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KOWALSKI

MOJE PROPOZYCJE

Zwiększenie liczby autobusów
 

Zmniejszenie kosztów wywozu śmieci 
 

Wymiana oświetlenia we wsi 
 

Otwarcie przychodni lekarskiej
 

Doprowadzenie gazu do wsi
 

Poprawa jakości dróg
 

Regularne spotkania radnego 
z mieszkańcami

 
Walkę o obniżenie ceny 

dostarczanej wody

CZAS
NA MŁODYCH!

PAWEŁ CZYŻ
REDAKTOR NACZELNY

NIEZALEŻNEJ GAZETY OBYWATELSKIEJ

„Polecam Państwu  kandydaturę
Tomasza Kowalskiego w wyborach

uzupełniających w Koninie
Żagańskim.  Młody mężczyzna,

który wie czego chce, szybko się
uczy i chce poświecić się służbie
społecznej, nie dla posad ale dla

zasad."
 

KRZYSZTOF
MACIEJEWSKI

POSEŁ NA SEJM RP V,VI,VII,VII KADENCJI 

"
 

Niezależny kandydat
w samorządowych

wyborach uzupełniających
w Gminie Iłowa,

okręg Konin Żagański

„Tomasz Kowalski ma zadatki
na dobrego radnego. W samorządzie

potrzebni są młodzi ludzie. Tacy jak Pan
Tomasz, który był w stanie niedawno

brać udział z potrzeby serca w wiecu w
obronie praw Polaków na Litwie.

Protestował, gdy polskim dzieciom na
Kresach chciano się zabrać dostęp do

polskich szkół. Nie wszystkich stać na to,
aby nie słowem, a czynem zachować się
jak trzeba. Polecam jego kandydaturę w

wyborach uzupełniających w Koninie
Żagańskim."
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NIE DLA POSAD,
LECZ DLA ZASAD!
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To nie jest tak, że moja kontrkandydatka Pani Halina
Jędras jest skazana na wygraną czy przegraną.  

Co dla nas wszystkich jest ważne? Ważne jest to,
abyśmy w Gminie Iłowa, w Koninie Żagańskim mieli
szansę na rozwój w trudnym czasie, gdy na Ukrainie
trwa wojna, szaleje inflacja, paliwa i energia oraz
żywność rujnują nasze portfele.  

Nie mamy specjalnego wpływu na to, jakie decyzje
podejmuje się w Warszawie, Kijowie czy Moskwie, ale
mamy wpływ na to, jak w Gminie Iłowa oszczędzać
środki finansowe, a te które mamy w miejskim
budżecie sensownie inwestować. 

Warto postawić na niezależność, bo dzisiaj kontrola
propozycji i inwestycji administracji burmistrza Pawła
Lichtańskiego ma bardzo istotne znaczenie.
Zamierzam zaproponować spore oszczędności na
wydatkach naszego samorządu. To możliwe do
zrealizowania, jeśli wszyscy będziemy oczekiwali, że
nasz samorząd przede wszystkim będzie pomagał
nam mieszkańcom, a nie zajmował się kurczowym
trzymaniem stołków. To nie komfort obecnych władz
samorządowych się liczy, ale pomyślność
mieszkańców Gminy Iłowa.
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WYBORY
11 GRUDNIA 2022 r.

Bogusław Rogalski, doktor nauk humanistycznych. Poseł do
Parlamentu Europejskiego VI kadencji. Doradca ds.
międzynarodowych we frakcji ECR w Parlamencie
Europejskim:

„Polecam Państwa uwadze kandydaturę
Tomasza Kowalskiego w wyborach
uzupełniających w Gminie Iłowa. W czasie stażu
w Parlamencie Europejskim spisywał się on
doskonale."

y p y
kultury. W latach 2015-2019 członek Prawa i
Sprawiedliwości. 

       Od roku 2005 do 2022 Prezes organizacji
pozarządowej Studium Culturae Ecclesiae, w 

DRODZY MIESZKAŃCY!

Urodzony 9 grudnia 2000 roku.

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące Stefana
Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku – profil
wojskowy. W maju 2022 roku odbyłem staż w
Parlamencie Europejskim na zaproszenie
eurodeputowanego Waldemara Tomaszewskiego,
prezesa Związku Polaków na Litwie oraz Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie-Związku
Chrześcijańskich Rodzin. Jestem
współprzewodniczącym stowarzyszenia "Młodzi
Chadecy".

 

W stopniu podstawowym znam język angielski. 
 Zainteresowania: historia, ekonomia, polityka,
czytanie książek.
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