnośląskiego 
już w 2008 roku po-

wołał spółkę  Koleje Dolno-
śląskie, która obecnie jest 
najszybciej rozwijającym 
się  przewoźnikiem regio-
nalnym w Polsce. Dolny 
Śląsk jako pierwszy samo-
rząd wojewódzki rozpoczął 
przejmowanie nieczynnych 
linii kolejowych od krajo-
wego przewoźnika, czyli 
PKP. Pierwsze z przejętych 
linii zostały oddane do użyt-
ku już w 2009 roku, a w 
kolejnych latach proces ten 
postępował. 

Po zmianie władzy w sej-
miku województwa w 2018 
roku, swoje rządy rozpoczę-
ła koalicja PiS-Bezpartyjni 
Samorządowcy. Wytypo-
wano kolejne linie kolejowe 
do przejęcia od PKP. Jedną 
z tych linii była linia 303, 
konkretnie fragment łą-
czący Chocianów z Duni-
nowem. Dziś fakt remontu 
tej linii jest już faktem, co z 
pewnością zostało przyjęte 
z entuzjazmem przez miesz-
kańców naszej gminy. Nale-
ży przypomnieć, iż ostatni 
pociąg pasażerski odjechał z 
peronu w Chocianowie w… 
2000 roku. Gmina Chocia-
nów przywitała XXI wiek, 

zakończeniem połączenia 
kolejowego. Trend likwi-
dacji połączeń kolejowych 
był z resztą ogólnokrajo-
wy. Centralnie zarządzanie 
połączeniami kolejowymi, 
wzrost liczby samochodów, 
a co za tym idzie utrata 
ich rentownosći to głów-
ne przyczyny powolnego 
wygasania połączeń kolejo-
wych w naszym kraju. 

W latach 1990-2016 za-

mknięto w Polsce 7 tys. km 
linii kolejowych!

Nam jako mieszkańcom 
pozostaje liczyć i oczeki-
wać, że faktyczny powrót 
połączeń  kolejowych stanie 
się  faktem, a liczba połą-
czeń  będzie satysfakcjonu-
jąca i umożliwiająca dalsze 
połączenie krajowe i nie 
tylko. 

Należy jednak dodać,  że na 

początku tego roku proces 
przywracania połączeń  ko-
lejowych w naszym woje-
wództwie znalazł się pod 
lupą NIK. 

OTO FRAGMENT RAPORTU:
"Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego przywra-
cając niektóre połączenia 
kolejowe poprawił funkcjo-
nowanie transportu kolejo-
wego w  regionie. W  ocenie 
NIK nie wpłynęło to jednak 

istotnie na rozwój tej gałę-
zi transportu. Planowanie 
reaktywacji pasażerskich 
połączeń było nierzetelne. 
Spośród 21 odcinków linii 
kolejowych o długości 210,7 
km, objętych procesem 
przejmowania od PKP PLK 
S.A. lub PKP S.A., pasażer-
skie przewozy przywró-
cono na trzech odcinkach 
o  łącznej długości 37,6 km. 
Przy dotychczasowym po-
ziomie finansowania Za-
rządcy w  kwocie średnio 8 
mln 196 tys. zł rocznie, re-
aktywacja na pozostałych 
173,1 km nieczynnych od-
cinków linii zajmie jeszcze 
co najmniej 52 lata"  - czyta-
my w raporcie NIK.

WE WNIOSKACH RAPORTU 
MOŻEMY PRZECZYTAĆ:
„Do Ministra Infrastruktu-
ry  o  przeprowadzenie kom-
pleksowej analizy, stosowa-
nych przy opracowywaniu 
planów transportowych 
przez organizatorów pu-
blicznego transportu zbioro-
wego, rozwiązań uwzględ-
niających rentowność linii 
komunikacyjnych. Chodzi 
o  wprowadzenie jednoli-
tych, normatywnych zasad 
w tym zakresie, w szczegól-
ności określających sposób 
obliczania rentowności.”

Ostatni pociąg 
pasażerski od-
jechał z peronu 
w Chocianowie 
w… 2000 roku.

\\\
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MILONY KTÓRYCH… NIE MA?
OD KILKU TYGODNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY MOGLI ZAOBSERWOWAĆ NA TERENIE NASZEGO MIASTA BILBORDY  

Z UŚMIECHNIĘTĄ TWARZĄ BURMISTRZA KULCZYŃSKIEGO, OBOK KTÓREGO WIDNIEJĄ PRZERÓŻNE KWOTY \\\ 

Od dłuższego czasu 
trwa również coś 
w stylu kampanii 

informacyjnej, mającej na 
celu zbudowanie w świado-
mości mieszkańców faktu, 
iż nasza władza pozyskała 
w tej kadencji już 40 milio-
nów złotych środków ze-
wnętrznych. 

CZY ABY NA PEWNO TAK 
JEST? SPRAWDŹCIE SAMI 
Zmienione zdjęcia w tle 
wszystkich stron powią-
zanych z naszą gminą na 
portalu Facebook, wypo-
wiedzi w mediach samego 
burmistrza, artykuły w 
„Głosie Regionu” czy wła-
śnie bilbordy na terenie 
miasta. Te wszystkie za-
biegi miały sprawić jedno 
wrażenie - ta kadencja jest 

rekordowa pod względem 
pozyskiwanych środków 
zewnętrznych. Żeby to 
wrażenie pękło jak bańka 
mydlana, nie trzeba wca-
le pisać nawet wniosku o 
udostępnienie informa-
cji publicznej. Wystarczy 
jedynie zerknąć  do do-
kumentu, który nazywa 
się  Wieloletnia Prognoza 
Finansowa, aby przeko-
nać się, że te słynne już 40 
milionów to tak napraw-
dę plan na kolejne lata, na 
który tak naprawdę nikt 
nie da naszej gminie gwa-
rancji. 

W skrócie mówiąc, są to 
środki, które kiedyś może 
pozyskamy, może nie, ale 
już  dziś nam wszystkim 
mówi się, że są pozyskane. 

GENIALNE,  
NIEPRAWDAŻ? 
Jak to zatem nazwać? 
Jawne oszustwo? Spryt-
na strategia? Zabieg 

marketingowy? Każdy 
zna słynny cytat „Kłam-
stwo  wypowiedziane raz 
pozostaje kłamstwem, 
ale  kłamstwo  wypowie-

dziane tysiąc  razy staje się 
prawdą”.  W przypadku 
tego kłamstwa, mogło cho-
dzić właśnie o efekt stania 
się prawdą. 

Wystarczy jedy-
nie zerknąć do 
dokumentu, który 
nazywa się Wie-
loletnia Prognoza 
Finansowa, aby 
przekonać się, że 
te słynne już 40 
milionów to tak 
naprawdę plan 
na kolejne lata, 
na który tak na-
prawdę nikt nie 
da naszej gminie 
gwarancji

\\\

ROMAN KOWALSKI OBALA MITY „GŁOSU REGIONU”
PO RAZ KOLEJNY Z ZARZUTAMI KIEROWANYMI W SWOJĄ STRONĘ MUSIAŁ ZMIERZYĆ SIĘ BYŁY BURMISTRZ NASZEJ GMINY

Tym razem „Głos Regio-
nu” manipulując danymi, 
próbował zarzucić byłemu 
burmistrzowi zadłużanie 
naszej gminy w czasie jego 
kadencji w latach 2010-
2014. Roman Kowalski od-
powiedział na te zarzuty na 
swoim profilu społeczno-
ściowym. 

27 grudnia 2021 roku na 
swoim profilu na portalu 

Facebook Roman Kowalski 
wyjaśniał manipulacje ja-
kich dopuścili się dziennika-
rze Głosu Regionu. Wykres 
i dobór kolorystyki jakie 
zostały wówczas zaprezen-
towane w jednym z arty-
kułów tej gazety, mogły su-
gerować odpowiedzialność 
byłego burmistrza naszej 
gminy za całe zadłużenie, 
jakie występowało w naszej 
gminie przed 2018 roku. Ro-

man Kowalski zręcznie wy-
jaśnił za pomocą dokumen-
tów z BIP, jak faktycznie 
kształtowało się  zadłużenie 
naszej gminy na przestrze-
ni lat. Na dowód tego, że 
nie ma nic do ukrycia przed 
mieszkańcami gminy Cho-
cianów, osobiście złożył 
wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej w 
sprawie środków zewnętrz-
nych i zadłużenia z czasów 

swojej kadencji, Franciszka 
Skibickiego oraz Tomasza 
Kulczyńskiego. 

Niestety, chocianowski ra-
tusz nie odpowiedział by-
łemu burmistrzowi na jego 
wniosek. Oficjalnie popro-
szono byłego burmistrza o 
konieczność wykazania, iż 

jest to informacja szczegól-
nie istotna dla interesu spo-
łecznego. 

Jednakże, czy nie wyglą-
da to na sposób aby utaj-
nić  prawdę o prawdziwych 
kwotach zadłużenia naszej 
gminy oraz pozyskiwanych 
środkach zewnętrznych?

Roman Kowalski 
zręcznie 
wyjaśnił za po-
mocą 
dokumentów 
z BIP, jak
faktycznie 
kształtowało 
się zadłużenie 
naszej gminy na 
przestrzeni lat

\\\
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RADNI OPUSZCZAJĄ 
KULCZYŃSKIEGO

JUŻ TROJE RADNYCH WYBRANYCH W 2018 ROKU Z KOMITETU TOMASZA KULCZYŃSKIEGO DO RADY MIEJSKIEJ W CHOCIA-
NOWIE, ZREZYGNOWAŁO ZE WSPÓŁPRACY Z WIĘKSZOŚCIĄ W RADZIE REZYGNUJĄC Z MANDATU, ALBO OPUSZCZAJĄC KLUB 

RADNYCH SPRZYJAJĄCYCH OBECNEMU BURMISTRZOWI \\\ 

Pierwszą rezygnacją 
w  obecnej kadencji 
samorządowej w  na-

szej gminie była rezygna-
cja z  mandatu Pani Izabeli 
Szwed. Radna wybrana 
z  komitetu Anny Pichały 
od początku kadencji była 
blokowana przez więk-
szość  radnych w  charak-
terystyczny dla tej Rady 
sposób - poprzez niedopusz-
czenie do pracy w komisji. Po 
niespełna roku Pani Szwed 
zrezygnowała z  mandatu, 
co nie było jakoś szczególnie 
szokujące, zważywszy na 
warunki w  jakich przyszło 
pracować radnym, którzy 
zdecydowali się nie przy-
stąpić do koalicji rządzącej 
i  ośmielili się  stanąć w  opo-
zycji do rządów Tomasza 
Kulczyńskiego.

W  wyniku wyborów uzu-
pełniających po pięcio-
letniej przerwie do Rady 
Miejskiej powrócił Hen-
ryk Osoliński, a  więc czło-
wiek, który w  przeszłości 
współpracował zarówno 
z  Franciszkiem Skibickim 
jak i  Romanem Kowalskim. 
Tym razem z  marszu przy-
stąpił on do klubu radnych 
obecnego burmistrza. To-
masz Kulczyński mógł spać 
spokojnie. Jego klub razem 
z  Henrykiem Osolińskim 
liczył wówczas 8 radnych, 
do tego pewny koalicjant 
w  liczbie 3 radnych klubu 
PiS, a  więc koalicja rządzą-
ca liczyła sobie 11 radnych 
i  milcząco przychylnego 
Janusza Zielonego. Wisien-
ką na torcie dla Tomasza 
Kulczyńskiego była lipco-
wa rezygnacja Norberta 
Piotrowskiego z  członko-
stwa w  opozycyjnym klu-
bie Razem dla Chocianowa. 

Opozycja liczyła już tylko 
troje radnych, w  dodatku 
niezrzeszonych w  żadnym 
klubie. 

Wszystko trwało w jak naj-
lepszym porządku aż do 
czerwca 2021 roku. To wte-
dy, dzień przed sesją absolu-
toryjną rezygnację złożyła 
dwójka radnych z  klubu 
radnych Chocianów 2023 
(dawniej Tomasz Kulczyń-
ski 2018): Paweł  Kisiel oraz 
Dorota Kehle. 

O tyle o ile rezygnacja Izabeli 
Szwed dwa lata wcześniej, 
nie była aż  takim zaskocze-
niem, to rezygnacja radnych 
z  koalicji rządzącej już tak. 
Tym bardziej, że nastąpiła 
ona dzień przed sesją absolu-
toryjną, co było bardzo wy-
mowne. Rzadko zdarza się, 
że radny, tak jak Paweł Kisiel, 
który jest u  władzy, będąc 

radnym z  okręgu, w  którym 
dopiero co wykonano długo 
oczekiwane inwestycje, rezy-
gnuje. Dwójka ww. radnych 
nie złożyła szczegółowych 
wyjaśnień odnośnie swojej 
rezygnacji, ale sam sposób 
w  jaki zakończyli swoją  pra-
cę  w  Radzie Miejskiej, budzi 
spekulacje, że nie wszystko 
wewnątrz naszej władzy 
funkcjonuje, jak powinno. 

O  komentarz poprosiliśmy 
byłego burmistrza naszej gmi-
ny, Romana Kowalskiego: 

- Gdy obejmowałem urząd 
burmistrza w  2010 roku, 
z  mojego komitetu do Rady 
dostała się tylko jedna radna. 
Chwilę trwało zanim utwo-
rzyłem klub, który następnie 
zdobył większość  w  Radzie. 

Przez 4 lata nigdy nie sły-
szałem, żeby ktoś  planował 
odejście chociażby z  klubu, 
nie mówiąc o rzuceniu man-
datu. Potrafiłem nakłonić 
ludzi do współpracy. Była co 
prawda zmiana przewodni-
czącego rady, walka politycz-
na również, ale w ramach ja-
kichś  zasad. Uczestniczyłem 
w sesjach Rady, każdy Radny 
miał swoje miejsce do pracy 

w  komisji, natomiast dzisiej-
sza atmosfera nie sprzyja na-
wet osobom, które są w  Ra-
dzie w  większości rządzącej. 
Kiedyś widocznie łatwiej 
było być w  opozycji niż dzi-
siaj u władzy. 

Jakby tego było mało, 
w  październiku rezygna-
cję z  członkostwa w  klubie 

radnych Chocianów 2023 
złożył Paweł Bujak, dokła-
dając do tego w  ostatnim 
czasie deklarację o rezygnacji 
mandatu, do tej pory jednak 
niezrealizowaną. Jeżeli i  ta 
rezygnacja dojdzie do skut-
ku, będzie to już  czwarty 
radny, który zrezygnował 
z  pełnienia swojej funkcji 
w  tej kadencji. Paweł Bujak 
to radny, który przez 3 lata 

niemal zamykał dyskusję na 
sesjach częściej niż próbował 
zabrać na niej głos w  jakim-
kolwiek temacie. Kojarzony 
jako jeden z  najbardziej od-
danych i zaufanych radnych 
Kulczyńskiego. Po rezygna-
cji z  członkostwa w  klubie 
spotkało go to co spotyka-
ło przez 3 lata pozostałych 
radnych nieprzychylnych 

„Kiedyś widocznie łatwiej było być w opozycji niż 
dzisiaj u władzy.”

Roman Kowalski o sytuacji w Radziej Miejskiej 
i rezygnacjach radnych.

\\\

Już tylko 
czworo 
z siedmiorga 
radnych wybra-
nych w 2018 roku 
współpracuje 
z Tomaszem 
Kulczyńskim. 
Dorota Kehle oraz 
Paweł Kisiel zre-
zygnowali z man-
datów radnych, 
natomiast Paweł 
Bujak zrezygno-
wał z członkostwa 
w klubie Chocia-
nów 2023

\\\

\\\ Już tylko czworo z siedmiorga radnych wybranych w 2018 roku współpracu-
je z Tomaszem Kulczyńskim. Dorota Kehle oraz Paweł Kisiel zrezygnowali z mandatów 
radnych, natomiast Paweł Bujak zrezygnował z członkostwa w klubie Chocianów 2023 
(dawniej Tomasz Kulczyński 2018)
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KLUB KONFEDERACJI 
POLKOWICE 

KONFEDERACJA JAKO POROZUMIENIE PONADPARTYJNE, GŁÓWNIE RUCHU NARODOWEGO I PARTII KOR-
WIN, FUNKCJONUJE OD 2019 ROKU. PO SUKCESIE WYBORCZYM I DOSTANIU SIĘ DO SEJMU, FORMACJA 

ROZWIJA LOKALNE STRUKTURY W POSTACI KLUBÓW KONFEDERACJI \\\ 

W naszym powiecie 
szefem powiato-
wego Klubu jest 

Adam Król, Prezes powiato-
wego oddziału partii KOR-
WiN.

W ostatnim czasie można 
było zaobserwować aktyw-
ność działaczy polkowickie-
go Klubu Konfederacji.

Pierwsze wspólne działania 
członkowie Klubu Konfe-
deracji podejmowali jeszcze 
w 2019 roku, przy okazji 
pierwszych kampanii wy-
borczych Konfederacji, gdy 
ta startowała najpierw w 
wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, a następ-
nie w wyborach do Sejmu. 
Zbiórka podpisów poparcia 
dla list Konfederacji, dys-
trybucja materiałów wy-
borczych, a więc generalnie 
praca w czasie kampanii 
wyborczej, była tym co dało 
początek współpracy dzia-

łaczy partii KORWiN oraz 
Ruchu Narodowego.
 
Następnie w 2021 roku 
utworzono na terenie po-
wiatu polkowickiego koło 
oraz oddział ww. partii. 
Ruch Narodowy powo-
łał swoje koło w styczniu, 
którego prezesem został 
Mateusz Sarżyński. Na cze-
le polkowickiego oddziału 
partii KORWiN w marcu 
tego roku, stanął  natomiast 
Adam Król. 

W wyniku koleżeńskich 
rozmów, postanowiono w 
ostatnim czasie część dzia-
łań przenieść  na wspólny 
grunt Klubu Konfedera-
cji. Jednym z pierwszych 
wspólnych działań była 
konferencja na temat pod-
wyżek cen paliw oraz pro-
ponowanych w związku z 
tym postulatów Konfede-
racji. Dla działaczy oddziału 
KORWiN była to już  druga 

konferencja, wcześniejszą 
zorganizowali oni pod Sta-
rostwem Powiatowym w 
Polkowicach i dotyczyła 
ona zadłużenia lokalnych 
samorządów.
 
Właśnie pod tym kątem 
działacze Klubu Konfedera-
cji ruszyli z kolejną inicja-
tywą, wystosowania listów 
otwartych do gmin z tere-
nu powiatu polkowickiego, 
wyrażając zdanie na temat 
prowadzonej przez nie poli-
tyki finansowej. 

- Chcemy wywierać wpływ 
na to, aby samorządy nie 
pogłębiały bez konieczności 
swojego zadłużenia, a najle-
piej, żeby nie zadłużały się 
wcale. - powiedział Adam 
Król, lider Klubu Konfede-
racji Polkowice.
 
- Cieszę się, że ta współpraca 
się rozpoczęła w ramach Klu-
bu Konfederacji. Myślę, że 

przed nami wiele ciekawych 
i pożytecznych inicjatyw. 
W marcu tego roku w Cho-
cianowie z inicjatywy Ma-
teusza Sarżyńskiego, Klub 
Konfederacji zorganizował 
spotkanie otwarte z Wojcie-
chem Sumlińskim oraz Mar-
cinem Rolą i Krzysztofem 
Tudujem.  - Mam nadzieję, 
że to dopiero początek orga-
nizacji tego typu spotkań - 
mówi Mateusz Sarżyński.

Trzeba podkreślić, że na tle 
innych lokalnych struk-
tur partyjnych w powie-
cie polkowickim, działacze 
Konfederacji wykazują się 
jakimkolwiek działaniem. 
O działaniach pozostałych 
partii w naszym powiecie 
nie słychać. Zazwyczaj tzw. 
„doły” partyjne potrzebne 
są dopiero w momencie, 
gdy zaczynają się kampanie 
wyborcze. W przypadku 
Konfederacji jak widać, jest 
inaczej. 

Kulczyńskiemu; został wy-
rzucony z  komisji i  skazany 
na „karną” dietę w wysokości 
około 100zł. Jeśli Paweł Bujak 
się nawrócił, to dobrze, ale 
musi pamiętać, że przez 3 lata 
ramię w ramię z  innymi rad-
nymi blokował usta innym 
radnym i blokował im dostęp 
do pracy w  komisji, co teraz 
sam odczuwa na własnej 
skórze. No ale, że błądzić  jest 
rzeczą ludzką, my Panu Paw-
łowi życzymy powodzenia 
i  gratulujemy. Lepiej późno 
niż wcale.

Niezależnie od tego, jaki bę-
dzie finał obecnej kadencji 
Rady Miejskiej, przejdzie ona 
do historii jako najbardziej… 
chaotyczna. Trzy rezygnacje 
z mandatów, dwukrotne wy-
bory uzupełniające, rezygna-
cje z członkostwa w klubach, 
rozwiązywanie klubów, wy-
kluczenia radnych z  komisji, 
sesje trwające po kilka go-
dzin, błędy w uchwałach. To 
wszystko rzuca cień na całą 
Radę Miejską i życzymy sobie 
i  wszystkim mieszkańcom 
aby w  kolejnych wyborach, 
wybrali Radę przynajmniej 
stabilną.

Niezależnie od 
tego, jaki będzie 
finał obecnej 
kadencji Rady 
Miejskiej, przej-
dzie ona do historii 
jako najbardziej… 
chaotyczna. Trzy 
rezygnacje z man-
datów, dwukrotne 
wybory uzupełnia-
jące, rezygnacje 
z członkostwa 
w klubach, rozwią-
zywanie klubów, 
karne wykluczanie 
z komisji za nie-
posłuszeństwo, 
sesje trwające po 
kilka godzin, błędy 
w uchwałach. 

\\\

Chcemy 
wywierać wpływ 
na to, aby 
samorządy nie 
pogłębiały bez 
konieczności 
swojego 
zadłużenia, a 
najlepiej, żeby 
nie zadłużały się 
wcale. - powiedział 
Adam Król, lider 
Klubu Konfederacji 
Polkowice.

\\\

\\\ Konferencja prasowa w Polkowicach na temat podwyżki cen paliw. Wzięli w niej udział: (od lewej) Szymon Lewandowski - członek 
zarządu koła polkowickiego Ruchu Narodowego oraz radny Rady Miejskiej w Przemkowie, Adam Król- lider Klubu Konfederacji Polkowice oraz 
Prezes Oddziału polkowickiego partii KORWiN, Mateusz Sarżyński- Prezes koła polkowickiego Ruchu Narodowego, Magdalena Markowska- czło-
nek zarządu koła polkowickiego Ruchu Narodowego oraz Marcin Domagalski- Wiceprezes Oddziału polkowickiego partii KORWiN.


