
S toliki poustawiane były w bez-
piecznych od siebie odstępach, 
jednak zdecydowana większość 
uczestników zachowała się roz-

ważnie i wzięła udział zdalnie w tym 
spotkaniu, podczas którego przyjęty 

został program naprawy skutków epi-
demii. 

Wśród spraw, którymi zajęli się cho-
cianowscy rajcowie podczas ostatniej se-
sji są m.in. obniżka opłat za usługi opie-
kuńcze, rezygnacja z powołania spółki 

sportowej, zmiana delegata do Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego, wsparcie 
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bole-
sławcu czy program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi. Jednak nie tylko.

 Więcej na str. 3 

Reorganizacja wymiaru 
szkolnictwa w gminie 
Chocianów była 
najważniejszym z punktów 
niedawnej sesji rady.  
  str. 5
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 Ostatnia sesja Rady Miejskiej 
w Chocianowie odbywała się 
w sposób szczególny. 

BUDŻET 
Z POZYTYWNĄ OPINIĄ

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA WE 
WROCŁAWIU POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA 

PRZEDŁOŻONE PRZEZ BURMISTRZA CHOCIANOWA 
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Ciężki sprzęt 
wjechał do 
Trzebnic
Ciężki sprzęt wjechał 
na budowę przyszłej 
przychodni medycznej 
w Trzebnicach. Ta 
gorąca medialnie 
inwestycja podgrzewała 

atmosferę w naszej gminie 
już od dłuższego czasu…  str. 4

RADNI PRZYJĘLI 
PROGRAM 
NAPRAWY 
SKUTKÓW 
EPIDEMII 

Nie zlikwidujemy
żadnej szkoły
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Na chocianowskim cmentarzu stanął pierwszy 
zniczomat. Dzięki inicjatywie radnego Marcina 
Ślipko odwiedzający lokalną nekropolię mogą kupić 
znicze i wkłady o każdej porze.

Marcin Ślipko na swoim pro-
filu facebookowym podzięko-
wał za pomoc w realizacji swo-
jego pomysłu.

 – Na cmentarzu w Chocia-
nowie pojawił się pierwszy zni-
czomat – automat do zakupu 
wkładów i zniczy. Teraz o każ-
dej porze na cmentarzu można 
zakupić wkład do zniczy. Dzię-
kuję Burmistrzowi Tomaszowi 
Kulczyńskiemu oraz MZGKiM 
za zrealizowanie mojego pomy-
słu – czytamy we wpisie radnego.  
Za znicz z wkładem i zapałka-
mi zapłacimy 5 zł, czyli tyle sa-
mo co za duży wkład z zapał-
kami. Z kolei dwa złote nabę-
dziemy mały wkład. To kolej-
na, obok regału na zużyte zni-
cze, ciekawa inicjatywa radnych 
zrealizowana przez burmistrza 
Tomasza Kulczyńskiego i Miej-
ski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Cho-
cianowie.  

Na cmentarzu 
stanął zniczomat

M i e s i ąc  t e -
mu in for-
mowaliśmy, 
jak Chocia-

nów zaoszczędził na prze-
budowie skrzyżowania ulic 
Parkowej, Trzebnickiej, 
Głogowskiej i Żeromskie-
go, a inwestycja zostanie 
zrealizowana zgodnie z pla-
nem. Dzięki temu w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 331 
zniknie uciążliwe, potocz-
nie nazwane przez kierow-
ców „wąskie gardło”.

– Obecnie trwają pra-
ce projektowe, które zleci-
ła Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu. Zgod-

nie z dotychczas poczynio-
nymi ustaleniami wiemy, 
że Konserwator Zabytków 
w Legnicy wydał pozytyw-
ną opinię na temat wybu-
rzenia budynku w obszarze 
skrzyżowania wraz z jedno-
czesną likwidacją obecnej 
stacji paliw w tamtym miej-
scu – wymienia Krystian 
Wan z chocianowskiego ra-
tusza.

Postulat przebudowy 
skrzyżowania ulic Głogow-
skiej i Trzebnickiej wraz 
z naprawą „wąskiego gar-
dła” pojawił się także w sa-
morządowej kampanii wy-
borczej w 2018 roku. Teraz 

wreszcie nadarza się oka-
zja, aby ten problem znik-
nął raz na zawsze, bowiem 
realizacja inwestycji powin-
na, zgodnie z aktualnymi 
planami, rozpocząć się już 
w przyszłym roku.

– Wszystkie działania 
burmistrza w tej sprawie 
zmierzają do rozwiązania 
istniejącego od kilkudzie-
sięciu lat problemu komuni-
kacyjnego w Chocianowie. 
Mamy nadzieję, że zwięk-
szy się bezpieczeństwo kie-
rowców i pieszych, dla któ-
rych w ramach inwestycji 
wybudowane zostaną nowe 
chodniki – dodaje urzędnik.

Z tego opisu wynika, że 
możemy zaprezentować 
kolejną dobrą informację. 
Wiemy, jak może wyglą-
dać skrzyżowanie po je-
go rewitalizacji. Aby una-
ocznić te plany prezen-
tujemy grafikę, na której 
widać poprawę tego cią-
gu komunikacyjnego. Wy-
nika z niego, że kierowcy 
doczekają się prostego od-
cinka drogi w miejsce ist-
niejącej szykany, piesi bę-
dą mieli do dyspozycji no-
we chodniki i ogólnej po-
prawie ulegnie bezpieczeń-
stwo w tamtym rejonie. 
� 

Ukradli cmentarne ogrodzenie, 
będą mieli kłopot
Do kolejnej kradzieży 
w tym roku 
doszło na 
terenie naszej 
gminy. Tym 
razem łupem 
złodziei padło 
ogrodzenie 
chocianowskiego 
cmentarza. Sprawcom 
nie przyszło do głowy, 
aby zostać w domu. 

Do kradzieży doszło nocą. Jak infor-
muje zarządca nekropolii, czyli Miej-
ski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Chocianowie, 
straty wstępnie oszacowano na 20 
tys. zł. To koszt zakupu, montażu 
i dostarczenia nowego ogrodzenia 
oraz zabezpieczenie tymczasowym 
ogrodzeniem.
– Mienie jest ubezpieczone, jednakże 
jest to proces długotrwały i każdy, 
kto miał do czynienia z takimi sytu-
acjami, wie, że ubezpieczenie nie po-
kryje całości kosztów kradzieży – 
podkreśla Elżbieta Kowalczuk, dyrek-
tor MZGKiM. – W obecnej sytuacji fir-
my mają przestoje i zamówienia 
spływają z dużym opóźnieniem, jak 
również już w innych cenach niż do-
tychczas  – dodaje.
Okazuje się jednak, że złodziejom nie 
będzie łatwo upłynnić przedmiotu 
kradzieży. Nie jest to bowiem zwykłe 
ogrodzenie, które można kupić 
w każdym sklepie budowlanym. Wy-
konane było bowiem na zamówienie 
i ze specjalnego materiału.
– Skradzione ogrodzenie nie jest 
zwykłym ogrodzeniem systemowym 
kupionym w sieciowych sklepach bu-
dowlanych. Jest wykonane w inny 
sposób i z lepszych materiałów. Mam 

więc prośbę do mieszkańców, jeśli 
będziecie mieli propozycję 

zakupu lub zobaczycie, że 
ktoś montuje podobne 
ogrodzenie, prosimy 
o informację na policję  
– prosi Kowalczuk.

Czy nocna kradzież 
wpłynie na realizację innych 

zaplanowanych inwestycji na tere-
nie naszej gminy? Z pewnością tak, 
bowiem plan finansowy zakładu 
przyjęty na ten rok, nie przewidywał 
takich wydatków. W związku z tym 
mieszkańcy Chocianowa muszą li-
czyć się z tym, że ucierpią na tym in-
ne prace. Co nie zostanie zrobione?
– Trudno w tej chwili na gorąco po-
wiedzieć, ale 20 tysięcy złotych to 
znaczna kwota - komentuje dyrek-
tor zakładu. – Przykładowo zakup 
kwiatów na teren miasta to koszt 
około 8 tysięcy złotych. Naprawy, 
konserwacje, sprzątanie? Czegoś 
niestety nie będzie  – dodaje.
W związku z tym powraca temat 
planowanego monitoringu, który 
był już podnoszony w czasie kampa-
nii wyborczej przez obecnego bur-
mistrza Chocianowa Tomasza Kul-
czyńskiego.
– Burmistrz widzi taką potrzebę, 
a jego obietnica z kampanii wydaje 
się w pełni uzasadniona i potrzebna, 
gdyż coraz częściej dochodzi do kra-
dzieży – mówi Krystian Wan z tutej-
szego magistratu. – Niedługo bę-
dzie powstawał monitoring miejski 
– dodaje.
Czy wtedy wreszcie skończą się 
zniszczenia i kradzieże na terenie 
naszej gminy? Miejmy nadzieję, że 
kamery odstraszą złodziei i wandali. 
 

Skrzyżowanie 
w nowej odsłonie
W połowie kwietnia pisaliśmy o oszczędnościach, 
jakie gmina wygenerowała w związku ze 
współpracą burmistrza Tomasza Kulczyńskiego 
z samorządem naszego województwa. Mieszkańcy, 
a w szczególności tutejsi kierowcy, zastanawiają się, 
jak może wyglądać rozwiązanie problemu 
„wąskiego gardła” w centrum Chocianowa

Gmina sprzedaje lokal 
przy Wspólnej
Lokal usługowy przy ulicy Wspólnej 
1/1a o powierzchni blisko 59 metrów 
kwadratowych będzie można 
kupić od gminy w drodze przetargu 
nieograniczonego  
za 120 tysięcy złotych.

Urząd Miasta i Gminy Chocianów sprzedaje lokal 
usługowy nr 1a o powierzchni 58,79 metrów 
kwadratowych zlokalizowany na parterze w bu-
dynku mieszkalno-użytkowym przy ulicy Wspól-
nej 1 w Chocianowie. Lokal składa się z trzech po-
mieszczeń i łazienki. Nie ma pomieszczeń przyna-
leżnych, ale ma instalacje: elektryczną, wodocią-
gową i kanalizacyjną. Ogrzewanie indywidualne.
W cenę wliczono cenę gruntu 1 480 zł oraz sa-
mych pomieszczeń  118 520 zł. Wydawca: Fundacja  

Głos Regionu, ul. Fabryczna 24, 
59-140 Chocianów.
Redaktor naczelna:  
Anna Kurdziel.
Redaguje zespół.
E-mail: kontakt@dzch.pl
Redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności za treść reklam  
i ogłoszeń. 

Koncert w Rynku 
pomimo epidemii
Uśmiechy i słowa znanych piosenek gościły na ustach 
chocianowian, którzy kilka dni temu wędrowali po 
naszym Rynku. W rogu, nieopodal restauracji Lupus swoje 
muzyczne gniazdko uwił mieszkaniec pobliskiej Legnicy.

Gitarowa muzyka rozbrzmiewała tego 
dnia w chocianowskim Rynku od samego 
południa. Z muzycznym sprzętem i do-
brym nastrojem do centrum naszego 

miasta przyjechał legniczanin Aleksander 
Dobrowolski. Jak sam podkreśla, grywa 
głównie w Legnicy, jednak dla urozma-
icenia postanowił odwiedzić też ościenne 
miasta. Tym razem padło na Chocianów.
– Chocianów jest pięknym miastem i nie 
ukrywam, że z chęcią jeszcze tu przyjadę  – 
zapowiedział z uśmiechem pan Aleksander. 
Artysta przyznał także, że z gitarą jest 
związany od 16. roku życia, a w tym roku 
świętuje jubileuszowe 50 lat grania. 
Mieszkańcy nagradzali naszego gościa 
chwilą postoju i drobnymi upominkami. 
Oprócz pieniędzy od przechodniów gita-
rzysta otrzymał także darmową kawę 
z restauracji Lupus oraz zestaw gadżetów 
pamiątkowych z Urzędu Miasta i Gminy 
Chocianów. � 
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Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Chocianowie 
odbywała się w sposób szczególny. Stoliki poustawiane 
były w bezpiecznych od siebie odstępach, jednak 
zdecydowana większość uczestników zachowała się 
rozważnie i wzięła udział zdalnie w tym spotkaniu. 
Sprawdzamy, jakie decyzje podjęli radni.

W śród spraw, 
którymi za-
jęli się cho-
c ia nowsc y 

rajcowie podczas 26. sesji 
Rady Miejskiej w Chociano-
wie są m.in. obniżka opłat za 

usługi opiekuńcze, rezygna-
cja z powołania spółki spor-
towej, zmiana delegata do 
Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego, wsparcie dla 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Bolesławcu czy program 

opieki nad zwierzętami bez-
domnymi. Jednak nie tylko.

Reorganizacja  
administracyjno-księgowa 
systemu edukacji

Najważniejszym jednak 
punktem sesji było wyrażenie 
przez radnych zgody na reorga-
nizację administracyjno-księ-
gową systemu edukacji w na-
szej gminie. Wokół tych donie-
sień swoją retorykę usiłowa-
ła narzucić lokalna opozycja, 
a wywołaną w mediach spo-
łecznościowych burzę posta-
nowił sprostować burmistrz 
Tomasz Kulczyński.

Klub zostaje w rękach  
stowarzyszenia

Radni wycofali się z utwo-
rzenia spółki sportowej, która 
miała zająć się organizacją klu-
bu Stal Chocianów. W związ-
ku z tym tutejszy klub zosta-
nie w rękach stowarzyszenia, 
czyli tak, jak było do tej po-
ry. Kolejnym tematem, który 
zapowiadaliśmy, a który zo-
stał podniesiony na sesji była  
zmiana delegata Gminy Cho-
cianów w Związku Gmin Za-
głębia Miedziowego. Dotych-
czasowego członka zgroma-
dzenia, burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego zastąpi teraz na 

polkowickich spotkaniach wi-
ceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Wandycz.
Częściowe lub całkowite 
zwolnienie z opłat

Osoby starsze i schorowa-
ne z pewnością ucieszy fakt 
wynikający z obniżki opłat za 
usługi opiekuńcze. Dodatko-
wo, zgodnie z przyjętą przez 
radnych uchwałą, korzysta-
jący z usług tutejszego OPS-
-u, których dochód w rodzi-
nie nie przekracza 150 proc. 
ustawowego kryterium do-
chodowego, będą mogli sko-
rzystać z pomocy nieodpłat-
nie. Dodatkowo osoba zobo-
wiązana do odpłatności mo-
że zostać częściowo lub całko-
wicie zwolniona z ponoszo-
nych opłat na czas określony. 
O szczegółach wprowadzo-
nych zasad będą informować 
pracownicy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Chocianowie.
Program dla bezdomnych 
zwierząt

Rada przyjęła także pro-
gram, którego celem jest za-
pobieganie bezdomności 
zwierząt oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi 
na terenie naszej gminy. Je-
go najważniejsze założenia 
to: zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przy-
padkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, odławia-
nie bezdomnych zwierząt, za-
pewnienie opieki bezdom-
nym zwierzętom i sprawowa-
nie opieki nad kotami wolno 
żyjącymi, w tym ich dokar-
mianie oraz poszukiwanie 
właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt. Program zakłada 

także edukację mieszkańców 
w zakresie zasad humanitar-
nego traktowania zwierząt 
oraz obowiązków właścicie-
li zwierząt domowych, czy 
ograniczenie populacji bez-
domnych zwierząt poprzez 
ich sterylizację i kastrację.

Po modernizacji  
uda się oszczędzić

Poprawiony i zaktualizowa-
ny został także strategiczny do-
kument, wyznaczający kierun-
ki rozwoju i modernizacji Gmi-
ny Chocianów, opracowany 

jeszcze w 2016 roku przez ów-
czesną radę. Dzisiejsza zmiana 
poza kosmetyką, jak uporząd-
kowanie numeracji i usunięcie 
pustych pól dotyczyła doda-
nia do strategii nowego punk-
tu. Chodzi o modernizację 
oświetlenia ulicznego. Jak do-
wiadujemy się w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Chocianów chodzi 
m.in. o gminne latarnie. Rocz-
nie koszt energii elektrycznej to 
ponad 320 tysięcy złotych. Pla-
ny zakładają, że po moderniza-
cji uda się oszczędzić ponad po-
łowę tej kwoty.  � 

Radni zaakceptowali 
program naprawy skutków epidemii 

Urzędnicy chocianowskiego ratusza przygotowali zestawienie, aby zaprezentować, jak wyglądałaby sytuacja w szkołach podstawowych, gdyby radni nie 
przyjęła uchwał naprawczych. W grafikach ujęto m.in. liczbę uczniów oraz średni koszt utrzymania jednego ucznia w danej szkole. Pod lupę wzięto cztery 
placówki w naszej gminie.

Okazuje się, że najwięcej, bo 
ponad 26 tys. zł, płacimy rocz-
nie za jednego ucznia w pod-
stawówce w Szklarach Dol-
nych. To o 4 tys. zł więcej niż 
w Parchowie. Z kolei w Trzeb-
nicach i Chocianowie koszt ten 
kształtuje się na poziomie od-
powiednio 12 i 19 tys. zł. Gra-
fiki wskazują też na wyraźny 
deficyt uczniów w tych szko-
łach. Tylko z Parchowa i Szklar 
Dolnych rodzice aż 75 uczniów 
postanowili wysłać swoje po-
ciechy do szkół w innych gmi-
nach, a dwoje dzieci z Parcho-
wa uczy się w Szkole Podsta-
wowej w Chocianowie. Mar-
twi także stan uczniów w po-
szczególnych rocznikach.

– Od września do klasy 

czwartej w Parchowie uczęsz-
czałoby 10 dzieci, a powinno 
17, do klasy piątej uczęszcza-
łoby 4 uczniów, a powinno 15, 
w klasie szóstej powinno być 
13, a uczęszczałoby 14, w kla-
sie siódmej zaś spotkałoby się 
10, a powinno chodzić 14, na-
tomiast w ósmej klasie 8, a po-
winno być 9

 – wylicza Krystian Wan 
z chocianowskiego magistra-
tu. – Dużo gorzej wyglądała-
by sytuacja w Szklarach Dol-
nych. Tam w klasie czwartej 
od września powinno spoty-
kać się 20 uczniów, a jest tylko 
5, do klasy piątej powinno cho-
dzić 19, a nie ma nikogo, w szó-
stej klasie miało być 17, a jest 8, 
w klasie siódmej też miało być 

17, a jest 12, natomiast do kla-
sy ósmej powinno chodzić 14, 
a jest tylko 7 – podsumowuje 
urzędnik.

Okazuje się zatem, że w Par-
chowie w klasach IV - VIII po-
winno być 68 dzieci, a jest 
46. Zgodnie z tymi danymi 
w Szklarach Dolnych powin-
no być 87 dzieci w tych kla-
sach, a jest... 32. Ma to ogrom-
ny wpływ na koszt utrzyma-
nia placówki i edukacji jedne-
go ucznia. Poniżej prezentuje-
my nadesłane grafiki z dany-
mi liczbowymi. Dzięki wpro-
wadzonym zmianom spad-
nie koszt utrzymania uczniów 
w szkołach, ale – jak podkreśla-
ją urzędnicy – nie spadnie po-
ziom nauczania.  

W szkołach brakuje połowy dzieci 
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Kto mieczem wojuje od miecza 
ginie, a zarobi tylko komornik
Pierwszą głośną sprawę sądową w naszej 
gminie tej kadencji o dobre imię, wbrew 
pozwowi opozycyjnej radnej wygrał 
burmistrz Tomasz Kulczyński. Nie udało 
się pogrążyć politycznego przeciwnika, 
a jak się okazuje, nie udaje się teraz ponieść 
fi nansowych konsekwencji swoich decyzji.

Sprawę komentuje dla nas pełnomocnik burmistrza: „Wyrokiem 
z dnia 10 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Lubinie uniewinnił To-
masza Kulczyńskiego, (burmistrza Chocianowa) oskarżonego 
przez Annę Pichałę (radną Rady Gminy Chocianów) o jej zniesła-
wienie oraz znieważenie poprzez umieszczanie w internecie wpi-
sów na portalu vcity. Wyrok Sądu zobowiązuje Annę Pichałę jako 
stronę, która przegrała spór sądowy, do zwrotu niesłusznie 
oskarżonemu Tomaszowi Kulczyńskiemu, kosztów postępowania 
sądowego w wysokości 3.744,00 zł. Nałożonego prawomocnym 
wyrokiem sądu zobowiązania do zwrotu kosztów procesu Anna 
Pichała do dnia dzisiejszego dobrowolnie nie wykonała. W związ-
ku z powyższym został skierowany wniosek do właściwego miej-
scowo Komornika Sądowego celem wszczęcia postępowania eg-
zekucyjnego w stosunku do radnej Anny Pichały i wyegzekwowa-
nia należności zasądzonej wyrokiem na rzecz Burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego”. � 

Czy strona klubu 
radnych Razem 
dla Chocianowa 
na jednym z portali 
społecznościowych 
z premedytacją 
udostępnia 
nieprawdziwe 
doniesienia, 
których celem jest 
wprowadzenie 
mieszkańców w błąd? 
Komentarz w tej 
sprawie przygotowali 
urzędnicy, którzy 
domagają się przeprosin 
od szefa opozycyjnego 
klubu Norberta 
Piotrowskiego.

– Wysłaliśmy do Norber-
ta Piotrowskiego apel o to, 
aby wycofał się z niezgod-
nej z prawdą tezy, jakoby do-
szło do likwidacji wiejskich 
szkół w gminie Chocianów 
przez Radę Miejską i burmi-
strza – informuje Krystian 
Wan z Urzędu Miasta i Gmi-
ny Chocianów.

– Norbert Piotrowski, ja-
ko szef klubu radnych Razem 
dla Chocianowa albo nie po-

trafi  zapanować nad rzetel-
nością pracy swoich rad-
nych, albo przyzwala na ta-
kie zachowanie, które budzi 
niepotrzebny niepokój wśród 
mieszkańców Chocianowa. 
Żadna szkoła, a tym bardziej 
żaden punkt przedszkolny 
nie będzie zlikwidowany, a 
wszystkie maluchy będą da-
lej uczęszczać pod opiekę w 
te same miejsca. Totalna opo-
zycja zamiast podjąć współ-
pracę, kolejny raz zwyczajnie 
kłamie i w imieniu wszyst-
kich wprowadzonych w błąd 
mieszkańców żądamy prze-
prosin – dodaje urzędnik. 

Norbert Piotrowski dał 
się zapamiętać m.in. za spra-
wą wymiany pieca w chocia-
nowskiej szkole. Jak twierdził 
"monituje" tę kwestię, ale na 
więcej uwagi radnego ten 
wieloletni problem sobie nie 
zasłużył. Urzędnicy wskazu-
ją, że teraz, dzięki przyjęte-
mu programowi naprawcze-
mu i związanymi z reorgani-
zacją szkół oszczędnościami, 
ten problem może zostać roz-
wiązany.

 

Żądają przeprosin 
za kłamstwa 

O  planach inwesty-
cyjnych gminy pi-
saliśmy już wielo-
krotnie, zwłasz-

cza w kontekście trwającej ak-
tualnie nie tylko na terenie ca-
łej Polski, lecz także Europy 
i świata, epidemii koronawiru-
sa. Wiele wskazywało na to, że 
konieczność oszczędności bę-
dzie miała wpływ także na lo-
kalne inwestycje, jednak bur-
mistrz Chocianowa okazał się 
być przygotowany na ewentu-
alne skutki kryzysu.

Dodatkowo niedawno do-
wiedzieliśmy się, że nie tylko 
kwestia gminnych inwesty-
cji, jak przychodnia w Trzeb-
nicach, nie jest zagrożona, ale 
też inne zadania zostaną zre-

alizowane. Na mapie inwesty-
cji znajdą się nie tylko te mniej-
sze, jak budowa placów za-
baw w większości sfinanso-
wanych ze środków Unii Euro-
pejskiej, czy pozyskanie środ-
ków na wyeliminowanie tery-
torialnych różnic w możliwo-
ści dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich 
przepustowościach, ale także 
te duże o zasięgu wojewódz-
kim, jak przywrócenie kolei do 
Chocianowa czy remont skrzy-
żowania Drogi Wojewódzkiej 
nr 331 z ulicą Trzebnicką wraz 
z rozwiązaniem problemu „wą-
skiego gardła”.

– Cieszę się, że kolejna obiet-
nica wyborcza staje się faktem. 
Doskonale wiemy, jak potrzeb-

na jest przychodnia medyczna 
w Trzebnicach. Wielu miesz-
kańców mówi mi, że zdziwie-
ni są szybkim tempem realiza-
cji obietnic. Trzeba jasno po-
wiedzieć, że po półtora roku 
ciężkiej pracy wyklarował 
się zespół urzędników, fa-
chowców, merytorycznych 
osób, który jest ze sobą zgra-
ny i dlatego efekty pracy na 
rzecz mieszkańców i gminy 
z roku na rok będą coraz bar-
dziej widoczne. To cieszy – ko-
mentuje burmistrz Chociano-
wa Tomasz Kulczyński. – Mi-
mo ciężkiej sytuacji w związ-
ku z COVID-19, tak jak zapo-
wiadałem, inwestycje w na-
szej gminie są niezagrożone, 
ponieważ priorytety ustaliłem 

jasno: realizacja 
obietnic wybor-
czych, weryfi-
kacja wszyst-
kich planów 
wydatkowych 
gminy, sukce-
sywne usta-
wienie od no-
wa funkcjono-
wania jednostek 
i oświaty celem bu-
dowania buforu fi nan-
sowego i realnych oszczęd-
ności pod inwestycje  – dodaje 
włodarz Chocianowa.

Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że sceptycznie do 
budowy przychodni w Trzeb-
nicach odnosiła się tutejsza 
opozycja, co jednej z radnych 

wytknęli 
mieszkańcy. 

Ciężki sprzęt 
przywieźli pracownicy fir-
my AS-BUD-PLUS z Bren-
na, która została wyłonio-
na w przetargu. W minionym 
tygodniu wykonana została 
ława fundamentowa.  Jest to 

konstrukcyjny element, które-
go zadaniem jest zapewnienie 
odpowiedniego przenoszenia 
ciężaru budynku na grunt. To 
najniższa część fundamentu, 
na której opiera się budynek.

W powstającym obiekcie 
znajdować się będą gabinety: 
internistyczny, położnej i pie-
lęgniarki środowiskowej, zabie-
gowy, stomatologiczny, szcze-
pień i dzieci zdrowych, a także 
rejestracja, pomieszczenia po-
mocnicze oraz kotłownia.
� 

Ciężki sprzęt  Ciężki sprzęt  Ciężki sprzęt  
wjechał do 
Trzebnic 

wania jednostek 
i oświaty celem bu-
dowania buforu fi nan-
sowego i realnych oszczęd-
ności pod inwestycje  – dodaje 

wytknęli 
mieszkańcy. 

Ciężki sprzęt 

jasno: realizacja 
obietnic wybor-

Ciężki sprzęt wjechał na budowę przyszłej przychodni medycznej w Trzebnicach. 
Ta gorąca medialnie inwestycja podgrzewała atmosferę w naszej gminie od 
początku kadencji obecnego burmistrza Chocianowa. Teraz, pomimo trwającej 
epidemii wirusa SARS-CoV-2, inwestycja jest realizowana.
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Nie likwidujemy 
żadnej szkoły
Reorganizacja wymiaru szkolnictwa w gminie 
Chocianów była najważniejszym z punktów 
niedawnej sesji rady. Rada, która obradowała 
zdalnie, podjęła ważne deklaracje i ustalenia 
w walce z koronawirusem. Dzięki temu 
gmina Chocianów, zgodnie z zapowiedziami 
burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, będzie lepiej 
przygotowana na skutki epidemii.

O tym, że świat będzie wyglądał inaczej niż przed epidemią wiedzą 
wszyscy, wielokrotnie informował o tym Premier RP Mateusz Mora-
wiecki oraz ministrowie jego rządu.
Aby przygotować się na skutki epidemii i by móc je naprawiać Rada 
Miejska w Chocianowie podjęła pakiet istotnych uchwał, w których 
odnajdujemy także reorganizację oświaty. Wszystko to pozwoli na du-
że oszczędności i inwestycje.
– Nie likwidujemy żadnej szkoły, reorganizacja jest konieczna, aby 
odchudzić administrację i wyprzedzić fatalne skutki gospodarcze epi-
demii, która nie wiadomo jak długo potrwa  – podkreśla Krystian Wan 
z tutejszego magistratu. – Dzięki tym zmianom możliwe będą dalsze 
inwestycje, co zawsze jest gwarantem rozwoju – dodaje urzędnik.
Radni podjęli pakiet ważnych decyzji o rozpoczęciu procesu prze-
kształcenia placówek oświatowych. Głównym celem tej reorganizacji 
jest utworzenie filii klas 1-3, utworzenie zespołu ekonomiczno-admi-
nistracyjnego szkół oraz zespołu szkolno-przedszkolnego. � 

Burmistrz dementuje zarzuty opozycji
Polityczny kryzys usiłuje wywołać lokalna opozycja, której medialne doniesienia straszą 
mieszkańców, że w naszej gminie zostaną zlikwidowane szkoły. To nie pierwszy raz, kiedy w mediach 
społecznościowych spotykamy się z sensacyjnymi doniesieniami, które warto zweryfi kować. 
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, który nie ukrywa 
swojego zdziwienia.

– Wbrew kłamliwym twierdze-
niom totalnej opozycji, w naszej gmi-
nie nikt nie ma zamiaru likwidować 
szkół – zaznacza Tomasz Kulczyński, 
burmistrz Chocianowa. – Tak jak pań-
stwu obiecałem, dopóki jestem burmi-
strzem, żadna ze szkół nie zostanie zli-
kwidowana. Z uwagi na kryzys gospo-
darczy spowodowany COVID-19 nie-
zbędna jest reorganizacja sposobu za-
rządzania. Ta zmiana ma wymiar je-
dynie fi nansowy, a wszystko po to, 
aby realizować dane Państwu słowo, 
że obiecane inwestycje zostaną prze-
prowadzone – dodaje włodarz.

Zmiany, głównie w administracji 
i sposobie zarządzania jednostkami 
gminy, uchwalili radni podczas ostat-
niej sesji. W pakiecie rozwiązań, któ-
re mają wyprzedzić negatywne skutki 
trwającej epidemii koronawirusa od-
najdujemy odchudzenie administracji. 
Składa się na nią reorganizacja placó-
wek oświatowych w zakresie księgo-
wym i kadrowym poprzez utworzenie 
zespołu ekonomiczno-administracyj-
nego dla szkół. Powstanie także zespół 
szkolno-przedszkolny i fi lie klas 1-3.

– Na tej reorganizacji i zachowa-
niu klas 1-3 zyskają również szkoły 

w Trzebnicach i Cho-
cianowie, które będą 
lepiej wyposażone. 
Dzięki temu wzro-
śnie także poziom 
nauczania – pod-
kreśla burmistrz.

D o d a t k o w o 
w strukturze szkół 
znajdą się też fi lie bi-
blioteczne, a żadna szko-
ła nie zostanie zlikwidowa-
na. W programie odnajdujemy 
także połączenie samorządowych in-
stytucji kultury, zamrożenie etatyza-
cji poprzez utrzymanie stałej liczby 
etatów i zmniejszenie wynagrodzenia 
członkom rady nadzorczej. Zweryfi -
kowane pod kątem ich celowości i fi -
nansowania zostaną wszystkie impre-
zy, a także patronaty.

Jeśli chodzi o inwestycje nacisk 
położony zostanie na realizację pro-
gramu wyborczego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem bezpłatnej ko-
munikacji miejskiej, kanalizacje na 
wsiach i pełną sieć wodociągową 
w Rakowie, a także Centrum Obsłu-
gi Administracyjnej. Zmodernizowa-
ne i zagęszczone zostanie oświetlenie 

drogowe, pojawią się 
także darmowe punk-
ty Wi-Fi oraz gmin-
ny monitoring.

– Kwestia reor-
ganizacji szkół jest 
tylko jednym z ele-
mentów chocianow-

skiego Programu Na-
prawy Skutków Epide-

mii 2020-2023, dzięki 
któremu gmina będzie mo-

gła oszczędzać corocznie dodat-
kowo ponad 2 miliony złotych – wy-
licza Tomasz Kulczyński. – Zaoszczę-
dzone w ten sposób pieniądze będą 
przeznaczane dodatkowo na inwe-
stycje w całej gminie, zwłaszcza we 
wsiach, w których reorganizujemy 
szkoły. Na inwestycjach zrealizowa-
nych z zaoszczędzonych w ten sposób 
pieniędzy skorzystają wszyscy miesz-
kańcy gminy – zapewnia burmistrz.

Na mapie inwestycji swoje miejsce 
znalazły także chodnik w Parchowie, 
targowisko Gerber, świetlice wiejskie 
w Trzmielowie, Rakowie i Jabłonowie, 
a także Dom Dziennego Pobytu Senior 
oraz Uniwersytet Senioralny.
� 

R egionalne Izby Obra-
chunkowe kontrolu-
ją gospodarkę fi nan-
sową m.in. jednostek 

samorządu terytorialnego. Te-
mu obowiązkowi podlega także 
gmina Chocianów, a jej włodarz 
musi przedłożyć roczne sprawoz-
danie z wykonania budżetu. Tak 
też się stało w przypadku planu 
fi nansowego za ubiegły rok, co 
do którego Izba nie pozostawia 
złudzeń.

– Pozytywną opinię doty-
czącą wykonania budżetu za 
2019 rok wydał skład orzekają-
cy RIO podejmując uchwałę nr 
II/47/2020 na początku maja 
2020 roku. Ta pozytywna opi-
nia dotyczy pierwszego pełnego 
roku urzędowania Burmistrza 
Tomasza Kulczyńskiego – infor-
muje Krystian Wan z tutejszego 
magistratu. 

– W obiegu jest także pismo 
z wnioskami po kontroli, którą 
Izba prowadziła w naszej gminie 
pół roku temu i w kontekście te-
go pisma w Internecie pojawia-
ją się teraz fałszywe zarzuty, ja-
koby obecny burmistrz był od-
powiedzialny w sprawie poważ-
nych naruszeń prawa. Osoby pu-
blikujące i udostępniające te tre-
ści z premedytacją pomijają istot-
ne informacje, jak np., że kontro-
li poddano okres od 2016 roku, 
więc wnioski nie dotyczą tylko 
tej kadencji – podkreśla Wan.

Mowa o dokumencie sporzą-
dzonym we Wrocławiu w stycz-
niu tego roku. Czytamy w nim 
m.in., że „część ze stwierdzonych 
uchybień i nieprawidłowości zo-
stała usunięta podczas kontro-
li. Pozytywnie należy ocenić go-
towość do współpracy z kontro-
lującymi pracowników Urzędu, 

którzy przygotowywali dla po-
trzeb kontroli dokumenty, opra-
cowywali wymagane informa-
cje oraz udzielali niezbędnych 
wyjaśnień”. Jest to jednak częsta 
praktyka większości gmin, bo-
wiem kontrole izb obrachunko-
wych są przeprowadzane syste-
matycznie w każdej z nich.

Instytucje te mają usta-
wowy obowiązek przepro-
wadzenia kompleksowej we-
ryfikacji gospodarki finan-
sowej wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego 
co najmniej raz na cztery la-
ta. Wszystkie wnioski pokontrol-
ne Regionalnej Izby Obrachun-
kowej mają charakter instruk-
cyjny i służą urzędnikom, aby 
w przyszłości wyeliminować po-
tencjalne błędy. RIO poddaje 
gminy analizie m.in. w zakresie: 
spraw ogólno-organizacyjnych, 

księgowości i sprawozdaw-
czości, wydatków budżeto-
wych i gospodarki mieniem.

– RIO podsumowała wnio-
ski pokontrolne jednak nielicz-
ne z nich dotyczyły obecnej ka-
dencji burmistrza Tomasza Kul-
czyńskiego. Wśród nich zna-
lazło się, tak jak w bardzo wie-
lu innych samorządach, zalece-
nie dotyczące przyznania do-
datków specjalnych. Nie chodzi 
jednak o zasadność samego do-
datku, a jedynie o brak precyzyj-
nego określenia o jakie zadania 
chodzi – zauważa Krystian Wan. 
– Różnica w interpretacji przepi-
sów jest powszechna, a dzięki ta-
kim systematycznym kontrolom 
uda się naprawiać błędy formal-
ne, często nieistotne z punktu 
widzenia zwykłego mieszkańca 
gminy – dodaje.

Wśród jednostek samorządu 

te r y to -
rialnego, którym tylko w okresie 
od października 2017 roku do 
kwietnia 2020 roku Regionalna 
Izba Obrachunkowa we Wrocła-
wiu wydała zalecenia dotyczące 
dodatków specjalnych, znalazło 
się co najmniej 6 samorządów 
z samego subregionu LGOM.

– Kontrolowana była również 
sprzedaż nieruchomości z cza-
sów przed objęciem urzędu przez 
obecnego burmistrza i w jednej 
z nich Izba dopatrzyła się nie-
prawidłowości, niestety aktual-
ni urzędnicy nie byli w stanie po-
dać przyczyny niepodjęcia okre-
ślonych w ustawie czynności, 
ponieważ osoby odpowiedzial-
ne za tamten przetarg już w na-

szym urzę-
dzie nie pracu-

ją – mówi Wan. – 
Chocianowska to-

talna opozycja, jak wi-
dać, nie rozumie chrono-

logii pewnych zdarzeń i decy-
zji, a w mediach społecznościo-
wych odgrzewają stare tematy 
z poprzedniej kadencji, przypi-
sując je obecnemu burmistrzowi 
– zauważa.

Jak podkreśla urzędnik, nie 
jest to pierwsza tego typu sytu-
acja, w której opinia publicz-
na jest celowo wprowadzana 
w błąd. Pracownicy tutejszego 
magistratu przypominaj o ko-
munikacie, jaki niedawno przy-
szedł do naszej redakcji  w spra-
wie podjętych kroków praw-
nych zmierzających do wyelimi-
nowania z przestrzeni publicz-
nej ataków na pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Chocia-
nów.  

Budżet zaopiniowany Budżet zaopiniowany Budżet zaopiniowany Budżet zaopiniowany Budżet zaopiniowany Budżet zaopiniowany Budżet zaopiniowany Budżet zaopiniowany 
pozytywnie! 
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przedłożone 
przez burmistrza Chocianowa sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Chocianów za 2019 rok. 
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Urzędnicy 
zawiadamiają 
prokuraturę
Urzędnicy 
chocianowskiego 
magistratu 
w komunikacie 
prasowym 
nadesłanym do naszej 
redakcji informują, 
że „zostały podjęte 
stosowne kroki 
prawne zmierzające 
do wyeliminowania 
z przestrzeni 
publicznej zachowań 
naruszających 
przepisy kodeksu 
karnego”. Poniżej 
prezentujemy treść 
przesłanego do 
nas oświadczenia 
(pisownia 
oryginalna).

„Wobec powtarzających się od 
ponad roku nieprawdziwych in-
formacji oraz szkalowania pra-
cowników Urzędu, które mają 
na celu ośmieszenie oraz poni-
żenie w opinii publicznej osób 
pracujących na rzecz gminy zo-
stały podjęte stosowne kroki 
prawne zmierzające do wyelimi-
nowania z przestrzeni publicz-
nej zachowań naruszających 
przepisy kodeksu karnego.
W oparciu o opinię radcy praw-
nego Urzędu Miasta i Gminy 
Chocianów, Tomasza Kuleszy 
zostały podjęte kroki prawne 
związane ze skierowaniem sto-
sownych zawiadomień do Pro-
kuratury w stosunku do osób 
dopuszczających się ataków na 
pracowników Urzędu, bądź 
przekazujących nierzetelne lub 
nieprawdziwe informacje na 
swoich portalach. Zachowania 
te należy ocenić jednoznacznie 
w sposób negatywny i zmierza-
jący jedynie do ośmieszenia 
osób pełniących funkcje pu-
bliczne.
Do Prokuratury Rejonowej 
w Lubinie zostały złożone za-
wiadomienia o możliwości po-
pełnienia przestępstwa przez 
Roberta H., Sławomira T. oraz 
Annę P. Dotyczą one naruszenia 
przepisów art. 226 k.k. (znie-
ważenie funkcjonariusza pu-
blicznego) oraz art. 231a k.k. 
(ochrona prawna funkcjonariu-
sza publicznego), jak również 
przestępstw zniesławienia (art. 
212 k.k.) czy znieważenia (art. 
216 k.k.), za które grozi kara 
maksymalnie pozbawienia wol-
ności do jednego roku”.
  

W powiecie 
polkowickim stanęły 
pierwsze punkt do 
dezynfekcji rąk. 
Oba znajdziemy 
w Chocianowie.

 Z inic jatywą, aby 
w Chocianowie zamonto-
wać aplikator, który poda-
je płyn do dezynfekcji, wy-
stąpił pod koniec kwietnia 
wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Piotr Wandycz. 
Chodzi o takie rozwiąza-
nie, które umożliwi wymy-
cie dłoni bez konieczności 
dotykania urządzenia ręka-
mi. Wystarczy nacisnąć no-
gą przycisk, który zamon-
towany jest na samym do-
le urządzenia.

Burmistrz Tomasz Kul-
czyński zamieścił na pro-
filu facebookowym zdjęcia 
z montażu pierwszego w na-

szym powiecie i tym samym 
pierwszego w naszej gminie 
urządzenia do dezynfek-
cji rąk. W montażu i testo-
waniu burmistrzowi pomo-
gli radni Artur Wandycz, 
Andrzej Kuśmierczyk oraz 
Henryk Osoliński.

– Wraz z radnymi z Klu-
bu Radnych Tomasz Kul-
czyński 2018 zamontowa-
liśmy pierwszy w naszym 
powiecie Publiczny Punkt 

do De-
zynfek-
cji Rąk 
– infor-

muje bur-
m i s t r z 

Choc ia no -
wa Tomasz Kul-

czyński. 
 Kolejny dozownik sta-

nął przy placu PKS. Pamię-
tajmy, zdrowie jest najważ-
niejsze!  

Chocianów znowu pierwszy  

Powraca temat 
kłopotów 
finansowych 
Fabryki Urządzeń 
Mechanicznych 
CHOFUM 
w Chocianowie S.A. 
Dotarliśmy do 
ciekawego 
nagrania, na 
którym widać 
prezesa zarządu 
spółki Jarosława 
Litwińskiego, który 
w wulgarnych 
słowach zwraca się 
do załogi. 

W  cytatach, które dla 
Państwa wybrali-
śmy, przekleństwa 
zostały pominięte. 

Te niecenzuralne passusy oznaczy-
liśmy wielokropkami w nawiasach. 
Co istotne, swoją kłótnią z pracow-
nikami potwierdził nasze doniesie-
nia o tarapatach, w jakich znajdu-
je się zakład. Nagranie, ze względu 
na użyte w nim słownictwo pozo-
stanie do wiadomości redakcji.

Okazuje się, że to nie działania 
Urzędu Miasta i Gminy ani burmi-
strza przyczyniły się do trudnej sy-
tuacji w CHOFUM. W poprzed-
nim artykule: „Pracownicy CHO-
FUM: kto kradnie nasze pienią-
dze?” wyjaśniliśmy, że burmistrz 
nie jest odpowiedzialny za wypła-
tę niepełnych wynagrodzeń dla pra-
cowników chocianowskiej fabry-

ki. Potwierdził to prezes CHO-
FUM, wskazując, że zaniedbania są 
w spółce od wielu lat. 

Na początku marca pisaliśmy 
o zdesperowanych pracownikach 
FUM. Do naszej redakcji zwróci-
ła się wówczas „załoga Chofumu”, 
która prosiła „o pomoc w nagłośnie-
niu sprawy w” tutejszym zakładzie. 
Niedawno dotarliśmy do nagra-
nia, które potwierdza wcześniejsze 
ustalenia. Widać na nim jak jeden 
z pracowników zwraca się do swoje-
go pracodawcy: „proszę mi nie mó-
wić, że nie ma ludzi, którzy wypłaty 
nie biorą całej”. Na to usłyszał od-
powiedź z ust prezesa Litwińskiego: 
„ja nie chcę przypomnieć kto dostał 
(...) kiedyś całe wypłaty, jak chodził, 
marudził, jak inni nie dostali wy-
płat, przypomnieć Ci?”. Na to in-
ni pracownicy przypomnieli, że nie 
otrzymali pełnego wynagrodzenia, 
a prezes Litwiński wytykając laską 
tego konkretnego pracownika po-
wiedział „a on dostał”. Wówczas 

ów pracownik, niejako tłumacząc 
się przed swoimi kolegami z pracy, 
powiedział „bo dali mi po to, że-
bym gębę zamknął, ale ja gęby nie 
zamknę, bo dbam też o innych lu-
dzi, żeby inni dostawali”.

W dalszej części nagrania atmos-
fera robi się jeszcze gorętsza. Jaro-
sław Litwiński się do załogi, mówiąc, 
że „sytuacja zakładu jest (...) bardzo 
ciężka. Dzisiaj jest bardzo ciężka. Tak 

naprawdę możemy ten zakład jutro 
(...) zamknąć”. Te słowa spowodo-
wały duże obruszenie wśród załogi, 
a prezes kontynuował: „zakład na-
daje się powiem szczerze do upadło-
ści, jest szansa, żeby zrobić jeszcze 
upadłość, znaczy restrukturyzację. 
Nic nie poradzę, że sądy nie pracują, 
uwolniłoby to trochę pieniędzy, po-
wiem tak: nikt nikomu nie każe tutaj 
pracować, jak się komuś nie podoba, 
to powiem szczerze: tam są drzwi”. 
To wręcz rozsierdziło pracowników, 
którzy zaczęli domagać się m.in. wy-
płaty swoich zarobionych pieniędzy.

Jak wynika z naszych dotychcza-
sowych ustaleń pracownicy skarżą 
się także, że nie mają opłacanych 
składek ZUS i ubezpieczenie zdro-
wotne, a także obciążeń z tytułu 
wyroków komorniczych. Nieste-
ty nie udało nam się dodzwonić do 
osoby, która odpowiedziałaby na 
zarzuty pracowników, ale sprawa 
jest dynamiczna i z pewnością do 
niej powrócimy.  � 

Prezes CHOFUM: 
jak się komuś nie 
podoba, to tam są drzwi 

 Na początku 
marca pisaliśmy 
o zdesperowanych 
pracownikach FUM. 
„Załoga Chofumu”, 
która prosiła „o pomoc 
w nagłośnieniu 
sprawy w” tutejszym 
zakładzie. 
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Zaczytany 
Chocianów
„Zaczytany Chocianów” to 
pomysł burmistrza Chocianowa 
Tomasza Kulczyńskiego, który 
cieszy się dużą popularnością 
wśród użytkowników serwisu 
społecznościowego. Tradycją 
stało się już, że w soboty i niedziele 
o godzinie 18:30 pojawiają się 
kolejne nagrania. 

Dotychczas dziesięć fi lmów z tej serii 
osiągnęło łącznie ponad tysiąc wyświe-
tleń. Akcja zorganizowana przy współpra-
cy Biblioteki Publicznej w Chocianowie 
z Referatem Promocji, Komunikacji Spo-
łecznej i Informatyki tutejszego magistra-
tu to łącznie 10 fi lmów: wiersz Akademii 
Czytania Bajek, „Skradziony domek żół-
wia”, „Bajka o złotej rybce”, „Bajka o wy-
stawie”, „Rozmyślania łaciatej krówki”, 
„Pies i kość”, „O Biedronce, która zazdro-
ściła słońcu”, „Kwiatowe wróżki”, „Praco-
wite mrówki” oraz „Daleko jeszcze”. Do 
akcji dotychczas włączyli się nauczyciele, 
radni i kierownicy jednostek organizacyj-
nych gminy, są to m.in. Sylwia Kondysz, 
Paweł Bujak, Kamil Lis, Izabela Szwed czy 
Jerzy Bałecki. Aby na bieżąco śledzić poja-
wiające się w sieci nagrania wystarczy sub-
skrybować Gminę Chocianów w serwisie 
społecznościowym YouTube, na którym 
pojawiają się produkcje.

 

Nowy traktor ogrodowy 
będzie kosił trawę 

w Szklarach Dolnych. Urząd 
Miasta i Gminy 

w Chocianowie kupił właśnie 
urządzenie marki Stiga, 

model Estate 4092H na użytek 
tamtejszego 

sołectwa. Wartość zakupu to 
około 10,5 tysiąca złotych. Ma 
długość niespełna 2,5 metra 

oraz zapewnia koszenie 
o szerokości blisko metra.  

N owo zakupiony pojazd to traktor ogrodowy napędzany jednocylin-
drowym silnikiem STIGA o mocy 7,9 kW przy 2600 obr./min. Jak 
czytamy na stronie producenta posiada napęd hydrostatyczny ob-
sługiwany nożnie, agregat koszący 92 cm z dwoma nożami umoż-

liwiający wybranie jednej siedmiu wysokości koszenia w zakresie od 25 mm do 
80 mm i jest wyposażony jest w elektromagnetyczne sprzęgło załączania noży.

– Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy z burmistrzem udało się zakupić ten 
traktorek – mówi radny Rady Miejskiej Paweł Baran (Prawo i Sprawiedliwość). – 
Będziemy mogli teraz zadbać o boisko i tereny zielone sołectwa  – dodaje.

Tylny kosz na trawę mieści do 290 litrów trawy, a wtyczka Multiclip umożli-
wia mulczowanie skoszonej trawy, czyli koszenie połączane z rozdrabnianiem 
runi, która jest pozostawiana na łące. Maszyna ma nową pokrywę silnika ze 
światłami przednimi LED o dużej mocy i duży zbiornik paliwa z zewnętrz-
nym korkiem ułatwiającym dostęp. Kosiarka ma także kierownicę z miękką 
powierzchnią, wygodny fotel i panel sterowania z sześcioma kontrolkami do 
monitorowania wskaźników działania.

  

Nowoczesny traktor 
dla Szklar Dolnych

Więcej na mszy, 
więcej w Internecie
We mszy świętej lub innym obrzędzie 
religijnym nadal może uczestniczyć 
ograniczona liczba osób. 
Jeszcze do soboty był 
to jeden uczestnik na 
15 m2 powierzchni 
świątyni. 
Sprawdzamy, co 
się zmieniło oraz 
zapraszamy na kolejną 
transmisję na żywo.

Rząd zmniejsza restrykcje 
związane z przebywaniem wiernych 
w miejscach sprawowania kultu religijnego i na in-
nych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 ma-
ja podczas mszy świętej lub innego obrzędu religijne-
go na jednego uczestnika musi przypadać minimum 
10 m2. Dzięki temu w uroczystościach religijnych mo-
że wziąć udział więcej wiernych.

Wciąż jednak kościoły nie będą tak pełne, jak 
przed rozpoczęciem epidemii, dlatego zapraszamy do 
uczestnictwa w eucharystii za pośrednictwem inter-
netowego serwisu YouTube. Ostatnia transmisja od-
była się w minioną niedzielę i podobnie jak wszystkie 
wcześniejsze od 29 marca cieszyła się ogromną popu-
larnością. W sumie odtworzono je już ponad 12 tysię-
cy razy.    


