
Kilka słów wyjaśnień do zarzutów wobec radnego. 
 

Jako radny mijającej kadencji poczuwałem się do obowiązku względem mojego 
elektoratu do przeprowadzenia spotkania przedwyborczego przed zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi. 

Mimo, że spotkania takie w naszej gminie nie cieszą się popularnością delikatnie 
mówiąc, to ja jednak postanowiłem się spotkać z wyborcami twarzą w twarz, gdyż uważam, 
że szczera rozmowa, wysłuchanie zarówno żalów jak i przedstawienie oczekiwań jest 
spełnieniem minimum demokratycznych zachowań w społeczeństwie. Więcej na ten temat na  

   
Z tego między innymi względu,  jestem ogromnie wdzięczny wszystkim tym 

mieszkańcom, którzy postanowili spędzić prawie dwie godziny w naszej remizie w dniu 9 
listopada. Jestem wdzięczny za wszystkie słowa pod moim adresem i wdzięczny za 
możliwość wytłumaczenia- myślę, że merytorycznego – z tego co się działo dobrego i złego 
w naszym sołectwie i gminie w mijającej kadencji. Jestem zadowolony, z tego, że te przybyłe 
osoby w liczbie ok. 30 na pewno nie stanowiące przecież  pełnego przekroju społecznego 
naszej wsi, to jednak w większości wydaje się, przyjęły moje wyjaśnienia i to nawet  po 
emocjonalnym wystąpieniu  byłego radego. 

Osią krytyki byłego radnego względem mej osoby były zarzuty,  jakobym w mojej  
ulotce wyborczej posługiwał się półprawdami dotyczącymi procentowego wykorzystania 
środków w poprzedniej kadencji oraz jakobym całkowitą winą za brak chodnika w Kurowie 
obarczył brak jego zgody na przesunięcie ogrodzenia przy drodze powiatowej obok swej 
posesji. Pomijam formę i kulturę zachowania, jednak dla uniknięcia jakichkolwiek 
nieporozumień proszę pozwolić, że odniosę się do tych uwag. 

Mój oponent zarzucił mi, że na kiepski  wynik  w wykorzystaniu środków na drogi w 
poprzedniej kadencji  miało miejsce między innymi moja zgoda w Radzie Sołeckiej  na zakup 
samochodu pożarniczego dla naszej OSP przez gminę za 100 000zł. Tu uwaga, że ja NIGDY 
nie osądzałem byłego radnego i sołtysa jakoby to z ich powodu środki na drogi w Kurowie 
były stosunkowo niskie względem innych sołectw. Nie jest bowiem możliwe wiarygodnie 
porównać poszczególnych warunków i czasu dla takiej analizy względem różnych Wójtów i 
radnych. Nigdy nie mówiłem, że ktoś inny mógłby więcej pozyskać dla Kurowa. Wszelkie 
analizy potrzebne są do przedstawienia skali zapóźnień względem innych sołectw, dają szansę 
ORIENTACYJNEGO porównania nakładów na poszczególne tak przecież różne sołectwa. 
Przedstawione dane w mej ulotce pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy, które to 
dane były jeszcze widoczne na początku obecnej kadencji i o ile dobrze pamiętam na ulotce 
byłego Wójta. Poniżej mała tabelka która obrazuje te dane. 

 
Dla przypomnienia samochód dla OSP Kurów został zakupiony w ….2009r. 

Drogi 
Sołectwo 2007 2008 2009 2010 Razem 

Liczba 
mieszka
ńców 

Średnia na 1 
mieszkańca 

Stryszawa 
Górna 

360 200 471 300 434 300 386 200 1 652 000 2748 601 88% 

Stryszawa 
Dolna 

315 300 233 700 665 800 214 100 1 428 900 2624 545 86% 

Lachowice 179 000 470 000 277 600 304 500 1 231 100 2092 588 86% 
Kuków 132 000 493 200 608 500 111 200 1 344 900 1310 1 027 151% 
Krzeszów 296 200 663 900 366 400 160 600 1 487 100 1626 915 134% 
Targoszów 78 000 42 900 151 100 58 900 330 900 230 1 439 210% 
Kurów 59 500 79 000 105 500 28 900 272 900 581 470 69% 
Pewelka 26 200 42 200 70 000 30 000 168 400 304 554 81% 
Hucisko 43 600 39 000 37 700 41 100 161 400 323 500 73% 
Razem 1 490 000 2 535 200 2 716 900 1 335 500 8 077 600 11 838 682 100% 



 
Kolejnym zarzutem było jakobym obarczał mojego poprzednika  winą za brak 

chodnika w Kurowie. Były radny pewnie ze zbyt dużym lekceważeniem wysłuchiwał mojego 
wstępu w dyskusji, gdzie dwukrotnie podkreślałem, że brak chodnika wedle mojego 
przekonania wynika wyłącznie z postawy obecnego pana Wójta w tej kwestii. Nie chcę 
komentować postawy byłego radnego, bo jest to indywidualna jego sprawa i mimo, że 
wyrażana publicznie, to jednak ma do niej prawo. Odnosząc się do postawy pana Wójta w 
tym kierunku przypomniałem, że na nasze artykułowane w 2011r na zebraniu wiejskim 
prośby o chodnik odpowiedział, że „budżet jest trudny”, zaś w na ponowny wniosek zebrania 
w 2012r odpowiedział, że najpierw musi zrealizować te projekty chodników gdzie już są 
gotowe.  
Nie przeszkodziło panu Wójtowi już parę godzin później na zebraniu wiejskim w Hucisku 
obiecać projektowanie i wybudowanie chodnika w tej miejscowości mimo, że obiektywnie 
dla bezpieczeństwa w Kurowie w okolicy Szkoły jest on bardziej potrzebny niż w Hucisku. 
Dlatego też wtedy i dziś uważałem, że nie brak zgody pana Pieczary jest w tym względzie 
determinującym, zapewne poważnym utrudnieniem ale nie decydującym dla wybudowania 
chodnika.  

Symptomatycznym w tym względzie jest fakt, że przewidziane na projekt chodnika w 
Kurowie 50 000zł, który to projekt miał być wykonany w 2014r, został zagospodarowany 
gdzie indziej.  Pretekstem takiej decyzji było jakoby możliwość straty na mapy geodezyjne 
kwoty ok. 4000zł. Szkoda, że strata 4 000zł jest tak ważna, a nie strata 65 000zł wyrzuconych 
w błoto na projekt „Prodrynku” w Stryszawie.  
 

Kwestia konieczności wytyczania geodezyjnego dróg nie jest kwestią tego, że ja  lub 
inni radni , Wójt czy urzędnicy by tego nie chcieli.  Niestety wszyscy mamy świadomość  
bardzo małych środków na remonty dróg, więc te skromne kwoty muszą w pierwszej 
kolejności być wykorzystywane tam  gdzie nie potrzeba takich geodetów wynajmować. Jako 
były radny na pewno o tym wie, tylko chcąc „dopiec” mojej skromnej osobie takich 
nieuczciwych argumentów używa. 

Aby nie odnieść wrażenia , że wszystko jest fatalnie i jesteśmy jakoś sromotnie 
pokrzywdzeni przypomniałem też te przedsięwzięcia, które zostały u nas dokonane. Poziom 
wydatków na drogi mniej więcej oscylował ok. 100% średniej gminnej. Pomoc gminy dla 
Szkoły, czy OSP także jest warta zauważenia. 
 Ciekawą kwestią tego spotkania była sprawa rowu na II Kurowie, który to rów został 
w końcu wykonany „rzutem na taśmę” na koniec kadencji. Tu trzeba przypomnieć, że o ten 
rów zabiegałem od początku kadencji, jednak dziwnym trafem nigdy pan Wójt nie miał na to 
czasu , środków i zrozumienia. Trudności zdawały się być nie do pokonania. Jednak jak 
widzę zaangażowanie się poza plecami obecnego radnego czy sołtysa, mojego szanownego 
kontrkandydata do mandatu radnego, ma stanowić niewątpliwą  „kiełbasę wyborczą” 
podarowaną przez pana Wójta. 
 Proste, szalenie subtelna aluzja ale czy uczciwa? Czy osoba o takim pojmowaniu lokalnej 
polityki jest godna naszego mandatu? Czy musimy się godzić na takie gierki w naszej gminie 
jak w pożal się Boże naszych partyjnych „elitach”? 
 Ja się nie zgadzam, ja uważam, że mogę być biedny ale trzeba być uczciwym, 
wiarygodnym, przewidywalnym, pozbawionym uprzedzeń do osób inaczej myślących. 
Dla pełnej jasności nie mam tu nic do zarzucenia mojemu szanownemu kontrkandydatowi, 
którego ogromnie cenię i szanuję zarówno za jego pracę społeczną jak i osobista postawę i 
kulturę.  



Podsumowując,  jeszcze raz dziękuję za to owocne spotkanie i zainteresowanie, 
zachęcam do licznego, świadomego uczestnictwa w głosowaniu i oczywiście proszę o głos na 
mnie. Zapewniam, że postaram się godnie reprezentować wszystkich mieszkańców Kurowa. 
 
Adam Henryk Szwed poz. Nr 4 na liście wyborczej . 
 


