
O d wielu lat chocianowia-
nie muszą jeździć na ba-
seny odkryte do sąsied-
nich Polkowic i Lubi-

na, bądź na niestrzeżone kąpieliska 
do Rokitek czy na Spaloną. Wszyst-

ko wskazuje na to, że już za kilka 
lat mieszkańcy Chocianowa i oko-
lic będą mogli korzystać z basenu 
otwartego w swojej gminie…

 Więcej na str. 3

Burmistrz Tomasz Kulczyński przez ostatnie 
dwa lata przyzwyczaił nas do nowego stylu 
rządzenia gminą Chocianów. Blisko spraw 
mieszkańców, szybkość realizacji kolejnych 
punktów programu wyborczego i godne 
reprezentowanie gminy na zewnątrz to tylko 
nieliczne zalety naszego włodarza. 
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  Czy pomysł rewitalizacji obszaru chocianowskich basenów jest 
zasadny? Do takich wniosków można dojść, nie tylko biorąc pod uwagę 
trwające upały, lecz także czytając komentarze pod facebookowym 
postem burmistrza Tomasza Kulczyńskiego.

SOŁTYS WEZWANA 
NA DYWANIK

CHOCIANOWSKI RATUSZ ZWRÓCIŁ SIĘ DO SOŁTYS 
SZKLAR DOLNYCH DOROTY JANUSZ Z PROŚBĄ 

O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE INCYDENTU, JAKI MIAŁ 
MIEJSCE 5 SIERPNIA 2020 ROKU PODCZAS ZEBRANIA 

WIEJSKIEGO W DOMU GOŚCINNYM 
„NOCE I DNIE”. STR. 9

Mister 
z Chocianowa

Chocianowianin Sebastian 
Urbiak znalazł się 

w gronie 16 fi nalistów 
prestiżowego 

konkursu Mister Dolnego 
Śląska 2020 

organizowanego
 przez Gazetę Wrocławską.  
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Cenią radę naszego 
burmistrza
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W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci polkowickiej drogówki wspólnie 
z funkcjonariuszami z ościennych powiatów prowadzili działania w ramach akcji "Kaskadowy 
pomiar prędkości". Celem tych działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń 
prędkości.

W celu zwiększenia poczu-
cia bezpieczeństwa osób po-
ruszających się drogami na-
szego powiatu, policjanci pro-
wadzili działania ukierunko-
wane na zatrzymanie kierują-
cych, którzy w terenie zabudo-
wanym nie stosują się do ogra-

niczenia prędkości wynoszące-
go 50 km/h.

– Celem kaskadowego po-
miaru prędkości było również 
zatrzymanie tych kierujących, 
którzy po minięciu pierwszego 

patrolu policji nadal nie będą sto-
sować się do przepisów i zwięk-
szą prędkość swoich pojazdów – 
tłumaczy młodszy aspirant Prze-
mysław Rybikowski, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-

licji w Polkowicach. – Niestety, 
aż 20 z 26 kontroli pojazdów, 
które przeprowadzili poli-
cjanci tego dnia, było spowo-
dowane przekroczeniem do-
zwolonej prędkości przez kie-
rujących, na których zostały 
nałożone mandaty karne – 
dodaje rzecznik.

Jak się dowiedzieliśmy, 
w najbliższym czasie "kaskado-
wy pomiar prędkości" ponow-
nie zawita na trasy powiatu po-
lkowickiego. Kierujący muszą 
mieć świadomości, że nie tylko 
powinni zwalniać w terenie za-
budowanym, gdy widzą patrol 
policji, ale także, gdy go nie ma. 
Apelujemy do kierowców o roz-
wagę i rozsądek. 

 

Defibrylator wróci do szpitala, 
złodziejowi grozi 5 lat
Kompletną bezmyślnością i brakiem empatii wykazał 
się 55-latek z Radwanic, który pod koniec lipca ukradł 
z legnickiego szpitala defi brylator wart 7,3 tys. zł. Na 
szczęście, dzięki czujności policji, sprzęt udało się 
odzyskać.

Łupem osób, decydują-
cych się na to, by się-
gnąć po cudzą 
własność, zwy-
kle padają war-
tościowe 
przedmioty, 
które można 
łatwo spienię-
żyć. Niektóre czy-
ny zasługują jednak 
na szczególnie potępie-
nie. Na przykład takie, w których 
złodzieje kradną sprzęt służący do 
ratowania ludzkiego zdrowia i ży-
cia. Sprawcę właśnie takiej kradzie-
ży namierzyli niedawno dzielnicowi 
z Radwanic.  
– Ostatniego dnia lipca bieżącego 
roku z Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Legnicy zginął 
defibrylator, który był zamontowa-
ny w jednej z poczekalni. Zgłoszenie 
w tej sprawie otrzymali policjanci z 
legnickiej komendy – informuje 
młodszy aspirant Przemysław Ry-

bikowski, oficer prasowy 
Komendy Powiato-

wej Policji w Po-
lkowicach. – Na 
ślad sprawcy tej 
zuchwałej i 
bezmyślnej kra-
dzieży natrafili 

dzielnicowi z Ra-
dwanic, którzy za-

trzymali 55-letniego 
mieszkańca gminy Ra-

dwanice oraz odzyskali skradziony 
defibrylator o wartości 7300 zło-
tych – dodaje rzecznik.
Skradzione urządzenie najprawdo-
podobniej w najbliższych dniach 
wróci na korytarz legnickiej lecznicy 
i będzie nadal służyć do ratowania 
ludzkiego życia. Zatrzymany 55-la-
tek musi natomiast liczyć się z po-
ważnymi konsekwencjami. Męż-
czyzna usłyszał zarzut kradzieży, za 
co może trafić do zakładu karnego 
nawet na 5 lat.
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Budowlane 
formalności
przez internet
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zachęca 
do korzystania z ofi cjalnej rządowej aplikacji do 
składania wniosków w procesie budowlanym. 
Wszystko po to, aby przyśpieszyć decyzje i uniknąć 
zbędnego chodzenia po urzędach.

Zgłoszenie robót budow-
lanych, rozbiórki, zmiany 
sposobu użytkowania obiek-
tu budowlanego lub jego 
części, zawiadomienie o za-
mierzonym terminie rozpo-
częcia robót budowlanych, 
a także wnioski o przeniesie-
nie decyzji o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowla-
nych, o przeniesienie decy-
zji o pozwoleniu na budowę, 
o pozwolenie na rozbiórkę, 
o wydanie decyzji o niezbęd-
ności wejścia do sąsiednie-
go budynku, o przeniesienie 

praw i obowiązków wynika-
jących ze zgłoszenia, a także 
oświadczenie o posiadanym 
prawie do dysponowania nie-
ruchomością na cele budow-
lane – to wszystko już można 
załatwić za pośrednictwem 
rządowej aplikacji na porta-
lu e-budownictwo.

Niezbędnym do złożenia 
takiego wniosku będzie pro-
fi l zaufany. Po wypełnieniu 
wniosku należy go podpisać 
wniosek podpisem zaufanym 
i przekazać do urzędu za po-
średnictwem ePUAP.   

Kaskadowo mierzyli prędkość, 
posypały się mandaty 

O  godzinie 7.20 
do stanowiska 
kierowania Ko-
mendy Powia-

towej PSP w Polkowicach 
wpłynęło zgłoszenie o zna-
lezieniu na drodze grun-
towej za Żabicami trzech 
kontenerów o pojemności 
tysiąca litrów każdy, w któ-
rych znajdowała się nie-
znana substancja. Z jedne-
go z nich prosto na drogę 
wypływała ciecz. Oprócz 
strażaków, na miejsce przy-
jechała również grupa do-
chodzeniowa z polkowic-
kiej policji.

– O godzinie 7.52 zosta-
łem o tym powiadomiony 
i udałem się na miejsce zda-
rzenia. Przybyły tam zastępy 
PSP z Polkowic, Chojnowa, 
Legnicy i OSP z Trzebnic oraz 
Szklar Dolnych. Na miejscu 
zjawiła się też specjalistycz-
na Grupa Ratownictwa Che-
micznego z Legnicy, patrol 
policji i inspektorzy Inspekcji 
Ochrony Środowiska z Legni-
cy – informuje Waldemar Fa-
larczyk z Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. – 
Po przeprowadzeniu rekone-
sansu i badań zawartości tych 

pojemników stwierdzono, że 
znajduje się tam zużyty kwas 
siarkowy – dodaje.

Okazało się, że był to 
76-procentowy kwas siarko-
wy, wcześniej użyty w jakimś 
procesie produkcyjnym. Za-
bezpieczone pojemniki zosta-

ły przetransportowane w bez-
pieczne miejsce w Chociano-
wie, a następnie przekazano 
je fi rmie zajmującej się utyli-
zacją niebezpiecznych mate-
riałów.

Pol ic ja i  Inspekcja 
Ochrony Środowiska nadal 

szukają właściciela pojem-
ników. Wszystkie osoby, 
które coś wiedzą w tej spra-
wie, bądź widziały, w jaki 
sposób doszło do tego zda-
rzenia, proszone są o kon-
takt z miejscową policją.

    

Niebezpieczna 
substancja w Żabicach 
Przez prawie osiem godzin strażacy usuwali niebezpieczna 
substancję z drogi polnej w Żabicach należącej do gminy Chocianów. 
Nieznani sprawcy wyrzucili tam kontenery z cieczą, która się wylała. 
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Odkryty basen 
w Chocianowie?
Czy pomysł rewitalizacji obszaru chocianowskich 
basenów jest zasadny? Do takich wniosków można 
dojść, nie tylko biorąc pod uwagę trwające upały, lecz 
także czytając komentarze pod facebookowym postem 
burmistrza Tomasza Kulczyńskiego.

W ubiegłym tygodniu włodarz naszej 
gminy podzielił się ze swoimi sympa-
tykami planami przygotowania strefy 
rekreacyjnej, która przyciągnęłaby 
mieszkańców, szukających miejsca na 
bezpieczny relaks. Od wielu lat cho-
cianowianie muszą jeździć na baseny 
odkryte do sąsiednich Polkowic i Lu-
bina, albo na niestrzeżone kąpieliska 
do Rokitek czy na Spaloną. Wszystko 
wskazuje na to, że już za kilka lat 
mieszkańcy Chocianowa będą mogli 
korzystać z basenu otwartego w swo-
jej gminie.
– Odwiedziłem to, co pozostało po 
naszych chocianowskich basenach. 
Ze smutkiem stwierdzam, że wielo-
letnie zaniedbania tego obszaru do-
prowadziły do tego, że jest tragicznie 
– zaczyna swój wpis Tomasz Kulczyń-
ski. – Dlatego postanowiłem! Przy-
wrócę dla Państwa użyteczność tych 
obiektów. Zgodnie z szacunkami, ma-
jąc na uwadze nakłady finansowe, 
około trzech lat zajmie nam przygo-

towanie tej strefy rekreacyjnej tak, 
aby po jej otwarciu w dalszych latach 
sukcesywnie ją rozwijać – poinformo-
wał włodarz Chocianowa.
Pomysł bardzo spodobał się miesz-
kańcom, którzy nie tylko wspominają, 
jak uczyli się w tamtym miejscu pły-
wać, lecz także w komentarzach wy-
rażają swoją aprobatę dla takiej inicja-
tywy). „To było piękne miejsce. To tu 
dziadek nauczył mnie pływać”, 
„Wspaniała inicjatywa. Będąc dziec-
kiem chodziłam tam z mamą. Pozo-
stały miłe wspomnienia. Trzymam 
kciuki za realizację”, „I to jest bur-
mistrz, który myśli o mieszkańcach 
Chocianowa. Dziękujemy” – to tylko 
niektóre z przychylnych wpisów in-
ternautów. 
Burmistrz zobowiązał Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej do zabezpieczania chocianow-
skich basenów pod przyszłą odbudo-
wę tej strefy rekreacyjnej. 
 �

B urmistrz przy-
zwyczaił nas już, 
że w samorządzie 
czuje się jak przy-

słowiowa ryba w wodzie. 
Liczne spotkania, na których 
promuje się naszą, zapomnia-
ną niegdyś gminę, panele dys-
kusyjne, spotkania z człon-
kami zarządu województwa 
i z radnymi wojewódzkimi, 
posłami, senatorami oraz lo-
kalnymi samorządowcami są 
dla burmistrza Tomasza Kul-
czyńskiego rzeczą całkowicie 
normalną. Wszystko po to, 
aby jak najskuteczniej rozwi-
jać naszą gminę i nieustannie 
dążyć do zamierzonych celów.

Pomijając stosunkowo 
młody wiek burmistrza (przy-
pomnijmy, że ma on obecnie 
34 lata), już w 2014 roku stał 
się najmłodszym radnym Ra-
dy Miejskiej w Lubinie po-
przedniej kadencji. Przez swo-
ich kolegów i koleżanki został 
wybrany szefem klubu rad-
nych "Lubin2006". Zawodo-
wo rozwijał się w sferze praw-
niczej, gdzie jako radca praw-
ny i ówczesny delegat Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych 
w Wałbrzychu prowadził 
Kancelarie Radców Prawnych 
z kilkoma oddziałami w na-
szym województwie i siecią 
kancelarii współpracujących. 
Efektem tego było między in-
nymi otwarcie fi lii kancelarii 
radcowskiej w Chocianowie, 
gdzie wraz z członkami ze-
społu kancelarii udzielał bez-
płatnych porad prawnych dla 

wszystkich mieszkańców na-
szej gminy (obecnie porady te 
udzielane są również bezpłat-
nie w siedzibie Urzędu).

–  Dobrych kilka lat temu 
Tomasz Kulczyński, nie bę-
dąc jeszcze burmistrzem, zo-
stał członkiem rady nadzor-
czej spółki gminy wiejskiej 
Lubin, a dokładnie Gmin-
nego Zakładu Usług Komu-
nalnych i Mieszkaniowych 
w Księginicach, gdzie swoją 
wiedzą wspierał funkcjono-
wanie spółki między innymi 
w zakresie gospodarki wod-
nej, śmieciowej i mieszkanio-
wej. Następnie zasiadał w ra-
dzie nadzorczej Uzdrowiska 
Szczawno-Jedlina. Tam ja-
ko członek rady musiał zmie-
rzyć się z niełatwą sytuacją fi -
nansową spółki oraz z zagad-
nieniami specjalistycznymi 
dla tego typu przedsiębiorstw. 
Kolejno burmistrz powoła-
ny został przez właściciela 
spółki Dolnośląskiej Agen-
cji Współpracy Gospodar-
czej, na członka rady nad-
zorczej, realizując zadania 

statutowe w zakresie ini-
cjatyw gospodarczych, le-
gitymując się szeroką wie-
dzą w trosce o prawidłowy 
nadzór nad spółką. Obec-
nie Tomasz Kulczyński jest 
członkiem rady nadzorczej 
Stawy Milickie, która bory-
ka się z trudną sytuacją ekolo-
giczną – szeroko przedstawia 
doświadczenie swojego szefa 
Krystian Wan z chocianow-
skiego magistratu.

Mając kierunkowe wy-
kształcenie i wysokie kwali-
fikacje uprawniające do za-
siadania w radach nadzor-
czych państwowych spółek 
już od początku swojej karie-
ry zawodowej obecny włodarz 
Chocianowa był i do tej pory 
jest członkiem rad nadzor-
czych. Dzięki temu jest w sta-
łym kontakcie z profesorami, 
rektorami i specjalistami z za-
kresu zarządzania spółkami 
o wielomilionowych kapita-
łach. Wyższe wykształcenie 
kierunkowe i specjalistyczna 
wiedza oraz doświadczenie 
stawiają burmistrza Kulczyń-

skiego w gronie fachowców 
będących nadzorcami spół-
ek. Co myśli o tym sam wło-
darz Chocianowa?

–  Dużą wartością jest dla 
mnie fakt, że zdobyte do-
świadczenie także i w tych ob-
szarach mogę przekładać na 
pracę w naszej gminie. Moje 
wykształcenie pozwala mi od 
lat zdobywać doświadczenie 
praktyczne i cieszę się, że wła-
ściciele spółek, tak jak miesz-
kańcy Chocianowa, powie-
rzają mi zadania nadzorcze. 
Jest to dla mnie wyraz zaufa-
nia i docenienia – odpowiada 
Tomasz Kulczyński. –  Zawsze 
staram się wywiązywać jak 
najlepiej z powierzonych mi 
obowiązków oraz przy okazji 
promować naszą gminę. Wie-
lokrotnie słyszałem dużo po-
zytywów, ale też niedowierza-
nia, że mamy bezpłatną ko-
munikację, wprowadziliśmy 
program walki z COVID-19. 
Mówi się też o naszych ambit-
nych planach kanalizowania 
gminy. To bardzo dobry pro-
gnostyk. Jest dobrze, wstydu 
nie ma – dodaje z uśmiechem 
burmistrz.

Wszystko to możliwe jest 
dlatego, że czas pracy włoda-
rzy miast i gmin jest nienor-
mowany. W praktyce ozna-
cza to, że burmistrzem jest się 
24 godziny na dobę, a okazje 
na promocję naszej gminy To-
masz Kulczyński wykorzystu-
je na każdym kroku i w każ-
dym możliwym miejscu.

  

Cenią radę 
naszego 
burmistrza
Burmistrz Tomasz Kulczyński przez ostatnie dwa lata przyzwyczaił 
nas do nowego stylu rządzenia gminą Chocianów. Blisko spraw 
mieszkańców, szybkość realizacji kolejnych punktów programu 
wyborczego i godne reprezentowanie gminy na zewnątrz to tylko 
nieliczne zalety naszego włodarza. 
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Zostało jeszcze 13 milionów dla przedsiębiorców
Ponad 11 mln zł otrzymali dotąd przedsiębiorcy powiatu polkowickiego w ramach Tarczy Antykryzysowej z polkowickiego Urzędu Pracy. Przedsiębiorstwa, 
które nie złożyły jeszcze wniosku, a spełniają kryteria do otrzymania pomocy fi nansowej, mają na to czas do końca roku. Na pomoc dla lokalnych fi rm 
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach pozyskał łącznie 24 mln zł z czego dysponuje jeszcze 13 mln.

Tarcza 4.0 wprowadziła możli-
wość starania się o pożyczkę dla 
organizacji pozarządowych. Jej 
wysokość wynosi 10 proc. łącz-
nych przychodów osiągniętych 
w poprzednim roku bilansowym 
nie więcej jednak niż 5 tys. zł. 
Warunkiem umorzenia pożyczki 
jest obowiązek utrzymania dzia-
łalności organizacji pozarządowej 
przez 3 miesiące od daty otrzyma-
nia pomocy. Druga forma pomocy 
dla organizacji pozarządowych to 
dofinansowanie do wynagrodzeń 
pracowników, przy czym dotyczy 

to zarówno pracowników zatrud-
nionych na podstawie umowy 
o pracę, jak i na podstawie umów 
cywilnoprawnych.
– Zachęcamy przedsiębiorstwa 
oraz organizacje pozarządowe do 
kontaktu z nami oraz do składania 
wniosków na pożyczki, trzykrotne 
wypłaty na dofinansowanie kosz-
tów prowadzenia działalności go-
spodarczej oraz refundacje wyna-
grodzeń dla pracowników  – mówi 
Elwira Błażewska-Dacyszyn, dy-
rektor PUP w Polkowicach. – 
Przedsiębiorcy, tzw. samo zatrud-

nieni, którzy otrzymali 5 tysięcy 
umarzalnej pożyczki mogą starać 
się jeszcze o trzy wypłaty środków 

finansowych na bieżące potrzeby 
firmy. Dużo firm korzystając z jed-
nej formy pomocy nie wie, że nale-

ży się kolejne wsparcie dlatego 
prosimy o kontakt z nami i o skła-
danie wniosków – wyjaśnia dyrek-
tor.
Polkowicki Urząd Pracy, oprócz 
wsparcia w ramach Tarczy Anty-
kryzysowej, pozyskał i zabezpie-
czył środki finansowe na zadania 
wynikające z ustawy. Do odwoła-
nia prowadzone są nabory na roz-
poczęcie własnej działalności go-
spodarczej czy doposażenia stano-
wiska pracy. Realizowane są wnio-
ski o organizacje staży, a od wrze-
śnia stypendium otrzymywane 

z tego tytułu wzrośnie do kwoty 
1440 zł.
Pracownicy PUP w Polkowicach 
zapraszają do składania wniosków 
na zatrudnienie pracownika w ra-
mach prac interwencyjnych czy na 
organizacje szkolenia. Wnioski 
i zasady dotyczące wszystkich 
form pomocy w ramach Tarczy An-
tykryzysowej znajdują się na stro-
nie Urzędu Pracy. Wnioski o dofi-
nansowanie należy składać w po-
wiatowych urzędach pracy właści-
wych dla miejsca zamieszkania lub 
prowadzenia działalności.   

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie pochwalił się na swoim profi lu 
facebookowym realizacją kolejnych ustaleń burmistrza Tomasza Kulczyńskiego.

Już niebawem mieszkań-
cy będą mogli w bezpieczny 
i przyjemny sposób poczekać 
na załatwienie sprawy m.in. 
w ratuszu czy na komisaria-
cie policji. Niedawno swo-
imi działaniami w tym kie-
runku pochwalił się tutejszy 
MZGKiM.

– Szykuje się fajne miej-

sce dla oczekujących na za-
łatwienie swoich spraw w tej 
okolicy. Nasadzenia, ławecz-
ka, a może coś jeszcze? – ta-
jemniczo opisują swoją pracę 
autorzy wpisu. – Rozpoczęli-
śmy, zgodnie z koncepcją To-
masza Kulczyńskiego, prace 
nad zagospodarowaniem te-
renu między policją a UMiG 

Chocianów. Trochę trwały 
wszystkie ustalenia, ale dobra 
współpraca z konserwatorem 
zabytków pozwoliła na przy-
gotowanie kolejnego miejsca 
dla Was – opisują chronolo-
gię przygotowań pracownicy 
MZGKiM Chocianów.

Możliwe, że w tym miej-
scu stanie także pomnik 

w hołdzie Braci Górni-
czej, który uhonoruje ich 
ciężką pracę. Pisaliśmy 
o tym w poprzednim nu-
merze. Wiemy też, że bur-
mistrz planuje ufundować 
powstanie pomnika ze środ-
ków prywatnych. Czy tak się 
stanie? O tym poinformuje-
my już wkrótce.   

P omocą objęte są lasy 
prywatne w wieku 11-
60 lat o powierzchni 
od 0,1 ha do 20 ha - 

stanowiące własność lub współ-
własność wnioskodawcy lub wła-
sność jego małżonka, które nie 
są objęte premią pielęgnacyjną 
PROW i dla których opracowa-
ny jest Uproszczony Plan Urzą-
dzenia Lasu, lub dla których za-
dania z zakresu gospodarki leśnej 
określa decyzja starosty. Wsparcie 
przyznawane jest do powierzch-
ni lasu, w którym realizowane są 
konkretne inwestycje.

Dotację można otrzymać na 
przebudowę składu gatunkowe-
go drzewostanu przez wprowa-

dzenie w nim drugiego piętra lub 
przez dolesienie luk powstałych 
w wyniku procesu chorobowego. 
Pomoc przyznawana jest również 
na zróżnicowanie struktury drze-
wostanu przez wprowadzenie 
podszytu rozumianego jako dol-
na warstwa w drzewostanie, zło-
żona z gatunków drzewiastych 
i krzewiastych, chroniących 
i uaktywniających glebę. Wnio-
skować można także o dofinan-
sowanie na założenie remizy ro-
zumianej jako obszar, na którym 
są wprowadzane gatunki drzew 
i krzewów o dużym znaczeniu 
biocenotycznym. W ramach na-
boru przewidziana jest również 
pomoc na inwestycje w zakresie 

czyszczenia późnego rozumiane-
go jako cięcia pielęgnacyjne pole-
gające na rozluźnieniu drzewo-
stanu przez usunięcie drzew nie-
pożądanych.

– Właściciele lasów mogą 
otrzymać dodatkowe wspar-
cie na zabiegi ochronne przed 
zwierzyną. Wysokość wspar-
cia zróżnicowana jest w za-
leżności od rodzaju inwesty-
cji oraz warunków, w jakich 
ma być realizowana. Na prze-
budowę składu gatunkowego 
drzewostanu przez wprowadze-
nie w nim drugiego piętra po-
moc wynosi 8 137 zł za hektar - 
w przypadku realizacji inwesty-
cji na gruntach w warunkach ko-

rzystnych, a 9 249 zł za hektar na 
gruntach o nachyleniu terenu 
powyżej 12 stopni – informuje 
Klaudia Górska z Biura Prasowe-
go Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. – Wsparcie 
przewidziane na przebudowę 
składu gatunkowego drzewosta-
nu przez dolesianie luk powsta-
łych w wyniku procesu choro-
bowego wraz z zabezpieczeniem 
pniaków po wyciętych drzewach 
na gruntach w warunkach ko-
rzystnych to 12 538 zł za hektar, 
natomiast w przypadku gruntów 
o nachyleniu terenu powyżej 12 
stopni to 14 213 zł za hektar – do-
daje Górska

Na inwestycje w zróżnicowa-

nie struktury drzewostanu przez 
wprowadzenie podszytu właści-
ciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł 
za hektar na gruntach w warun-
kach korzystnych oraz 5 210 zł za 
hektar na gruntach o nachyleniu 
terenu powyżej 12 stopni. Z kolei 
w przypadku zakładania remi-
zy dofinansowanie wynosi 848 
zł, bez względu na powierzchnię 
realizacji inwestycji i rodzaj grun-
tu. Natomiast wysokość wsparcia 
na czyszczenie późne to 764 zł za 
hektar w przypadku realizacji in-
westycji na gruntach w warun-
kach korzystnych, a 917 zł/ha na 
gruntach o nachyleniu terenu po-
wyżej 12 stopni.

Dodatkowo dofinansowanie 

na zabiegi ochronne przed zwie-
rzyną, w przypadku wprowadza-
nia drugiego piętra w drzewosta-
nie lub podszytu, lub dolesiania 
luk, lub założenia remizy wyno-
si: 424 zł za hektar na zabezpie-
czenie sadzonek repelentami, 1 
488 zł za hektar na zabezpiecze-
nie sadzonek osłonkami oraz 
8,82 zł za metr bieżący na ogro-
dzenie remizy siatką metalową 
o wysokości minimum 2 me-
trów. Więcej informacji na por-
talu internetowym, pod nume-
rem bezpłatnej infolinii, tel. 800 
38 0 -84 oraz w punktach infor-
macyjnych w biurach powiato-
wych i oddziałach regionalnych 
ARiMR.  � 

Co powstanie przy Ratuszu?

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Do 11 września 
biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na 
inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska.

Prywatny las 
z dotacją 
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Chocianowianin 
wśród 
najprzystojniejszych 
Dolnoślązaków

Gazeta Wrocławska opublikowała zdjęcia 16 
finalistów konkursu Mister Dolnego Śląska 
2020. W tym doborowym towarzystwie znalazł 
także chocianowianin Sebastian Urbiak.

Mister Polski to konkurs piękności dla mężczyzn. Jak 
informują organizatorzy w ostatnich latach stał się reno-
mowaną marką, dlatego cieszy się dużą popularnością. 
Wśród najprzystojniejszych mężczyzn na Dolnym Śląsku 
znalazł się mieszkaniec Chocianowa, Sebastian Urbiak. 
Postanowiliśmy zapytać, co skłoniło go do uczestnictwa. 

 – Wziąłem udział w konkursie Mistera Dolnego Ślą-
ska, ponieważ uważam, że może być to wspaniała przy-
goda – przyznaje Sebastian Urbiak, finalista tegoroczne-
go konkursu. – Od zawsze interesowałem się modą i mo-
delingiem, więc gdy usłyszałem o konkursie pomyśla-
łem, że to coś dla mnie i muszę wziąć w tym udział. By-
łem twarzą galerii Cuprum Arena i to tam zaczęła się mo-
ja przygoda z modelingiem - dodaje. 

Sebastian Urbiak na co dzień pracuje, uczy się i spę-
dza czas z przyjaciółmi. Dotychczas, dzięki konkurso-
wi na twarz Cuprum Areny w wieku 17 lat współpraco-
wał już z wieloma markami odzieżowymi. Na pytanie 
o swoje przyszłe plany związane z modelingiem, odpo-
wiada bardzo tajemniczo i nie chce zdradzać szczegółów. 
Mamy także ciekawostkę dla jego fanek –  aktualnie nie 
ma dziewczyny.

Chocianowianin przyznaje jednak, że nie spodziewał 
się takiego wyniku w konkursie. Jak donosi Gazeta Wro-
cławska 18 września podczas gali Miss i Mister Dolnego 
Śląska poznamy nowych reprezentantów naszego woje-
wództwa w konkursie Mister Polski. Gratulujemy sukce-
su i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu 
na Mistera Polski oraz w modelingu. 

 

15 sierpnia o godzinie 12.30 burmistrz Tomasz 
Kulczyński wraz z małżonką, a także delegacje 
radnych i przedstawicieli gminnych instytucji 
uczcili pamięć Bitwy Warszawskiej, podczas 
której miał miejsce słynny „Cud nad Wisłą”. 

T o kolejny raz, kiedy Tomasz 
Kulczyński pamięta o waż-
nych datach na kartach na-
szej historii. 

– Bardzo się cieszę, że dziś dzień na-
szej ważnej rocznicy i naszej ogromnej 

radości. Dziś święto zwycięstwa pol-
skiego oręża – mówi burmistrz Tomasz 
Kulczyński. – 100 lat od Wielkiej Bitwy 
Warszawskiej, Cudu nad Wisłą w któ-
rym polscy żołnierze razem, niezależnie 
od pochodzenia, zatrzymali bolszewicką 

nawałę. Zatrzymali ekspansje bolszewi-
ków nie tylko na Polskę, ale na całą Euro-
pę  – przypomina włodarz Chocianowa.

Po złożeniu kwiatów burmistrz wraz 
z małżonką udali się na mszę odpusto-
wą, w której burmistrz złożył inten-
cje za naszą Ojczyznę. W uroczysto-
ściach wzięli udział także: prezydium 
Rady Miejskiej, klub radnych Chocia-
nów 2023, przedstawiciele Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa Wo-
dociągowo Kanalizacyjnego, Regional-
nego Centrum Kultury, Biblioteki oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Upamiętnili  
ważną rocznicę 
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P rzychodnia Zdro-
wia służyć będzie 
mieszkańcom nie 
tylko Trzebnic , 

ale także okolicznych miej-
scowości. Jej zakończenie, 
pomimo trwającej epide-
mii, ma szansę zostać zre-
alizowane jeszcze w tym ro-
ku. Wiadomo, że w placów-
ce funkcjonować będą gabi-
nety: zabiegowy, szczepień 
dzieci zdrowych, lekarza in-

ternisty dla dzieci chorych 
i dla dzieci zdrowych, sto-
matologiczny oraz pomiesz-
czenie dla pielęgniarki śro-
dowiskowej. Dodatkowo po-
wstaje parking obsługujący 
przychodnię. 

Po raz kolejny zaprasza-
my do zdjęć z postępu prac tej 
wyczekiwanej przez miesz-
kańców Trzebnic i okolicz-
nych miejscowości inwesty-
cji.  

Pogoda sprzyja budowie przychodni
Jeszcze pod koniec 
ubiegłego roku budziła 
duże polityczne spory, 
jednak dzisiaj, w dobie 
trwającej epidemii już 
nikt nie ma 
wątpliwości, że 
przyniesie wymierne 
zdrowotne korzyści. 
Budynek Przychodni 
Zdrowia 
w Trzebnicach, bo 
o nim mowa, rośnie 
w oczach, co zresztą 
systematycznie 
dokumentujemy 
zdjęciami. Zapraszamy 
na kolejną porcję 
fotografii z realizacji tej 
inwestycji. 
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Pogoda sprzyja budowie przychodni

Bezpłatna komunikacja autobusowa, która 
przyjęła się w naszej gminie za sprawą 
spełnienia wyborczej obietnicy burmistrza 
Tomasza Kulczyńskiego, funkcjonuje obecnie 
w wakacyjnym rozkładzie jazdy. Już wkrótce 
ma się to jednak zmienić, w związku ze 
zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego.

Pomimo stanu epidemii, Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej planuje organizację roku szkolnego na zasadach, 
jakie obowiązywały przed korona wirusem. Oznacza to, 
że uczniowie będą musieli dojeżdżać do szkół, dlatego 
też pracownicy chocianowskiego magistratu już pracują 
nad organizacją ruchu autobusów w naszej gminie, aby 
mieszkańcy byli zadowoleni.

– Prowadzimy obecnie rozmowy z organizatorem 
przewozów pasażerskich, a także sąsiednimi gminami, 
na temat nowego rozkładu jazdy autobusów. Zamierzo-
nym efektem jest realizacja połączeń, które od września 
dowiozą mieszkańców naszej gminy do pracy i szkół – 
informuje Tadeusz Kehle, naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów.    


Będzie 
nowy 
rozkład 
jazdy Poniżej prezentujemy aktualny rozkład jazdy autobusów
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Ognisko muzyczne 
zaprasza
Regionalne Centrum 
Kultury w Chocianowie 
zaprasza nowych uczniów 
do Ogniska Muzycznego! 
Warto się pospieszyć, 
bo zapisy na rok szkolny 
2020/2021 przyjmowane 
będą tylko do końca 
sierpnia. 

Ognisko muzyczne to nauka gry na 
pianinie, keyboardzie, gitarach (kla-
sycznej, elektrycznej i basowej), a także perkusji, flecie poprzecznym 
i  saksofonie altowym.
– Prowadzimy również zajęcia wokalne, czyli naukę śpiewu. Osoby, któ-
re nie posiadają instrumentu, np. gitary, keyboardu czy fletu, mogą wy-
pożyczyć instrument na cały rok szkolny – zachęcają pracownicy cho-
cianowskiego RCK. 
Aby zapisać się do Ogniska należy wypełnić kwestionariusz zamieszczo-
ny na stronie Regionalnego Centrum Kultury i wysłać na wskazany tam 
adres mailowy. Zapisane osoby zostaną poinformowane o terminie 
przesłuchania wstępnego. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc 
pod numer: 76 818 55 80.
Zapisy odbywają się we wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.30 do 
końca sierpnia.  

Chocianowski ratusz zwrócił się do sołtys Szklar Dolnych Doroty Janusz z prośbą o złożenie wyjaśnień 
dotyczących incydentu, jaki miał miejsce 5 sierpnia 2020 roku podczas Zebrania Wiejskiego 
w Szklarach Dolnych w Domu Gościnnym „Noce i Dnie”.

O sprawie zrobiło się gło-
śno po publikacji na ante-
nie lokalnej telewizji cho-
cianow.tv. Przyczyną tam-
tego zajścia było tłumacze-
nie sołtys, że urzędnicy byli 
już zapraszani na organizo-
wane wcześniej spotkania, 
a to było przeznaczone tyl-
ko dla mieszkańców Szklar 
Dolnych.

– Przedstawiciel gmi-
ny posiadał stosowne za-
bezpieczenia w postaci ma-
seczki ochronnej i ma wie-
dzę o zasadach obowiązu-
jących w czasach epidemii 
koronawirusa oraz działał 
on w zakresie poleceń służ-
bowych – informuje Tade-
usz Kehle, naczelnik Wy-
działu Rozwoju i Utrzyma-
nia Urzędu Miasta i Gminy 

Chocianów. – Podkreślamy, 
że takie zebrania mają cha-
rakter, a wszelkie ogranicze-
nia są niedopuszczalne, tak 
z punktu widzenia przepi-
sów prawa, jak też z punktu 
widzenia dobrych obycza-
jów – podkreśla urzędnik.

W swoim piśmie skie-
rowanym do sołtys Kehle 
zauważa też, że lokal jest 

własnością gminy Chocia-
nów, a pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy w Chociano-
wie mają prawo wstępu na 
wszelkie spotkania organi-
zowane przez organy sołec-
twa. Co więcej, pracownik 
Działu Promocji, Komuni-
kacji Społecznej i Informa-
tyki w ramach swoich obo-
wiązków służbowych miał 

zrobić zdjęcia z tego spotka-
nia, co zostało mu skutecz-
nie uniemożliwione.

– Zgodnie ze statutem 
sołectwa urzędnicy mogą 
brać udział w takim spo-
tkaniu w ramach wykony-
wania swoich obowiązków 
służbowych. Wysłany przez 
nas pracownik urzędu miał 
za zadanie wykonać zdjęcia 
na spotkaniu, a sołtys mu 
tego zabroniła – podsumo-
wuje zajście Krystian Wan 
z tutejszego magistratu.

Czy zachowanie sołtys 
Szklar Dolnych Doroty Ja-
nusz było zgodne z prawem 
i jaki fi nał będzie miała ta 
sprawa? Tego na razie nie 
wiadomo, jednak z pewno-
ścią jeszcze do tego tematu 
powrócimy.   

Sołtys wezwana na dywanik 

S enat przyjął bez 
poprawek ustawę 
o zmianie ustaw 
o statystyce publicz-

nej, o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 roku oraz 
o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i miesz-
kań w 2021 roku. Nowe re-
gulacje dostosowują przepi-
sy dotyczące prowadzenia 
spisów do warunków epide-
mii, m.in. możliwość zbiera-
nia danych spisowych telefo-
nicznie.

– Spis rolny, podobnie jak 
spis powszechny, jest reali-
zowany co około 10 lat we 
wszystkich krajach człon-
kowskich ONZ. Obejmuje 
swoim zasięgiem wszystkie 
gospodarstwa rolne w kraju. 
To bardzo duże i kosztow-
ne badanie, ale i wyjątkowa 
okazja, żeby pozyskać szcze-
gółowe informacje  – powie-
dział dla agencji informacyj-
nej Newseria Biznes Domi-
nik Rozkrut, prezes GUS.

Co istotne w tym roku, 

już od 1 września każdy rol-
nik będzie mógł samodziel-
nie spisać się on-line. Spis rol-
ny potrwa do końca listopa-
da. Obejmie gospodarstwa 
rolne prowadzone zarów-
no przez osoby fi zyczne, jak 
osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej. Udział 
w spisie jest obowiązkowy.

– Najważniejszą zmianą 
w tej edycji jest to, że przy-
kładamy dużą wagę do spisu 
poprzez internet. Będziemy 

apelować do rolników, aby 
wzięli w nim udział poprzez 
stronę internetową, co ogra-
niczy koszty realizacji i my-
ślę, że jest też dla nich najwy-
godniejszą formą. Są też ta-
kie gospodarstwa, które nie 
mają łączy internetowych 
i tutaj będziemy realizować 
spisy pozostałymi kanała-
mi  – mówi Dominik Roz-
krut. – Przygotowaliśmy sze-
reg narzędzi na wypadek po-
trzeby weryfi kacji i identyfi -
kacji naszych rachmistrzów. 

Rolnik, kiedy zapuka do je-
go drzwi rachmistrz spisowy, 
może zażądać okazania od-
powiedniej legitymacji, któ-
ra będzie miała powszechnie 
znany wzór z podpisem dy-
rektora Urzędu Statystyczne-
go – dodaje.

Wszystko po to, aby za-
pewnić jak najwięcej in-
formacji dotyczących pol-
skich gospodarstw rol-
nych. Dane te mają posłu-
żyć do kształtowania krajo-
wej polityki rolnej, a także 

analizy zmian, jakie zaszły 
w rolnictwie w ciągu ostat-
niej dekady. Polska jest zo-
bowiązana również dostar-
czać takie dane na potrzeby 
Eurostatu.

Dla wszystkich, którzy 
obawiają się, że sobie nie po-
radzą z internetowym spi-
sem, Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów prowadzi spe-
cjalne szkolenia, o czym wię-
cej można przeczytać na por-
talu gminnym chocianow.pl.  

  

Spisz się, jak na 
rolnika przystało 

Już za niecały tydzień rozpocznie się ogólnopolski spis rolny. Główny Urząd Statystyczny 
zachęca rolników do samodzielnego spisania się przez internet hasłem „Spisz się, jak na 
rolników przystało”. 
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E-aktywny 
Chocianów
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są 
o złożenie odpowiednich formularzy osobiście w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Chocianowie w pokoju nr 4 lub przesłanie ich pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@chocianow.pl. Zapisy oraz 
szczegóły dostępne także pod numerem telefonu 516 465 910.

Przypomnijmy, że 
gmina Chocianów wraz 
z Fundacją Wspierania 
Zrównoważonego Roz-
woju realizuje projekt 
pod nazwą E-Aktywni 
Mieszkańcy Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Lu-
buskiego, którego celem 
jest podnoszenie kompe-
tencji cyfrowych miesz-
kańców, niezbędnych do 
skutecznego korzystania 
z dostępnych w interne-
cie mediów 

Liczba miejsc jest 
ograniczona – przeszko-
lić może się łącznie 267 
osób, w dwunastooso-
bowych grupach. Jedno 
szkolenie to 12 godzin 
aktywnego kursu, któ-

ry odbędzie się w czę-
stotliwości po 6 godzin 
w ciągu dwóch wyzna-
czonych przez organiza-

tora dni. Każdy z uczest-
ników po zakończonym 
kursie otrzyma certyfi-
kat.  

Sielskie życie 
w Chocianowie
W minioną sobotę na kanale wrocławskiego oddziału Programu 
Trzeciego Telewizji Polskiej, a później także w internecie, widzowie 
mieli okazję poznać jedną z chocianowskich atrakcji. Mowa 
o Ranczu Szalony Koń z Brunowa.

Tematem cyklu jest prezentacja te-
renów wiejskich, jako miejsc, w któ-
rych funkcjonują prężne społeczności 
i jednostki i które swoją aktywnością 
wpływają na rozwój takich miejsco-
wości. Przykład konkretnej osoby bę-
dzie tutaj punktem wyjścia do opisania 
zmieniającej się społeczności lokalnej.

– W wielu przypadkach to właśnie 
pasjonaci realizujący się w działalno-
ści społecznej, biznesowej, kulturalnej, 
artystycznej czy edukacyjnej udowad-
niają, że to, co daleko od metropolii, nie 
musi być symbolem marazmu i nudy  – 
czytamy na stronie Telewizji Polskiej. – 
Cisi rewolucjoniści tworzą więc wioski 
tematyczne, otwierają placówki eduka-
cyjne, własny biznes, odnawiają zabyt-
ki, tworzą teatry czy małe galerie sztu-
ki  – dodają autorzy programu.

W ostatnią sobotę, czyli 22 sierp-
nia o godzinie 18:50 na antenie TVP 
3 Wrocław wyemitowany został naj-
nowszy odcinek programu "Sielskie ży-
cie". Tym razem dziennikarze telewizji 
wzięli na tapetę Ranczo Szalony Koń 
z Brunowa, o czym poinformowali na 
swoim profilu facebookowym właści-
ciele tego ciekawego miejsca.

– Mieliśmy okazję pokazać nasze 
Ranczo w TVP 3 Wrocław. Promuje-

my nasza gminę i zapraszamy do oglą-
dania  – mówiła przed programem Ka-
rolina Duć. – To nie koniec występów 
telewizyjnych w tym roku. Na jesień 
będziemy również w stacji TVN, ale 
na razie więcej szczegółów nie mo-
gę zdradzić  – dopowiada właściciel-
ka Rancza.

Ci którzy nie mieli okazji zobaczyć 
opisywanego odcinka na ekranie tele-
wizora, mogą to nadrobić w internecie 
na stronie programu "Sielskie życie". 
� 

Utrzymanie rowów meliora-
cyjnych jest istotnym zadaniem 
mającym na celu uniknięcie lo-
kalnych podtopień oraz zalewa-
nia posesji po obfitych opadach 
deszczu. Zarośnięte rowy mogą 
nie odprowadzać w odpowied-
ni sposób nadmiaru wody, co po-
woduje podtapianie przyległych 
gruntów. Dzięki współpracy rad-
nego Pawła Barana z urzędnika-
mi tutejszego magistratu znisz-
czeń uda się uniknąć.

– Radny Paweł Baran pilnuje i 
dba o swój okręg i widać jego bar-
dzo duże zaangażowanie w spra-
wy Sołectwa Szklary Dolne – ko-
mentuje burmistrz Tomasz Kul-
czyński. – Cieszy mnie, że jest 
wiele kwestii, w których się zga-
dzamy i współpracujemy dla do-
bra naszej gminy – dodaje.

PGW Wody Polskie jest głów-

nym podmiotem odpowiedzial-
nym za gospodarkę wodną w na-
szym kraju. Wody Polskie prze-
jęły dotychczasowe należności, 
zobowiązania, prawa i obowiąz-
ki Krajowego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej, regionalnych zarzą-
dów gospodarki wodnej, mar-
szałków i starostów.

Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie w Szklarach Dolnych udało 
się także m.in. koszenie porostów 
ze skarp i dna, wykoszenie poro-
stów ręcznie ze skarp rowów, ko-
ron i skarp nasypów, wygrabienie 
wykoszonych porostów oraz zago-
spodarowanie skoszonego, zeschłe-
go porostu traw i krzewów na pobo-
czach dróg. Wszystkie te działania 
poprawią bezpieczeństwo, zarów-
no drogowe, jak i przeciwpowo-
dziowe mieszkańców Szklar Dol-
nych.  

Kolejne 
działania  
w Szklarach 

Kontynuują inwestycje 
w Rakowie
Jeszcze w tym roku 
powstanie ponad 
pół kilometra drogi 
między Chocianowcem 
a Rakowem. Wszystko 
za sprawą umowy 
zawartej pomiędzy 
Starostwem Powiatowym 
w Polkowicach 
a chocianowskim 
ratuszem.

Tutejszy magistrat przekazał 
do powiatu polkowickiego dotację 
w wysokości 60 tys. zł na remont 
nawierzchni drogi powiatowej nr 
1155D, pomiędzy miejscowościa-
mi Chocianowiec i Raków. Zada-
nie ma zrealizować Polkowicki 
Zarząd Dróg Powiatowych. Jest to 
kontynuacja ubiegłorocznej inwe-
stycji, w której wybudowano bli-
sko kilometr nowej nawierzchni.

– Przekazana dotacja z pewno-
ścią pomoże w wykonaniu tej in-
westycji. Naszym mieszkańcom 
bardzo zależało na tej drodze i choć 
jest to droga powiatowa to po roz-

mowach ze starostwem uznaliśmy, 
że nasze wsparcie jest w tym wy-
padku konieczne – mówi Krystian 
Wan z chocianowskiego magistra-
tu. – Wierzę, że jeszcze w tym roku 
mieszkańcy naszej gminy będą mo-
gli korzystać z nowej nawierzchni – 
dodaje urzędnik.

Decyzję w sprawie przekazania 
pieniędzy podjęli radni na począt-
ku czerwca tego roku. Rok 2020 
z pewnością zostanie w pamięci 
mieszkańców Rakowa, jest to bo-

wiem kolejna inwestycja w tam-
tym okręgu wyborczym, o któ-
rą zabiegał radny Artur Wandycz. 
Przypomnijmy, że właśnie trwa 
budowa sieci wodociągowej dla 
zapewnienia dostawy wody pitnej 
i do celów przeciwpożarowych dla 
mieszkańców wsi Raków. Jak nie-
oficjalnie wiadomo wykonawca, 
firma EKO-Budowa z końcem lip-
ca zgłosiła ukończenie i gotowość 
odbioru III i IV etapu inwestycji. 

  

Szklary Dolne mogą poszczycić się czystymi rowami. 
Wszystko za sprawą interwencji radnego Pawła Barana 
u burmistrza Chocianowa Tomasza Kulczyńskiego. Po 
tych rozmowach magistrat zwrócił się do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyczyszczenie 
rowów.
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Ataki na mieszkańców są „strasznie słabe”
Swoją bezradność pokazuje opozycja, która dotychczas zajęta była w mediach społecznościowych atakami wymierzonymi w burmistrza Chocianowa Tomasza 
Kulczyńskiego, jego urzędników i radnych, którzy wspierają "Czas na zmiany". Tym razem swoją frustrację zaczęto wylewać także w kierunku zwykłych 
mieszkańców, którym podobają się inicjatywy podejmowane w tej kadencji.

Wszystkie zmiany na lep-
sze, pozyskiwanie środków, 
nowe inwestycje oraz impre-
zy, które przyciągają do Cho-
cianowa nie tylko mieszkań-
ców naszej gminy są obśmie-
wane i krytykowane w sie-
ci. Tym razem, kojarzeni po 
metodach z totalną opozy-
cją, jednak nadal nieznani 
sprawcy, którzy od początku 
tej kadencji postanowili wy-
śmiewać działania burmi-

strza, teraz uderzyli w zwy-
kłych mieszkańców, chwalą-
cych inicjatywy swojego wło-
darza.

Takim niesmacznym me-
todom sprzeciwiają się na-
wet ludzie kojarzeni z wyra-
żania poparcia dla działań 
totalnej opozycji (grafika 
poniżej). Jaki jest cel takich 
metod? Obśmianie i znie-
chęcenie ludzi do zgodnego 
z własnym sumieniem chwa-

lenia działań podejmowa-
nych przez burmistrza Toma-
sza Kulczyńskiego. Wciąga-

nie mieszkańców w prywat-
ną walkę polityczną, będą-
cą efektem żalu po przegra-

nych wyborach jest "strasz-
nie słabe". Mamy nadzieję, 
że mieszkańcy Chocianowa 

nie wezmą do siebie tych za-
czepek opozycji. 
� 

Chocianów promowany w regionie 
Samochód gminy Chocianów wraz z przyczepą 
reklamującą Leśny Zakątek jeździ po Lubinie. 
Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców 
sąsiednich miejscowości do kupna działki 
budowlanej w naszej gminie. Okiem swojej kamery 
uchwyciła to ekipa lokalnej telewizji Chocianow.tv.

Przypomnijmy, że „Le-
śny Zakątek” to spełnienie 
obietnicy burmistrza Toma-
sza Kulczyńskiego z 2018 
roku. Włodarz naszej gmi-
ny jeszcze podczas kampa-
nii wyborczej obiecał sprze-
daż działek za połowę ich ce-

ny dla benefi cjentów progra-
mu 500+. Już po wyborach 
postanowił rozszerzyć dane 
wyborcom słowo. Dlatego 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej pojawiło się ogło-
szenie pierwszego przetar-
gu ustnego nieograniczone-

go na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowych w nowo po-
wstającym osiedlu domków 
jednorodzinnych.

Nieofi cjalnie dowiedzie-
liśmy się, że tereny cieszą się 
dużym zainteresowaniem. 
Zapewne taki efekt udało się 
osiągnąć za pośrednictwem 
reklamy, która podróżuje 
po miastach naszego regio-
nu. Lokalna telewizja Cho-
cianow.tv uchwyciła okiem 
swojej kamery tę akcję pro-
mocyjną.   

P rzypomnijmy, 
że organiza-
torem całej 
imprezy, jest 

Fundacja Głos Regionu 
we współpracy z Regio-
nalnym Centrum Kul-
tury. W każdą sobotę 
sierpnia w godzinach 
od 19 do 23 na terenie 
przy stawie w Chocia-
nowskim Parku Pia-
stowskim fani różnych 
rodzajów muzyki mogą 
znaleźć coś odpowied-
niego dla siebie.

– Cieszymy się, że 
do Chocianowskie-
go Parku Piastowskie-
go powracają Wieczor-
ki Muzyczne w nowym 
formacie, już nie tylko 
muzyka klasyczna, ale 
także muzyka rozryw-
kowa, muzyka house – 
wylicza Krystian Wan 
z tutejszego magistra-
tu. – Bardzo dużym za-

interesowaniem cieszą 
się dmuchańce dla dzie-
ci. Zapraszamy wszyst-
kich już w następną so-
botę, również tych naj-
młodszych, by skorzy-
stać z tych atrakcji. To 
wszystko jest dla Pań-
stwa - dodaje Wan.

Lokalna telewi-
zja przygotowała tak-
że nagranie, na którym 

widać radośnie bawią-
ce się dzieci oraz doro-
słych, którzy przyszli 
skorzystać z pozosta-
łych atrakcji. Wszyst-
kim uczestnikom im-
prezy pomysł reakty-
wacji imprezy bardzo 
się spodobał. Miesz-
kańcy starali się także 
zachowywać bezpiecz-
ne odległości.

– Bardzo nam ten 
burmistrz pasuje, stara 
się. Wiadomo, że pie-
niędzy nie ma za du-
żo, Dzień Jagody su-
per zrobił, także ludzie 
mają bardzo dobrą opi-
nię o tym. Ile może to 
się stara i ja jestem bar-
dzo zadowolona z te-
go burmistrza – powie-
działa jedna z mieszka-

nek Chocianowa. – Ni-
gdy tak nie było za żad-
nego burmistrza, jak 
w tej chwili – dodała na 
koniec.

W najbliższą sobotę, 
29 sierpnia odbędzie się 
ostatnie muzyczne spo-
tkanie w Chocianow-
skim Parku Piastow-
skim. Wszystkich ser-
decznie zapraszamy!   

Wieczorki 
muzyczne 
powróciły!

Pomysł burmistrza Tomasza Kulczyńskiego powrócił w nowej 
odsłonie. W  Chocianowskim Parku Piastowskim mieszkańcy 
naszej gminy znów mieli okazję miło spędzić czas. Były 
girlandy, leżaki, a także muzyka płynąca z rozmieszczonych 
w parku głośników. Dla tych, którzy nie skorzystali jeszcze 
z takiej formy letniej rozrywki, w najbliższą sobotę mają 
ostatnia szansę, by to nadrobić. 
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Z espół z Parchowa 
na mecz do Lubina 
udał się w 10 dziesięć 
osób, co już zwiasto-

wało problemy. Przypomnij-
my, że na boisku gra 11 za-
wodników, nie wspomina-
jąc już o rezerwowych, z któ-
rych usług  trener Jan Bogacki 
nie mógł tego dnia skorzystać. 
Ostatecznie to jednostron-

ne widowisko zakończyło się 
pewnym zwycięstwem Iskry. 
To jednak nie koniec proble-
mów Victorii Parchów. Pod-
czas niedawnego Wydziału 
Gier Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej, który odbył się 
w Podokręgu Legnica, zapadła 
decyzja o zakwalifi kowaniu te-
go meczu jako walkowera oraz 
nałożeniu kary fi nansowej na 

klub za występ nieuprawnio-
nego zawodnika.

Tym samym budżet klubu 
zarządzanego przez Annę Pi-
chałę uszczupli się o środki fi-
nansowe. Brak osób chętnych 
do grania w klubie z Parchowa 
z całą pewnością nie może na-
pawać optymizmem. Szczegól-
nie, gdy dodamy, że Victoria 
z problemami kadrowymi bory-

kała się już w poprzednim sezo-
nie. Wtedy punkty wywalczy-
ła jedynie w dwóch z dziesięciu 
meczów, wyprzedzając w tabe-
li klasy B tylko rezerwy Orlika 
Okmiany. Po raz ostatni zespół 
z Parchowa wygrał mecz pod 
koniec ubiegłego roku, a do-
kładnie 3 listopada, gdy poko-
nał wspomniany zespół z gmi-
ny Chojnów.    

Stal liderem 
tabeli!
4 zwycięstwa i jedna porażka – 
pewnie niewielu spodziewało się 
tak udanego początku sezonu dla 
Stali Chocianów, którzy jeszcze nie 
tak dawno cudem uniknęli spadku 
do okręgówki. 

Podopieczni trenera Mirosława Wolana po pięciu 
kolejkach zajmują aktualnie pozycje lidera tabeli IV 
ligi dolnośląskiej (grupa zachodnia). W ostatniej ko-
lejce chocianowianie pewnie pokonali na wyjeździe 
ekipę Orli Wąsosz 2:0.
Po wyjazdowej porażce z 0:3 z Górnikiem Złotoryja na 
inauguracje sezonu zawodnicy z Chocianowa w każ-
dym kolejnym spotkaniu zdobywali komplet punktów. 
W drugiej kolejce Stal skromnie pokonała Orkan Szcze-
drzykowice 1:0, a w kolejnych trzech meczach pewnie 
ogrywali KS Legnickie Pole (5:2 na wyjeździe), Kuźnię 
Jawor (2:0 u siebie) i Orlę Wąsosz (2:0 na wyjeździe). 
W ostatnim z wymienionych pojedynków gole dla na-
szego zespołu zdobyli Tomisław Żmuda i Rafal Burda, 
którzy trafilai do siatki rywali w drugiej połowie. 
Aktualnie drugie i trzecie miejsce w tabeli zajmują 
odpowiednio Sparta Rudna i Odra Ścinawa. W naj-
bliższej podopieczni Mirosława Wolana podejmą na 
własnym stadionie drużynę Lotnika jeżów Sudecki. 
Początek spotkania w niedzielę 30 sierpnia o godz. 
17. Tradycyjnie pojedynek będzie transmitowany na 
antenie lokalnej telewizji chocianow.tv.
Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie tylko z po-
wodu wybuchu epidemii korona wirusa piłkarze 
Stali Chocianów nie spadli do niższej klasy rozgryw-
kowej. Po 16 meczach chocianowianie z dorobkiem 
zaledwie 10 pkt plasowali się na przedostatniej po-
zycji w tabeli.    

Klęska na boisku, 
a potem jeszcze kara

Szybsze testy na 
koronawirusa w Polkowicach
Przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowot-
nych powstał punkt pobrań wymazów na 
obecność korona wirusa. Jest dostępny dla 
wszystkich mieszkańców naszego regionu.

Nowy punkt pobrań skróci czas oczekiwania na testy 
i ich wyniki. Badania będą wykonywane od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9-15. Punkt obsługują pracow-
nicy Szpitala Powiatowego w Bolesławcu. W naszym po-
wiecie do tej pory zdiagnozowano pozytywnie 52 osoby. 
Aktualnie na kwarantannie przebywa 180 osób.

Testy na SARS-CoV-2 wykonywane będą osobom 
z podejrzeniem o zakażenie (np. ze względu na kontakt 
z zarażonym) lub zakażonym wirusem, planującym le-
czenie szpitalne lub wyjazd do sanatorium, korzystają-
cym z rehabilitacji, podróżnym przekraczającym grani-
cę, którzy są w związku z tym na kwarantannie, a także 
na zlecenie sanepidu.   

To nie był udany początek rozgrywek w wykonaniu piłkarzy Victorii 
Parchów. Klub z naszej gminy nie dość, że doznał druzgocącej porażki 
0:11 z rezerwami Iskry Księginice, to jeszcze otrzymał karę 
wymierzoną przez Wydział Gier Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.


