
K olejny raz na portalach spo-
łecznościowych można na-
tknąć się na treści, które 
w sposób wybiórczy przedsta-

wiają rzeczywistość. Tym razem w imie-
niu mieszkańców Parchowa, odwołana 

niedawno z funkcji sołtys tej miejscowo-
ści zarzuca burmistrzowi, że fundusz jej 
byłego sołectwa nie zostanie zrealizowa-
ny zarówno w 2020 jak i w 2021 roku…

 
 Więcej na str. 3 

Blisko 900 tys. zł otrzyma 
Chocianów w ramach Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. To 
trzecia pod względem wielkości 
kwota przekazana gminom 
z powiatu polkowickiego.   str. 7
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 Kolejne wymierzone w mieszkańców Parchowa i urzędników 
chocianowskiego magistratu groźby pojawiły się na jednym 
z portali społecznościowych. Według twórców internetowego 
wpisu „Burmistrz blokuje realizację (...) funduszu sołeckiego”. 
Sprawdzamy, jak było naprawdę.

PIOTROWSKI 
REZYGNUJE!

NORBERT PIOTROWSKI ZREZYGNOWAŁ 
Z CZŁONKOSTWA W KLUBIE RADNYCH „RAZEM DLA 
CHOCIANOWA”. OZNACZA TO, ŻE KLUB TEN ZOSTAŁ 

ROZWIĄZANY, PONIEWAŻ NIE SPEŁNIA JUŻ WYMOGU 
LICZEBNOŚCI CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW.

STR. 5

Basen i sauna 
za darmo! 

Mamy dobrą informację 
dla fanów wodnego 
szaleństwa. Burmistrz 
Tomasz Kulczyński 
zaprasza wszystkich 
mieszkańców naszej 

gminy do korzystania 
z basenu i sauny. W okresie 

wakacyjnym atrakcje te będą 
całkowicie darmowe!  str. 3

KTO MANIPULUJE 

Chocianów 
znowu 
na podium

MIESZKAŃCAMI 
PARCHOWA?
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Metodą na wnuczka i członka rodziny oszuści 
próbowali wyłudzić pieniądze od kilku 
mieszkańców Polkowic. Seniorzy nie dali jednak 
wiary telefonicznym rozmówcom i ostatecznie 
nie przekazali rzekomo potrzebnej pilnie 
gotówki. Taka postawa zasługuje na uznanie. 
Koniecznie zadbajmy, aby i nasi bliscy byli równie 
przygotowani, aby dać odpór oszustom.

– Babciu miałam wypa-
dek, potrzebuje pilnie pienię-
dzy, nie chcę trafi ć do aresz-
tu – to tylko jeden z tekstów, 
jakie w słuchawce telefonu 
usłyszeli mieszkańcy Polko-
wic. Oszuści podawali się 
za rzekomych członków ro-
dziny, przekonując, że jedy-
nie znaczna kwota pieniędzy 
może im pomóc.  Nierzadko 
próbowali wyłudzić odkła-
dane przez lata oszczędno-
ści. Polkowiccy seniorzy, nie 
dając wiary oszustom, zaczę-
li zadawać mylne, szczegóło-
we pytania czy też rozłącza-
li się i dzwonili do  swoich 
krewnych.

Wtedy też okazywało się,  
że o mały włos nie padliby  
ofiarą oszustwa. Taka po-
stawa naszych  seniorów 
świadczy m.in. o skutecz-
nych działaniach profilak-
tycznych najbliższych – być  
może prawdziwego wnuka 
czy dzielnicowego, którzy 
często uczulają osoby star-
sze na podobne próby wyłu-
dzenia pieniędzy.

– Pamiętajmy, ze zarów-
no policja jak i prawnie dzia-
łające fi rmy i administracje 
nie przekazują drogą telefo-
niczną informacji o wypad-
kach i próśb o przekazaniu 
jakichkolwiek kwot pienięż-
nych. Jeżeli znajdziemy się 
w podobnej sytuacji, rozłącz-
my się z rozmówcą i zatelefo-
nujmy do osoby, za którą po-
dawał się dzwoniący. Skon-
taktujmy się również z inny-
mi członkami rodziny, mo-
gącymi potwierdzić lub też 

zaprzeczyć danej sytuacji –
podpowiada sierżant szta-
bowy Przemysław Rybikow-
ski, ofi cer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Polko-
wicach. – Nie działajmy po-
chopnie w emocjach. Każdo-
razowo w chwili wątpliwości 
natychmiast zadzwońmy na 
numer alarmowy 112, gdzie 
ofi cer dyżurny udzieli nam 
informacji, jak mamy dalej 
postępować. Pamiętajmy, za-
nim wybierzemy numer alar-
mowy, rozłączmy się z po-
przednim rozmówcą – doda-
je rzecznik.

Policja zwraca także uwa-
gę, abyśmy apelowali do 
osób młodszych, które mo-
gą ostrzegać swoich rodzi-
ców i bliskich o takich oszu-
stwach. Jak pokazuje przy-
kład polkowicki warto tłu-
maczyć, co robić i jak się za-
chować, żeby nie paść ofi arą 
oszustów. Tylko świadomość 
seniorów może doprowadzić 
do sytuacji, w której oszuści 
zorientują się, że taka metoda 
już na starszych nie działa.
� 

Nie dali się 
nabić 
w butelkę 
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Czyszczą pobocza 
po interwencji radnego
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zlecił usunięcie nadmiaru ziemi przy drodze powiatowej 
nr 1126D.  Wszystko za sprawą interwencji chocianowskiego radnego Andrzeja Kuśmierczyka, który 
zwrócił się z prośbą o realizację tego zadania jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.

Mieszkańców Brunowa 
i podróżujących drogą po-
wiatową nr 1126D mogą 
spotkać utrudnienia w ru-
chu. Polkowicki Zarząd 
Dróg Powiatowych z sie-
dzibą w Przemkowie zlecił 
„usunięcie nadmiaru ziemi, 
poprzez ścinkę zawyżonych 
poboczy drogi w terenie za-
budowanym w miejscowości 
Brunów”. Interwencję w tej 
sprawie jeszcze w listopadzie 
ubiegłego roku w tutejszym 
zarządzie dróg powiatowych 
podjął radny Rady Miejskiej 
Andrzej Kuśmierczyk.

– Apelowałem do zarzą-
du dróg w trosce o bezpie-
czeństwo użytkowników 
ruchu w mojej miejscowości. 
Po deszczu woda zbiera się 
przy poboczu w miejscach, 
gdzie nie ma jak spłynąć do 
rowów, a piesi, idąc wzdłuż 
drogi, często muszą omijać 

te kałuże, co powoduje, że 
czasami wchodzą na jezdnię 
– zauważa radny z Bruno-
wa, Andrzej Kuśmierczyk. 
– Poza tym w okresie zimo-
wym, po opadach deszczu, 
przez niezadbane pobocza 
woda, która zbiera się na tej 
drodze i zamarza powodu-
je dziury w drodze i dodatko-
we niebezpieczeństwo tzw. 
złapania pobocza przez kie-
rowców. To właśnie w trosce 

o bezpieczeństwo prosiłem 
Polkowicki Zarząd Dróg Po-
wiatowych o przeprowadze-
nie tych prac – dodaje.

Widocznym efektem zo-
stawionym przez pracowni-
ków fi rmy robót inżynieryj-
nych i drogowych FERD ze 
Środy Wielkopolskiej, która 
wykonuje to zadanie, będzie 
poprawa bezpieczeństwa za-
równo kierowców, jak i pie-
szych. Remont pobocza od-

bywa się przy użyciu samo-
jezdnej ścinarki. Maszyna 
zbiera zalegający na poboczu 
nadmiar gruntu za pomocą 
frezów, jednocześnie trans-
portując urobek na wywrot-
kę. Prowadzona tą metodą 
ścinka należy do prac dro-
gowych „szybko postępują-
cych”, przez co zminimalizo-
wane mają być utrudnienia 
w ruchu drogowym w czasie 
wykonania prac.  

Nowi dzielnicowi 
objęli obowiąz-
ki 1 lipca 2020 
roku. Za-

równo sierżant Arka-
diusz Żurawiecki jak 
i sierżant Aleksander 
Kapłon są policjan-
tami od ponad trzech 
lat i na początku swo-
jej służby byli związa-
ni z Samodzielnym Pod-
oddziałem Prewencji Policji 
w Legnicy, z którego następ-
nie trafi li do Komendy Powia-
towej Policji w Polkowicach.

Rejon pracy dzielnicowe-
go sierżanta Arkadiusza Żu-
rawieckiego to obszar na tere-
nie gminy Chocianów obej-
mujący miejscowości Bru-
nów, Chocianowiec, Jabło-
nów, Michałów, Ogrodzisko, 
Parchów, Pogorzeliska, Ra-
ków, Szklary Dolne, Trzebni-
ce, Trzmielów i Żabice. Miesz-
kańcy tych wsi mogą się skon-

taktować z dzielnicowym pod 
numerami telefonów 47 87 
47 606 i 797 306 522 lub pi-
sząc na adres e-mail: dzielni-
cowy.chocianow3@polkowi-
ce.wr.policja.gov.pl.

Natomiast rejon pra-
cy dzielnicowego sierżanta 
Aleksandra Kapłona to ob-
szar Chocianowa w skład, 
którego wchodzą następujące 

ulice: Aleja Sybiraków, Bolka 
I Świdnickiego, Dominialna, 
Górnicza, Gwarków, II Armii 
Wojska Polskiego, Jagodowa, 
Kolonialna, Kościuszki, Krót-
ka, Kwiatowa, Makowa, Mali-
nowa, Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego (parzyste 1-25), Od-
rodzenia, Parkowa, Piotrow-
ska, Ratuszowa (nieparzy-
ste 1-13), Różana, Słoneczna, 
Sosnowa, Sportowa, Szpro-
tawska, Środkowa, Świerko-

wa, Tylna, Wrzosowa, Zaci-
sze, Zamkowa. Mieszkań-
cy poszczególnych ulic 
mogą się skontaktować 
z dzielnicowym pod 
numerami telefonów 
47 87 47 608 i 797 306 
521 oraz pisząc na ad-

res e-mail: dzielnicowy.
chocianow2@polkowice.

wr.policja.gov.pl.
Dotychczasowi dzielni-

cowi młodszy aspirant Łu-
kasz Baranowski oraz aspi-
rant sztabowy Dariusz Wią-
cek awansowali na wyższe 
stanowiska. Obaj funkcjo-
nariusze rozkazem personal-
nym Komendanta Powiato-
wego Policji w Polkowicach 
zostali mianowani odpo-
wiednio na stanowiska Kie-
rownika Rewiru Dzielnico-
wych w Komendzie Powia-
towej Policji w Polkowicach 
oraz Kierownika Posterunku 
Policji w Przemkowie.  

Nowi dzielnicowi 
w Chocianowie 

sierżant Aleksander Kapłon

sierżant Arkadiusz Żurawiecki

Wraz z początkiem lipca nastąpiły zmiany w Komisariacie Policji 
w Chocianowie. Służbę w rejonach służbowych na terenie naszej 
gminy objęli sierżant Arkadiusz Żurawiecki oraz sierżant 
Aleksander Kapłon. Dotychczasowi dzielnicowi objęli stanowiska 
kierownicze w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach.



  3

ZGZM czeka 
na śmieciowe 
deklaracje
Związek Gmin Zagłębia 
Miedziowego informuje, że 
wciąż czeka na deklaracje 
mieszkańców, które należy 
obowiązkowo złożyć 
w związku ze zmianą metody 
naliczania opłaty z tytułu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

Od 1 czerwca ZGZM zmienił ceny za wywóz 
odpadów. W związku z tym konieczne by-
ło złożenie odpowiedniej deklaracji. Jak się 
okazuje nadal tego obowiązku nie spełniło 
około 5 tysięcy gospodarstw domowych. 
Mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji bę-
dą wzywani w ramach wszczęcia postępo-
wania podatkowego do wypełnienia ciążą-
cego na nich obowiązku. 

Mamy dobrą informację dla fanów wodnego szaleństwa. Burmistrz Tomasz Kulczyński zaprasza wszystkich mieszkańców 
naszej gminy do korzystania z basenu i sauny. W okresie wakacyjnym atrakcje te będą całkowicie darmowe! 

Nasza pływalnia funkcjonu-
je w nowym reżimie sanitarnym 
związanym z epidemią koronawi-
rusa. Wszyscy, którzy chcą korzy-
stać z basenu i sauny, są prosze-
ni o ścisłe przestrzeganie zaleceń 
Głównego Inspektora sanitarnego, 
co wiąże się m.in. z ograni-
czeniem ilości osób na 
obiekcie oraz restryk-
cjami dezynfekcyj-
nymi. Dla bezpie-
czeństwa użyt-
kowników wyłą-
czona jest sauna 
infrared, wanna ja-
cuzzi oraz dodatko-
we atrakcje wodne. 

Przy wejściu pro-
wadzona będzie rejestra-
cja wejść, a samo wejście na obiekt 
możliwe jest tylko w maseczce lub 
przyłbicy, po prawidłowym odczy-
cie pomiaru temperatury ciała i de-
zynfekcji rąk. Konieczne jest też 
przestrzeganie 1,5-metrowego dy-
stansu społecznego, także w wo-
dzie. Na jednym torze pływać mo-
gą maksymalnie dwie osoby z za-

chowaniem te-
go dystansu. 

Z kolei w saunie 
może przebywać 

jednorazowo do trzech 
osób (wyłącznie z ręcznikiem). 

Wprowadzony został także zakaz 
przebywania w poczekalni, po-
za przemieszczaniem się do szatni 
lub do wyjścia, a osoby oczekują-
ce na wejście (jeśli w obiekcie zosta-
nie osiągnięty limit osób) powinny 
zostać na zewnątrz z zachowaniem 
dystansu.

 – Niedawno podjąłem decy-
zje o otwarciu żłobka, po kon-
sultacjach zdecydowałem, że 
od 1 lipca otwarte będzie także 
przedszkole, które jak zawsze 
w letnim okresie, będzie funk-
cjonować w trybie „wakacyj-
nym” – przypomina burmistrz 
Chocianowa Tomasz Kulczyński. 
– Postanowiłem także, że również 
od 1 lipca, dla wszystkich mieszkań-
ców gminy, otwarty zostanie basen 
w Chocianowie, który dostępny bę-
dzie przez całe wakacje za darmo – 

dobrą nowiną podzielił się z miesz-
kańcami włodarz Chocianowa.

„Dolnośląski Delfinek” po-
łożony przy Szkole Podstawowej 
w Chocianowie przy ulicy Wesołej 
16 otwarty będzie od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7 do 21, jed-
nak wejść do obiektu będzie można 
najpóźniej do godziny 19:45. Sau-
na będzie otwarta od godz. 14. We 
wtorki i czwartki w godz. od 9 do 
11 basen zarezerwowany jest na za-
jęcia dla grup sportowych. Z kolei 
w soboty i niedziele sauna i basen 
otwarte będą w godzinach od 12 do 
19, a wejścia zaplanowano do go-
dziny 17:45.

Dodajmy, że dzięki sugestii 
mieszkańców na basenie zosta-
ły niedawno zamontowane prze-
wijaki dla niemowląt, co z pewno-
ścią ułatwi życie rodzicom uczą-
cych swoje pociechy pływać od naj-
młodszych lat.

Burmistrz życzy także wszyst-
kim zdrowych, bezpiecznych i sło-
necznych wakacji oraz udanego 
urlopu, do czego my również się 
przyłączamy. � 

Basen i sauna za darmo!  

K olejny raz na portalach 
społecznościowych moż-
na natknąć się na treści, 
które w sposób wybiór-

czy przedstawiają rzeczywistość. 
Tym razem w imieniu mieszkań-
ców Parchowa, odwołana niedaw-
no z funkcji sołtys tej miejscowo-
ści zarzuca burmistrzowi, że fun-
dusz jej byłego sołectwa nie zosta-
nie zrealizowany zarówno w 2020 
jak i w 2021 roku. Warto zauważyć, 
że do końca 2020 roku zostało jesz-
cze pięć miesięcy.

– Nie rozumiem postępowania 
radnej, która występuje w imie-

niu, w tym wypadku 80 mieszkań-
ców. Jest to zaledwie połowa tej licz-
by wyborców, która podjęła decy-
zję o odwołaniu Anny Pichały ze 
stanowiska sołtysa. I teraz, kiedy 
ludzie nadal boją się brać udział 
w licznych spotkaniach ze wzglę-
du na trwającą epidemię korona-
wirusa, była sołtys domaga się, aby 
to spotkanie natychmiast się odby-
ło – opowiada o przebiegu komuni-
kacji z radną Krystian Wan z tutej-
szego magistratu. – Radna zarzuca, 
że jakieś pieniądze przepadną, że 
to wina burmistrza, że zebranie się 
nie odbędzie, a to są zwykłe kłam-
stwa, bo gdyby pani radna zacyto-
wała całe pismo burmistrza do niej 
skierowane, to mieszkańcy mogli-
by poznać prawdę. Trzeba podkre-
ślić, że Tomasz Kulczyński zamierza 
skorzystać z przysługujących mu 
uprawnień do zwołania zebrania 
wiejskiego, na którym mieszkańcy 
wybiorą swojego sołtysa. Czekamy 
jednak na bardziej sprzyjające ku te-
mu warunki wynikające z braku ob-
ostrzeń związanych z koronawiru-
sem – dodaje Wan.

Jedna z mieszkanek Parchowa 
na pytanie o zaistniałą sytuację od-
powiada niechętnie. To już kolej-
ny raz, kiedy mieszkańcy zapyta-
ni przez nas o swoją opinię na te-

mat postępowania radnej 
proszą o anonimowość. 
Zwracają też uwagę, że 
męczy ich ciągła walka 
radnej z ich okręgu z cho-
cianowskim Ratuszem.

– Tracimy na tym wszy-
scy, trzeba umieć przegry-
wać, a to zachowanie tak na-
prawdę ośmiesza naszą wieś – 
ucina mieszkanka Parchowa.

Co więcej, dowiadujemy się, że 
była sołtys interpretuje swoje do-
mysły jako niegospodarność i stra-
szy paragrafami. Okazuje się jed-
nak, że są one bezpodstawnie, po-
nieważ podniesiony zarzut niego-
spodarności byłby trafny, gdyby 
sołeckie pieniądze miały wyparo-
wać lub rozpłynąć się w powietrzu, 
a jak wiadomo te fundusze w ra-
zie ewentualnego ich niewykorzy-
stania przez sołectwo wrócą do bu-
dżetu gminy.

– W roku 2020 roku zaplanowa-
ny fundusz dla Parchowa wynosi 31 
tys. 212 zł i 7 groszy. Na dzień 30 
czerwca z tej puli wydano już 6 tys. 
zł na doposażenie OSP Parchów – 
wylicza Patrycja Jugo, sekretarz 
Miasta i Gminy Chocianów. – Je-
żeli nawet wybory odbyłyby się we 
wrześniu, zakupy z funduszu spo-
kojnie uda się zrealizować i nie ma 

mowy o przepa-
daniu pieniędzy. Pragnę 
również przypomnieć, że fundusz 
sołecki, a także rzeczy zakupione 
z jego środków to mienie gminne – 
dodaje Jugo.

Do całej sprawy, w związku 
z oskarżeniami o niegospodarność 
odnosi się także radca prawny tu-
tejszego magistratu. Jak zaznaczył 
w rozmowie z nami, to nie pierwszy 
przykład realizacji politycznych ce-
lów przy pomocy pomówień i bez-
podstawnych oskarżeń.

– Tak jak wspominałem jakiś 
czas temu, będziemy reagować na 
bezpodstawne oskarżenia dotyczą-
ce funkcjonariuszy publicznych 

mogących go-
dzić w ich dobra 

osobiste czy naruszające 
przepisy innych ustaw. W związ-

ku z kolejnymi oskarżeniami zosta-
ną podjęte stosowne kroki prawne, 
zmierzające do ochrony osób peł-
niących funkcje publiczne czy bę-
dących pracownikami urzędu – 
wskazuje radca prawny Tomasz 
Kulesza.

Pomimo blisko dwóch lat od 
ostatnich wyborów i ponad trzech 
do kolejnych, tutejsza opozycja nie 
ustaje w walce o atencję mieszkań-
ców. Swoje pomysły na prowadze-
nie polityki opiera na metodach 
ogólnopolskiej totalnej opozycji. 
Zgodnie z nimi „nieważne jak o To-
bie mówią, ważne, że mówią”.  

Kolejne 
wymierzone w 
mieszkańców 
Parchowa i 
urzędników 
chocianowskiego 
magistratu groźby 
pojawiły się na 
jednym z portali 
społecznościowych. 
Według twórców 
internetowego 
wpisu „Burmistrz 
blokuje realizację 
(...) funduszu 
sołeckiego”. 
Sprawdzamy, jak 
było naprawdę.

Kto manipuluje 
mieszkańcami 
Parchowa? 
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Z sercem 
do zbiórki
Pierwsze serce na nakrętki postawione 
w Chocianowie przy ul. Rotmistrza 
Pileckiego okazało się prawdziwym strzałem 
w dziesiątkę. Już po kilku dniach pojemnik 
był wypełniony niemal po brzegi. Teraz 
w mieście stoją już dwa serca.

Pomysłodawcą i organizatorem pierwszego chocianowskiego 
serca był radny Paweł Bujak. Pojemnik na plastikowe nakrętki 
stanął w pierwszej połowie czerwca przy ul. Rotmistrza Pileckie-
go. Od niedawna mieszkańcy mają drugie miejsce, w którym mo-
gą wspierać zbiórkę na szczytny cel. Kolejne serce pojawiło się na 
ulicy Fabrycznej.
O tym, że pierwszy taki pojemnik w Chocianowie cieszył się 
ogromną popularnością mogliśmy się przekonać już kilka dni po 
jego postawieniu. Jak mieszkańcy zareagują na drugie serce? 
O tym przekonamy się niebawem.  � 

T wórcy aplikacji, 
Fundacja Revimi-
ne opisują ją jako 
turystyczną moż-

liwość na samodzielne po-
znanie Zagłębia Miedziowe-
go. Reklamują ją jako ideal-
ne rozwiązanie dla indywi-
dualistów lubiących własne 
tempo zwiedzania i stronią-
cych od tłumów. Aplikacja 
„naMIEDZI” wykorzystuje 
wszystkie możliwości urzą-
dzeń mobilnych, prezentu-
jąc obrazy 360°, zdjęcia, fi l-
my, modele 3D rozszerzając 
tym samym otaczającą nas 
rzeczywistość.

– Dzięki tej aplikacji ma-
my nadzieję na częstsze od-
wiedziny pięknych zakąt-
ków Zagłębia Miedziowe-
go i naszych miejscowości – 

podsumowuje burmistrz 
Chocianowa Tomasz Kul-
czyński. – Wierzę, że zabyt-
ki Chocianowa zasługują na 
szczególną uwagę turystów – 
dodaje.

Darmowa aplikacja na te-
lefony startuje łącznie z po-
nad 20 trasami między Le-
gnicą a Głogowem. 250 
punktów związanych z lokal-
ną historią, zabytkami i cie-
kawostkami z regionu opisa-
no krótkimi tekstami oraz zi-
lustrowano zdjęciami i mate-
riałami fi lmowymi. Pięć ście-
żek tematycznych poświęco-
no polskiej miedzi, od której 
pochodzi zwyczajowa nazwa 
Zagłębie Miedziowe. Użyt-
kownicy aplikacji będą mieli 
okazję m.in. dowiedzieć się, 
w jakim celu używa się dro-

nów pod zmienią i jaką drogę 
musi przebyć szara ruda mie-
dzi, aby zamieniła się w rdza-
wo pomarańczową katodę 
o zawartości 99,99 procent 
miedzi. Aplikacja dostarczy 
również informacji o aktu-

alnych wydarzeniach w re-
gionie.

W Chocianowie aplika-
cja zaprasza już do trzech 
miejsc. Pierwszym punktem 
na mapie jest Pałac, który 
opisany został jako najcen-

niejszy zabytek miasta. Na-
stępnie na trasie zwiedzają-
cych znalazł się Chocianow-
ski Park Piastowski wraz z 58 
pomnikami przyrody. Na 
mapie chocianowskich atrak-
cji znajdujemy także Dni Ja-
gody, które już od 17 lat 
przyciągają miłośników lo-
kalnych tradycji, rękodzie-
ła i produktów wykonanych 
głównie z bogactwa natural-
nego miejscowych lasów.

– Zagłębie Miedziowe to 
wyjątkowy region, a KGHM 
jest jego fundamentem. Za-
chęcamy do rodzinnego wyj-
ścia z czterech ścian i spa-
cerów w najbliższej okoli-
cy, aby odkrywać nieznane 
miejsca - powiedział Mar-
cin Chludziński, prezes za-
rządu KGHM Polska Miedź 

S.A. – Mamy poczucie odpo-
wiedzialności za lokalną spo-
łeczność, za środowisko na-
turalne, ale także za to, by 
promować dziedzictwo kul-
turowe Zagłębia Miedziowe-
go – dodał Chludziński.

Celem KGHM jest prze-
kazanie wiedzy i wzbudze-
nie dumy u mieszkańców 
z naszego regionu. Aplikacja 
naMIEDZI ma w nowatorski 
sposób pomóc mieszkańcom 
i turystom odkryć ten pięk-
ny i ciekawy obszar. Jej uru-
chomienie to także efekt in-
tensywnego dialogu z samo-
rządami i realizacja wspól-
nych długofalowych celów. 
Aplikacja jest do pobrania 
m.in. w Google Play. Można 
ją także znaleźć na specjalnie 
przygotowanym portalu.�

Zainstaluj, zainspiruj się, odkrywaj – KGHM Polska Miedź S.A. oraz samorządy 
Dolnego Śląska zapraszają mieszkańców i turystów do zwiedzania nieznanych 
miejsc w Zagłębiu Miedziowym. Darmowa aplikacja na telefony komórkowe 
„naMIEDZI” zabierze użytkowników w intrygującą podróż po regionie.

 Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
rozpoczął realizację kolejnej 
obietnicy burmistrza 
Chocianowa Tomasza 
Kulczyńskiego. Tym razem 
chodzi o mały plac zabaw, 
który powstanie przy ulicy 
Dominialnej.

– Rozpoczęliśmy prace 
nad kolejnym zadaniem. 
Realizujemy mały placyk 
zabaw  – poinformowa-

l i  n iedaw-
no pracownicy 
MZGKiM na swoim profi -
lu facebookowym. – Obiet-

nica Tomasza 
Kulczyńskie-
go już staje 
się faktem. 
Wspó ł pra -
ca z radnym 

Pawłem Ki-
sielem przyno-

si efekty. Zgoda 
i współpraca roz-

wija naszą gminę. To 
już kolejna inwestycja de-

dykowana naszym pocie-
chom  – przypominają pra-

cownicy miejskiego zakła-
du.

Jak zauważają ostat-
nie 1,5 roku wiele zmieni-
ło w zakresie budowy pla-
ców zabaw. Warto przypo-
mnieć tu m.in. nowy plac za-
baw u zbiegu ulic Odrodze-
nia, Krótkiej, Bolka I Świd-
nickiego oraz Bohaterów 
Wojska Polskiego, czy też 
przetarg na plac zabaw, fon-
tannę i hamaki. 
� 

Powstaje 
nowy plac zabaw dla dzieci! 

Turyści naMiedzi 
dzięki darmowej 
aplikacji
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Współpraca buduje
W naszej gminie powstają kolejne place zabaw i uzupełniane są te zniszczone. Dzięki współpracy 
burmistrza z radnymi tym razem nowe urządzenia do zabawy dla najmłodszych pojawiły się 
w Żabicach.

To kolejna inwestycja będąca reali-
zacją obietnicy wyborczej burmistrza 
Kulczyńskiego. W tej kadencji po-
wstają m.in. nowy plac zabaw u zbie-
gu ulic Odrodzenia, Krótkiej, Bolka 
I Świdnickiego oraz Bohaterów Woj-
ska Polskiego, przetarg na plac zabaw, 
fontannę i hamaki oraz ostatnia inwe-
stycja, czyli plac zabaw przy ul. Domi-
nialnej.

– Jestem zadowolony ze współpracy 
z radnymi z Klubu Chocianów 2023 
i PiS – mówi burmistrz Chocianowa 
Tomasz Kulczyński. – Z dnia na dzień, 
z miesiąca na miesiąc, udaje nam się 
realizować kolejne obietnice wybor-
cze, na wielu płaszczyznach i to 
mnie cieszy. Każda, nawet 
najdrobniejsza rzecz, któ-
rej wcześniej nie było jest 
efektem naszych roz-
mów z mieszkańca-
mi i realnej współpracy 
radnych ze mną – pod-
kreśla samorządo-
wiec.

To nie jedyna inwe-
stycja, która w tym ro-
ku zmienia okręg wy-
borczy radnego Paw-
ła Bujaka. Warto przy tej 
okazji także przypomnieć 
inną inwestycję z Żabic, ja-
ką są nowe energooszczędne la-
tarnie.

– Współpraca buduje, to widać jak 
na dłoni. Warto wspólnie rozwi-
jać i budować naszą gminę. Dzię-
ki współpracy radnych z burmi-
strzem Kulczyńskim zyskują miesz-
kańcy poszczególnych wsi i okręgów 
wyborczych – podsumowuje radny 
Paweł Bujak.

Dodajmy, że inne pomysły radnego 
Bujaka są także realizowane na terenie 
miasta i gminy. Chodzi m.in. o zbiór-
kę na dwa serca, które stanęły przy ul. 
Rotmistrza Pileckiego oraz przy ulicy 
Fabrycznej w Chocianowie.
� 

Piotrowski 
rezygnuje!
Norbert Piotrowski zrezygnował z członkostwa 
w klubie radnych „Razem dla Chocianowa”. 
Oznacza to, że klub ten został rozwiązany, 
ponieważ nie spełnia już wymogu co najmniej 
trzech członków. O swojej decyzji radny 
poinformował na swoim profi lu facebookowym. 

– Podjąłem decyzję o rezygnacji z członkostwa w klubie radnych „Ra-
zem dla Chocianowa” – czytamy w internetowym wpisie Piotrowskie-
go. – Dla mnie ta decyzja nie była łatwa, ale uważam, że mimo od-
miennych poglądów czy opinii w dalszym ciągu wszyscy razem po-
winniśmy współpracować dla dobra Mieszkańców. Obecnie będę pra-
cował jako radny niezrzeszony – tłumaczył swoją decyzję radny.
Czy decyzja wieloletniego radnego, członka komisji skarg i wniosków 
jest wyrazem nieakceptowania uznawanej za nieskuteczną polityki 
byłych już członków jego klubu? Przypomnijmy, że w klubie, oprócz 
Norberta Piotrowskiego, zasiadała też Izabela Szwed, która wcześniej 
również zrezygnowała z zasiadania w radzie oraz Piotr Piech i Anna 
Pichała. Ta ostatnia wielokrotnie kreowała się na lidera tego klubu 
bez konsultacji z większością. Być może to miało znaczący wpływ na 
decyzję podjętą przez Norberta Piotrowskiego.  � 

J ak możemy dowiedzieć się z wpisu członek zarzą-
du Województwa Dolnośląskiego rozmawiał z na-
szym burmistrzem o przejęciu i rewitalizacji linii ko-
lejowych Chocianów – Duninów. To jednak nie je-

dyny omówiony przez nich temat.
– Jeśli połączy się ten projekt z rewitalizacją linii Chojnów – 

Rokitki powstanie dogodne połączenie Chocianowa z Legni-
cą i dalej z Wrocławiem. Jesteśmy na dobrej drodze do reali-
zacji tej inwestycji  – czytamy we wpisie członka zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Tymoteusza Myrdy. – Omawiali-
śmy także remont drogi wojewódzkiej nr 331. Do zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu konieczne jest tu wymiana nawierzch-
ni  – dodał Myrda.    

Rozmawiali o połączeniach 
z Chocianowem
W internecie pojawiły się kolejne zapewnienia o dużych inwestycjach 
i komunikacyjnym otwarciu naszej gminy na świat. Tym razem 
zdjęciami ze spotkania z burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim 
pochwalił się na swoim profilu facebookowym członek zarządu 
Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.
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Nowa publikacja śmieciowego Związku
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji, 
wylicza ile kosztuje system gospodarowania 
odpadami, a także porównuje ceny z innymi gminami. 
Wszystko to w nowej gazetce wydanej przez ZGZM.

O czym możemy dowiedzieć się z broszury „Działajmy razem ekologicznie”, 
przygotowanej przez ZGZM? Między innymi o tym, że trzeba złożyć deklarację, 
o nowych opłatach za śmieci, o nowej śmieciarce i wątpliwościach mieszkań-
ców, o nowe PSZOK-ach i rozbudowie istniejących, a także o błędach popeł-
nianych przez mieszkańców przy segregacji śmieci. Całą gazetkę można prze-
czytać również w wersji elektronicznej dostępnej w Internecie.   

W  ramach kon-
kursu pla-
s t y c z n e -
go ucznio-

wie szkół podstawowych swo-
imi pracami upamiętnili Na-
rodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Jego celem 
było upowszechnianie wśród 
dzieci i młodzieży wiedzy hi-
storycznej o żołnierzach Woj-
ska Polskiego, którzy walczy-
li o niepodległość Polski po II 
Wojnie Światowej. Laureatów 
wybrano spośród autorów 53 
prac. Po wręczeniu nagród ze-
brani mieszkańcy Chocianowa 

mogli porozmawiać z gościem 
wieczoru, Senator RP Doro-
tą Czudowską oraz posłanką 
Ewą Szymańską. Podczas spo-
tkania padły różne pytania, 
a wśród najważniejszych odno-
towaliśmy te o potrzebę reorga-
nizacji systemu edukacji w na-
szej gminie. Do sprawy odnio-
sły się obie parlamentarzystki.  

– Musimy mieć świado-
mość, że spada nam dziet-
ność. Dzieci rodzi się coraz 
mniej. Gdyby było ich tyle, ile 
było za moich czasów... prze-
cież u mnie na wsi były po trzy 
klasy równorzędne. Była 1A, 

1B i 1C. Szkoła wiejska mia-
ła 360 dzieci w klasach – przy-
pominała senator Czudowska. 
– Wtedy i nauczyciele mają pra-
cę i wszyscy mają pracę, nato-
miast jak nie ma dzieci to cza-
sem trudno jest jakąś szkołę 
utrzymać. Na pewno, co do 
ogółu jesteśmy za tym, że-
by dzieci miały do szkoły jak 
najbliżej, ale każdy przypa-
dek powinien być rozpatry-
wany szczegółowo, wszyst-
kie za i przeciw  – podsumo-
wała parlamentarzystka. 

Przypomnijmy, że Dorota 
Czudowska jest doświadczo-

n y m 
p o l i -
t y k i e m . 
Pierwszy raz do 
Senatu wybrana została jeszcze 
w 1997 roku. Obecnie, nieprze-
rwanie zasiada w ławach izby 
wyższej polskiego parlamentu 
od 2011 roku. Z kolei poseł Ewa 
Szymańska z pozycji swojego 
doświadczenia samorządowe-
go przybliżyła mieszkańcom 
Chocianowa, dlaczego reor-
ganizacja szkolnictwa jest tak 

waż-
na.
– To 

gminy pro-
wadzą szkoł y, 

a państwo łoży na utrzymanie 
szkół, ale z tego, co do mnie za-
wsze się samorządowcy zwra-
cają, to wiem, że tych pienię-
dzy jest ciągle mało, szczegól-
nie tam gdzie jest mało dzie-
ci. Tam gdzie jest dużo dzieci, 
to nie mają takiego problemu. 
Miasta nie mają wielkiego pro-
blemu, bo siłą rzeczy jest wię-

cej ludzi i przez to więcej dzie-
ci i młodzieży  – wyjaśnia Szy-
mańska.

Warto podkreślić jest, że 
wszystkie polskie samorządy 
borykają się ze zbyt niską sub-
wencją oświatową. Utrzyma-
nie placówek wiąże się z więk-
szymi faktycznymi koszta-
mi niż są przewidziane wła-
śnie w ramach tej subwencji. 
Wsparcie dla pomysłu reorga-
nizacji systemu edukacji w na-
szej gminie to kolejny ofi cjal-
ny sygnał z obozu partii rzą-
dzącej, że ogłoszony przez pre-
miera Mateusza Morawieckie-
go „powrót do nowej normal-
ności” będzie wiązał się z wie-
loma zmianami w naszym ży-
ciu codziennym.

Spotkanie wpisało się 
w cykl spotkań „Łączy Nas Pol-
ska” organizowanych przez po-
lityków Prawa i Sprawiedliwo-
ści w całej Polsce w ramach 
kampanii wyborczej Andrzeja 
Dudy.    

Gmina Chocianów wraz z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 
realizuje projekt pod nazwą E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego 
i Lubuskiego, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców, 
niezbędnych do skutecznego korzystania z dostępnych w Internecie mediów. 
Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 8,27 mln zł. Nasza gmina na ten cel 
pozyskała grant w wysokości blisko 150 tys. zł.

Do udziału w kursach, organizowanych 
w Regionalnym Centrum Kultury tutejsi 
urzędnicy zapraszają wszystkie osoby 
powyżej 25. roku zycia. Szkolenia odbędą 
się w 7 kategoriach: Rodzic w Internecie, 
Mój biznes w sieci, Moje finanse i transak-
cje w sieci, Działam w sieciach społecz-
nościowych, Tworzę własną stronę inter-
netową (blog) oraz Rolnik w sieci i Kultura 
w sieci.
– Kompetencje cyfrowe stają się w coraz 
większym stopniu warunkiem pełnego 
funkcjonowania w aktualnych realiach, 
determinują nie tylko korzystanie z infra-
struktury i usług, ale też pełne i świado-
me uczestnictwo w życiu społecznym, 
zawodowym, kulturalnym i obywatel-
skim – czytamy w ulotce zachęcającej do 
wzięciu udziału w szkoleniu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Przeszko-
lić może się łącznie 267 osób, w dwuna-
stoosobowych grupach. Jedno szkolenie 
to 12 godzin aktywnego kursu, który od-
będzie się w częstotliwości po 6 godzin 
w ciągu dwóch wyznaczonych przez or-
ganizatora dni. Każdy z uczestników po 
zakończonym kursie otrzyma certyfikat. 
Zainteresowani mogą liczyć również na 
drobny poczęstunek. Pierwsze zajęcia ru-
szają już początkiem sierpnia.
– Dzięki tym szkoleniom mieszkańcy 
gminy nie tylko zdobędą dodatkowe 
umiejętności i wiedzę. Zakupiony sprzęt 
komputerowy, po zakończeniu szkoleń 
zostanie przekazany do szkół lub instytu-
cji kultury znajdujących się na terenie 
gminy  – podkreśla Krystian Wan z tutej-
szego magistratu.

Chętni udziałem w szkoleniach proszeni 
są o złożenie odpowiednich formularzy 
osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Chocianowie w pokoju nr 4 lub przesła-
nie ich pocztą elektroniczną na adres e-
-mail: szkolenia@chocianow.pl. Zapisy 
oraz szczegóły dostępne także pod nu-
merem telefonu 516 465 910.
Projekt jest finansowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompeten-
cji cyfrowych”. Operatorem Projektu jest 
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 
w partnerstwie z Fundacją Aktywnych 
Inicjatyw Rozwoju. Chocianów otrzymał 
na ten cel dokładnie 149 tysięcy 520 zło-
tych. 
� 

Chocianów znowu 
na podium
Blisko 900 tys. zł otrzyma Chocianów w ramach Funduszu Inwestycji 
Samorządowych. To trzecia pod względem wielkości kwota 
przekazana gminom z powiatu polkowickiego. Symboliczny czek 
przekazał burmistrzowi Chocianowa Tomaszowi Kulczyńskiemu 
radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotr Karwan.

Dostęp do wielkiego rządowego pro-
gramu wsparcia inwestycji otrzymają 
wszystkie gminy w naszym powiecie, a 
także sam powiat polkowicki. Fundusz ma 
odegrać rolę tarczy dla samorządów. Cho-
cianów otrzymał trzecią, za Polkowicami 
i Radwanicami najwyższą kwotę spośród 
wszystkich gmin w naszym powiecie. Pie-
niądze od rządu będzie można wykorzy-
stać na bliskie ludziom inwestycje, do cze-
go w tej kadencji przyzwyczaił nas już bur-
mistrz Tomasz Kulczyński, pomimo tego, 
że Chocianów znalazł się w gronie najbied-
niejszych gmin województwa.

– Fundusz Inwestycji Samorządo-
wych to niezwykle istotna kwestia, ma-
jąca znaczący wpływ na działalność 
samorządów. Otrzymane środki będzie 
można przeznaczyć na inwestycje bli-
skie ludziom. Tarcza dla Samorządów 
to także wsparcie dla firm. Umożliwi 
ona utrzymanie miejsc pracy i rozwój 
przedsiębiorstw  – skomentował woje-
woda dolnośląski Jarosław Obremski.

Łącznie dolnośląskie gminy i powiaty 
otrzymają ponad 383 mln  zł, z czego po-
nad na 10,5 mln mogą liczyć samorządy 
z obszaru powiatu polkowickiego. Rządo-
we wsparcie ma na celu pomoc samorzą-
dom w walce z gospodarczymi skutkami 
epidemii koronawirusa. Szczegóły oma-
wiane były m.in. podczas spotkania sa-
morządowców z wojewodą dolnośląskim 
Jarosławem Obremskim oraz Krzyszto-
fem Kubowem, szefem Gabinetu Politycz-
nego Prezesa Rady Ministrów. 

– Chocianów z pewnością ma wiele 
pomysłów na to, w jaki sposób wykorzy-
stać środki z Funduszu Inwestycji Samo-
rządowych. Życzę, aby uzyskane wspar-
cie rządowe przyczyniło się do realizacji 
ważnych dla lokalnej społeczności inwe-
stycji – napisał w mediach społecznościo-
wych Piotr Karwan, radny Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Do Chocianowa trafi  łącznie niemal 
893 tys zł. Środki te z pewnością zosta-
ną wykorzystane na rozwój miasta i gmi-
ny, która w ostatnim zestawieniu zajęła 
niechlubne trzecie miejsce w wojewódz-
twie, jeśli chodzi o najbiedniejsze gmi-
ny. Pomimo tak niskiego współczynnika 
wpływów budżetowych burmistrz reali-
zuje obiecane inwestycje, a dzięki tej do-
tacji jest szansa na kolejne. O tym, w ja-
ki sposób będą spożytkowane pozyska-
ne środki, z pewnością będziemy infor-
mować.   

cej ludzi i przez to więcej dzie-

O szkolnictwie i nie tylko 
z senator Czudowską 
Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Żołnierze Wyklęci 
- Bohaterowie Niezłomni” zorganizowanego przez burmistrza 
Chocianowa Tomasza Kulczyńskiego, oraz wspólna rozmowa 
z mieszkańcami o sprawach istotnych dla gminy – tak 
przebiegło spotkanie z senator Dorotą Czudowską 
w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie. 

Kolejne pieniądze dla 
mieszkańców pozyskane 
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Dla Stali jednak 
więcej pieniędzy
O tej sprawie pisaliśmy miesiąc 
temu. Wówczas miesięcznik 
„Dolnośląska Piłka” poinformował, 
że niewiele, bo tylko 26 punktów 
zabrakło Stali Chocianów 
do zdetronizowania rezerw 
Chrobrego Głogów w klasyfi kacji 
czwartoligowego Pro Junior 
System. Pozwoliło to naszemu 
klubowi otrzymać połowę 
przewidzianej nagrody. Dziś 
wiemy, że do chocianowskiego 
klubu popłynie więcej pieniędzy.

Przypomnijmy, że Pro Junior System pole-
ga na przyznawaniu punktów klubom za ro-
zegrane minuty zawodników kwalifi kujących 
się do Programu w ofi cjalnych meczach roz-
grywek mistrzowskich. Na zakończenie ligo-
wych rozgrywek mistrzowskich danego sezo-
nu, kluby z największą liczbą punktów zostają 
nagradzane fi nansowo. W programie uczest-
niczą kluby IV ligi, a administratorem progra-
mu jest PZPN. Prekursorem systemu PJS w Pol-
sce był Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, któ-
ry już w poprzednich latach nagradzał zespo-
ły na szczeblu czwartoligowym.

Minimalnie za plecami głogowskiego 
klubu znalazła się w tej klasyfi kacji Stal Cho-
cianów, która jednak rundę zakończyła na 
przedostatnim miejscu w grupie zachodniej. 
Podopieczni Mirosława Wolana jednak po-
zostaną na tym szczeblu rozgrywkowym, 
dzięki czemu zainkasują nagrodę. Jeszcze 
miesiąc temu miało to być 12,5 tys. zł. Jed-
nak dzięki staraniom prezesa DZPN Andrze-
ja Padewskiego Stal otrzymała pełną kwotę, 
czyli 25 tys. zł. Z pewnością pozwoli to na 
jeszcze lepszy rozwój naszego klubu.   

Chociaż wielu nie 
dowierzało w jej 
powstanie, 
przychodnia 
w Trzebnicach staje 
się faktem. Jeszcze 
dwa miesiące temu 
było tu pusto, a dziś 
widać więźby 
dachowe. Jak 
zauważa 
wiceprzewodniczący 
rady miejskiej 
w Chocianowie Piotr 
Wandycz, także 
mieszkańcy wielu 
okolicznych 
miejscowości będą 
mogli czerpać 
korzyści z realizacji 
obietnicy burmistrza 
Tomasza 
Kulczyńskiego.

N ie musimy przypominać, że po-
litycy, którzy jeszcze w 2018 ro-
ku aspirowali do najwyższych 
organów władzy w naszej gmi-

nie, niewiele ponad pół roku temu gardzili 
przedświątecznymi przygotowaniami miesz-
kańców Trzebnic. Ta sama metoda działania, 
jak wcześniej w sprawie wprowadzenia w na-
szej gminie bezpłatnej komunikacji czy teraz 
w obliczu kontynuacji reorganizacji systemu 
edukacji, tak wtedy, przy pomyśle powstania 
przychodni zdrowia, oparta była i jest o poli-
tyczną grę na ludzkich emocjach.

– My robimy to, co zostało obiecane miesz-
kańcom gminy Chocianów w kampanii wy-
borczej. To są zobowiązania na 5 lat, a narzu-
cone przez burmistrza tempo jest duże, przez 
co już dziś na każdym kroku widać efekty 
ciężkiej pracy – mówi Krystian Wan, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. 
– Przykre jest to, że celowo ludzi wprowadza 
się w błąd twierdzeniami, że będzie coś innego 
niż się zapowiada. Ma to na celu zbicie chwi-
lowego kapitału politycznego, ale ostatecznie 
kolejni wyborcy przekonują się, że kłamstwa 
zaadresowane do Chocianowian zamieniają 
się w zapomniany pył – dodaje Wan.

Budowa przychodni zdrowia w Trzebni-
cach idzie pełna parą i zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Na dowód tego publikuje-
my najnowsze zdjęcia obrazujące postęp tej 
ważnej dla mieszkańców inwestycji, o której 
zresztą już wielokrotnie pisaliśmy na łamach 
naszej gazety. Więcej fotografi i można zna-
leźć na gminnym portalu internetowym cho-
cianow.pl.   

Chociaż wielu nie 

Przychodnia rośnie 
jak na drożdżach 

Burmistrz 
z absolutorium
Chocianowscy radni udzie-
lili burmistrzowi Tomaszo-
wi Kulczyńskiemu absolu-
torium z wykonania ubie-
głorocznego budżetu. Decy-
zja była do przewidzenia, po-
nieważ wcześniej pozytywną opi-
nię o przedstawionym sprawozdaniu wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Chocianowie.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium zagło-
sowało 10 radnych.  

– Dziękuję za owocną współpracę radnym z klubu 
radnych Chocianów 2023 oraz radnym z klubu Prawo 
i Sprawiedliwość. Wierzę, że dalej będziemy budować na-
szą gminę, rozwijać ją dla dobra mieszkańców  – skomen-
tował decyzję radnych burmistrz Chocianowa Tomasz 
Kulczyński. – Dziękuję także tym radnym, że przeka-
zują otrzymane diety na działanie dla gminy, na wspar-
cie swoich mieszkańców poprzez różne zakupy środków 
trwałych i wsparcie inicjatyw – dodał burmistrz.

Wpływ na tę decyzję miało sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Gminy Chocianów za 2019 rok, spra-
wozdanie fi nansowe, opinia Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu, informacja o stanie mienia 
Gminy Chocianów oraz stanowisko komisji rewizyj-
nej.    


