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Drodzy Czytelnicy 
Wolnej Prasy Chocianowa

Oddaję do Państwa rąk kolejny 12 numer ga-
zety Wolna Prasa Chocianowa. Pomimo wielu 
trudności jakie spotkały mnie przez OSTAT-
NIE trzy lata wciąż jestem i walczę dla Was o 
WOLNOŚĆ. Te trzy lata pozwoliły mi dzięki 
WPCH przedeptać drogi, którymi Wy codzien-
nie chadzacie , dały mi pełen obraz naszej gminy, 
gminy która została w 2010 roku zarażona pato-
logią nowej władzy i jej popleczników. Gdy za-
czynałem tworzyć pierwszy numer Wolnej Prasy 
Chocianowa zdawałem sobie sprawę, że będzie 
to trudna podróż do WOLNOŚCI. I taką była !!! 
Nie złamali mnie, nie zniszczyli, za to zaczęli 
drżeć i być może mniej ukradli, bo patrzyłem 
im na łapy. Już 16 listopada 2014r. przejmiecie 
moi mili moją rolę i Wy jako wolni mieszkań-
cy gminy Chocianów zdecydujecie o dalszym 
losie swojego lokalnego państwa –Chocianowa. 
Otworzyłem Wam drzwi do WOLNOŚCI. Teraz 
Wy musicie po nią sięgnąć. Mamy nadzieję, że 
16 listopada dokonają Państwo właściwego wy-
boru. To, co będzie działo się w gminie przez 
następne lata zależy tylko i wyłącznie od WAS. 
Osobiście, świadomie i z pełną odpowiedzial-
nością popieram ludzi, którzy walczą z patolo-
gią „JEDNOŚCI”, ludzi , którzy chcą dobra dla 
naszej gminy. JA, Bazyl - Sławomir Tomczak 
daję dziś Państwu gwarancję uczciwości tych 
osób, a że zaufanie rodzi dopiero kontrola, to w 
Państwa imieniu będę obserwował grupę WPP, 
aby nie zeszła z obranej drogi do DOBRA.

RAZEM  MOŻEMY  WSZYSTKO. 
Nikt nie zostanie bez pomocy - Bazyl

 Sławomir Tomczak– Bazyl 
(redaktor naczelny)
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(B) Panie burmistrzu cztery lata temu obiecywał pan tak 
wiele. Czy teraz nie żałuje pan tego?

(R) Nie. Wszyscy wiemy jak trudno jest obiecywać. 
Trzymałem się standardów. Tak, były chwile zwątpienia, 
zmęczenia a teraz jeszcze ta kampania. Nie chcem, ale 
muszem. Co zrobić, przecież za coś bierze się kasę podat-
ników.

(B)Pana zmęczenie widać na bilbordach. Kto panu robi 
taką porutę? 

(R) Panie, z pustego to nawet SALMONELLA nie naleje. 
(B) Jak ocenia pan cztery lata władania grodem Bolka i 

Lolka?
(R) Nie wystawię sobie oceny z demokracji , bo takiej tu 

chyba nie ma. Liczę jednak na nasze społeczeństwo. Li-
czę , że znajdzie jakąś skalę i POZYTYWNIE mnie oceni. 
Sumienie mam  czyste.  Wystarczy ,że przy-dotuję jakiś 
kościół i –winy zostają zmazane definitywnie. Biznes to 
biznes.

(B)Dlaczego idzie panu tak łatwo?
(R)Bo jestem aktywny, pomimo ,że nie mam aktywów. 

Proszę spojrzeć na moje oświadczenie majątkowe. Jestem 
goły jak mysz kościelna. Moi ludzie też są święci.

(B)Robert, Grażyna , Franek też?
(R)Robert ciężko pracował pod sceną i na scenie. Gra-

żyna sprawdziła się jako matka. Wie, jak zadbać o siebie 
i swoje córki.  Jest głosem wyborców tylko do chwili wy-
borów. Potem liczy się tylko jej zdanie. Co do Franka, to 
karmił mnie i należy mu się, jak psu kość…

(B) Jak ocenia Pan współpracę z radą?
(R) No.., służyłem im. Klub JEDNOŚĆ to wielka siła 

polityczno – plotkarska tej gminy…, a silne powiązania z 
pielęgniarką dają nadzieję na przedłużenie rządów. To nie 
zrządzenie losu, to cud ,że mam właśnie tak podatny na 
manipulację lud. Zależy mi na rozwoju, dlatego opozycja 
może mi tu skoczyć! (tu gest Kozakiewicza)

(B)Czy wie pan dlaczego przyjął Pan tylu interesantów 
w swoim biurze?

(R) Nie wiem, ale sprawdzę w wolnej chwili lub każę to 
zrobić BLONDYNCE.  Franciszek też tak robił, dlaczego 
miałbym być gorszy? A co innego miałem wymyśleć po 
swoich szkołach?

(B)Jest kryzys, wszystko drożeje. Co zdrożeje u Nas w 
2015 roku gdy (jakimś cudem) zostałby pan wybrany po-
nownie na WODZA? Czy w przypadku wygranej wzrosną 
pana pobory? 
(R)Liczę na to, ale zawsze jest jakieś ALE. Myślę, że PWK 
podniesie opłaty za wodę i ścieki, a ten od śmieci z Po-
lkowic zapewne podniesie opłaty za wywóz śmieci. Stale 
powtarzam, że wszystko co złe w tej gminie jest winą po-
przednika. Był zbyt miłosierny. Ja uważam, że ludzi trzeba 
chwycić mocno za mordę , aby wiedzieli kto tu jest PA-
NEM!!!
(B) Ale ja pytałem co z KRYZYSEM?
(R) Według mnie i Roberta wcale go nie widać. Mnie i 
jego raczej nie dotyka a i biedni  zawsze coś dostaną od 
Caritas, Szlachetnej Paczki czy OPS. Zawsze też mogą 
pójść na jagody lub grzyby, aby odciążyć budżet gminy.
(B)Na mieście mówią ,że niczego więcej nie będzie pan w 
stanie zrobić dla miasta i wsi.
(R)A po co? Szabelki opozycji są zbyt tępe. Liczą się fakty 
i pieniądze. Grosz do grosza i będę bogaty.
(B) A tak już na koniec. Proszę powiedzieć, co dobrego 
mijające cztery lata przyniosły mieszkańcom naszej gmi-
ny?
(R) Niech pomyślę… Nie miałem czasu nad tym się zasta-
nowić, ale największym moim osiągnięciem jest spowo-
dowanie powstania Wolnej Prasy i promocja Bazyla. A też 
gdyby nie ja to ten śmieciarz z Polkowic którego chciałem 
w 2006 posadzić nadal by mi fikał.
(B)Dziękuję za rozmowę i życzę Panu  mandatu i dziesię-
ciu punktów karnych.
(Materiał przerobiony z kabaretowego skeczu pt. „365 dni rzą-

dów premiera”- zamieszczonego na forum www.vcity .pl)

SKECZ  - „CZTERY LATA RZĄDÓW PREMIERA ZE WSI”

Sławomir 
Tomczak

Bazyl

P O L K O W I C K A 
PAT O L O G I A 

N I S Z C Z Y 
P O W I AT.

K A N DY D U J Ę  D O 
R A DY  P O W I AT U , 

A B Y  J Ą
 P O W S T R Z Y M A Ć
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Byliśmy z Państwem przez ostatnie 4 
lata. Niektórzy  budzą się co 4 lata my-
śląc że ,,wygląd i nazwisko pozwoli za-
łatwić wszystko”. Przez 4 lata obojętne 
były im losy mieszkańców i całej gminy. 
Dziś piszą że zmarnowano wiele szans, 
ale nie zrobili niczego, by temu zapobiec. 
Zdajemy sobie sprawę, że my też popeł-
niliśmy błędy. Czasami byliśmy zmusze-
ni walczyć z patologią jej metodami, ale 
tylko one mogły przynieść zamierzony 
skutek. Uczyliśmy się tak jak Wy, żyć w 
nowym otoczeniu, niekoniecznie pozy-
tywnym dla mieszkańców. Niestety fala 
agresji nienawiści przybierała na sile z 
roku na rok. 2010r. przyniósł zmiany w 
gminie Chocianów, rozlewając patolo-
gię Polkowicką na gminę Chocianów. 
Nikt nie spodziewał się tego, że trafimy 
z deszczu pod rynnę. Nastał czas NIE-
NAWIŚCI, AGRESJI, MANIPULACJI, 
GRÓŹB I ZASTRASZEŃ. Już pierwsze 
dni rządów Romana K. ukazały szereg 
patologii, począwszy od zatrudnienia 
Roberta Harenzy i Franciszka Bereżań-
skiego a skończywszy na zwolnieniach 
z pracy ludzi związanych z poprzednią 
władzą. Przez cały ten czas radni Jedno-
ści pozwalali na szerzenie terroru, nie-
jednokrotnie sami w nim uczestniczyli. 
Śledzili, donosili, grozili i zastraszali w 
imieniu Romana K. Na własnej skórze 
doświadczyliśmy mechanizmu działania 
Romana K. Najpierw propozycja stano-
wisk, a w przypadku odmowy ich przyję-
cia, szukanie haków, groźby i zastrasza-
nie. Gdy to nie przyniosło spodziewanych 
rezultatów nastąpiło obrażanie, ośmie-
szanie, opluwanie, rozsiewanie plotek i 
kłamliwych oszczerstw. Manipulowano 
społeczeństwem w temacie spraw są-
dowych wytoczonych przeciwko nam. 
Dziś okazuje się, że to Roman K. musi 
bronić się z postawionych mu zarzutów. 
Wobec nas nie zapadł żaden wyrok, a po-
mimo tego nazywano nas przestępcami. 
To nie my zadłużaliśmy gminę tyl-
ko Roman K. i radni Jedności. To nie 
my podnieśliśmy niesłusznie stawki za 
wodę i ścieki tylko Roman K. i Radni 
Jedności. To nie my zrezygnowaliśmy 
z projektów na kanalizację w kwocie 
28 mln zł tylko Roman K. i jego rad-
ni Jedności. To nie my nie składali-
śmy wniosków o dotacje unijne tylko 
Roman K. To  nie my rozdawaliśmy 
mieszkania kolesiom i nie my umarza-
liśmy kolesiom podatki tylko Roman k.  
Typowym dla obecnej władzy jest prze-
rzucanie winy za zaniedbania oraz 
niekompetencje na innych. Szuka się 
winnych w opozycji. Radni Jedności, po-
dobnie jak członkowie PdMP w Polkowi-
cach stworzyli sobie ,,Rodzinę na swoim”. 
Obrażają inteligencję mieszkańców gmi-
ny. Kłamią, manipulują i obiecują. Radni 
zapomnieli jaka powinna być ich rola w 

samorządzie.  Zapomnieli, że powinni słu-
żyć społeczeństwu. W patologii pomagali 
polkowiccy polityczni prominenci:  Emi-
lian S. i Marek T., którzy mieli w szeregach 
PO niemalże nieograniczone możliwo-
ści korzystania z dobrodziejstwa władzy. 
Członkowie PIS tez brali czynny udział w 
utrzymaniu patologii przy władzy. Kiedy 
skierowany został do Wojewody i WSA 
(Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) 
wniosek o nielegalne działania i bezpra-
wie, wydalono mnie z PIS za powód po-
dając nieopłacanie składek (byłem wtedy 
na bezrobociu). Z perspektywy czasu nie 
żałuję, ale przyznam , że wówczas było mi 
przykro, że partia, która w swojej nazwie 
ma Prawo i Sprawiedliwość przyklasku-
je złu Cieszę się ,że nie należę do żadnej 
partii politycznej i nie musze nikomu słu-
żyć. Cieszę się, że udało mi się wywalczyć, 
aby nie pobierano nielegalnych diet (Ro-
man K., R. Bartosz, L.Filipiak). Cieszę się 
też, że w tej sprawie toczy się śledztwo w 
prokuraturze. Włodarze Polkowic mówią 
o sobie, że są BEZPARTYJNYMI. Chcą 
tym sposobem oszukać wyborców. Twier-
dzą, że nie należą do żadnej partii. PO sta-
ło  się mało niemodne, więc próbują się od 
niej odżegnać. Śmieją się ludziom prosto w 
twarz, bo wiedzą, że ci dadzą się nabrać. 
Żadna partia nie jest zainteresowana, aby 
wyborcy mówili o niej prawdę. Wszystkim 
zależy na zduszeniu narastającej WOL-
NOŚCI. Nie można pozwolić, aby ludzie 
mieli jakąkolwiek WOLNOŚĆ, która nie 
jest sterowana przez WŁADZĘ, MEDIA I 
LOKALNE SAMORZĄDY. Politykom za-
leży tylko na tym, abyśmy NIE MYŚLELI, 
NIE WYCIĄGALI WNIOSKÓW I BYLI 
BIERNYMI. Wówczas nie stanowimy za-
grożenia i łatwo nami manipulować. Do-
póki jesteśmy okłamywani,sterowani, do-
póty nie nastąpi bunt społeczny podobny 
do tego z lat 80. Dopóki mamy na chleb i 
marną pracę pozwalającą wegetować, do-
póty można na nas wpływać. Podaje się 
nam gotowe rozwiązania. Nie pozwala 
się nam na myślenie i wyciąganie wnio-
sków. Za wszelką cenę niszczy się wszelką 
WOLNOŚĆ, bo sprawia ona w świadomo-
ści ludzkiej potrzebę wyjścia poza sche-
maty. Dlatego trzeba niszczyć, zastraszać, 
oczerniać i opluwać a jeśli to nie pomoże 
to wykorzystuje się służby i organy, aby  
zabić w człowieku wszelką godność nawet 
odebrać mu życie (jak w przypadku ks. Je-
rzego Popiełuszki). Okazuje się, że boimy 
pokazywać się z ludźmi uczciwymi, boimy 
się z nimi rozmawiać i podać im rękę, na-
tomiast bez problemu pokazujemy się ze 
złodziejami, oszustami, kłamcami i ludźmi 
pozbawionymi moralności. Nikt z nich nie 
chce, abyśmy przejęli władzę, bo wówczas 
pokażemy że można UCZCIWIE, SPRA-
WIEDLIWIE, TRANSPARENTNIE I SO-
LIDARNIE RZĄDZIĆ. To im nie pasuje, 
bo wówczas zobaczylibyście nie tylko pa-

tologię samorządową, ale przede wszystkim ,,mafijny” układ 
zamknięty sterowany mechanizmami na potrzeby władzy a 
mit o DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWA runąłby 
jak domek z kart w myśl powiedzenia pewnego ministra, że 
PANSTWO POLSKIE ISTNIEJE TYLKO NA PAPIERZE 
Demokratyczne Państwo, to państwo, w którym działanie 
jednostek państwowych powinno być transparentne. Nie po-
winno się nikogo wykluczać ze społeczeństwa tylko dlatego, 
że domaga się prawdy i ma odmienne poglądy. Dziś chciał-
bym zadać Państwu kilka pytań: Czy chcecie w samorządzie 
uczciwych ludzi? Czy chcecie, aby wszyscy byli traktowani 
jednakowo, niezależnie od statusu społecznego? Czy chcecie 
być ludźmi prawdziwie Wolnymi od manipulacji, kłamstw, 
oszczerstw i pomówień? Czy chcecie UCZESTNICZYĆ I DE-
CYDOWAĆ O TYM CO SIĘ DZIEJE W SAMORZĄDZIE? 

Z nami, to Wy będziecie decydować o każdym dniu swego 
istnienia. To Wy będziecie realizować własne pomysły przy-
czyniając się do rozwoju gminy i powiatu.

Krzysztof Kamil Budzeń

S A M  Z A D E C Y D U J  P R Z Y J A C I E L U
 w  j a k i e j  g m i n i e  i  w  j a k i m  p o w i e c i e  c h c e s z  m i e s z k a ć

Magister Wydziału Prawa i Administracji na UAM Poznań. 
Mieszkaniec Chocianowa od urodzenia. Mąż i ojciec dwójki 
dzieci. Obecnie Przedsiębiorca prowadzący działalność gospo-
darczą. Założyciel Wolnego Powiatu Polkowickiego i Wydawca 
Wolnej Prasy Powiatu Polkowickiego. Społecznik wieloletnie 
działający w samorządzie lokalnym zarówno na szczeblu gminy, 
jak i na terenie powiatu. W powiecie chciałbym zajmować się 
inwestycjami, pozyskiwaniem środków, zdrowiem, oświatą, kul-
turą, sportem i OSP. Pragnę usprawnić administrację, albowiem 
podstawowym jej zadaniem jest  służyć społeczeństwu. Chciał-
bym wprowadzić darmowe porady prawne dla mieszkańców.

Ja nie obiecuję, Ja działam.

KRZYSZTOF KAMIL BUDZEŃ



4
W

ol
na Prasa Chocianowa

„Jest zuchwałym nadużywaniem religii wcią-
ganie Kościoła do walk partyjych. Wciąganie i 
posługiwanie się jego powagą do łatwiejszego 

pokonania przeciwników”.
Papież Leon XIII

Sługa Boży kardynał August Hlond - Prymas Polski - przy-
wódzcca duchowy Polski w latach 1926-1948. Nigdy nie wchodził w żadne 
kompromisy ze sprawującymi wadzę. Jego bezkompromisowa postawa w 
głoszeniu ewangelicnej prawdy była bardzo niewygodna dla komnistycz-
nych władz. Z niewyjaśnionych do dziś powodów po udanej operacji wy-
rostka robaczkowego na skutek infekcji niewiadomego pochodzenia 22 
października 1948r. zmarł w szpitalu Sióstr Elżbietanek na Mokotowie.

„Wystrzegać się należy utożsamiania pewnych kierunków i in-
teresów partyjnych z Kościołem, nadyżywaniem jego powagi 
dla celów wyborczych, partyjnych i wciąganie go do sporów 
na korzyść tego lub owego odłamu politycznego. Byłoby to 
bardzo szkodliwym wypaczeniem jego misji. Kościół nie po-
zostaje na usługach stronnictw politycznych, z nikim w 
związek polityczny nie wchodzi i zostawia katolikom swobodę 
należenia do stronnictw, które nie są sprzeczne z etyką kato-
licką. Chęć wyciągania korzyści politycznych z wiary przez ja-
kiekolwiek stronnictwo odstręczałoby od Kościoła ludzi innych 

przekonań politycznych”.

Kardynał August Hlond - Prymas Polski

„Mamy z woli bożej swoje Państwo, musimy mieć 
swoją politykę. Jaka będzie nasza polityka, takie bę-
dzie nasze Państwo. A polityka nasza taką bedzie, 
jaki będzie nasz pogląd na Państwo i jaka będzie na-
sza etyka życia publicznego. Zdrowa być musi nasza 
filozofia państwowa. Czysta i dostojna powinna być 
nasza polityka. Bo nie po to mamy swoje Państwo, 
by popadło w niemoc i bezrząd. Wśród ogólnego 
przesilenia państwowości i wśród ogólnego kryzy-
su sumienia politycznego Ty Polsko, bądź  wzorem 

chrześcijańskiego Państwa.”

kardynał August Hlond - Prymas Polski

„Katolicki obywatel nie może mieć dwu sumień, katolic-
kiego dla życia prywatnego a niekatolickiego dla spraw 
publicznych. Jeżeli polityka psuje charaktery i 
paczy sumienia, znak to, że nie jest uczci-
wa. (...) Zamiast prawdy panoszy się kłamstwo, dema-
gogia, oszczerstwo. Żądza władzy i prywata prowadzą 
bezwzględną walkę o rządy i stanowiska, a pozoruje ją 
troską o Państwo, które zwykle odłamy polityczne uto-
samiaj z sobą. (...). Katolik powinien odmówić 
udziału w życiu politycznym i ustąpić ze sta-
nowiska publicznego, gdyby jego współpra-
ca równała się przyzwoleniu na czyny wy-
raźnie nieetyczne (...). Wszedł szatan w politykę 
ludów. Przemazał myśl bożą. Prawdę przysłonił. Etykę 
ośmieszył. Sumienie polityczne rozwichrzył, W żywy or-

ganizm Państwo wniósł rozterkę.”

kardynał August Hlond
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Szanowni Mieszkańcy 
.

Lata kadencji 2010-2014 przeminęły szyb-
ko. Działo się wiele, niekoniecznie zawsze 
dobrze. Od 2010r. czas w gminie jakby sta-
nął w miejscu. Działania lokalnych władz 

Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej Jed-
ności Romana Kowalskiego zatrzymały po-
ciąg inwestycyjny z unijnymi środkami.
 
Obecny Burmistrz Roman Kowalski zrezy-
gnował z przyznanego dofinansowania inwe-

stycji 13 mln zł na budo-
wę kanalizacji Parchów 
Pogorzeliska Jabłonów. 
Nie złożył wniosków w 
naborze “Infrastruktura i 
Środowisko” pomimo po-
siadania dokumentacji na 

skanalizowanie trzech wsi Brunów, Trzmie-
lów, Szklary Dolne (15mln zł). Około 100 
gmin otrzymało dofinansowanie a Chocianów 
i burmistrz Kowalski wraz z radnymi Jedności 
nie podjęli prawie żadnych działań, aby przy-
czynić się do rozwoju naszej gminy. Zmarno-
wano szansę na pozyskanie środków unijnych 
na kanalizację czy zwodociągowanie wsi, w 
tym Rakowa i Michałowa. Zmarnotrawiono 
jeszcze wiele innych możliwości pozyskania 
dotacji unijnych (na budowę nowych świetlic 
wiejskich, nowych przedszkoli czy budowę 
żłobków nie mówiąc o oświacie, kulturze, spo-
rcie i infrastrukturze). Ktoś złośliwy powie: 
mamy piękne chodniki. Owszem, odpowiem, 
tylko co z tego, gdy na tych chodnikach prak-
tycznie się skończyło, a koszt ich budowy nie 
stanowi nawet 0,5% przychodów budżetu. 
Można by rzec odrobinę złośliwie: Roman Ko-
walski - chodnikowy burmistrz. Dla przykładu 
gmina Przemków, której budżet w stosunku 
do gminy Chocianów jest mniejszy  o jakieś 
5-6mln zł w latach 2011-2014 pozyskała dla 
Gminy 21,5 mln zł. Pomimo 109% zadłużenia 
umiano wykorzystać swoją szansę i pozyskać 
środki. Gmina Chocianów obecnie ma dziś 
50% zadłużenie a ze środków unijnych pozy-
skała jedynie 2mln zł, w tym 429 tys. zł. na bu-
dowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej przy 
gimnazjum i odnowę budynków wielorodzin-
nych - 1,5mln zł, przy czym ten ostatni projekt 
był przygotowany przed 2010r. Jeśli zadłużo-
na po uszy Gmina Przemków mogła pozyskać 
więcej niż my na skanalizowanie wsi, to dla-
czego Burmistrz Kowalski i jego Radni Jedno-
ści tego nie zrobili? Gmina Chocianów osiąga 
rocznie ok.35mln zł. Gdzie są nasze pienią-

dze? Gdzie są radni? Przez  4 lata  przy 35mln 
zł budżetu rocznie (140 mln zł), przy 10% 
wkładzie (14mln zł) Gmina mogłaby pozyskać 
około 40 mln zł środków z unijnych pieniędzy.  
W swoim programie wyborczym Roman Ko-
walski zawarł punkt dotyczący pozyskania 
środków zewnętrznych (w tym z Unii Euro-
pejskiej) na inwestycje i remonty. Gdzie są 
te środki??? Gdzie te zapowiadane przez nie-
go PROZYSKOWNE INWESTYCJE??? Do 
dziś wielką niewiadomą pozostaje, co autor 
programu wyborczego z 2010r. miał na myśli.
Czy bierność w tej kwestii wynika z niekom-
petencji czy braku chęci radnych i burmistrza? 
A może nie w tym celu dostali się do samo-
rządu? Może chodziło tylko o zaspokojenie ich 
własnych, prywatnych interesów? Burmistrza i 
Radnych Jedności nie interesowało rozwiąza-
nie problemu finansowania terenów zielonych 
utrzymywanych np. przez Wspólnoty miesz-
kaniowe . Nie byli też zainteresowani kontrolą 
dystrybucji środków z podwyżki wody i ście-
ków ( ok.800tys. 
zł. rocznie ). 
Radni Jedności 
nie chcieli skon-
trolować tego, 
co dzieje się w 
CHOK-u. Nie-
istotna była dla nich kontrola budowy WOK-
-u w Trzebnicach, drogi na Piotrowskiej i 
Szprotawskiej,  sprzedaży działki za DINO 
czy przydziału mieszkań komunalnych. 
Burmistrz nie wybudował basenu. Popły-
wać możemy chyba tylko w ściekach i wo-
dzie, za które tyle płacimy. Skok cywili-
zacyjny nie nastąpił. Nastąpił za to swego 
rodzaju skok na samorząd i na jego kasę. 
Kolejne lata obecnej kadencji burmistrza Ro-
mana Kowalskiego, to zaciąganie kolejnych 
długów. Pan Roman Kowalski wraz ze swoimi 
ludźmi zamiast zająć się merytoryczną pracą na 
rzecz gminy zajął się obiecankami i rozdawa-
niem stołków znajomym  (za niemałe pieniądze).  

NADSZEDŁ CZAS NA PODSU-
MOWANIE I ROZLICZENIE

16 listopada 2014r., to czas dokonywania wy-
borów i czas na zmiany.

Przykre jest to, że niewielu uczciwych miesz-
kańców zdecydowało się na start w tych wy-
borach samorządowych. Z pewnością z prze-
rażeniem patrzyli na poczynania burmistrza. 
Byli tacy, którzy bali się gróźb i zastraszeń, 
jeszcze inni zajęli się własnym życiem. Nie-
którzy jednak podjęli decyzje o tym, by wy-
startować. Zdobyli się na odwagę i na zno-
szenie wszelkich złośliwości i komentarzy ze 
strony obecnie rządzących i konkurentów. Ci 
ludzie, chcą budować lepszą przyszłość dla 
gminy i jej mieszkańców, wierzą, że dzię-
ki ciężkiej pracy odbudują to, co do tej pory 
zostało zaprzepaszczone. Nie  potrzeba im 
stołków i nie pchają się do koryta (jak twier-
dzą „życzliwi”). Zdają sobie bowiem sprawę 
z tego, że praca w samorządzie jest ciężką 

pracą i bardzo odpowiedzialną. Bierze się bowiem odpowie-
dzialność nie tylko za siebie, ale i za wszystkich mieszkańców 
niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, przeko-
nań religijnych, statusu społecznego i innych kryteriów, któ-
re dla obecnie rządzących stają się powodem do dyskrymina-
cji i wykluczania społecznego. Drodzy mieszkańcy, jesteśmy 
za siebie nawzajem odpowiedzialni. Nie zapominajmy o tym.
My nie chcemy robić skoku na gminne pieniądze. Chcemy zro-
bić „SKOK” NA UNIJNĄ KASĘ, co przyczyni się do rozwoju 
gminy Chocianów.

Krzysztof Kamil Budzeń
Wolny Powiat Polkowicki.

Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków - Robert Harenza - 

PWK 

Zarządzeniem nr 301.2011 z dnia 30.12.2011r. Bur-
mistrz powołał zespół ds. realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Chocianów.. W skład 
zespołu weszli: Mirosław Gojdź, Petrus Romuald, Goraj 
Danuta  i Maciej Staszczak (PWK). Do zadań zespołu 
należało przede wszystkim: opracowanie założeń pro-
jektu; opracowanie założeń konsultacji społecznych; 
opracowanie montau finansowego projektu oraz opra-
cowanie wniosku o dofinansowanie projektu. W mar-
cu 2012r. do zespołu został włączony Robert Harenza. 
Pani Sekretarz poinformowala redakcję że zespół nie 
zgromadził żadnej dokumentacji. Ze względu na nikłe 
zainteresowanie beneficjentów (mieszkańców gminy 
Chocianów) projekt nie został zrealizowany.  CZYM 
ZATEM ZAJMOWAŁ SIĘ ROBERT HARENZA W 
PWK I ZA CO OTRZYMYWAŁ WYNAGRODZE-
NIE w 2011 i w 2012 roku (wysokość wynagrodzenia 
z tyutłu pełnienia funkcji prokurenta - zajmującego 
się według prezesa F. Bereżańskiego przydomowy-
mi oczyszczalniami ścieków - wyniosło - 5otys.zł.).
 

redakcja
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Małgorzata Staszczak (żona radnego Bogdana Staszczaka) 
została mianowana przez Romana Kowalskiego na kie-
rownika OPS w Chocianowie. Co miał na myśli obecny 
burmistrz umieszczając w swoim programie wyborczym 

z 2010 punkt 8:  WPROWADZANIE NOWYCH STANDARDÓW W UDZIE-
LANIU POMOCY SPOŁECZNEJ tego nie wie chyba on sam. Jedno jest pewne: 
działania pani  Małgorzaty Staszczak i jej pracowników już dawno nie mieszczą 
się w ramach przyjętego przez OPS w Chocianowie Kodeksu Etycznego Pracow-
ników Socjalnych. Pracownicy OPS w Chocianowie (zgodnie z przyjętym Kodek-
sem) powinni zachowywać bezstronność w podejmowaniu decyzji  o udzielaniu 
pomocy społecznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 
dnia 15 maja 2014r. uznał, że działanie pracowników Ośrodka (a przede wszyst-
kim) działalanie pani Małgorzaty Staszczak poprzez wydaną przez nią decyzję 
administracyjną jest naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego. . 
Na panią Małgorzatę Staszczak składano do Rady Miejskiej I NA RĘCE BURMI-
STRZA wiele skarg w związku z jej nieetycznych zachowaniem wobec podopiecz-
nych, aczkolwiek ci ( w tym i pan radny Staszczak) nie zauważyli w jej postępo-
waniu niczego niestosownego. Uznali, że NIC SIĘ NIE STAŁO, POLACY NIC 
SIĘ NIE STAŁO. Dla pana burmistrza Romana Kowalskiego nieistotny był nawet 
fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że pani Małgo-
rzata Staszczak działała z naruszeniem przepisów. I TAK OTO DOCZEKALIŚMY 
SIĘ NOWYCH STANDARDÓW W UDZIELANIU POMOCY SPOŁECZNEJ.

PROGRAM WYBORCZY ROMANA KOWALSKIEGO 2010:
8) WPROWADZANIE NOWYCH STANDARDÓW W UDZIELANIU POMOCY SPOŁECZNEJ

 BURMISTRZ ROMAN KOWALSKI  I INFORMATOR GMINY CHOCIANÓW 
A  STANOWISKO RIO W SPRAWIE WYDAWANIA GMINNYCH GAZET

(...) Ukazywanie opozycji w negatywnym świetle zaspokaja potrzeby wyłącznie 
ich przeciwników politycznych. Co więcej, dokonywane jest za pieniądze, które – 
jako publiczne – są pieniędzmi także tej opozycji. Takie publikacje powodują, że 
wydawanie gazety przestaje się mieścić w zadaniach własnych gminy.”

Gazety samorządowe nie mogą publikować tekstów politycznych, tym bardziej 
jednostronnych. Nie mogą przyjmować płatnych i bezpłatnych reklam i ogłoszeń 
komercyjnych od przedsiębiorców oraz mieszkańców. Takie stanowisko przedsta-
wiło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Kolegium RIO stwierdza, że: „Publikowanie płatnych reklam i ogłoszeń przez 
gazetę gminną nie stanowi realizacji zadania publicznego. Nie jest też zgodne z 
zasadą subsydiarności. Na rynku lokalnym istnieje prasa prywatna, która z po-
wodzeniem wykonuje to zadanie i dla której prasa gminna stanowi konkurencję 
– jeszcze większą, gdy jest bezpłatna„.

Kolegium zauważyło też, że gmina prowadząc działalność gospodarczą może 
działać tylko w określonych przez ustawodawcę granicach, bowiem dysponuje 
pieniędzmi publicznymi, pieniędzmi „wszystkich mieszkańców”. Nie może więc 
wydawać ich dowolnie. Stanowisko Kolegium w sprawie treści zamieszczanych w 
gazecie gminnej nie pozostawia żadnych wątpliwości. Gmina powinna zamiesz-
czać tylko takie treści, które są istotne dla mieszkańców danej społeczności, a więc 
np. informacje o swoich działaniach i zamierzeniach czy o aktach prawa miej-
scowego, a więc o np. podjętych uchwałach czy ogłoszonych przetargach, o orga-
nizowanych akcjach, czy imprezach. „Nie spełniają tego natomiast publikacje o 
charakterze politycznym, tym bardziej jednostronne.” (…) „wspólnota samorzą-
dowa z natury swej jest różnorodna. Mieszkańcy różnią się między sobą pogląda-
mi. Ukazywanie opozycji w negatywnym świetle zaspokaja potrzeby wyłącznie ich 
przeciwników politycznych. Co więcej, dokonywane jest za pieniądze, które – jako 
publiczne – są pieniędzmi także tej opozycji. Takie publikacje powodują, że wyda-
wanie gazety przestaje się mieścić w zadaniach własnych gminy.”

Informator Gminy Chocianów zamiast być biuletynem informacyjnym gminy, 
stał się tubą propagandową burmistrza Romana Kowalskiego i ludzi z nim zwią-
zanych. Co więcej treści niektórych artykułów zamieszczanych w Informatorze 
Gminy Chocianów są informacjami jednostronnymi skierowanymi przeciwko 
opozycji. W ocenie redakcji Wolnej Prasy zawierają półprawdy i celowo wprowa-
dzają w błąd mieszkańców gminy. Odnosi się wrażenie, że ich jedynym celem jest 
przedstawianie opozycji w negatywnym świetle.

red.

NIK stwierdza nieprawidłowości w działal-
ności Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów 
oraz kierowanego przez niego Urzędu w zakresie 

realizacji zadań związanych z ustalaniem cen i stawek za zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków na obszarze Gminy Chocianów w latach 2011-2013

W protokole Najwyższej Izby Kontroli czytamy: stwierdzone w trakcie kon-
troli nieprawidłowości polegały na (...) niewłaściwym sprawowaniu nadzo-
ru właścicielskiego (przez burmistrza Romana Kowalskiego - przyp. red.) nad 
działalnością PWK Sp. z o.o. w zakresie niewyegzekowania od Spóki wypeł-
nienia obowiązków wynikających z art. 21 ust. 1 i art. 24 ust. 3 ustawy wod-
nokanalizacyjnej w zakresie opracowania wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń kanalizacyjnych oraz przedkładania tego planu wraz z 
wnioskiem o zatrwierdzenie taryf na wodę i ścieki na okresy: 01.04.2010 
- 31.03.2011r. ; od 01.04.2011r. - 31.03.2012r.; od 01.04..2012r. - 31.03.2013r. 

I KTO TU LEJE WODĘ???
 

UWAGA: PATOLOGIA CHCE RZĄDZIĆ CHOCIANOWEM!
red.

„SŁONECZNA” i jej udział w „prozyskownych” inwestycjach 
gminnych

W obecnej kadencji restauracja „Słoneczna” wraz z Franciszkiem Bereżań-
skim „obstawiała” niemalże wszystkie „prozyskowne” inwestycje gminne (w 
radnych, burmistrza i pracowników jednostek samorządowych). W samym 
tylko 2012r. „Słoneczna” 5. krotnie uczestniczyła w „obsłudze” gminnych 
imprez organizowanych przez Burmistrza Romana Kowalskiego. Był Dzień 
Chłopa w Trzebnicach, Dzień Jagody w Chocianowie, Pełnia lata w Pogo-
rzeliskach, Spotkanie zespołów folklorystycznych w Chocianowcu i Dożynki 
w Żabicach. Wszystko to po to, by burmistrz nie stracił stołka, a przy oka-
zji by zarobili jego koledzy. Ciekawe ile kosztowałaby nas mieszkańców PO-
MIDOROWA ZUPA „ROMANA” (bo grzybowa - boczniakowa - z imprezy 
„Na grzyby do Chocianowa z Radiem Plus z 2013r. „- 700zł) i czy by nam 
smakowała, bo jak mawia radna Zofia Skawińska: „nie każdy musi ją lubić!!!. 

redakcja

18-21 Maj 2014r.
Szkolenie dla komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

11.420zł (szkolenie) + 4.988,50zł (transport)

Roman Kowalski
Jerzy Staszczak

Jacek Zborowski
Justyna Marciniak

Wiesława Mołodyńska

Dominika TymczukAdam Hrynczyszyn

Anna Jabłońska

Helena Kozińska

Małgorzata Staszczak
Beata Falkiewicz

Beata Kawicka

Patrycja Paliwoda

Cena samego szkolenia: z 
noclegiem
1 osoba - 1040zł/os.
2 osoby - 890z/os.
10 osób - 860zł/os.

A można było zaprosić pre-
legenta i zorganizować szko-
lenie w  odremontowanym 
CHOK-u - BYŁOBY TANIEJ 
ale wówczas nie można było-
by korzystać z dobrodziejstw 
znajdujących się w hotelu...
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Tytuł tego felietonu został sprowokowany przez 
niemoc i bełkot akrobaty (Paul-vcity), który 
tak, jak dotychczas – a wierzyć trzeba , że aż 
do 30 listopada 2014 – bez trudu wśród swojej 
gawiedzi uważany będzie za najlepszego cyr-
kowca miasta i gminy Chocianów, dla którego 
żaden cud propagandowy nie jest niemożliwy.
Niemniej uważny obserwator wydarzeń w po-
lityce, ekonomi i kulturze naszego miasta bez 
chwili zastanowienia zacytuje mój tytuł: „ Na 
głowie nie stanę”, bo zawsze lepsza profilakty-
ka i poniesione na nią wydatki budżetowe, niż 
późniejsze ogromne koszty leczenia. Leczenia 
rozumianego jako „deratyzacja” szkodników.
W Chocianowie jest wielu oratorów, którzy jed-
nak swoich górnolotnych słów nie zamieniają 
w czyn. Jak ich nazywać? To chyba  oczywiste: 
politycy z przypadku, jak np. Czekajło, poli-
tycy raz na cztery lata - Zielony, politycy lub 
społeczni przedstawiciele  oferujący nam swój 
egoizm połączony z egocentryzmem - Kindra.
Przyjrzyjmy się jednak bliżej tej GŁO-
WIE , na której nie dane jest stanąć.
Na pierwszy plan wysuwa się człowiek z ogrom-
ną wiedzą i doświadczeniem samorządowym, 
który przez 12 lat starał się być głównym leka-
rzem miasta Chocianów, dzięciołem drzewa, 
które obecnie murszeje, zjadane przez wciąż 
nienażarte korniki. Krytykowany właściwie 
tylko z jednego powodu, aby społeczeństwo 
Chocianowa zrozumiało, że bezradność obec-
nej władzy to rzekomy spadek po poprzedniku. 
Słowa te są powtarzane jak MANTRA. Nie ma 
nic bardziej absurdalnego, ale właśnie absurd od 
samego początku towarzyszy obecnej władzy.
Nie można stale rozliczać byłego burmistrza 
miasta Chocianów za słabe efekty profilaktyczne 
– bo to już było! Dziś nadszedł czas spojrzenia w 
stronę człowieka , który powinien stanąć na gło-
wie, aby choroba , dżuma podziałów w społecz-
ności Chocianowa nie doprowadziła do jeszcze 
większego kryzysu , którego nikt z nas nie chce.
Franciszek Skibicki i jego wierni zwolenni-

cy pobudzają nas celnymi ripostami merytoryczny-
mi i tego nie należy im zabraniać. Czy one są jed-
nak w stanie zmienić stan, w którym się znaleźliśmy?
Dotykanie strefy osobowości, charakteru czy obycza-
jowości na np. spotkaniach klub JEDNOŚĆ , jest ni-
czym innym, jak podejmowaniem nieczystej gry po-
litycznej o utrzymanie KORYTA. Syndrom ten – nad 
czym ubolewam –dominuje w całej nowej „demo-
kratycznej” Polsce. I może właśnie dlatego nie powi-

nienem się dziwić , że sztab zwolenników Romana. K 
również wykorzystuje tego rodzaju brudny marketing.
Przeciwnik, nawet ten polityczny jest tylko wtedy god-
ny pochylenia się nad nim , gdy trzyma się pewnych „ 
norm postępowania”. I to właśnie MY zwolennicy praw-
dy, zroszeni na chrzcie świętą wodą nie powinniśmy 
pozwalać na zło w żadnej postaci. Bo kto pozwala na 
zło, jest znacznie gorszy od samego twórcy tego ZŁA. 

JEŻELI 16 LISTOPADA 2014 NIC Z TYM NIE 
ZROBISZ, PAMIĘTAJ NIE BĘDZIESZ MIA-
ŁA/MIAŁ MORALNEGO PRAWA NARZE-
KAĆ , ŻE POLITYCY ŻLE RZĄDZĄ . RZĄ-
DZĄ TAK , JAK TY IM NA TO POZWALASZ !!!
Chwila zadumy i spokojnie spójrzmy , jak to 
wszystko wygląda z perspektywy kogoś, kto wierzy 
w rozwój miasta  i gminy Chocianów, kogoś komu 
zależy , aby w przyszłości  w Chocianowie i całej 
naszej gminie żyło się lepiej, znacznie lepiej. Co 
taki człowiek zauważa po prawie czterech latach od 
zmiany władzy w naszym mieście?  Prawdą jest, że 
w pierwszym premierowym Informatorze miasta i 
gminy Chocianów pisałem o daleko idących zmia-
nach, które nas czekają, o obiektywizmie , o zrze-
szaniu przyjaciół a tym bardziej wrogów do wspól-
nej pracy na rzecz naszej małej lokalnej ojczyzny.
Dziś już wiemy , właśnie z perspektywy tego cza-
su,  jak trudne  było, jest i być może będzie to 
zadanie. Nie ma potrzeby winić biernej sesyjnej 
opozycji, bo nie w tym rzecz. Dla naszego miasta 
najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby współ-
praca obu zwaśnionych stron . Ale czy dzisiaj 
w przeddzień kolejnych wyborów samorządo-
wych powinniśmy tego oczekiwać? Niestety, nikt 
z Nas nie jest obecnie w stanie stanąć na głowie.
Obecny burmistrz Roman , który natrafia w swo-
jej głowie , co rusz na nowe pomysły  iście z ja-
kiejś powieści SF nie jest w stanie stanąć na głowie. 
Nie jest w stanie stanąć na głowie również Fran-
ciszek Skibicki , bo jedyne , co potrafi teraz robić 
to tłumaczyć się z tego, że na wierzbie nie wyrosły 
gruszki- czego i tak nie zrozumie Wielki Roman. 
Każdy wie, że tłumaczenie za wiele nie pomaga. 
Za to fakty dzisiaj mówią same za siebie. Co zro-
biłem „dotykalnie widać” – powie były burmistrz. 
Pan Roman Kowalski ma z tym większy problem. 
Szkoda , że w tym wszystkim prawdę znają tylko 
nieliczni a ONI również na głowie nie staną….

Bazyl - Sławomir Tomczak

NA GŁOWIE ROMANIE NIE STANĘ…

Naczelnik Poczty Polskiej w Chocianowie odmówiła kolportażu Wolnej 
Prasy promującej kandydatów do Rady Miasta i Gminy Chocianów oraz 
kandydatów do Rady Powiatu. Sprawa ta już niebawem trafi do Sądu. Wy-
daje się nam, że kariera pani Naczelnik zbliża się ku końcowi... Dyskry-
minacja Wolnej Prasy w naszej gminie jak widać jest na porządku dzien-
nym. Widocznie komuś bardzo nie podoba się, że ktoś pisze PRAWDĘ.   

S t a n o w i s k o  w  s p r a w i e  p r a w a  o d m o w y  d y s t r y b u c j i 
d r u k ó w  p r z e z  P o c z t ę  P o l s k ą

(2006-06-29)

„Instytucja poczty nie może przekształcać się w organ cenzury. Ustawa 
Prawo pocztowe umożliwia operatorowi publicznemu odmowę świad-
czenia usługi pocztowej wtedy, gdy „na opakowaniu przesyłki lub w wi-
docznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub 
inne znaki graficzne naruszające prawo (…)” (art. 22 ustawy). Dotyczy 
to również tzw. druków bezadresowych, których kolportaż stanowi pro-
sty i tani sposób rozpowszechniania swoich poglądów. Drukami tymi mogą 
być m.in. dzienniki i czasopisma. Występują niestety sytuacje, w których

NACZELNIK POCZTY POLSKIEJ W CHOCIANO-
WIE „BAWI” SIĘ W CENZORA

Poczta wykracza poza status usługodawcy odmawiając dystrybucji druków, 
zamiast w przypadkach łamania prawa skierować sprawę do prokuratury. 
Poczta jest podmiotem Skarbu Państwa, zależnym od administracji rządo-
wej. Przyznanie uprawnień do oceny druków przez ustawodawcę nie może 
stanowić podstawy ustanowienia cenzury prewencyjnej. Władcze działanie 
Poczty ujawnia się tym bardziej, że ma ona pozycję faktycznego monopolisty.

Naturalną cechą debaty publicznej jest ostrość wypowiedzi. Nikt nie może 
ograniczać wolności przekazywania informacji z powołaniem się na ar-
gument, że dostępne są inne formy komunikacji. Rada nie kwestionuje, 
że występują szczególne przypadki przekazów, które domagają się reakcji.
Wskazana wyżej regulacja jest podobna do instytucji zabezpieczenia po-
wództwa. Doświadczenia płynące z funkcjonowania tej ostatniej powin-
ny być wykorzystane przy stosowaniu art. 22 Prawa pocztowego tak, aby 
racjonalnie rozstrzygać kolizje pomiędzy wartościami konstytucyjnymi.”

Za Radę Konsultacyjną Centrum Monitoringu Wolności Prasy:

Przewodniczący Rady adw. Jan A. Stefanowicz

Dyrektor Centrum - Miłosz Marczuk



8
W

ol
na Prasa Chocianowa

Przestroga przed Romanem Kowalskim - ojcem mojego syna

KULTURA DZIECI NA WIOSKACH GMINY 
CHOCIANÓW

Dziękuję rodzicom dzieci, które gdy biegałem 
po wioskach gminy Chocianów ze swoją gazetą, 
grzecznie witały mnie pozdrowieniem: „Dzień Do-
bry”. Trudno w dzisiejszych czasach u młodych lu-
dzi o taką kulturę. Przekonałem się ,że jednak nasze 
dzieci potrafią grzecznie się zachowywać. Wierzę , 
że przyszłość tej gminy należy do NICH. Dziękuję.

Sławomir Tomczak – Bazyl

Szanowni Mieszkańcy Chocianowa
Przestroga przed Romanem Kowalskim, ojcem mo-
jego syna.
Chciałabym przybliżyć swoją sytuację z życia z Ro-
manem i przestrzec wszystkie kobiety przed tym 
„casanową” i „dzieciorobem”!!! Szanowni Państwo i 
wszystkie kobiety…mój związek z Romanem zaczął 
się 15. lat temu i z tego związku mamy wspólnego 
syna. Co prawda Kowalski potrafi omamić kobietę i 
co jest śmieszne, robi to do dnia dzisiejszego. Nadal 
oszukuje, płodzi dzieci i traktuje kobiety przedmio-
towo!!! W tamtym okresie byłam w nim zakochana 
i ślepa. On to wykorzystywał w każdym momencie i 
manipulował mną!!! Oszukiwał mnie na każdym kro-
ku, manipulując mną, działając na korzyść swojej ro-
dziny. Kiedy Roman dowiedział się, że będziemy mieć 
wspólne dziecko zaczął na mnie krzyczeć, wyzywać , 
szantażować, naciskając, abym usunęła dziecko. Po-
wiedział: „JUTRO MA TEGO NIE BYĆ…”! Kiedy 
urodził się nasz syn, zaczął się dramat.  Cała ta sytu-
acja była dla mnie wstrząsająca i bulwersująca, tym 
bardziej, że wcześniej chciał mieć ze mną dziecko. Na 
szczęście go nie posłuchałam i urodziłam syna. Po-
moc  ze strony Kowalskiego była nikła, niemalże żad-
na. Żyłam w ciągłym stresie, byłam przez niego śle-
dzona. Wieczorami potrafił stać pod moimi oknami. 
Zapewniał mnie o swojej wielkiej miłości do mnie. 
Nie chciał uznać dziecka. Użył następujących słów: 
„a co dziecko będzie inaczej rosło?”. Zdecydowałam 
się złożyć wniosek do Sądu o stwierdzenie ojcostwa. 
Wtedy Roman szybko się przyznał i prosił, aby wyco-
fać wniosek o przeprowadzenie badań i aby za nie za-
płacić. Następną sprawą,  którą uważam, że zasługuje 
na potępienie, to pogarda wobec dziecka. Ono nie 
jest niczemu winne. Był czas przed wyborami. Wte-
dy błagał mnie, abym tego nie robiła, bo jak zostanie 
burmistrzem, to więcej pomoże dziecku. Wycofałam 
się z zamiaru ustalenia ojcostwa, ale jak wiadomo, ta 
osoba lubuje się w kłamstwie i nieposzanowaniu dru-
giego człowieka i pogardzie. Oczywiście nie zyskałam 
nic, oprócz obietnic. W późniejszym czasie pomaga-
łam mu finansowo ciężko pracując,  a pan Kowalski 
swojej rodzinie mówił, że pracuje i oddawał jej moje 
ciężko zarobione pieniądze. Brzydzę się tego, co zro-
biłam. No cóż, ale każdy jest tylko człowiekiem i po-
pełnia błędy. Kocham swojego syna. Zrobię wszystko, 
aby mojemu synowi było lepiej, a Roman nigdy nie 
zasłużył na to, by nazywało go „tatusiem” choć za-
wsze chciałam aby dziecko miało ojca i dobre rela-
cje z nim. Niestety Kowalski nie chciał się do niego 
przyznawać. On się po prostu go wstydzi i nie chce go 
znać.  Każdy wie, że Kowalski lubi płodzić dzieci, ale 
nie myśli chyba, że takie dziecko, istota bezbronna i 

niczemu niewinna potrzebuje miłości, akceptacji, po-
mocy w wychowaniu i wsparcia finansowego. Nigdy 
nie wziął odpowiedzialności za swoje czyny. Kowalski 
wyróżnia własne dzieci w okazywaniu im pomocy. 
Nie traktuje wszystkich jednakowo, ba nie okazuje 
mu uczuć. Pomaga dzieciom, których rodziców stać 
na utrzymanie i mają pracę (załatwioną  przez niego 
– dobrze płatną zresztą jak funkcja dyrektora szkoły 
w Trzebnicach). Serce boli, że traktuje tak swoje wła-
sne dzieci, spłodzone przez niego jednych tolerując a 
innymi pogardzając. Na największe potępienie zasłu-
guje to, że nie  przyznaje się do swojego dziecka w 
miejscach publicznych i nie pozwala mówić do siebie 
„tato”, co pozostawię bez komentarza. Brak mi słów. 
Jakim trzeba być potworem, aby nie przyznawać się 
do własnego dziecka zamykając mu usta gdy mówi 
tato. Powiedziałam Romanowi, że kończę wszystkie 
sprawy w tym roku, gdyż dosyć tego zakłamania, ob-
łudy i jałmużny z jego strony. Uważam, że normal-
ny, inteligentny człowiek, który sprawuje publiczną 
funkcję nie powinien się tak zachowywać i szastać 
słowami na prawo i lewo!!! Widocznie krucho z jego 
inteligencją, nie mówiąc już o ludzkich odczuciach. 
Uważam, że nie powinien , nie zasługuje na tak odpo-
wiedzialne stanowisko, bo jeśli nie umie zając się wła-
snym dzieckiem to jak zajmie się innymi? Chciałam 
przestrzec wszystkie kobiety, aby uważały na niego i 
nie dały się omamić i ulec jego sztuczkom podrywa-
nia, manipulowania, bo szkoda tylko zachodu i nowo 
narodzonych dzieci i ich tragedii życiowej, a z tego, 
co mi wiadomo – Roman Kowalski nadal pełni rolę 
Casanovy! Jak można podarować niejakiemu Haren-
zie jemu promotorowi mieszkanie o wielkości 75m² 
na ulicy Kościuszki w Chocianowie, czy też mieszka-

nie dla pracownika urzędu ( kobiecie ) któremu po 
ludzku nie należy się mieszkanie, gdyż pracuje i za-
rabia duże pieniądze a inni, biedni, potrzebujący, nie 
otrzymują mieszkania ani pomocy czekając latami w 
kolejce, nie mówiąc już o własnym dziecku, któremu 
przydzielił mieszkanie o powierzchni mieszkalnej 
18,5m² w którym mam się zmieścić z nastoletnim sy-
nem. Wcześniej proponował podwójnie mieszkanie w 
dwóch różnych miejscach, które nie spełniało jakich-
kolwiek technicznych warunków mieszkaniowych nie 
mówiąc o tym, że tam miałby zamieszkać jego własny 
syn.Dotąd płacił alimenty przez komornika, obecnie 
350 zł. miesięcznie ale jako osoba publiczna nie miał 
honoru ani godności dawać więcej na swojego syna 
dbając o jego rozwój. Proszę was o to drogie kobiety, 
abyście nigdy nie popełniały tych samych błędów co 
Ja i nie wierzyły Romanowi, który jest zwykłym oszu-
stem i kłamcą. Nie wierzcie mu a Wy drodzy miesz-
kańcy zastanówcie się czy powinien taki zły człowiek 
pełnić jakąkolwiek funkcję publiczną.
Beata B. 
PS. Pani Beacie należy się szacunek za odwagę jaką 
okazała dzwoniąc do mnie i prosząc mnie o spotka-
nie w celu opowiedzenia swej jakże mrożącej krew w 
żyłach historii życia celem uchronienia innych kobiet 
przed podobnym dramatycznym losem oraz uświa-
domienie mieszkańcom naszej gminy o prawdziwym 
obliczu tego pana. 
W związku z w/w opisem i dołączonym załączni-
kiem o sposobie przydziału mieszkań zawiadomimy 
prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa 
przez funkcjonariuszy publicznych.
Krzysztof Kamil Budzeń  
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Według  GUS 10 milionów ludzi żyje poniżej minimum 
socjalnego. Stale powiększa się różnica pomiędzy najbo-
gatszymi a najbiedniejszymi, ludzie bardzo bogaci, po-
siadający kapitał, zarabiają znacznie więcej, niż wynosi 
przyrost gospodarczy. Zostaliśmy opanowani przez model 
stałego konsumowania: kupuj, kupuj, kupuj coraz więcej, 
coraz więcej. „Mieć” wzięło górę nad „być”. W dzisiejszym 
świecie istnieją liczne formy ubóstwa. Na miano takowego 
zasługują też pewne braki lub ograniczenia. Negowanie lub 
ograniczanie praw ludzkich — prawa do wolności religij-
nej, prawa do udziału w budowaniu społeczeństwa a tak-
że podejmowania inicjatyw w sprawach ekonomicznych 
— zubożają osoby ludzkiej tak samo, jeśli nie bardziej, niż 
pozbawienie ich dóbr materialnych. Czy rozwój, który nie 
bierze pod uwagę pełnego potwierdzenia tych praw, jest 
naprawdę rozwojem na miarę człowieka? Niedorozwój, 
którego świadkami jesteśmy obecnie  nie: jest tylko niedo-
rozwojem w sensie ekonomicznym, ale także kulturowym, 
politycznym i po prostu ludzkim. Koniecznym jest wręcz 
piętnowanie istnienia mechanizmów ekonomicznych, fi-
nansowych i społecznych, które, chociaż są kierowane 
wolą ludzi, działają w sposób naturalny, umacniając stan 
bogactwa jednych i ubóstwa drugich. Obok tego niedoro-
zwoju zauważalny jest również nadrozwój, polegający na 
nadmiernej rozporządzalności wszelkiego typu dobrami 
materialnymi na korzyść niektórych warstw społecznych. 
Nadrozwój łatwo przemienia ludzi w niewolników „po-
siadania” i natychmiastowego zadowolenia, nie widzących 
pewnego horyzontu, jak tylko mnożenie tego, co się posia-
da lub stałe zastępowanie dóbr innymi. Owładnęła nami 
tak zwana cywilizacja „spożycia” czy konsumpcjonizm, 
który niesie z sobą tyle „odpadków” i „rzeczy do wyrzu-
cenia”. Zastępujemy przedmioty innymi, doskonalszymi 
bez uświadomienia sobie ich ewentualnej trwałej wartości 
dla nas lub dla kogoś uboższego. Jedną z największych nie-
sprawiedliwości współczesnego świata jest to, że stosunko-
wo nieliczni posiadają wiele, a liczni nie posiadają prawie 
nic. Jest to niesprawiedliwość wynikająca z wadliwego po-
działu dóbr pierwotnie przeznaczonych dla wszystkich. Są 
nieliczni, którzy posiadają wiele i nie potrafią prawdziwie 
„być”, bowiem na skutek odwrócenia hierarchii wartości 
przeszkodą stał się dla nich kult „posiadania”. Są i tacy, licz-
ni, którzy mają mało lub nic i którzy nie są w stanie reali-
zować swego zasadniczego ludzkiego powołania z powodu 
braku niezbędnych dóbr. Nie jest złem posiadanie dóbr. 
Złem jest jego marnowanie, podczas gdy inni cierpią nie-
dostatek. Rozwój powinien polegać na tym, by udostępnić 
możliwie największej liczbie mieszkańców korzystanie z 
dóbr niezbędnych do „bycia”. Nie powinien się on jednak 
ograniczać tylko do tego aspektu. Jeśli sprowadzony zosta-
nie tylko do konsumpcji, obróci się przeciw tym, którym 
miał służyć. Obowiązek angażowania się w sprawę rozwo-
ju społeczeństwa nie jest powinnością indywidualną. Jest 
obowiązkiem wszystkich i każdego. Z pewnością można 
mówić o swego rodzaju egoizmie czy krótkowzroczności. 
Można odwoływać się do „błędnych rachub politycznych” 
i „nieroztropnych decyzji gospodarczych”. W każdej z tego 
typu ocen dochodzi do głosu kryterium natury etyczno-
-moralnej. Z kondycji człowieka wynika to, że trudno jest 
dokonać analizy czynów i zaniedbań ludzkich bez włącze-
nia osądów czy odniesień porządku etycznego. Za wszel-
ką cenę chcemy „mieć”. Stanęliśmy wobec absolutyzacji 
postaw ludzkich ze wszystkimi możliwymi następstwami. 
Żyjemy w pewnej wspólnocie. To, jacy są jej członkowie 
w głównej mierze zależy od nas samych. We wspólnocie 
istnieje między ludźmi swego rodzaju współzależność. 
To ona determinuje stosunki w społeczeństwie, w jego 

komponentach: gospodarczej, kulturowej, politycznej 
oraz religijnej. Właściwy system współzależności określa 
się mianem solidarności. Rozumianej nie tylko jako nie-
określone współczucie czy powierzchowne rozrzewnienie 
wobec zła dotykającego wiele osób, bliskich czy dalekich 
– Solidarność to mocna i trwała wola angażowania się na 
rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, 
wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za 
wszystkich. Wola niesienia pomocy opiera się na gruntow-
nym przekonaniu, że zahamowanie pełnego rozwoju jest 
spowodowane żądzą zysku i owym pragnieniem władzy.  
Praktykowanie prawdziwej solidarności wewnątrz każ-
dej wspólnoty posiada wartość dopiero wtedy, gdy  jego 
członkowie uznają się wzajemnie za osoby. „Ci, którzy 
posiadają większe znaczenie dysponując większymi za-
sobami dóbr , winni poczuwać się do odpowiedzialności 
za słabszych i być gotowi do dzielenia się z nimi tym, co 
posiadają. Słabsi ze swej strony, postępując w tym samym 
duchu solidarności, nie powinni przyjmować biernej po-
stawy lub postawy niszczącej tkankę społeczną, ale dopo-
minając się o swoje słuszne prawa, winni również dawać 
swój należny wkład w dobro wspólne. Grupy pośrednie 
zaś nie powinny egoistycznie popierać własnych interesów, 
ale szanować interesy drugich.” Zauważalna jest rosnąca 
świadomość solidarności pomiędzy ubogimi, ich działa-
nia na rzecz wzajemnej pomocy, wystąpienia publicznego 
na arenie społecznej, gdzie bez uciekania się do przemocy 
przedstawiają oni własne potrzeby i własne prawa wobec 
nieskuteczności działania czy korupcji władz publicznych. 
Solidarność pomaga nam dostrzec „drugą osobę” nie jako 
narzędzie, którego zdolność do pracy czy odporność fizycz-
ną można tanim kosztem wykorzystać, a potem, gdy prze-
staje być użyteczny, odrzucić, ale jako „podobnego nam”. 
W ten sposób eliminuje się wyzysk, ucisk, unicestwianie 
drugich, zjawiska, które zwiększają niebezpieczeństwo 
wojny i nadmierny niepokój o własne bezpieczeństwo, za 
które płaci się często ceną autonomii, wolnej decyzji, nie-
naruszalności terytorialnej słabszych, objętych tak zwany-
mi „strefami wpływów” Solidarność powinna zmierzać do 
przekroczenia samego siebie, do pozbycia się całkowitej 
bezinteresowności, do postawy przebaczenia i pojednania. 
Rozwój domaga się przede wszystkim ducha inicjatywy 
i wzajemnej współpracy. Każdy z mieszkańców winien 
działać według własnej odpowiedzialności, bez oczekiwa-
nia wszystkiego od innych, bardziej uprzywilejowanych i 
współpracując z innymi osobami znajdującymi się w takiej 
samej jak on sytuacji. Każdy winien odkryć i jak najlepiej 
wykorzystać przestrzeń własnej wolności Każdy powinien 
zdobywać się na podejmowanie inicjatyw odpowiadających 
potrzebom własnej wspólnoty. Każdy winien być świadom 
prawdziwych potrzeb oraz tego, że ma prawo i obowiązek 
szukania rozwiązań. Rozwój zaczyna się i znajduje najod-
powiedniejsze urzeczywistnienie w zaangażowaniu się każ-
dego na rzecz własnego rozwoju we współpracy z innymi. 
Ludzie dążą do własnego wyzwolenia. Poszukują  pełne-
go rozwoju. Pragną przezwyciężenia wielorakich prze-
szkód, utrudniających dostęp do „życia bardziej ludzkie-
go”. Pragnienie wyzwolenia z wszelkiej form zniewolenia 
jest czymś szlachetnym i wartościowym. Do tego właśnie 
zmierza rozwój, a raczej wyzwolenie i rozwój, zważywszy 
wewnętrzne powiązanie istniejące pomiędzy tymi dwiema 
rzeczywistościami. Rozwój w wymiarze tylko ekonomicz-
nym nie może wyzwolić człowieka, wprost przeciwnie, 
prowadzi do jeszcze większego zniewolenia. Rozwój, który 
nie obejmuje wymiarów kulturowych i religijnych czło-
wieka im bardziej nie uznaje istnienia takich wymiarów 
i nie dostrzega w nich własnych celów i priorytetów, tym 

mniejszy ma wkład w prawdziwe wyzwolenie. Istota ludz-
ka staje się całkowicie wolna wtedy, gdy jest sobą w pełni 
swoich praw i obowiązków. Każdy z nas poprzez osobisty 
i rodzinny styl życia, poprzez sposób korzystania z dóbr, 
poprzez obywatelskie uczestnictwo, poprzez swój wkład w 
decyzje ekonomiczne i polityczne i własne zaangażowanie 
w programy narodowe i międzynarodowe niech czuje się 
odpowiedzialny i stosuje środki, do jakich pobudza  soli-
darność i miłość ubogich. Wymaga tego obecna chwila i 
wymaga tego przede wszystkim godność osoby ludzkiej. 
W naszej gminie wielu ludzi żyje na skraju ubóstwa. Nasz 
gmina jest gminą miejsko-wiejską, a tak wiele ludzi nie ma 
co jeść. Posiadamy wiele gruntów, z których można korzy-
stać i wytwarzać płody rolne. W naszej gminie ludzie nie 
mają pracy, mieszkań ani żadnego źródła dochodu.  Brak 
mieszkań sam w sobie stanowi poważny problem. Można 
uważać go za znak niedostatku ekonomicznego, kulturo-
wego, po prostu ludzkiego, a zdając sobie sprawę ze skali 
zjawiska łatwo dojść do przekonania, że bardzo daleko je-
steśmy od prawdziwego rozwoju.  Ludzie latami oczekują 
na mieszkania. Żyją w zagrzybionych pomieszczeniach, 
tłoczą się w lokalach bez odpowiedniego sanitariatu, pod-
czas gdy inni kupują kolejne nieruchomości lub otrzymują 
mieszkania, które się im nie należą. Ludzie nie mają co jeść 
podczas gdy my rzucamy jedzeniem (ryżem) na szczęście, 
produkujemy ozdoby świąteczne z jedzenia (np. z ma-
karonu). Ludzie pozbawiani są pracy, którą uznaje się za 
podstawowe dobro, dzięki któremu mogą funkcjonować 
i być niezależnymi i dzięki której mogą czuć się ludźmi. 
Pewna wybrana grupa społeczna otrzymuje pracę, a innym 
proponuje się pójście na grzyby i jagody do lasu, by od-
ciążyć budżet gminny. Wyrzucamy dobrą odzież, meble, 
urządzenia, podczas gdy inni nie maja się w co ubrać, na 
czym spać, czym wyprać odzież. Odbiera się ludziom god-
ność wyciągając na światło dzienne ich słabości i choroby. 
Ośmiesza się ich na ulicy, w domach, w pracy i w innych 
miejscach, w których powinniśmy usłyszeć, że takie zacho-
wanie nie przystoi nikomu. Nie chcemy pomagać ludziom, 
bo obawiamy się tego, co o nas powiedzą. Zasłaniamy się 
opinią innych, usprawiedliwiając swoją bierność lub strach 
twierdzeniami typu ”znajduję się między młotem a kowa-
dłem”. Na stadionie sprzedaje się alkohol, a potem drwi się 
z ludzi go nadużywających. Z powodu alkoholizmu cier-
pią całe rodziny, zyskują biznesmeni. Pozwalamy pijanym 
kierowcom prowadzić samochody, nie bacząc na to, że sta-
nowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla in-
nych. Ponad 9mln zł w 2013r. w naszej gminie wydano na 
alkohol. Za takie pieniądze moglibyśmy pomóc niejednej 
rodzinie, niejednemu ubogiemu czy choremu. Zrezygnuj-
my z alkoholu podczas wesel, komunii, chrzcin a pienią-
dze przeznaczone na zakup alkoholu wpłaćmy na konto 
fundacji szerzącej pomoc innym lub zapłaćmy komuś za 
czynsz, gaz czy prąd. Niech stanie się to normą, by nikt 
nigdy więcej nie nazwał pomocy drugiemu – patologią. 
Zróbmy coś dobrego. Zacznijmy zbierać w gminie nakręt-
ki, puszki i makulaturę, by za zebrane pieniądze pomagać 
tym, którzy tej pomocy potrzebują. Czy to naprawdę tak 
wiele? Zacznijmy dbać o wspólne dobro, o dobro każde-
go mieszkańca bez względu na wyznawane przez niego 
poglądy polityczne czy religijne lub jego status społeczny 
i poziom wykształcenia. Stwórzmy wszystkim warunki do 
rozwoju. Pomóżmy ludziom odnaleźć się w rzeczywistości, 
która ich otacza umożliwiając im powrót do społeczeństwa. 

Marta Budzeń
Atykuł opracowano w oparciu o encyklikę 

Jana Pawła II  SOLLICITUDO REI SOCIALIS

OBUDŹMY W SOBIE SOLIDARNOŚĆ. BĄDŹMY ZA SIEBIE ODPOWIEDZIALNI.
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Regionalna Izba obrachunkowa (RIO) , po-
dobnie jak Najwyższa Izba Kontroli (NIK), to 
organy kontrolujące prawidłowość działania 
samorządu. To właśnie dzięki nim mamy moż-
liwość sprawdzenia, co dzieje się w niedostęp-
nej dla ogółu działalności UMIG Chocianów.
Niestety w kadencji 1994-1998, gdy fotel burmistrza 
miasta i gminy Chocianów zajmował Roman Kowal-
ski, a zastępcą był dzisiejszy prezes PWK – Franci-
szek Bereżański  (a w całym tym „kolesiostwie” brała 
również udział Pani Krystyna Słota) – dobrze się nie 
działo. RIO z 1999 roku wypadło dla Kowalskiego 
katastrofalnie . W konsekwencji ówczesny burmistrz  
został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na 4 lata oraz nakazano mu zwrot 
„ukradzionych” podatnikom pieniędzy (17. 000zł).
W obecnym czasie  (kto wie czy nie od samego po-
czątku obecnej kadencji) też zrodziła się obawa, że 
w UMIG i w innych jednostkach podlegających Ro-
manowi stosowane są praktyki podobne do tych 
z lat 1994-1998. W tamtym jednak okresie spryt-
nej „wańce wstańce” było znaczniej łatwiej. Teraz 
patrzymy burmistrzowi na łapy, aby czasami zbyt 
bezczelnie nie sięgały po Nasze wspólne dobra.
Jak wspomniałem już wyżej w latach 1994-1998 mia-
sto Chocianów było pozbawione praworządności. 
Urzędnicy wraz z burmistrzem wyspecjalizowali się 
we wzajemnym obdarowywaniu się „absurdalnymi” 
nagrodami z tytułu różnych dziwnych okazji. Ta zor-
ganizowana grupa (Roman Kowalski, Franciszek Be-
reżański, Krystyna Słota) do 29 października 1998r. 
wypłaciła sobie kwotę 47.200 zł, w tym sam Kowalski 
– 17.000 zł. Jak już doskonale wiemy wziąć i wydać 
Gościowi było łatwo i przyjemnie, oddać już nieste-
ty nie i dlatego burmistrz „zajumacz” spłacał „dług” 
przez wiele lat. Ostatnią ratę swojego „długu” spłacił 
chłop tuż przed wyborami w 2010r. Tylko wizja ka-
dencji na fotelu burmistrza wymusiła na nim moty-
wacje uregulowania zadłużenia (zwrot nakazał sąd).
To jednak nie wszystko ! Podczas kontroli doku-
mentów RIO stwierdziło wiele nieprawidłowości 

. Czy w obecnie mijającej kadencji  nie jest podob-
nie? Jesteśmy w 99% pewni, że TAK! Sam osobiście 
brałem udział w jednym „wymuszonym” przekręcie 
z udziałem burmistrza i jego wiernego Harenzy. Za 
moim pośrednictwem złamane zostało prawo. Jestem 
gotowy poddać się karze. Zrobię to jednak wtedy, 
gdy pozostali też to uczynią  a Robert Harenza odda 
wraz z odsetkami przekazaną mu kwotę 2 800 zł.
Rodzi się w mojej głowie kolejne pytanie: Dlaczego 
wciąż pozwalamy okradać Nasz gminę cwaniakom 
o niskich pobudkach egzystencjonalnych i o zerowej 
moralności? Czy wcześniejszy podwójny wakat Ro-
berta Harenzy (na koszt podatnika),to nie okradanie 
gminy Chocianów? Czy wakaty dla niekompetentnych 
i praca za poparcie polityczne (np. Jacuś Zborowski), 
to nie działanie na szkodę gminy Chocianów? Czy 
beznadziejnego prezesa PWK  Franciszka Berezań-
skiego (wuja Janusza nazywanego „pięknym”) , który 
doprowadził spółkę PWK do zadłużenia a zadłużenie 
to chciał zniwelować podwyżkami za wodę i odpro-
wadzanie ścieków, nie można nazwać „rabusiem” ?
Czy przerost wakatów  w samym urzędzie ( więcej niż 
za czasów Franciszka Skibickiego), to nie marnotraw-
stwo publicznych pieniędzy? Można by tak wymieniać 
w nieskończoność, ale niczego to już w obecnej chwili 
nie zmieni. „Oligarchia” uważa się za kogoś poza pra-
wem. Prawo to naruszane jest przez nich nieustannie. 
Przykład trzech zarzutów postawionych ostatnio „na-
szemu” Romanowi potwierdza niezbicie, że ten facet 
powinien zostać odizolowany od publicznych pienię-
dzy – i to raz na zawsze. Sprawa mieszkania, które 
podarował Harenzie (75 m2 na ul. Kościuszki) jedno-
znacznie pokazuje, że ten TYP ma w przysłowiowej 
d.... ludzi oczekujących na swoje komunalne lokum. 
Na mieście powiadają, że Roman Kowalski kocha 
biednych mieszkańców. Coś jest na rzeczy, bo dając 
mieszkanie Harenzie kocha okradać biedaków. W in-
formatorach wydawanych za publiczne pieniądze nasz 
Romuś fenomen „oddłużania” pokazuje swoje praw-
dziwe oblicze. Przez cztery lata burmistrz oddłużył 
dług sobie i Robertowi.  Roman wielokrotnie chwalił 

RIO 1999 r – Prawda która boli (nr 5)
się rzeczami (np. chodnikami), na które tak napraw-
dę nie miał żadnego wpływu. Wiele z nich powstało z 
inicjatywy powiatu. Taki propagator kłamstw jednak 
zawsze wykorzysta sprzyjający moment do manipula-
cji społeczeństwem. Pan Kowalski przez ostatnie lata 
raczej niczego dobrego dla gminy Chocianów nie zro-
bił, poza (rzecz jasna) wyprzedażą majątku, który w 
moim odczuciu dobrem dla miasta nazwać nie można.
W tym miejscu warto na chwilę zatrzymać się i oce-
nić obu burmistrzów ostatniej dekady. I tak pan 
Franciszek Skibicki w ostatnich czterech latach swo-
ich rządów wydał na inwestycje blisko 39 milionów 
zł, z czego około 16 milionów zł pochodziło z fun-
duszy zewnętrznych. To są fakty ! To jest dotykalna 
i jak najbardziej możliwa do sprawdzenia prawda. 
Jeżeli w takim tempie jak dotychczas Roman Kowal-
ski będzie inwestował w Naszą gminę, to cofniemy 
się do czasów lampy naftowej, a kto wie czy już tak 
nie jest patrząc na brak kanalizacji (obiecanej zresz-
tą przez Romana) na II Armii Wojska Polskiego.
Każdy inteligentny mieszkaniec Chocianowa jest 
świadomy potrzeb inwestycyjnych. One są mia-
stu konieczne do prawidłowego rozwoju. Nie-
stety Roman i jego kolesie myślą inaczej, tłuma-
cząc ten impas  brakiem „kasy”. To śmieszne.
Prawie 9,5 miliona zł więcej zainwestował rocznie 
(przy o wiele mniejszym budżecie) - pan F. Skibicki, co 
oznacza, że jednak można. Panie Kowalski jak się chce, 
to można!!! Jak widać Roman Kowalski tylko obiecuje. 
Nos Pinokia osiągnął już niebezpieczne roz-
miary, bo RIO z 1999r. jest nie do obale-
nia przez propagandę Romana i Roberta.

Wybieraj mądrze, bo to będzie twoja przyszłość.

Sławomir Tomczak – Bazyl

SŁAWOMIR TOMCZAK
(BAZYL)

 KANDYDAT DO RADY POWIATU
              

m
at

er
ia

ł s
� n

an
so

w
an

y 
ze

 śr
od

kó
w

 K
W

W
 W

ol
ny

 P
ow

ia
t P

ok
ow

ic
ki

   POZWÓL BY CHOCIANÓW 
 STAŁ SIĘ STOLICĄ WOLNOŚCI
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Ten początek oświad-
czenia burmistrza skie-
rowany do narodu czy-
li mieszkańców gminy 
Chocianów dał mi nieco 
do myślenia. Gdybym był 
jego autorem, zdanie po-
czątkowe brzmiałoby tak:
„SĄ W NASZEJ GMINIE 
LUDZIE, KTÓRYCH 
ROMAN KOWALSKI 
CIĘŻKO DOŚWIAD-
CZYŁ”, albo tak: „NASZĄ 
GMINĘ LOS CIĘŻKO 
DOŚWIADCZYŁ RO-
MANEM KOWALSKIM 
I JEDNOŚCIĄ”. Gdybym 
nie poznał prawdziwego 
oblicza Romana Kowal-
skiego, radnej Grażyny 
Kindry, radnego Ry-
szarda Bartosza, radne-
go Bogdana Staszczaka 
(wraz z małżonką), Ali-
cji Jaszowskiej, Heleny 
Kozinskiej, Haliny Pluty 
też uwierzyłbym, że są 
święci. Dziś ci, którzy 
wyrzucili mnie z Wigi-
lii dla ubogich, z pracy 
i mieszkania. Ci którzy 
pozbawili mnie środków 
z OPS. Ci, którzy zapra-
szają niepełnosprawnych 
do swoich szkół a sko-
rzy byli dać mi na bilet 
w jedną stronę do Łodzi. 
Ci, którzy sa kuratorami, 
i pedagogami. Ci, którzy 
ograniczali mi dostęp do 
lekarza. Ci, którzy stali 
i biernie przypatrywali 
się, jak inni to wszystko 
czynią. Wszyscy oni dziś 
kandydują bądź do Rady 
Powiatu bądź do Rady 
Miasta i Gminy Chocia-
nów i w swoich progra-
mach opowiadają się za 
przeciwdziałaniem wy-
kluczaniu społecznemu. 
Takich ludzi, jak ja jest 
wielu w naszej gminie. 
Mam nadzieję, że Bóg 
wybaczy tym, którzy do-
puszczali się takiej nie-
godziwości. Zacznijmy 
jednak od początku….
Efektem ubocznym 
zmiany władzy w Cho-
cianowie zapoczątkowa-
nej pod koniec 2010 roku 
były zmiany w strukturze 
społecznej . Objawiły się 
one przede wszystkim 
zwalnianiem ludzi ze sta-

nowisk samorządowych , tworząc tym samym pokaź-
ną grupę wykwalifikowanych bezrobotnych. W wielu 
przypadkach zmiany te były nieuniknione. I tak wie-
lu z tych zasłużonych i posiadających swoją godność 
pracowników administracji samorządowej nie znio-
słaby współpracy z „doświadczonym specjalistą „, 
jakim wciąż niestety mieni się nasz wielki burmistrz 
Roman Kowalski.  Niestety w konsekwencji zwolnień 
, tych i tak zbędnych pracowników (oprócz Pani dy-
rektor biblioteki – Jolanty Floryn), burmistrz musiał 
zatrudnić innych (często politycznych popleczników) 
. Ta sytuacja wytworzyła w naszym społeczeństwie 
nową kategorię społeczną zwaną:„PATOLOGIA JED-
NOŚĆ”, której elementy składowe z dnia na dzień 
stały się filarami upadku spokoju i równowagi tejże 
gminy. Pozostała część społeczeństwa (czyli matema-
tyczna większość) została wykluczona lub sprowa-
dzona do roli „mięsa” wyborczego. Niebawem miną 
4 lata od kiedy ci ludzie rządzą naszą gminą. Czas ten 
pokazał nam, że zmarnowana kadencja Romana w 
latach 1994-1998 powróciła jak bumerang. Wielu z 
nas myślało, że Roman Kowalski po towarzysko-poli-
tycznym obyciu w strukturach powiatu polkowickie-
go nauczył się uczciwej polityki (ale jak się okazało 
powiat to też niezła patologia) i obyczajowości  na w 
miarę przyzwoitym poziomie. Kto tak myślał szybko 
doznał rozczarowania i dziś pluje sobie w brodę…, że 
kolejny raz zaufał komuś takiemu, jak Roman. Nasza 
gmina potrzebuje znaczących reform i czystek z PA-
TOLOGII (promotor Harenza). Nasza gmina potrze-
buje także młodych z pasją specjalistów a nie paso-
żytów myślących jak tu zarobić na gminie lub dostać 
gratis mieszkanie, które się mu nie należy. Potrzebuje-
my specjalistów , którzy wreszcie spojrzą na problemy 
wszystkich mieszkańców a nie tylko na wybraną ekipę 

„KOLESI” pasożytujących na całym społeczeństwie:
GRAŻYNA KINDRA – obie córki zostały za-
trudnione w samorządzie,w tym jedna która 
była już w ciąży aby potem „skubać” ZUS.
RYSZARD BARTOSZ – dodatkowe apanaże z KGHM 
i ZGZM i innych orkiestr… Człowiek , który afiszuje 
się przynależnością do PiS, a jednocześnie całą du-
szą (zysk) opowiadający się za patologiczną polityką 
Romana Kowalskiego. Chrześcijanin biorący czynny 
udział w rujnowaniu współbraci , którzy zaczynają 
kłamcę omijać szerokim łukiem. Wybaczam MU, bo to 
pewnie diabeł pokiereszował jego serce a rodzina duża 
więc zyski są ważniejsze, niż mandat radnego, który 
powinien służyć wyborcom a nie sobie i Romanowi.
HENRYK OSOLIŃSKI – Umowa ZGZM na „pogoto-
wie śmieciowe”, to pryszcz w porównaniu z obyczajo-
wością. Zaraz po zmianie władzy zdradził Franciszka 
Skibickiego. Taka postawa jest godna potępienia.  Gość 
opowiada się za tym, w czym widzi osobiste korzyści ... 
BOGDAN STASZCZAK - ciepła posadka dla żony 
Małgosi – kierownika OPS, która nie potrafi wy-
konywać swoich obowiązków zgodnie z prawem 
(przegrane sprawy OPS w Sądzie Administracyj-
nym we Wrocławiu) i która zamiast przeciwdzia-
łać wykluczeniu społecznemu doprowadza ludzi 
do upadku zarówno materialnego, jak i duchowego.  
A Boguś na sesjach milczy jak grób. Wiernie słu-
ży PATOLOGII jaśnie nam panującego Romusia.
LESZEK FILIPIAK – był tam gdzie był i tyle.. Te-
raz i tak prawdopodobnie zawiązał pakt z Ja-
nuszkiem Zielonym i na niego zagłosuje. Cóż 
Leszek jest fajny…… i niech tak zostanie…
BOGUMIŁA CYMBAŁA – celebrytka ze wsi Chocia-
nowiec , która potrafi tylko dokuczać mieszkańcom. 
Po otwarciu przez nią Firmy Cementowo –Pustako-

wej po wiosce rozjeździły 
się TIRY. W końcu ja-
koś musiały do wielkiej 
popleczniczki Romana 
Kowalskiego dojechać. 
Kolejny raz okazało się, 
gdzie Roman ma miesz-
kańców gminy, przede 
wszystkim mieszkań-
ców swojej wioski… 
Wiadomość z ostatniej 
chwili. Jeden z miesz-
kańców Chocianowca 
wie, gdzie można ku-
pić za 20zł samogon.
MARIAN SAMBOR – 
powiadają, że musiał stać 
się „giermkiem”  wodza 
Kowalskiego, bo ina-
czej ten zwolniłby jego 
obydwie synowe zatrud-
nione w jednostkach 
podległych UMIG. Czy 
to usprawiedliwia estra-
dowego podstarzałego 
celebrytę Chocianowa? 
Zdrada zawsze pozo-
stanie zdradą. Kto służy 
ZŁU jest tak samo zły. 

Kolejna grupa wsparcia 
to:
Helena Kozińska - mat-
ka dziecka Romana. 
Otrzymała posadę w 
szkole w Trzebnicach i 
została członkiem ko-
misji ds. przeciwdzia-
łania alkoholizmowi.
Halina Pluta –„dziew-
czyna”, która zrobi 
wszystko za pracę na 
dyrektorskim stołku. W 
końcu to jej partia PO, 
której zawsze była wierna 
doprowadziła nasz kraj 
do takiego stanu, jaki 
mamy obecnie, czyli do 
biedy. Ona sama ma się 
dobrze, nawet lepiej niż 
dobrze. A zwolnienie z 
funkcji vice dyrektora - 
pani Ślipko przyszło jej 
z łatwością. Bez proble-
mu zatrudniła na tym 
stanowisku siostrzenicę  
Kozińskiej. Niebawem 
może jej się to odbić 
czkawką. Słyszałem, że 
pani Pluta nie ma po-
klasku ani w szkole ani u 
Franciszka.S, który z tego 
co wiem … nie traktuje 
JEJ już jako coś dobrego.
Alicja Jaszowska – Dy-
rektorka wielkiej fabry-

„ … s ą  w ś ró d  n a s  lu d z i e  ,  k t ór yc h  l o s  c i ę ż ko  d o ś w i a d c z y ł …”  -  s t r. 1 1  i  1 4
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Myśl Globalnie, działaj lokalnie
 Założenia programowe

:
1.Rozwój Gminy poprzez inwestycje i tworzenie no-
wych miejsc pracy. Pozyskanie do uzbrojonej w sieci 
wod-kan i prąd oraz infrastruktury drogowej mikro i 
makro przedsiębiorców. Zaproszenie do współpracy 
zagraniczne koncerny oraz KGHM Polska Miedź S.A. 
poprzez zachęty w postaci ulg i zwolnień podatkowych. 

2. Inwestycje w oświatę, kulturę i sport oraz w OSP ze 
środków wewnętrznych i zewnętrznych m.in. z UE. 

OŚWIATA
Lepsza i sprawniejsza edukacja w przyszłe poko-
lenia. Większa możliwość rozwoju dla nauczycieli 
i nowe lepsze warunki pracy i płacy. NIE ZOSTA-
NIE ZAMKNIĘTA ŻADNA SZKOŁA a nowe 
środki unijne zapewnią tym, co są jeszcze większy 
rozwój. Utworzenie na terenach wiejskich oddzia-
łów przedszkolnych. Nowe rozwiązania edukacyj-
ne w działalności przedszkoli oraz budowa nowych 
(RPOWD  2014-2020 – Edukacja ). Utworzenie   
żłobka (RPOWD  2014-2020 – Włączanie Spo-
łeczne ). Stypendia finansowo- rzeczowe dla naj-
lepszych uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.  

KULTURA
Pozyskanie środków unijnych z programu 2014-
2020- Infrastruktura Spójności Społecznej. Nowe 
programy kulturalno - rozrywkowe (np. ,,Dzień Pie-
roga” w Gminie Chocianów, wystawy, wieczorki 
poetyckie, warsztaty). Transgraniczna współpraca 
Ekologiczna pomiędzy krajami promująca naturalne 
środowisko i Gminę Chocianów. Skoordynowane, 
nowe rozwiązania dla wszystkich grup wiekowych. 
Wsparcie na wielu szczeblach ( RPOWD 2014-2020 
Europejski Fundusz Społeczny – Kapitał Ludzki).  

Wykup Stadionu Miejskiego i jego modernizacja jako  
Miejskiego Centrum Sportu (RPOWD 2014-2020).

Kulturalno – Edukacyjno-Sportowe  wspieranie 
wszystkich grup społecznych (dzieci, młodzieży, 
seniorów)  ze środków RPOWD 2014-2020 Pro-
gram Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fun-
dusz Społeczny – Kapitał Ludzki 2014-2020. 

Budowa nowych świetlic wiejskich Jabłonów, 
Trzmielów, Pogorzeliska, Brunów. Modernizacja 
i dokończenie świetlicy w Parchowie. Budowa no-
wych placów zabaw.

Utworzenie centrów rozrywek na wsiach – (Program 
Obszarów Wiejskich 2014-2020).

Jako Gmina i Powiat będziemy reprezentować brać 
górniczą w walce o powstrzymanie dalszej reprywa-
tyzacji KGHM. 

Zakup sprzętu oraz wozów strażackich dla OSP z te-
renu gminy – środki krajowe i UE.

ZDROWIE
Szeroki wachlarz programów zdrowotnych i łatwy 
dostęp w gminie do lekarzy specjalistów. Pogotowie 
Ratunkowe w Chocianowie wraz z ambulatorium 
czynnym od godz. 19.00 do 6.00. Rozbudowany wa-
chlarz dostępnego programu rehabilitacji dla każde-
go mieszkańca gminy. Szczepienia dla najmłodszych 
i najstarszych mieszkańców gminy. Utworzenie na 
terenie gminy domowych hospicjów, aby umierający 
mogli ostatnie chwile swojego życia spędzić wśród 
bliskich. Wsparcie psychologiczne dla rodzin z pro-

blemami alkoholowymi. Organizowanie grup wspar-
cia dla osób współuzależnionych. Organizowanie 
warsztatów terapeutycznych dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. Ustanowienie pełnomocni-
ka ds. pomocy osobom niepełnosprawnym. Kom-
pleksowa pomoc rodzionom z problemami. Utwo-
rzenie poradnictwa rodzinnego na terenie gminy. 

Infrastruktura i Środowisko w gminie Chocianów 
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla 
gminy.

Budowa sieci wodociągowej, w tym w Rakowie i 
Michałowie (RPOWD 2014-2020 Środowisko i Za-
soby oraz Ochrona środowiska , w tym adaptacja do 
zmian klimatu). 

Rozwój infrastruktury drogowej. Budowa i 
modernizacja dróg, budowa nowych chodni-
ków na terenie wiejskim i miejskim (RPOWD 
2014-2020 Infrastruktura Spójności Społecz-
nej, rewitalizacja obszarów zdegradowanych).

Rozwój Agroturystyki i pomoc w pozyskiwaniu 
środków unijnych na ten cel. Stworzenie bazy nocle-
gowo-gastronomicznej w regionie. 

Zmiana sposobu gospodarki odpadami.
 
Nowa pomoc finansowa dla kół łowieckich i rybac-
kich z różnych źródeł finansowania (zarówno krajo-

wych jak i unijnych programów pomocowych).
 
Uzbrojenie terenów pod inwestycje oraz pod zabudo-
wę gospodarstw jednorodzinnych 
( RPOWD 2014-2020 ) 

Tereny Zielone w zasobie gminy - bieżące utrzyma-
nie i pielęgnacja. 

Nowe place zabaw dla dzieci w mieście i na terenach 
wiejskich ( RPOWD 2014-2020 – Infrastruktura 
Spójności Społecznej ), 

Budowa parkingów z miejscami przeznaczonymi dla 
niepełnosprawnych. 

Organizacja transportu z terenu gminy do Polkowic 
i Lubina. 

Pomoc dla Stowarzyszeń z terenu Gminy. Pomoc  w 
pozyskaniu środków finansowych przez Wspólnoty 
mieszkaniowe na remonty i modernizację budynków 
mieszkalnych.

Gospodarka Komunalna i pomoc społeczna 
Lepsze, bardziej funkcjonalne zarządzanie MZG-
KiM przynoszące wymierne  korzyści. Sprawniejsze 
zarządzanie Nieruchomościami i pozyskiwanie środ-
ków z UE na ten cel. Zachęcanie mieszkańców do 
współpracy w zakresie Zarządzania ich nieruchomo-
ściami.

Utworzenie CHTBS ( Chocianowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego ) w formie Spółki. Pozy-
skiwanie środków unijnych na budowę lokali miesz-
kalnych.  

Pozyskanie środków unijnych RPOWD 2014-2020 
na pomoc społeczną i aktywizację zawodową. Po-
wstanie grupy docelowej składającej się z przed-
stawicieli OPS-u, MZGKiM, Urzędu i Szkoły w 
celu stworzenia programu pilotażowego pt. Rozwój 
Rodziny – najlepsza inwestycja, w ramach które-
go będzie udzielana kompleksowa pomoc zarówno 
finansowo-rzeczowa, jak i prawna w celu przeciw-
działania wykluczaniu społecznemu, wychodzenia z 
bezdomności, polepszania warunków lokalowych i 
bytowych oraz aktywizacji zawodowej w celu osią-
gnięcia niezależności finansowej. W NASZEJ GMI-
NIE NIKT NIE POWINIEN CHODZIĆ GŁODNY. 
Wspólnie musimy zadbać o to, by W NASZEJ GMI-
NIE NIE BYŁO LUDZI BEZ DACHU NAD GŁO-
WĄ. W naszej gminie wszyscy powinni czuć się jak 
w domu.

Realizowanie inicjatyw społecznych  mieszkańców 
wsi i osiedli miejskich w ramach tzw. budżetu oby-
watelskiego. 

Rozwój przedsiębiorczości
Wsparcie dla mikro i ma-
kro przedsiębiorców po-
przez utworzenie docelo-
wej grupy Wsparcia której 
zadaniem będzie szukanie 
alternatywnych rozwiązań 

C Z A S  N A  P R Z E . . .
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rozwojowych dla gminy. Pomoc finansowo- rzeczo-
wa dla przedsiębiorców. Ulgi i zwolnienia podatko-
we dla nowych inwestorów. Utworzenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej umożliwiającej nowym przed-
siębiorcom ich rozwój i stworzenie nowych miejsc 
pracy. Uzbrojenie terenów pod inwestycje - SSE. 
Zachęcenie nowych inwestorów do współpracy oraz 
podjęcie rozmów z KGHM Polska Miedź S.A. w 
zakresie wspólnej wizji rozwoju regionu w ramach 
strefy ekonomicznej. Utworzenie rolniczej Grupy 

Producenckiej, Gmin-
nej Grupy Producentów 
i Handlowców. Mo-
dernizacja i rozbudo-
wa bazaru miejskiego. 

WIOSKI SĄ RÓW
NIE WAŻNE
 JAK MIASTO

Mieszkańcom wsi przy-
należących do gminy 
Chocianów proponuję: 
pomoc w zakresie po-

zyskiwania środków unijnych na rolnictwo, nieod-
płatną dzierżawę gruntów, darmowy transport dzieci 
do szkół, budowę i naprawę dróg i chodników, bu-
dowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę 
świetlic w miejscach, gdzie ich nie ma z możliwo-
ścią utworzenia przy nich punktów przedszkolnych, 
inwestycje w transport komunikacji gminnej, pomoc 
finansowo – rzeczową oraz promocję różnorodnych 
przedsięwzięć (np. WATRY) 

Jednym z moim głównych celów, jako burmistrza 
będzie zrzeszenie rolników z całej gminy w Grupę 
Producencką w dorzeczu rzeki Szproty. Przewiduję 
dzierżawę lub wykup byłego PGRu w Chocianowie 
i utworzenie Gminnego Przedsiębiorstwa Rolnicze-
go. W tym celu zamierzam pozyskać środki unijne w 
ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz 
Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Rolnicy w ramach tego programu będą mogli przy-

stąpić do grupy producenckiej wspólnie utworzonej i 
będą decydować o zbyciu własnych płodów rolnych  
( pasz, bydła, drobiu ) oraz produktów leśnych po-
przez negocjacje cen ze skupami. W ramach tego pro-
gram można też będzie pozyskać środki na moderni-
zację i rozwój przedsiębiorstw oraz na innowacyjne 
technologie w rolnictwie (zakup maszyn i urządzeń 
rolniczych). W ramach realizacji tego przedsięwzię-
cia przewiduję współpracę transgraniczną z innymi 
krajami. W ramach  Programu Infrastruktury i Śro-
dowisko i Innowacyjna Gospodarka oraz Programu 
Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 będzie można 
ułatwić na obszarach wiejskich transfer wiedzy i in-
nowacji w rolnictwie i leśnictwie ( priorytet przekro-

jowy ). W ramach grupy producenckiej poprawi się 
konkurencyjność wszystkich rodzajów gospodarki 
rolnej, co przyczyni się do zwiększenia rentowności 
gospodarstw rolnych należących do grupy. W ramach 
powyższego programu będą dążył do przeciwdziała-
nia wykluczeniu społecznemu, ograniczenia ubóstwa 
i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich. Grupa producencka w ramach swej dzia-
łalności będzie prowadzić usługi w zakresie zarzą-
dzania gospodarstwem rolnym i leśnym. W ramach 
inwestycji w środki trwałe – grupa producencka prze-
prowadzi modernizacje gospodarstw rolnych. Do-
konane zostaną inwestycje w przetwórstwo, rozwój 
produktów rolnych oraz scalanie gruntów. Poprzez 
analizę zapotrzebowania na rynku będą podejmo-
wane działania związane z racjonalizacją technolo-
gii produkcji, zmianą profilu produkcji, innowacji, 
zwiększeniem skali produkcji. Rolnik będzie mógł 
w ramach Grupy Producenckiej uzyskać pomoc w 
zakresie wypełniania i składania wniosków i pozy-
skiwania dotacji nawet do 60% kosztów kwalifiko-
wanych ( w przypadku inwestycji zbiorowych) oraz  
do 50% kosztów kwalifikowanych  (w przypadku in-
nych beneficjentów). W ramach przetwórstwa i mar-
ketingu produktów rolnych będzie można pozyskać 
nawet do 50% kosztów kwalifikowanych nie mniej 
niż 100 tys. zł (jednak nie więcej niż 3 mln zł). Dzia-
łając jako grupa producencka będzie można pozyskać 
nawet 15mln  zł (na jedną operację). W ramach scala-
nia gruntów: do 800 euro/ha w województwie dolno-
śląskim a gospodarstwa w ramach zagospodarowania 
poscaleniowego do 2000euro/ha. Wsparcie to 100% 
kosztów kwalifikowanych operacji. Beneficjentem 
tych środków jest Starosta. Wybierzmy zatem takiego, 
który będzie pomagał nam realizować ten program.
Rolnik będzie mógł starać się w ramach inwesty-
cji odtworzeniowych o środki odtwarzające poten-
cjał produkcji rolnej lub zwierzęcej zniszczony w 
wyniku klęsk żywiołowych, w tym: chorób zwie-
rzęcych, niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych i katastrof (w ramach inwestycji zapobiegaw-
czych nawet do 80% kosztów kwalifikowanych). 
W zakresie rozwoju i działalności gospodarstw bę-
dzie można uzyskać pomoc na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej przez młodych rolników, premię 
na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach 
wiejskich , pomoc na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw, rozwój usług rolniczych w kwocie 100 tys. 
zł. W ramach rozwoju przedsiębiorczości jako usług 
rolniczych będzie można pozyskać do 50% kosztów 
kwalifikowanych. 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na 
obszarach wiejskich. 

Inwestycje dotyczyć będą tworzenia, ulepsze-
nia lub rozbudowy wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii oraz 
operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub od-
prowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 
i budowę dróg lokalnych. Beneficjentem jest gmina. 

Ochrona zabytków i budownictwa
 tradycyjnego. 

Gmina lub instytucja kultury, dla której organiza-
torem jest jednostka samorządu terytorialnego. W 

ramach tych środków można wybudować świetli-
ce i place zabaw, targowiska i obiekty budowlane 
przeznaczone do promocji produktów lokalnych.

Zalesienie i tworzenie terenu zalesionego. 
W ramach środków unijnych będzie można pozy-
skać od 4.984zł  do 7.385 zł za ha oraz premie pie-
lęgnacyjne na utrzymanie i pielęgnowanie upraw od 
794zł do 1.628zł /ha na rok. Jako grupa producenc-
ka można będzie pozyskać w ramach organizacji 
producentów nawet do 100 tys. euro. Działać one 
mogą jako mikro – małe lub średnie przedsiębior-
stwa. A w ramach działań rolno środowiskowych i 
klimatycznych uzyskać można znaczne kwoty od 
400zł do nawet 1964zł/ha na zachowanie sadów 
tradycyjnych jako odmiany drzew owocowych. 

Jestem przekonany, iż Gmina Chocianów stanie na 
wysokości zadania i stworzy godne warunki rozwoju 
dla rolników indywidualnych, mikro-przedsiębiorstw 
i grup producenckich. Zespół, który zostanie powoła-
ny opracuje strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Gminy Chocianów na lata 2015-2020. Jestem prze-
konany, że razem, drodzy mieszkańcy, przyczynimy 
się do lepszego rozwoju gminy przy wykorzystaniu 
dobrodziejstw w postaci środków unijnych. Przez 
lata zaniedbywano rolników jak i gospodarstwa rol-
ne, nie dając im należytej możliwości rozwoju. Nie 
wspierano ich działań. Wprost przeciwnie. Podwyż-
szano podatki,  co ograniczało rozwój. My chcemy to 
zmienić.  Czas pomyśleć o obszarach wiejskich i ich 
rozwoju, albowiem tereny te stanowią znaczną część 
naszej gminy. Wioski są tak samo ważne, jak miasto. 
Jako burmistrz będę traktował je na równi z miastem 
i będę zabiegał o równomierny ich rozwój angażując 
wsie w działalność miasta a miasto w działalność wsi.

Krzysztof Kamil Budzeń

KANDYDAT  NA BURMISTRZA I DO RADY 
POWIATU  

. . . B U D Z E N I E
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ki produkującej wakaty, która 
prawdopodobnie na polecenie 
burmistrza zatrudnia wszystkich 
i upycha ich, gdzie tylko może. 
Ciepłą posadkę znalazła u niej 
nawet Iza (Roberta) – a rodzice 
przedszkolaków płaczą i płacą…

Wioletta Snopek – zawsze uważa-
łem ją za członka rodziny Kowal-
skiego posiadającego parametr 
uczciwości, ale jak widać za kasę i 
wakat pieje tak samo jak inni pro-
pagatorzy Romana. W tegorocz-
nych wyborach Wioletta zdecydo-
wała się startować z ugrupowania 
PiS całkowicie oddanemu woli i 
prawom PATOLOGII Kowalskie-
go. Sam Rysiek Bartosz (PIS) na 
rozprawie potwierdził, że popiera 
politykę Romana – czyli popie-
ra patologię. Wioletta fajną była 
dziewczyną. Dziś nie wiem nawet 
na jaki kolor się przefarbowała.  

No i wreszcie Harenza, Bereżański 
i Kowalski – twórca wzrostu de-
mografii!!!
Hipokryzja tych ludzi przybrała 
w Chocianowie niewyobrażal-

ne rozmiary. Nie wiem, czy w ja-
kimkolwiek miejscu na świecie 
jest jej więcej. Romuś potrafi wy-
dawać takie oto oświadczenia:
„Obywatele mają prawo do-
magać się , żeby w działalności 
władz lokalnych uznano za prio-
rytetowe przeciwdziałania bie-
dzie i wykluczeniu społecznemu 
wśród dzieci” – Roman Kowalski
(Tu warto wspomnieć o dzie-
ciach gościa, które przez to, że 
miał „ochotę” skazane zostały na 
wykluczenie społeczne i wstyd)

ORAZ CIEKAWSZE:

„Chciałbym żeby każda osoba 
zagrożona społecznym wyklu-
czeniem posiadała bezpieczne 
schronienie” – Roman Kowalski
Czy tu miał na myśli nasz uroczy 
burmistrz swojego brata, który wciąż 
pewnie liczy na pomoc braterską i 
realizację jego „górnolotnych” słów?
A może to chodziło o Roberta? 
Sam już nie wiem. Jego dotychcza-
sowe działania przeczą słowom, 
które kreśli na papierze i którymi 
mydli oczy mieszkańców. Roman 
Kowalski eliminuje osoby zagraża-
jące jego samowoli, wyklucza ich 
społecznie we wszystkich obsza-
rach życia. Pozbawia ich najpierw 
pracy, potem mieszkania,  środków 
do życia, aby na koniec ośmieszać 
ich w gminie na łamach Informa-
tora przy pełnej aprobacie radnych.
Do jakich czynów posuwa się ten 
człowiek lub jak kto woli burmistrz 
wiedzą doskonale czytelnicy Wol-
nej Prasy Chocianowa. Polemika 
na łamach prasy czy portalu nie ma 
już żadnego sensu. Trzystu głosowa 
przewaga nad poprzednim burmi-
strzem F. Skibickim w 2010 roku 
nie daje mu prawa do „oligarchii”. 

Ludzie z wyższej półki politycznej 
i towarzyskiej nie wchodzą  już z 
Kowalskim w żadne merytoryczne 
dyskusje, ale jak ktoś jest jednym 
z elementów układanki życia pew-
nego gościa  z Polkowic ( 5 mie-
sięcy aresztu) – to jak tu kochać?
Wierzę, że mieszkańcy Gminy zro-
zumieją w końcu, że czas definityw-
nie zakończyć patologiczne rządy 
Romana Kowalskiego i jego kolesi 
z naciskiem na nazwisko Harenza.
Temu miastu i gminie potrzebny 
jest świeży, młody powiew. Trzeba 
w końcu pozbyć się starych wyja-

daczy politycznych pasożytujących na 
wyborcach i ich podatkach. Takich 
cwaniaków biegających niegdyś w ka-
loszach partii PSL czy SAMOOBRO-
NY oraz tych, którzy nie widzą siebie w 
roli budowniczych tej gminy pożegnaj-
my 16 listopada. Dość już pasożytów i 
kombinatorów, biznesmenów od ce-
mentu  budzących się tylko przed wy-
borami samorządowymi, aby coś ugrać 
z wielkiego tortu budżetu miasta. Czy 
powinniśmy zaufać takim ludziom 
jak Januszek afiszujący się billbordem 
z przeszłości, który mieszkance Cho-
cianowa, która przyszła do niego jak 
do sąsiada z problemem „kanaliza-
cyjnym” odpowiedział - że to nie jego 
problem. Czy taki człowiek, myślący 
tylko o swoich problemach ma prawo 
aspirować do roli męża zaufania spo-
łeczności Chocianowa? Wybory sa-
morządowe, to nie konkurs piękności 
na starodawnych billbordach. Gmina 
to nie zabawa, w którą co niektórzy 
co cztery lata (Januszek wiecznie star-
tujący) chcą się bawić. A może to tyl-
ko taka gra, aby w grze pozostał wujo 
Franciszek Bereżański? Jeżeli Januszek 
opanował już obsługę komputera ( na-
wet radny Piotrowski się nauczył), to 
może warto wysłać Go na szkolenia z 
KPA (dla niewtajemniczonych: kodeks 
postępowania administracyjnego) czy 
ustawy o samorządzie lokalnym. Jak 
dla mnie Janusz jest za „piękny”, a jak 
powiadają „piękna miska jeść ci nie 
da”. Mówią też, że „uroda nie zawsze 
idzie w parze z rozumem”. Ale co ja 
tam wiem... Czy jest on przygotowa-
ny do pracy w samorządzie? Wybory 
potrafią czynić cuda. Życzę Janusz-
kowi samych sukcesów w sklepie, 
ale już wkrótce może to być trudne. 
Wujo wiecznie pracować w PWK nie 
będzie. Kto będzie wtedy kupował od 
niego towary, gdy Franka zabraknie 
(kopie faktur do wglądu w PWK)?
Zosia Skawińska służyła PATOLO-
GII trzy lata, ale w sądzie jako jedyna 
zeznała prawdę. Ryszard Bartosz (PIS) 
się na nią nie odważył, Krystyna Kozo-
łup kłamała jak z nut nawet pod przy-
sięgą. Teraz już nawet mój nie-lubiany 
sędzia będzie musiał przełknąć gorzką 
pigułkę tego, że Robert lubi alkohol. 
Dziś gminie Chocianów potrzebni 
są ludzie młodzi i wykształceni, wią-
żący jakieś nadzieje z gminą Cho-
cianów. To oni właśnie mają prawo 
oczekiwać od „swojej demokracji” 
- bo tylko taką znają – poszanowa-
nia i realizowania ich potrzeb i wizji.
Wzywam wszystkich Państwa do 
przeciwstawienia się hegemoni gru-
py rządzącej, doprowadzającej naszą 
gminę do ruiny. Czas przestać wierzyć 

w obietnice bez pokrycia. Zastanówmy się czy 
Roman ma aż tyle wolnych wakatów w gminie, 
aby obiecać każdemu pracę? Logika mówi , że 
radni , których wybraliśmy w wyborach w 2010 
nigdy nie byli zdolni do powstrzymania „sitwy”. 
Ci ludzie nie są zdolni do niczego. Upajają się 
celebrą na imprezach organizowanych przez 
urząd i  tyle. Przestańmy wierzyć w tanią propa-
gandę zniewalającą nasze umysły, wmawiającą 
nam szlachetność człowieka, który, przywdział 
płaszcz hipokryzji. Nie pozwólmy się kupić  za 
baloniki, kubki, kredki czy chorągiewki,  to 
poniżające… Musimy wreszcie stać się dumni, 
dumni z siebie i swojego miasta a nie pochylać 
ciągle swoje czoła przed tym tęgim człowiecz-
kiem, jakbyśmy byli już NIEWOLNIKAMI.
Nasze lokalne społeczeństwo dzielą tylko dwa 
kroki, dwie ważne w tym roku daty 16 listo-
pada 2014r. i 30 listopada 2014r., dwie waż-
ne decyzje. W końcu wszystko może wreszcie 
zacząć wyglądać inaczej, bo jestem ja , upar-
ty orędownik wolności i kontroli politycz-
nej. Musimy tylko odpowiedzieć sobie na 
proste pytania: CZEGO CHCEMY? CZY 
CHCEMY WZIĄĆ ODPOWIEDZIAL-
NOŚĆ ZA CAŁĄ GMINĘ CHOCIANÓW?
Wiara w Boga jest w NAS mocno zakorzeniona. 
Odszukajmy Ją w swoich wnętrzach i pokażmy, 
że kochamy naszego BOGA. Pokażmy miastu 
naszą miłość, niech Bóg będzie z Nas dumny.

Sławomir Tomczak – Bazyl

„ … s ą  w ś ró d  n a s  lu d z i e  ,  k t ór yc h  l o s  c i ę ż ko  d o ś w i a d c z y ł …”  -  c . d .  z e  s t r.  1 1

Artur Appel  - lat 43. 
Żona Jadwiga, dwóch 
synów. Szymon i Jo-
nasz. Mieszkaniec 
Chocianowa od uro-
dzenia. Interesuje go 
sztuka szeroko poję-
ta, sport, przyroda, 
psychologia, człowiek 

jako jednostka. Jako przyszły radny chce do-
łożyć wszelkich starań, by ożywić kultural-
nie Chocianowski Ośrodek Kultury. Posiada 
szerokie kontakty artystyczne. Na jego oso-
biste zaproszenie do Chocianowa (by wspo-
móc WOŚP) przyjechała Pani Halina Kipiel 
– Sztuka (jego przyjaciółka). Zależy mu na 
młodzieży. Chce dać jej szansę. Chce zago-
spodarować jej czas, aby nie musiała spędzać 
wolnego czasu na piwie na przystankach, a 
potem demolować kosze i wzniecać burdy. 
Według Artura Appla mamy zdolną mło-
dzież, tylko trzeba jej dać możliwość wyko-
rzystania pozytywnej energii w pożyteczny 
sposób. Trzeba dać jej możliwość zaistnienia 
i współistnienia. „W gminie jest wiele otwar-
tych, poetycko-myślowo ludzi mających wi-
zję pracy z młodzieżą i tworzenia nowej rze-
czywistości w kulturze.” – mówi Artur Appel. 
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U W A G A ! ! !

KTO ICH NIE ZNA TEN ICH KUPI....

W O L N Y  C H O C I A N Ó W 

O T O  P R AW D A  ! ! !
O T O  FA K T Y  ! ! !

KOWALSKI, NIE OKŁAMUJ WYBORCÓW!!!
J U Ż  W Y S T A R C Z Y  ! ! !
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Urodziłem się w 1989 roku. Komunizmu już nie było. Ponoć. Urodziłem się w 
wolnym kraju. Ponoć. Urodziłem się wolny i pewnie umrę wolny. Nie wyobra-
żam sobie życia w niewoli. Wolność jest tak naprawdę istotą życia. W niewoli 
człowiek umiera.. pozbawia się go duszy, zdrowia i marzeń. Każdy z nas potrze-
buje wolności by żyć. Dziś w tym mieście zabiera się nam prawo do oddychania. 
Prawo do decydowania o naszym losie. Wiele osób , w szczególności politycz-
nych, odwraca oczy udając, że ich to nie dotyczy, że tego nie widzą. Mogli by 
pomyśleć o tym, że to może spotkać ich samych. Powinni stanąć naprzeciw i 
walczyć z tą tyranią. Czyżby nie mieli własnych dusz? Czyżby je sprzedali?! 
„Tolerancja faszyzmu jest gorsza od samego faszyzmu”. Swoją bierną postawą, 
biorą czynny udział w tym obłędzie, który tutaj panuje. Dla własnych interesów 
sprzedali własne zdanie, zatarli granicę dobra i zła! Rządy władzy przestały być 
budowane na autorytecie, a zaczęto je budować na aparacie nacisku. Zakazuje się 
rozmawiać ludziom o prawdzie. Broniąc swoich stanowisk stracili czystość myśli. 
Pieniądz i urząd zastąpił wartości etyczne. Rozkazuje się ludziom nie myśleć, nie 
rozmawiać, decyduje się z kim i o czym mogą rozmawiać po pracy. Zasada jest 
prosta- Dostajesz kasę to stul mordę. Najpierw kupujemy, a jak nie da się kupić to 
zastraszamy. Dziś stajemy w obliczu własnych myśli. Każdy z nas mieszkańców 
jest winny tego jak wygląda to miasto. Każdy z nas swoją obojętnością godzi 
się na zło które mieszka w tym mieście. Miasto w którym muszą istnieć jakieś 
wrota do piekieł, z których na ten świat wydostaje się najgorsze zło. Jeżeli ktoś w 
innym mieście odkrywa, że coś jest źle to może być pewien, że u nas jest gorzej. 
Zatracamy własne dusze w pędzie o rzeczy nieistotne. Zapominamy już o tym, 
że nie żyjemy by przeżyć, tylko po to by żyć. To wolność daje nam szczęście. To 
wolność pozwala nam przetrwać wszystkie złe chwile. Każdy z nas umiera, lecz 
nie każdy z nas tak naprawdę żyje. Każdy z nas musi się w końcu opowiedzieć 
czy chce by jego miasto wyglądało tak jak wygląda. Czy chce by rządzili nim śle-
pi władcy. Wielu ludzi się boi. Strach to paskudne uczucie. Nie możemy pozwolić 
by kazano nam żyć w strachu. By strach nas  przytłaczał. Uczyńmy to miasto 
takim jakie chcemy by było. Miastem demokracji , a nie totalitaryzmu. Miastem, 
którego nie musimy się wstydzić. Przypomnijmy sobie jakie mieliśmy marzenia 
o tym mieście kiedy byliśmy dziećmi. Czy wyglądało ono w nich tak jak teraz 
wygląda? Nie sądzę. U mnie obraz z marzeń zmienił się w potwora. Boję się 
potworów dlatego trzeba to miasto zmienić. Przeobrazić. Mentalnie i fizycznie. 
Zmieńmy nasz sposób myślenia i poczujmy się odpowiedzialni i świadomi swo-
ich możliwości zmiany tego miasta. Zmiany na lepsze. Pomyślmy o przyszłości 
bo inaczej nasze dzieci będą na nas wściekłe za świat jaki im pozostawiliśmy. 

Jeszcze Polska nie zginęła, póki głosujemy!
Piotr Budzeń

APEL JASNOGÓRSKI

M A S Z  G Ł O S 
M A S Z  W Y B Ó R !

16 LISTOPADA - 
DZIEŃ ODZYSKANIA WOLNOŚCI

1 1  L I S T O PA D A
Ś W I Ę T O  O D Z Y S K A N I A 

N I E P O D L E G Ł O Ś C I

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,

Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,

Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
W Ojczyzny imię, na jej cześć

Podnosi czoła dumne.

Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
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„ (...) Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to dawanie prawdzie 
świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. 
Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega 

w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy prze-
ciw niemu na co dzień. Nie protestujemy, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłama-

niu. Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje 
świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego znie-
wolenia, nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, 

gdyby ta większość nie zapomniała, co było dla niej prawdą (...), stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz. 
A wolność zewnętrzna czy polityczna musiałaby przyjść prędzej czy później jako konsekwencja tej wolności ducha i 

wierności prawdzie.

(...) Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z za-
grożenia. Lękamy się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, zdrowia czy stanowiska. I 

wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy. Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na 
cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości. Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której war-
to cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężamy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego znie-
wolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: „Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy 

zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą... (Łk 12.4)”.

(...) Jesteśmy powołani do prawdy, jesteśmy powołani do świadczenia o Prawdzie swoim 
życiem.

(...) Oby godzina prawdy jak najszybciej wróciła na wielkiej tarczy, bohaterskiej tarczy naszego na-
rodu, by prawda odniosła ostateczny triumf w naszej Ojczyźnie.

ks. Jerzy Popiełuszko

„Gdy by większość Po laków w obec nej sy tuac ji wkroczyła na drogę praw dy, 
sta libyśmy się na rodem wol nym już teraz.”

ks. Jerzy Popiełuszko

Praw da ma w so bie zna mię trwa nia i 
wychodze nia na światło dzien ne, na wet 
gdy by sta rano się ją skru pulat nie i pla

nowo uk ry wać. Kłam stwo zaw

sze ko na szybką śmier cią. Praw da 

zaw sze jest zwięzła, a kłam stwo owi ja się 
w wielomówstwo. Korze niem wszel kich 

kry zysów jest brak prawdy.

bł. Jerzy Aleksander Popiełuszko -  kapelan warszawskiej 
„Solidarności”, obrońca praw człowieka w PRL, zamordowany 
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa,
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Już za chwile minie cztery lata rządów Romana Ko-
walskiego w Gminie Chocianów, dlatego nie mo-
głem nie pokusić się o krótkie podsumowanie tych 
rządów. Jak wiemy po 12 latach Roman Kowalski 
wrócił w 2010 roku na fotel burmistrza  ( z przewa-
gą bodajże 300 głosów). Sukces wygranej przypisał 
sobie w dużej mierze propagandowy koordynator 
sztabu wyborczego Romana Kowalskiego  - Robert 
Harenza. Wiązanie jednak tego wyborczego sukcesu 
tylko z jednym nazwiskiem już na samym początku 
pokazuje nam kierunek wyboru hipokryzji i kolejnej 
plugawej propagandy nacechowanej brakiem troski 
o Chocianów i jego mieszkańców. Niestety Harenza 
odniósł sukces ( za co został sowicie przez Romusia 
wynagrodzony: kasa, mieszkanie…). Szkoda, że tak 
się stało, bo chociaż 4 lata byłyby uczciwe. Ok. 300 
głosów przeważyło szalę zwycięstwa na stronę rolni-
ka z Chocianowca, co świadczy o tym, że wówczas 
wielką frakcją była ekipa Franciszka Skibickiego.
Przejdźmy jednak do podsumowania tych czte-
rech patologicznych rządów burmistrza Romana. 
Będę starał się w głównej mierze opierać na indy-
widualnych wypowiedziach Kowalskiego dostęp-
nych na łamach Informatora Gminy Chocianów. 
Swoje rządy burmistrz rozpoczął od bulwersującej 
decyzji, tj. od likwidacji działu promocji a tym sa-
mym zwolnienia z tego stanowiska Pani Edyty Rząsy. 
Do dziś brzmią mi w uszach słowa głośno wypowia-
dane przez Kowalskiego na temat tego, że dział pro-
mocji jest zbędny. Jak wiele na tym zaoszczędził nasz 
publiczny ekonomista? To czy cokolwiek zaoszczę-
dził wyszło na jaw później. Po kilku miesiącach oka-
zało się, że była to kolejna sztuczka wszechobecnego 
i wszechwładnego – przynajmniej w początkowym 
okresie w urzędzie miasta – asystenta burmistrza 
Roberta Harenzy. Miała zamydlić ludziom oczy. Po 
pół roku od wyborów promocja „zmartwychwstała”, 
została przeniesiona do CHOK-u, aby tam mógł ją 
prowadzić nie kto inny, jak Harenza.  To właśnie on 
były asystent burmistrza dostał ten dochodowy dział 
pod swoją kuratelę. Gdzie się podziały oszczędno-
ści Romanie? W kuluarach miasta 
mówiło się , że Roman Kowalski 
miał dosyć skarg na zachowanie 
swojego asystenta , który skutecznie 
zrażał do siebie niemal wszystkich 
petentów urzędu miasta. Poraż-
kę, którą odniesie Roman Kowal-
ski 16 listopada 2014 zawdzięcza 
wyłącznie Robertowi Harenzie i  
może odrobinę dzięki mojej mi-
łości do niego.  Nie jest tajemnicą, 
że pan Robert do „najsympatycz-
niejszych” pracowników jednostek 
samorządowych nie należy, ale nie 
sądzę aby akurat przeniesienie go 
do CHOK-u było karą, wręcz prze-
ciwnie, kara równała się NAGRO-
DZIE.  Okazało się, że oszczędno-
ści w ustach Romana Kowalskiego 
okazały się czczą gadaniną. Przesu-
nięcie Harenzy do CHOK-u oka-
zało się dość niebezpieczne i po-
ciągnęło za sobą szereg wypadków, 
które pokrótce postaram się opisać 
w dalszej części  podsumowania. 

Przejdźmy szybciutko do stylizacji „naszego” fe-
nomenalnego chłopa z Chocianowca. I tak, od-
nieśmy się do słów wypowiadanych przez bur-
mistrza, a mianowicie do tego , co już zrobił i jak 
mawia:”… jeszcze zrobi do końca kadencji” .Oj 
chyba już mu się to nie uda… Osobiście mam inny 
sposób postrzegania świata, dlatego nieustan-
nie będę w „międzyczasie” do niego nawiązywał.

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY 
CHOCIANÓW

Mija już czteroletni okres , od kiedy za wolą (mniej-
szości) ludu Roman Kowalski przejął urząd burmi-
strza miasta i gminy Chocianów . Kowalski grubo 
przesadził twierdząc, że nie nadużył zaufania, któ-
rym go obdarowano. Jest to li tylko wina pracy na 
rzecz samorządu, pracy od której można osiwieć, 
jak sam powiada. Ma jednak nasz Roman wiedzę 
, doświadczenie a przede wszystkim cierpliwość, 
dlatego warto poczekać jeszcze dekadę, aby doko-
nał CUD-u i swój 10-o punktowy program wybor-
czy z 2010 roku kiedyś zrealizował, z naciskiem na 
KIEDYŚ. Podczas zaprzysiężenia prawie wykrzy-
czał w stronę zebranego w CHOK-u elektoratu: 
„ Mam przede wszystkim realizować zadania dla 
dobra mieszkańców, w tym szczególnie chronić 
tych, potrzebujących ochrony, wiedzieć  to , o 
czym marzą marzyciele, pomagać ludziom, któ-
rzy wymagają pomocy, budować dla tych , któ-
rym się chce, bądź tylko nie potrafią budować, 
a nawet… zapewnić rozrywkę tym ludziom, 
którzy w danej chwili potrzebują zabawy”. 
To expose Romana obrazuje nam jego „wrażli-
wość” społeczną. Pozwala jednocześnie „wierzyć” 
Mu na słowo, że MOŻE NIE BYŁO LEPIEJ, 
ALE ZA TO NA PEWNO ZABAWNIEJ.
Nasz burmistrz nawet działania na płaszczyźnie 
OPS-u Chocianów uważa za sukces. Jeżeli to tylko 
zmiana kierownictwa i prawie cykliczne łamanie 
obowiązków pracownika socjalnego przez żonę rad-
nego Staszczaka - Małgorzatę Staszczak, to wydaje 

się to już tylko „łabędzim śpiewem”. Nie poniechał  
jednak Roman krytyki  byłej pani kierownik OPS-
-u, pani Smalec a także zabiegów jakie podjął, aby 
zbliżyć się do swojego biedniejszego elektoratu.  My 
jednak wiemy, że priorytetem Romeczka tak napraw-
dę nie są sami mieszkańcy Chocianowa, tylko bliscy 
znajomi „naszego” burmistrza. Takim przykładem 
lub może „kozłem ofiarnym” jest pani Justyna. M za-
trudniona w iście piorunującym tempie (jako inspek-
tor w urzędzie miasta) po nieudanej próbie przejęcia 
stanowiska po byłej pani kierownik OPS B. Smalec. 
Dziś pani Justyna pracuje w chocianowskiej pod-
stawówce i warto zapytać naszego Romana  (jeszcze 
burmistrza): czy w nagrodę czy za karę dostała pani 
Justyna pracę w szkole i mieszkanie na ul. Sportowej?
Wielkie inwestycje Romana Kowalskiego w tej 
kadencji to na pewno wyprzedaż  majątku gmi-
ny, aby nie daj Boże przyszły (bo Romana już nie 
ma…) nie mógł za wiele poszaleć. Kowalski wy-
znaje chyba zasadę: „Po mnie choćby 
potop”. Po mieście chodzą pogłoski, że w bu-
dżecie pustki i, że pracownicy samorządowi powin-
ni obawiać się o grudniowe wypłaty. W ostatnich 
miesiącach dostali podwyżki uposażeń, to może 
trochę niech odłożą na grudzień albo może niech 
pokażą wreszcie Romanowi środkowego palca.
Przypuszczam, że na te tak zwane „inwestycje” 
(chodniki) pójdą fundusze ze sprzedaży (400 tyś.) 
biblioteki dla dzieci , która mieściła się na pl. Wolno-
ści, a którą bank kupił z miłą chęcią oraz placu obok 
przystanku PKS , który zwiększył przychód gmi-
ny o 200 tyś. To są jak widzimy inwestycje naszego 
burmistrza , który w „kulturalny” sposób przynosi 
nam korzyści. Aby zapełnić ten kielich grotesko-
wej goryczy  dodam, że w próbie pokazania swoje-
go oświecenia, burmistrz Roman zestawia ze sobą 
dwie transakcje handlowe: 800m2 dawnego ośrodka 
ZOZ-u pana Franciszka Skibickiego za ok. 290 tyś zł 
z położoną w najbardziej atrakcyjnym miejscu mia-
sta  biblioteką dla dzieci, za którą uzyskał około 400 
tyś. Takiej taniej propagandy nie wymyślił zapewne 

sam burmistrz, jestem tego bardziej niż 
pewien. Przypomnę fakty. Po pożarze 
budynku ZOZ-u, z miejsca stracił on 
na wartości. To cud, że w ogóle ktoś go 
kupił. Kolejny „sukces” , którym czę-
sto chwalił się nasz burmistrz Roman, 
to sprzedaż udziałów naszej gminy w 
RTBS Lubin. „Sukces” ten , jak słysze-
liśmy w dużej mierze przypisuje sobie 
sam Robercik promotor, który jak nas 
informował , uczestniczył w prawie 
„krwawych” rozmowach na wysokim 
szczeblu właśnie w tej sprawie. Do-
dam tylko, że nie za darmo. Uzyska-
no 100 000 zł co, biorąc pod uwagę 
stan ówczesnego budżetu gminy było 
dużo, ale z drugiej strony za mało. Za 
udziały gmina musiała najpierw od-
dać swój majątek w postaci domu w 
Trzebnicach. To jednak dzisiaj nie ma 
żadnego znaczenia. Wielu popleczni-
ków tej władzy i tak będzie uważało, 
że to sukces Romana Kowalskiego. 
Dla bardziej zainteresowanych do-
dam tylko, że wszystko do upłynnienia 

ZMARNOWANE 4 LATA (lekkie podsumowanie)
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8. Wprowadzenie nowych standardów 
w Pomocy Społecznej. 

Tak, standardem jest łamanie prawa przez „matkę 
Tereskę” i koszenie kasiory przez Małgosię Staszczak 
za projekty unijne, po których nic się praktycznie w 
sytuacji materialnej korzystających z pomocy OPS 
nie zmieniło. Patologia i tyle, nie ta co przychodzi po 
zasiłek i IM (wielkim paniom) śmierdzi. Nie każdy , 
drogie panie może pachnieć drogimi perfumami. 

9. Inwestycja w oświatę i kulturę  oraz budowa 
wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci.

Kultura i oświata, to było iście oczko w głowie „nasze-
go” Romana. Samych pań dyrektorek CHOK-u były 
ze trzy sztuki, a oświata z podporą Kozińską (jak pi-
sali w Jedności) stale dołowała. Ale jak wiemy ubogi 
w intelekt lud jest łatwiejszy do manipulacji.

10. Budowa krytego basenu w Chocianowie. 
Zostawmy to bez komentarza, bo jak jest wszyscy wi-
dzą. Może Roman Kowalski myślał o takim szpital-
nym basenie, ale taki to akurat można sobie wypoży-
czyć ze szpitala na ul. Bema w Lubinie.

Te dziesięć „przykazań” wyborczych z roku 2010 
Romana Kowalskiego stało się tylko parodią i próbą 
ewangelizacji złudzeniami społeczeństwa Chocia-
nowa. Minął rok, miną cztery lata i nadal będzie tak 
samo  (z Romanem). Co z tego wszystkiego wynikło? 
Tyle tylko , że jak było na początku  (1984-1989) tak 
jest teraz, ale nie daj Boże na zawsze i na wieki.

ROMAN jesteś WIELKI – gabarytowo. 
Widać to zresztą na twoich bilbordach.

Szkoda tylko tego miejsca na bilbordach (Zacisze) 
ponieważ mogłeś (jak to zasugerował mój kolega) 
zawiesić swój baner na balkonie u pani Kozińskiej. 
Byłoby taniej i dla ciebie i dla miasta. Byłoby  zdro-
wiej dla ludzi , którzy zmuszeni zostali codziennie cię 
oglądać. 

tych udziałów przygotował już wcześniej po-
przednik Romana – były burmistrz , pan Skibicki.

„Demokracja  to nie sposób na życie.” 
Roman Kowalski 

Uwarunkowania, które sterują obecną władzą są 
„praktykami wypaczeń niekompetentnych polity-
kierów, którzy władzę w tej sterowanej demokra-
cji traktują właśnie jako wygodny sposób na życie.” 
Chwalą się czymś, czego nie dokonali albo na co 
nie mieli wpływu, co jest zwykłą próbą manipu-
lowania opinią publiczną nazywaną przeze mnie 
bardzo często dezinformowaniem społeczeństwa. 
Myślę, że te cztery lata cofnęły nas do „lampy naf-
towej” jaką zostawił nam po swojej kadencji w 1998 
roku Roman. Naprawdę te lata były dobitnie zmar-
nowane dla zwykłych mieszkańców , nie oczywiście 
tych , którzy za poparcie polityki patologii Roma-
na dostali lukratywne stołki posad państwowych.

PROGRAM WYBORCZY 
ROMANA KOWALSKIEGO 

z 2010- (obiecanki cacanki itd…)

1. Restrukturyzacja zadłużenia gminy.
To tak zwane „szambo”, za które na pewno przyjdzie 
nam płacić zwielokrotnione stawki w 2015 roku. Pan 
Skibicki miał na koniec swojej kadencji w 2010 roku 
budżet w wysokości 29 milionów a Romuś ma na za-
kończenie aż ok. 35 milionów. Rodzi się więc „uczciw-
cu” Romanie pytanie: gdzie są inwestycje choćby za tą 
różnice w przychodach gminy 6 milionów? Przejadłeś 
burmistrzu z Harenzą? Czy może te miliony poszły 
na umorzenia podatków za Hotelik „Pod Dębem” i 
restauracji „Słoneczna”,  którymi zarządza prezes 
PWK Franciszek Bereżański? Widocznie więcej dla 
Romana oznacza MNIEJ. Ile więc potrzebuje Roman 
Kowalski ,aby zadowolić wyborców i spełnić swoje 
obietnice wyborcze?

2. Dopasowanie wydatków budżetowych do pro 
-zyskownych inwestycji. 

Niestety i ten punkt nie został zrealizowany. Inwe-
stycji nie ma i już nie będzie, chyba ,że inwestycją 
pro -zyskowną można nazwać podarowanie miesz-
kania komunalnego (75 m2) Robercikowi Harenzie 
czy umarzanie podatków Hotelowi „Pod Dębem” 
i restauracji „Słonecznej”. A może to ta tak zwa-
na aktywizacja poprzez zatrudnianie córek rad-
nej Kindry w jednostkach samorządowych jest tą 
pro- zyskowną inwestycją?  Nie wspominając już 
o Izie (promotora Harenzy) zatrudnionej w przed-
szkolu miejskim. Proszę oceńcie to Państwo sami.

3. Stworzenie instytucji z kapitałowym udziałem 
gminy i mieszkańców jako filarów gospodarcze-

go pobudzenia lokalnego rynku.
To zapewne wymyślił sam spec od upadłych bizne-
sów Robuś od Harenzów. To przecież on sam nażarł 
się najwięcej przy korycie Romana (czyli za pieniądze 
podatników). Najbardziej zapracowany mieszkaniec 
gminy. Pracował równocześnie na dwóch etatach w 
PWK i w CHOK. Nawet Izabela Boczniewicz potra-
fiła dorobić sobie na umowę zlecenie w CHOK-u, 
podobnie zresztą jak siostrzeniec Roberta Harenzy 

– Maks.  Co w tym pro- zyskownego nie za bardzo 
rozumiem. Za to Harenza wraz z Izą pro zyskownie 
pozbywają się swoich długów.
4. Inwestycje miejskie i przygotowanie terenów 

pod budownictwo i przemysł.
I znów inwestycje! Zdaje się, że Roman polubił ma-
nipulację. Po za sprzedażą gruntów wciąż nie widzę u 
nas przemysłu. No może jedynie prezesik Smuldersa 
zatrudnił parę osóbek z naszego miasta, ale za takie 
ulgi podatkowe to łaski żadnej  nie zrobił. A niech 
tam, niech się lepiej przemysł do Przemyśla przenie-
sie i tam inwestuje w puste obietnice…..

5. Kanalizacja i gazyfikacja wsi. 
O kanalizacji powinniśmy w najbliższym czasie zapo-
mnieć i przygotować się na płacenie kar do UE, już od 
2015 r. Raz grupa Wolnych uratowała mieszkańców 
od nieuzasadnionych podwyżek cen wody i odpro-
wadzania ścieków. Potem Roman i tak podwyżkę wy-
walczył i ..” I NIC! Mamy 21 wiek a na ulicy II Armii 
Wojska Polskiego nadal śmierdzi obietnicami Roma-
na, bo kanalizy tam jak nie było tak nie ma.

6. Budowa domu socjalnego. 
To cud, że Roman dostał dotację. Pytanie tylko dla-
czego dom socjalny wybudowano na bagnie, gdy w 
gminie były inne bardziej dogodne miejsca przezna-
czone na ten cel? Bagniste pomysły muszą mieć swoje 
uzasadnienia, ale ja ich moi mili nie znam. Jak straci 
Romuś władzę trzeba będzie humanitarnie przyznać 
mu taki lokal socjalny. Z oświadczenia majątkowe-
go wynika przecież, że ten chłopina nie ma nic, ani 
domu  ani mieszkania. Nie ma samochodu – o dro-
gim zegarku nie wspomnę. Będzie tam sobie chłopina 
z nudów rozmawiał z wilgocią… Po prostu populi-
stycznym filantropom dziękujemy.

7. Budowa nowych i remonty dróg gminnych. 
Zbudował coś tam i po coś tam, ale czy to nie czasami 
realizacja planów pana Skibickiego? Nie oszukujmy 
się,  co może wymyślić człowiek po takich szkołach- 
zerwanie asfaltu na II Armii Wojska Polskiego?

ZMARNOWANE 4 LATA (lekkie podsumowanie)

Żegnaj Wielki (gabarytowo) 
Burmistrzu

Sławomir Tomczak - Bazyl
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Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” przedstawia ranking gmin, 
które w kadencji 2010-2014 najbardziej 
się rozwinęły. Na 2,5 tysiąca gmin, gmina 
Chocianów zajęła 2446 miejsce. Głów-
nym założeniem tych ocen były zmiany 
jakie zaszły w gminach w latach 2010-
2014. Nie brano pod uwagę zamożności 
gmin tylko to, co się udało zrobić i zmie-
nić. Dane pochodzą z Banku Danych 
GUS ( Główny Urząd statystyczny ) oraz 
danych zaczerpniętych z Ministerstwa 
Finansów. Zbadanych zostało 2479 gmin 
spośród 2500. Porównanie dotyczyło wy-
miaru: gospodarczego, społecznego, in-
frastrukturalnego i finansowego oraz po-
zyskanych środków unijnych. Chocianów 
plasuje się praktycznie na szarym końcu. 
W wymiarze gospodarczym Roman Ko-
walski z radnymi Jedności zacofali gmi-
nę do poziomu 2187 miejsca. W aspek-
cie społecznym nasza gmina zajęła 1870 
miejsce. Roman Kowalski zapomniał 
o tych, którzy go popierali i zawierzyli 
mu CAŁE ŻYCIE I NADZIEJE. Nie po-
mógł im wyjść z bezdomności, ubóstwa. 
Nie wpłynął na poprawę warunków ich 
bytu społecznego ani nie wsparł aktywi-
zacji zawodowej. Największy elektorat 
Romana z lat 2010 został przysłowiowo 
przez niego zlekceważony. W zakresie 
infrastrukturalnym, czyli inwestycyjnym 
zajęliśmy 1824 miejsce. Remont dróg i 
chodników, budowa domu socjalnego to 
kropla w morzu potrzeb mieszkańców. 
To minimum, które wykonał Roman Ko-
walski sprawia, ze gmina cofnęła się do 
lat 1994-1998. W zakresie finansowym 
znaleźliśmy się na miejscu 2319. Dochód 
na mieszkańca w gminie wynosił 2465zł. 
W ostatecznym rozrachunku nasza gmina 
znalazła się na 2446 miejscu. Nawet ubo-
gi Przemków, zadłużony w 109% uplaso-
wał się wyżej od nas, bo na miejscu1601
Z powyższego rankingu wynika, że 
Chocianów dzięki Romanowi K. i rad-
nym JEDNOŚCI  przestał się rozwijać. 

Krzysztof Kamil Budzeń

Maciej Danis. 26 
lat, wykształcenie 
średnie. Od ponad 
12 lat wolontariusz 
Caritasu w Cho-
cianowie. Na co 
dzień spotyka się z 
problemami ludzi 
ubogich. Głów-

nym priorytetem jego działania w Radzie 
Miejskiej będzie dokończenie kanalizacji 
na ul. IIAWP, a także dołożenie wszelkich 
starań, aby na tejże ulicy położony został 
asfalt. Wie czego chce od życia. Zagorzały 
kibic, który sport traktuje jako ważną część 
swojego życia. Maciek to wulkan ener-
gii. Kandydat na którego warto postawić.

UWAGA KRYZYS !!!

OKRĘG WYBORCZY NR 15 

ZDZISŁAW CHOMICZ
Kandydat do Rady Gminy

Szanowni Państwo
Jestem mieszkańcem wsi Trzebnice i kandyduję do 
Rady Gminy Chocianów. Od 15 lat prowadzę w Trzeb-
nicach warsztat samochodowy dlatego też wiem jakie 
trudności niesie za sobą mała przedsiębiorczość. Kan-
dyduję w wyborach samorządowych ponieważ chciał-
bym mieć wpływ na poprawę warunków pracy obec-
nych i przyszłych przedsiębiorców w naszym regionie. 
Jako radny w Gminie Chocianów planuję rów-
nież dopilnować aby budowa kanalizacji sani-
tarnej w naszych wioskach znalazła się na li-
ście zadań priorytetowych Gminy Chocianów.  
Pamiętając również o naszych najmłodszych 
mieszkańcach chciałbym zmodernizować ist-
niejące place zabaw tak aby zaspokoiły potrze-
by nawet najbardziej dynamicznych maluchów.
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W związku ze 
zb l i ża j ącymi 
się wyborami 
nie omieszkam 
zabrać głosu, 
bo taka szansa 
zdarza się raz 
na 4 lata. Wie-
le osób pyta 

mnie o zdanie i moje podejście do wyborów w 
Chocianowie. Jest to niezręczna sytuacja wypo-
wiadać się na temat wyborów gdy brat startuje 
na fotel burmistrza, a mama z siostrą na funk-
cję radnego. Czy popieram ich kandydatury? 
Zacznijmy od tego dlaczego aż 3 członków mojej 
rodziny bierze udział w wyborach. Ludzie niesa-
mowicie bali się brać udział w wyborach, bo są 
zastraszani. Dzwoni się do ich zakładów pracy, 
grozi się im, przecina kable zapłonowe… cuda 
demokracji jak w referendum. Stąd aż 3 kandy-
datów z mojej rodziny znalazło się  na listach. 
Wynika to z braku odwagi innych potencjalnych 
kandydatów oraz z tego iż mama i siostra na pew-
no się nie sprzedadzą i nie dadzą zastraszyć. To 
Państwo zdecydują kto wygra wybory. Nie mu-
szą Państwo głosować na naszych kandydatów, 
to wy decydujecie my tylko  dajemy możliwość. 
Wiele osób zastanawia się też czy głosować na 
mojego brata. Nie będę prowadził agitacji wy-
borczej członków własnej rodziny lecz skupię się 
na faktach. Dzięki naszym działaniom : wstrzy-
mano nielegalną podwyżkę cen wody i ścieków, 
wstrzymano nielegalne pobieranie diet przez 
członków i zarząd ZGZM, oddano do prokura-
tury sprawę nielegalnego pobierania „ lewych” 
pensji przez wielu samorządowców, dowiedzieli 

się Państwo faktów o realiach politycznych na-
szego powiatu, organizowaliśmy dla Państwa re-
ferendum ( niestety nieudane), staliśmy w obronie 
wielu spraw dotyczących naszego miasta…. Czy 
inni kandydaci w ogóle coś zrobili? Ponieśliśmy 
wiele konsekwencji broniąc prawdy i wolności, 
między innymi nielegalne zarekwirowanie kom-
puterów, psujące się hamulce w autach, groźby 
utraty życia, próby potrącenia, sprawy sądo-
we…. Nigdy nie zostaliśmy skazani. Dlaczego? 
Po prostu piszemy prawdę, a gdyby było inaczej 
już byśmy siedzieli. Zastanówcie się nad tym. 
Często zarzuca się nam, że piszemy zbyt mocno, 
zbyt personalnie, że toczymy wojnę. Owszem, 
zdarzały, zdarzają i będą zdarzać się nam błędy, bo 
nikt nie jest idealny. Czasem obrywa się osobom 
nie związanym bezpośrednio z sytuacją, ale mu-
szą Państwo wziąć pod uwagę, że każdy człowiek 
czasem wybucha czy przez chwilę daje się po-
nieść emocjom. Przepraszamy za błędy, lecz mu-
szą Państwo zrozumieć, że są one nieuniknione.
Zarzuca się nam agresję, lecz gdybym wy-
pisał wszystko co spotkało tylko mnie, w 
związku z obroną prawdy i wolności, to go-
łym okiem widać, że ryzykujemy swoim 
życiem, zdrowiem i własną przyszłością. 
Z moim bratem wiele rzeczy, czy poglądów 
mnie dzieli lecz nie widzę innego kandydata 
na burmistrza, który posiada wiedzę, jest mo-
ralny i potrafił tak wiele poświęcić w obronie 
mieszkańców. Gdzieście wszyscy byli przez 4 
lata? Drodzy (bardzo drodzy) kandydaci, pa-
miętam wasze słowa w trakcie referendum. 
Pojawiacie się tylko na wybory, co 4 lata, a 
ludzi i miasto pomiędzy wyborami macie ser-
decznie w d. Takie są fakty- ludzie , pieniądze.

„Po co Solidarność i po co wojować, 
niech wróci komuna dostaniesz balona!”

Są ładniejsi, sympatyczniejsi czy też mniej kon-
trowersyjni kandydaci, lecz wybór burmistrza to 
nie konkurs piękności ani też nie portal randko-
wy. Burmistrz ma być uczciwy, kompetentny i 
kreatywny, a przede wszystkim ma on pamiętać, 
że reprezentuje mieszkańców, a nie nimi rządzi! 
Wybierajmy mózgami, a nie oczami i uszka-
mi. Plotka to średnio wiarygodna przesłanka, 
zwłaszcza, że zawsze nieprawdziwa. Taka jest 
różnica między artykułem a plotką. Nie proszę 
Was o głosy, ani o głosowanie na Wolny Powiat 
Polkowicki. Przedstawiliśmy Państwu   uczciwą  
i szczegółową ofertę przyszłości, a to do Was na-
leży decyzja jakiego miasta i przyszłości ocze-
kujecie. Jeśli myślicie, że Was to nie dotyczy, że 
nie musicie iść na wybory to jesteście w błędzie. 
Wy nie pójdziecie, a oni i ich polityczne sługu-
sy pójdą i zagłosują na samych siebie. I dlatego 
nic się nie zmienia w tym kraju. Idź na wybory 
człowieku! Na kogo zagłosujesz, Twoja sprawa. 

Tw o j a  w o l n o ś ć ,  Tw ó j  w y b ó r . 

Piotr Budzeń

Redaktor naczelny Wolnej Prasy Polkowic

Kim tak naprawdę jest sołtys ze wsi Michałów? Skąd 
przybył, dokąd zmierza i jak daleko dojdzie krocząc 
drogą nieprawości i manipulacji? Niewiele wiem o 
Panu Nucińskim,  ale brak wiedzy na jego temat 
nie utrudnia mi pisania o nim. Sołtys Nuciński - 
kiepski orator (mówca) nie potrafi mnie przekonać 
w żaden racjonalny sposób do swojej utopijnej teo-
rii miłości do Roman Kowalskiego. Jego przemowy 
czy to punktowe na sesjach rady czy podczas innych 
wydarzeń, podczas których  „pluje”  do mikrofonu 
sprawiają wrażenie jakby zaopatrywał się w zespół 
słów zakupionych u jakiegoś dealera absurdów.
Mniejsza z tym, bo pan „związkowiec” nie jest (po-
dobnie jak ja) rodowitym mieszkańcem Michałowa. 
Ja przyjechałem do Chocianowa z miłości do miło-
ści i tak mi już zostało. Na pewno nie szukałem na 
dolnym śląsku jagody życia lub jak sołtys Michało-
wa spokoju w jesień życia. Niemniej ani ja ani star-
szy ode mnie sołtys Nuciński  spokoju takiego nie 
zaznaliśmy. W odróżnieniu ode mnie pan „związ-
kowiec” kroczy drogą „ zła niezrozumiałego”. Jak 
je tłumaczyć? To proste. Gdy poszukiwałem odpo-
wiedniego słowa do zobrazowania pojęcia „zło nie-
zrozumiałe” zatrzymałem się na wiele mówiącym 
i jednocześnie brutalnym określeniu „głąb”. Jak to 
wszystko interpretować? W najprostszy z możli

wych sposobów - brak wiedzy i to tej z dziedziny 
rozpoznawania czym jest dobro a czym zło. „Głąb”
zawsze będzie poruszał się pomiędzy i pewnie za-
wsze wybierze „zło” z racji prostoty i indywidual-
nego sposobu egzystencji. Nawet gdy ktoś robi lub 
próbuje robić coś pożytecznego dla grupy społecz-
nej w której żyje, a podszyte jest to cichym dąże-
niem do aplauzów lub jakiegokolwiek indywidual-
nego zysku – jest to ZŁE. Osobiście nie odnajduje 
w postawie pana sołtysa Nucińskiego  spontanicz-
nej i czystej (zdrowa moralność) egzystencji wśród 
nacji  Michałowa. Grupa  Łemków zamieszkująca 
Michałów , jak pisałem w „Wolnym Powiecie Po-
lkowickim” zasługuje na godnego reprezentanta w 
gminie Chocianów i moim zdaniem nie jest to „sta-
ry związkowiec” bezpośrednio powiązany z wła-
dzą „Wańki wstańki”, czyli  Romanem Kowalskim.
Już wcześniejsze informacje , które przekazywa-
liśmy Państwu w Wolnych Mediach pokazywały 
naszego niby społecznika jako człowieka , który 
na swoje sukcesy pracuje omijając prawo. Sprawa 
ŚWIETLICY!!! Nie wiem kto i jak zamiótł ją w Mi-
chałowie, ale smród ten nadal ciągnie się za Nu-
cińskim i czuć go w całym powiecie polkowickim.
Podczas ostatnich dożynek gminnych nasz Soł-
tysik, specjalista od zarządzenia zasobami ludz-
kimi na swojej wiosce, błysnął „ciekawą” mową 
opisującą wieniec dożynkowy, który jak donoszą 

mieszkańcy został zakupiony lub wypożyczony 
z polskiej platformy zakupowej Allegro.  Jak już
chyba wielu z nas wie, że gdy ta informacja ujrza
ła światło dzienne nagroda, którą uhonorowano 
wieniec została wiosce odebrana. Dyskwalifikacja 
a przy okazji wstyd jaki zaserwował super Nuciń-
ski wiosce Michałów godny jest potępienia. Myślę 
,że cwaniaków w naszej gminie mamy dostatek. 
Przesyt może naszej gminie zaszkodzić. Czy oszu-
stów powinniśmy wychwalać? NIE! Ich trzeba 
resocjalizować albo eliminować z życia zdrowej 
społeczności. Oszust zawsze pozostanie oszustem.
PS.Osobiście proponuję wiosce Michałów posta
wić na mieszkańca wioski – Jerzego Kuzemczaka. 
To młody człowiek , który , jestem do tego prze-
konany, wprowadzi świeżość i uczciwość do MI-
CHAŁOWA, nie tak jak ten wasz sołtys OSZUST. 
Nacja Łemków w końcu powinna głośno krzyknąć: 
„Dość już patologicznej polityki Kowalskiego i jego 
popleczników – czas na nację Łemków.

„TAM DOM TWÓJ GDZIE SERCE TWOJE”

Sławomir Tomczak - Bazyl

NUCIŃSKI – wstyd dla Michałowa
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Zbliża się kres patologicznych rządów naszych 
radnych  (JEDNOŚĆ). Wbrew sobie pokusi-
łem się o skompresowane podsumowanie ich 
wkładu w rozwój i dobro Gminy Chocianów.
Zacznę od tych „person”  które najwięcej skorzy-
stały dla siebie z mandatu zaufania RADNEGO.
( ranking ten jest tylko indywidualną oceną Bazyla 
obserwatora życia politycznego gminy Chocianów)

RADNI GMINY CHOCIANÓW

RADNA GRAŻYNA KINDRA
Rozpoczynam od tej postaci , ponieważ uważam , że 
zyskała na „miłości” do patologii Romana najwięcej. 
Nadal  jest gorliwą miłośniczką jego polityki, pomimo 
tego, że w roku 2010 startowała z listy „czarno-białe-
go” Janusza Zielonego. Zdrada ideałów w tej radzie 
to norma. Nigdy nie kryłem niechęci do tej kobiety. 
Kto jej nie zna ten ją kupi…Nikt nie poznał jej tak, 
jak ja. Zaczęło się prozaicznie od oratoriady zorgani-
zowanej na pl. Wolności w Chocianowie, gdzie Gra-
żyna Kindra pokazała swoje prawdziwe oblicze. Gdy 
zapytałem ją : „ ..co z biednymi mieszkańcami Cho-
cianowa?” odpowiedziała: „ …niech się wezmą dar-
mozjady do roboty a nie tylko chleją wódę…” Potem 
było już tylko gorzej. Przyczyniła się do wyrzucenia 
mnie z pracy (w CHOK). Utrudniała mi dostęp do le-
karza. Głosowała za odrzuceniem uchwał w sprawie 
skarg na Małgorzatę Staszczak, która łamała prawo.  
Przy działce, na której się wybudowała burmistrz 
podciągną wodę, bo zasada którą stosuje Roman jest 
banalnie prosta: ALBO ZE MNĄ DLA SWOICH 
KORZYŚCI ALBO FORA ZE DWORA! Co radna 
Kindra zrobiła dla swoich wyborców z osiedla Zwy-
cięstwa? Odpowiadam jak zawsze sarkastycznie: dla 
nich nic, zadbała za to o swoją rodzinę.Obie córecz-
ki pracują w jednostkach samorządowych. Grażyna 
jest taką samą patryiotką jak nasz były premier Tusk. 

RADNY BOGDAN STASZCZAK
Gdyby ktoś tak jak ja chodził na sesje rady gminy 
Chocianów wiedziałby , że gościu oprócz głupa-
wych uśmieszków nic więcej sobą na nich nie re-
prezentował. Kolejny zdrajca ideałów, tym razem 
F. Skibickiego.  Co za posłuszne podnoszenie łapki 
Boguś dostał? Z pewnością najadł się w „Słonecz-
nej”. Nie mógł być na NIE, bo wtedy jego żonka  kie-
rownik z OPS-u szybciutko wyleciałaby w kosmos, 
gdzie byłoby trudno ją odnaleźć, choć gdy spojrzy-
my wieczorem w niebo,  ujrzymy wiele gwiazde-
czek. Ją też można do nich zaliczyć, o czym nie wie 
Bogdan, ale wie Robert od promocji. Korzystając 
z dogodnej okazji Gosia zarobiła niemałe pienią-
dze, kosztem biednych mieszkańców Chocianowa.

RADNY HENRYK OSOLIŃSKI
Dla mnie osobiście to zwykły cynik. Następny zdraj-
ca F. Skibickiego. Najpierw wyśmiewał się z Roma-
na, aby potem przytulić się do niego i czerpać korzy-
ści. Umowa na „pogotowie śmieciowe” podpisana z 
ZGZM, jak mówią znawcy tematu, to świeża krew w 
jego żyłach życia, bowiem stał na skraju bankructwa.

RADNY RYSZARD BARTOSZ
Najbardziej „zmarnowany” radny obecnej kadencji. 
Członek PiS-u, który odda chyba wszystko, aby pato-

logia utrzymała się przy władzy. Jemu osobiście ona 
nie przeszkadza. Gdyby Rysiu sprzeciwił się Roma-
nowi,  to z pewnością wywaliliby go na bruk z Aqua 
Parku i byłoby po nim. W zasadzie nie zależy  mu na 
dobru mieszkańców. Brał udział (podobnie jak inni 
członkowie Jedności) w wykluczaniu mnie ze społe-
czeństwa Chocianowa. Uczciwość wzięła w łeb. Zło 
ma różne oblicza.

RADNA BOGUSIA CYMBAŁA
Radna, którą nazywam: „Podstarzała celebrytka” im-
prez organizowanych przez gminę Chocianów. Tyle 
w niej wiedzy samorządowej, co we mnie traktatu 
filozoficznego towarzysza Lenina. Nie chce mi się o 
niej pisać, niech ocenią ją mieszkańcy Chocianowca. 

RADNY MARIAN SAMBOR
To kolejny zdrajca z ekipy Franciszka Skibickie-
go . Jak można KOMUŚ takiemu zaufać? Pew-
nie by rękę sobie dał obciąć, aby tylko być bli-
sko koryta i móc brylować na scenie CHOK-u 
...i aby stołki w jednostkach samorządowych za-
chowały jego synowe. Myślę, że pojęcie „god-
ność” jest mu nieznana . Emeryt udzielający się 
społecznie za dietę i umowy zlecenia z CHOK-u.

RADNY LESZEK FILIPIAK
Radny fenomen, o którym mógłbym pisać w nie-
skończoność, ale po co…? Ciągle zadaję sobie to 
pytanie:dlaczego lubię go. Jak musi, to rusza swój 
tyłek i próbuje pomóc swoim wyborcom. Leszek 
zachowuje również określony zasób zasad, któ-
rych się trzyma. Bazyl powiedziałby , że wbrew 
krążących o nim negatywnych opinii ma chłop 
jaja. Tomczak dopisze tylko: i tak trzymaj chłopie.

RADNA ZOFIA SKAWIŃSKA
Radna , która obudziła się po trzech latach bycia przy 
„cycku” władzy. Jak mówi stare polskie przysłowie : 
lepiej późno niż wcale. Nie jest wymarzoną kandy-
datką na fotel burmistrza gminy Chocianów, bo taką 
raczej być nie może, ale jestem przekonany, że drogo 
się „sprzeda”,  gdy będzie druga tura wyborów i swoje 
jako zaradna gospodyni ugra. Trzeba jej oddać, że po-
trafi walczyć o swoje. Potrafi skutecznie ubiegać się o 
unijne dotacje i jako chyba jedyna z rady mówiła całą 
prawdę w sądzie. Ostatni rok przyćmiły jednak trzy 
wcześniejsze lata „służby” u Romana Kowalskiego.

RADNY STANISŁAW SIWIEC
Nie potrafił odnaleźć się w nowej rzeczywistości z 
Romanem Kowalskim na czele, ale nie protestował, 
choć wielokrotnie widziałem na jego twarzy grymas 
niezadowolenia,  gdy musiał głosować tak jak zasuge-
rował burmistrz. To chyba problemy osobiste spowo-
dowały, że nie do końca potrafił skupić swojej uwagi 
na sprawach samorządowych. Stachu głowa do góry!

RADNY EDWARD KISIELEWICZ
Radny, strażak, bogaty przedsiębiorca.Za „mądro-
ściami” Kowalskiego opowiadał się, ale nigdy za 
darmo. Postawa pana Edwarda trochę egoistycz-
na, ale jak powszechnie wiadomo z Kowalskim 
nie można inaczej, gdy chce się coś ugrać dla np. 
Szklar Dolnych. Za to należy mu się szacunek.

RADNA KRYSTYNA ŁYSIAK
Radna „BABCIA”. Nigdy nie ukrywałem swojej 
sympatii do niej. Dlaczego? Zawsze była ze mną 
szczera. Dzięki temu, że podnosiła łapkę na „rozkaz” 
Romana, wywalczyła chodniki na Wesołej i dział-
ki pod garaże. Uchroniła przed rozpadem Związek 
Emerytów i  Rencistów. A to przy Romanie Kowal-
skim wielki sukces. Dużo zdrowia życzę…

RADNY NORBERT PIOTROWSKI
Jakiś czas temu zadałem panu Norbertowi pytanie: 
Kto jest dla niego autorytetem? Odpowiedź była za-
skakująca. Gdy usłyszałem nazwiska straciłem całą 
sympatię do niego. Gościu dogadałby się nawet z 
Lucyferem, aby tylko nikt nie uznał go za swoje-
go wroga. Wstydzi się podać ludziom rękę na uli-
cy. Trzeba mu jednak oddać, że wspierał działania 
Wolnej Prasy. Był bardzo aktywny na sesjach rady 
i komisjach, ale ta aktywność ograniczała się tylko 
do gadania. Radni nie brali go na poważnie. Śmiali 
się z niego i szydzili, a on obruszał się i skarżył, a 
poza sesją znów wracał stary Norbert, który twier-
dził, że nic się takiego nie stało.  Często powtarzał, 
że sam niczego nie jest w stanie zrobić. Organizował 
Dzień Dziecka,  ale do tego akurat nie trzeba być rad-
nym. Mój kolega z osiedla nazywa go bardzo sym-
patycznie „Misiem”. Dajmy mu w końcu odpocząć. 

RADNY KRYSZTOF LESZCZYŃSKI
Dużo gadał przez te cztery lata , ale jak wiemy sa-
mymi szczerymi chęciami jest droga w piekłe wy-
brukowana. Na mieście mówią, że wszystko na 
sesje rady przygotowywał Krzysiowi - Franek 
Skibicki. Co radny Leszczyński zrobił dla swo-
ich wyborców z osiedla Zwycięstwa (Zacisze)? 
Nie powstrzymał patologii, gdy była ku temu oka-
zja. Stchórzył w referendum organizowanym przez 
Wolny Chocianów. To akurat  nikogo nie dziwi. 
Jego żona pracuje w miejskim przedszkolu. Stwa-
rzał pozory i tyle...Zmarnował 4 lata, zmarnował 
je dla nas, bo sam pobierał dietę a jego żona pen-
sję z przedszkola. Krzysztof jak nikt z opozycji jest 
współwinny obecnej kryzysowej sytuacji w gminie. 
Nie szanuje tych, dzięki którym może dziś wystarto-
wać, inaczej musiałby kolejne 4 lata znosić Romana.

RADNA BEATA ROLSKA
Zawsze zastanawiałem się dokąd zmierza…Teraz już 
wiem -  do powiatu. Słusznie! Trzeba rozpocząć tam 
edukację moralną. Pani Beata ma dobre serce. Kocha 
zwierzęta, a ten kto kocha zwierzęta potrafi kochać i 
ludzi.

RADNY BRONISŁAW KLITA
W Parchowie ma bardzo dobrą opinię (inaczej niż 
w przypadku pana Trochanowskiego), wiem bo 
słyszałem głos ludu. Mógłby zrobić trochę wię-
cej w tej kadencji dla Parchowa , ale blokada Par-
chowa przez mości Kowalskiego była tak duża, że 
sam Bronek muru nienawiści nie był w stanie prze-
bić. Osobiście postawiłbym na Bronka jeszcze raz.

NASI RADNI Z POWIATU

RADNY ADAM STEĆ
Był w radzie powiatu bo był i tylko tyle. Gdyby 
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Jolanta Komarek. Miesz-
kanka Chocianowa. Pre-
zes Stowarzyszenia „Lubin 
City”.  Jest osobą ambitną. 
Posiada wysokie umiejętno-
ści organizacyjne i interper-
sonalne. W trakcie studiów 
na Wydziale Architektury 
we Wrocławiu zapoznała 

się z projektowaniem: obiektów architektonicznych 
i wnętrz. Zgłębiła tajniki konserwacji i urbanistyki. 
Pobierała od najlepszych profesorów lekcje rysun-
ku, malarstwa, rzeźby, estetyki, psychologii, filozofii 
itd. W 2014r. ukończyła Kurs ” Ivent Maneger” we 
Wrocławiu (kurs dla organizatorów wszelkich imprez 
eventowych: bankietów,  koncertów, imprez integra-
cyjnych, wesel, zabaw dla dzieci i młodzieży, wieczor-
ków autorskich). Jest samotną matką. Jej syn, Mateusz 
Hoedt jest uzdolnionym śpiewakiem operowym zna-
nym nie tylko w Chocianowie, ale również na terenie 
całego kraju.  Jako radna, swoimi umiejętnościami 
chce przyczynić się poprawy sytuacji mieszkańców 
gminy Chocianów. Ważne jest dla niej zdrowie, oto-
czenie pomocą osób w trudnej sytuacji i rozwiązy-
wanie problemów bezrobocia oraz rozwój życia kul-
turalnego w Chocianowie. Zamierza zaangażować 
swój wysiłek w organizację: warsztatów sportowych 
i artystycznych; kółek zainteresowań dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, wycieczek dla różnych grup wie-
kowych przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskie-
go, spotkań towarzyskich i atrakcji wizualnych dla 
seniorów, występów artystycznych młodych talentów 
z naszego miasteczka i gminy, środków na wspiera-
nie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych w naszej 
gminie, koncertów znanych i lubianych artystów, ze-
społów muzycznych, a także organizowanie wystaw 
i spektakli artystycznych. Ważnym jest także dostęp 
do szerokopasmowego Internetu w Chocianowie.
Jednym z jej celów będzie dbałość i poprawa wizerun-
ku miasta i okolic pod względem architektonicznym. 
( konkretnie przy ulicy Kolejowej i Wesołej) zmoder-
nizowanie chodników i wybudowanie większej liczby 
miejsc parkingowych przy ulicy), wspieranie polityki 
prorodzinnej najuboższych rodzin w mieście Cho-
cianowie a także w całej gminie poprzez: stworzenie 
jadłodajni, wspieranie dofinansowywania szkół w 
sprawie: dożywiania dzieci z rodzin ubogich, zakup 
podręczników i przyborów szkolnych, pomoc przy 
organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dla-
dzieci we współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi, organizowanie środków, aby wspierać materialnie 
i rzeczowo mieszkańców naszej gminy, znajdujących 
się w trudnych warunkach życiowych. W zakresie  
poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszej 
gminy zamierza dołożyć wszelkich starań, aby w 
Chocianowie przywrócić całodobowy punkt pogoto-
wia ratunkowego a  w świąteczne i wolne dni od pra-
cy pomoc w zakresie zabiegów takich jak mierzenie 
ciśnienia, insuliny czy też wykonywanie zastrzyków,  
podjąć działania wspólnie z Ośrodkiem Zdrowia w 
Chocianowie w celu organizacji bezpłatnych badań 
w ramach programów profilaktyczno – zdrowotnych 
i zabiegów rehabilitacyjnych a także dofinansowy-
wania szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych. 
W zakresie rozwiązywania problemów zatrudnienia 
pragnie popierać rozwój przedsiębiorczości w gmi-
nie szczególnie dla zakładów stwarzających nowe 
miejsca pracy dla mieszkańców naszego regionu.

Go nie było, Chocianów by na tym nie stracił, bo 
i nie zyskał mając go tam. On to ci służy akurat 
temu kto jest przy władzy. To stary aktywista, któ-
rego priorytetem jest chyba tylko kasa z diet. Jest 
mu obojętne (cytuje Adama) „kto rządzi, czy to 
Kowalski, czy to Skibicki,- mi jest dobrze.” Gdzie 
tu godność? Gdzie uczciwość? Bez Pana w ra-
dzie powiatu polkowickiego powinno być miło..

RADNA HALINA PLUTA
Pani Pluta to temat rzeka. Niegdyś „wierna” Francisz-
kowi Skibickiemu. Po jego upadku stała się „wierna” 
Kowalskiemu i polkowickiej patologii samorządo-
wej. Taka to jej WIARA. To podobnie, jak w przypad-
ku jej ukochanej Platformy Obywatelskiej. To byłaby 
wystarczająca rekomendacja, jednak trzeba dodać ,że 
na sesjach rady powiatu jej aktywność oscylowała 
wokół zera.  Muszę Państwu przypomnieć ostatnie 
rozgrywki o wakat dyrektorski w chocianowskim 
gimnazjum. Gdy zbliżał się koniec kontraktu pani 
Haliny, cała rada pedagogiczna chcąc się jej pozbyć  
z wodzowskiego stanowiska wyraziła swoje wyraźne 
niezadowolenie i krzyknęła głośno: „Nie chcemy już 
takiej dyrektorki.” Niestety to za mało, aby przegnać 
bystrą zwolenniczkę partii PO z gimnazjum. Roman 
Kowalski zapewne po wstawiennictwie byłego ko-
mucha ze starostwa i kolegi Krzysia Nestera z PO, 
zostawił na stołku Halinkę w zamian za co pani Pluta 
posłusznie zgodziła się zbierać Kowalskiemu głosy 
na listę powiatową – bo przecież sama szans dostać 
się do rady powiatu nie ma. Mało tego, zwolniła ze 
stanowiska  vice dobrą i kompetentną panią Ślipko, 
a na jej miejsce zatrudniła siostrzenicę Kozińskiej. 
Czy to tylko patologia czy już upadek? Halina jest 
bogatą kobietą ale jakże z drugiej strony bardzo 
ubogą. Oby tylko jej córka poszła odmienną drogą.

RADNY HENRYK CZEKAJŁO
Widzę Gościa wszędzie, jako koszmar śni mi się po 
nocach. Czekajło odpuść proszę, bo moje dziecko 
chce mieć ciekawszą przyszłość niż ja. Jakim  rad-
nym był Czekajło? Cichym, skulonym na sesjach i 
wiernym do końca patologii powiatowej JEDNOŚĆI. 
Dziś podobnie jak Rysiu startuje z listy „sprzedajne-
go” PiS. Lista powiatowa którą wystawił u nas PiS 
to lista fenomenów. Ostatnio jeden z mieszkańców 
Brunowa opowiedział mi ,że kandydat startujący na 
radnego z listy PIS (ten co nawet plakatował drze-
wa) kiedyś pacyfikował ludzi jako ZOMOWIEC 
jedną z naszych miedziowych kopalń. Co za ana-
nasy? Brat Henia - Andrzej (bodajże nadal w Pla-
toformie Obywatelskiej). Ciekawa rodzinka. Przez 
cztery lata Heniu nie zrobił nic, by powstrzymać 
patologię tą tu w Chocianowie i tą tam w Polkowi-
cach .Zło zawsze będzie złem, a kto służy złu jest 
jeszcze gorszym złem. W dzisiejszych czasach zło 
przychodzi zazwyczaj pod postacią miłości i do-
bra. Wybacz mi Boże, że tak jeszcze mało uczyni-
łem aby to zło rzucić Ci pod stopy. Dodaj mi sił…..

RADNY FRANCISZEK SKIBICKI
Franciszek był przez te cztery laty w opozycji. Tylko to chyba po-
zwoliło mu zachować twarz. Niektórzy mówią ,że jest „dinozau-
rem”, ja jestem za tym , aby ponownie wykorzystać jego wiedzę 
w powiecie. W porównaniu do Romana nie ma parcia na CUDZE.

Bazyl -  Sławomir Tomczak

PODSUMOWANIE RADNYCH GMINY 
CHOCIANÓW – KADENCJA 2010-2014

RODZINA PiS , KARMIĄCA SIĘ Z  
PUBLICZNYCH PIENIĄDZY 

SERWUJĄC NAM PATOLOGIĘ SAMORZĄDOWĄ.

JANUSZ ZIELONY I FRANCISZEK BEREŻAŃSKI 
RODZINA , KTÓRA TEŻ LUBI 

PUBLICZNĄ KASĘ...
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