
W  innych miastach 
naszego regionu 
nie byłoby to żad-
ną  nowością,  po-

nieważ na terenie prawie każdego 
z nich funkcjonują już podobne pla-
cówki. Inaczej było natomiast przez 
wiele lat w Chocianowie, gdzie nie 
czyniono skutecznych starań w tym 

kierunku. Udało się dopiero teraz, 
gdy burmistrzem został Tomasz 
Kulczyński. Otwarcie pierwszego 
żłobka z pewnością nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie podjęcie sto-
sownej uchwały przez miejscowych 
radnych, która zagwarantowała do-
płaty do każdego dziecka. To spra-
wiło, że zainteresowanie utworze-

niem takiej placówki było napraw-
dę spore , a w konsekwencji dopro-
wadziło to do jego powstania.

Od stycznia w „Serduszkolan-
dii” opiekę znalazło 23 dzieci, jed-
nak wszystko wskazuje na to, że 
w najbliższym czasie będzie trzeba 
otworzyć kolejną grupę. 

 Więcej na str. 3 

Sylwester z gwiazdami
Drugi rok z rzędu w Chocianowie 
zorganizowano imprezę 
sylwestrową dla mieszkańców. 
Tym razem zabawa odbyła się 
w hali widowiskowo-sportowej, 
a na scenie mogliśmy zobaczyć m.
in. discopolowy zespół Mejk oraz 
rapera Nowatora. 
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Orkiestra zagrała 
w Chocianowie!
Za nami już 28. fi nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Do tej ogólnopolskiej 
akcji Jurka Owsiaka tradycyjnie 
dołączył Chocianów, którego sztab, tak 
jak w latach poprzednich, mieścił się 
w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury. 
Przypomnijmy, że w tym roku pieniądze 
zbierane są na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
potrzebujących różnego rodzaju operacji.
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  Nowy rok rozpoczął się idealnie dla 
wszystkich rodziców najmłodszych dzieci 
w Chocianowie. 4 stycznia nastąpiło bowiem 
oficjalne otwarcie „Serduszkolandii”, czyli 
pierwszego żłobka w naszej gminie.

4 MILIONY NA 
WYMIANĘ PIECÓW!

KOŃCÓWKA MINIONEGO ROKU PRZYNIOSŁA 
BARDZO DOBRĄ INFORMACJĘ DLA MIESZKAŃCÓW 

MIASTA I GMINY CHOCIANÓW. DO ICH KIESZENI 
POPŁYNĄ BOWIEM PONAD CZTERY MILIONY ZŁOTYCH. 

ŚRODKI TE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA WYMIANĘ 
STARYCH PIECÓW.

PIERWSZY ŻŁOBEK 
W CHOCIANOWIE

STR. 4

 OTWARTY!
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T o już kolejna edycja 
wspólnej sylwestro-
wej zabawy w Cho-
cianowie. Przed ro-

kiem mieszkańcy  bawili  się 
w Rynku, natomiast tym razem 
zdecydowano imprezę przenieść 
do miejscowej hali widowisko-

wo-sportowej. Nie ma się czemu 
dziwić, ponieważ zadaszony 
obiekt daje o wiele większe moż-
liwości, szczególnie w przypad-
ku niekorzystnej pogody. 

 2019 rok mieszkańcy Cho-
cianowa żegnali w rytmach ze-
społu MEJK, który jest doskona-

le znany fanom disco polo cho-
ciażby z takich utworów jak „Bo 
to miłość” czy „Tańczę z nim do 
rana”. Zresztą tytuł drugiego 
z wymienionych utworów ide-
alnie pasuje do tego wyjątkowe-
go wydarzenia. Zanim jednak 
na scenie pojawiła się gwiazda 

wieczoru, 
wcześniej 
zaprezen-
towali się na 

niej DJ Tiger-
ro & Ziberman, 

a także raper Nowa-
tor, który zaśpiewał m.in. swój 
największy przebój „Z lewa do 
prawa”. 

– Kolejna udana impreza 
z inicjatywy burmistrza To-
masza Kulczyńskiego. Sylwe-
ster w hali sportowej okazał się 

strza-
ł e m 

w  dz ie -
siątkę – uwa-

ża  Krystian Wan 
z chocianowskiego ma-

gistratu. – Zabawy dla dzie-
ci, występy gwiazd oraz food 
trucki cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Widać, że z ro-
ku na rok na imprezę sylwe-
strową przybywa coraz więcej 
osób, co bardzo cieszy – doda-
je szef wydziału promocji Urzę-
du Miasta i Gminy Chocianów. 

Wszystko wskazuje na to, 
że sylwestrowa zabawa na stałe 
wpisze się już w kalendarz im-
prez organizowanych w Cho-
cianowie.   

O czym radni rozmawiali 
ze strażakami?
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Dolnych przyjęli 
w swojej remizie burmistrza Chocianowa Tomasza Kulczyńskiego oraz 
chocianowskich. Podczas spotkania omówiono listę potrzeb jednostki.

Oprócz  burmistrza 
w  spotkaniu udział wzię-
li:  przewodniczący  ra-
dy Janusz Ślipko oraz wi-
ceprzewodniczący  Piotr 
Wandycz, a  także  radni 
Jerzy Bałecki, Paweł Ba-
ran, Andrzej Kuśmierczyk 
i Artur Wandycz. Gospo-
darzy,  czyli przedstawi-
cieli OSP w Szklarach Dol-
nych reprezentował nato-
miast prezes Krystian Dzi-
ki oraz członek zarządu 
Dariusz Pielech. 

–  Spotkanie dotyczy-
ło  spraw bieżących,  jak 
ewentualnego zakupu nie-
zbędnego sprzętu gaśni-
czego, kilku kompletów 
specjalnych  ubrań,  na-
prawy nagrzewnic w bok-
sach garażowych, oświe-
tlenia terenu dookoła re-
mizy – wylicza wiceprze-
wodniczący  Piotr Wan-
dycz.  –  Zasugerowałem 
też, że warto przeprowa-
dzić szkolenia z kwalifi ko-
wanej pierwszej pomocy 

na terenie gminy dla na-
szych  druhów  –  dodaje 
radny, który na co dzień 
pracuje  w  Państwowej 
Straży Pożarnej w Polko-
wicach.

Omówione  zostały 
również tegoroczne zawo-
dy gminne ochotniczych 
straży pożarnych. wstęp-
nie ustalono, że odbędą 
się one w czerwcu w Szkla-
rach Dolnych. 
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Kto nowym radnym? 
Mieszkańcy zadecydują
W najbliższą niedzielę, 
czyli 19 stycznia, 
odbędą się wybory 
uzupełniające do 
Rady Miejskiej 
w Chocianowie. Do urn 
wyborczych udadzą się 
mieszkańcy ulic: 3 Maja, 
Aptecznej, Fabrycznej, 
Ogrodowej, Ratuszowej, 
Targowej, Tylnej, Zaułek 
Fabryczny oraz Stefana 
Żeromskiego.

Wybory  uzupełniające 
zostały zarządzone po tym, 
jak z mandatu radnej zrezy-
gnowała Izabela Szwed. O jej 
miejsce w chocianowskiej ra-
dzie od kilku tygodni walczy 
czworo kandydatów z okrę-
gu numer 5: Krzysztof Ko-
walczyk, Mateusz Sarżyński, 
Katarzyna  Pikulska-Danis 
oraz Henryk Osoliński. 

Pierwszy  z nich  jest do-
skonale  znany  mieszkań-
com  Chocianowa,  ponie-
waż był już radnym przez kil-
ka poprzednich lat. W ostat-
nich wyborach wyborcy z je-
go okręgu pokazali mu jednak 
„czerwoną kartkę”, przerywa-
jąc tym samym jego samorzą-
dową karierę. Parcie na zasia-
danie w radzie miejskiej skło-
niło Krzysztofa Kowalczyka 
do zmiany okręgu wyborcze-

go, co z kolei może się  oka-
zać sporym zagrożeniem dla 
mieszkańców, którzy fi zycz-
nie mogą stracić reprezentan-
ta swojej okolicy w radzie. 

Kolejnym  przegranym 
wyborów w 2018 roku jest 
Henryk  Osoliński,  które-
go sytuacja jest jednak zgo-
ła odmienna od Kowalczyka. 
Po pierwsze, on o mandat po-
walczy w swoim okręgu wy-
borczym, a po drugie, w po-
przednich wyborach okazał 
się gorszy jedynie od Izabeli 
Szwed, stając się naturalnym 
następcą  dotychczasowej 
radnej okręgu nr 5. Osoliń-
ski przed wyborami nie od-
cina się ani od rządzącej ko-
alicji ani od mniejszości bę-
dącej opozycji. Jak sam prze-
konuje – musi najpierw zoba-
czyć, jak wygląda współpra-
ca z obecnymi radnymi. 

Dwójka pozostałych kan-
dydatów  to  osoby  powią-
zane z partiami polityczny-
mi. Katarzyna Pikulska-Da-
nis w 2018 roku startowała 
do Rady Powiatu Polkowic-
kiego z ramienia KKW Plat-
forma.Nowoczesna  Koali-
cja Obywatelska, zaś Mate-
usz Sarżyński to osoba moc-
no sympatyzująca z Konfe-
deracją. Szyld PO z pewno-
ścią  splendoru w  Chocia-

nowie nie przynosi, o czym 
wielokrotnie mogliśmy się 
już przekonać. Biorąc nato-
miast pod uwagę preferencje 
polityczne  zwłaszcza  star-
szych mieszkańców, popar-
cie dla partii Janusza Korwi-
na-Mikke przypuszczalnie 
nie będzie atutem, który da 
zwycięstwo Sarżyńskiemu. 

O tym, kto zostanie no-
wym radnym zadecydują 
jednak sami wyborcy, a klu-
czowa może być mobilizacja 
poszczególnych elektora-
tów. W 2018 roku do zwycię-
stwa w okręgu numer 5 wy-
starczyło 86 głosów. O 13 
mniej uzyskał ich wówczas 
Henryk Osoliński, zaś za jego 
plecami uplasował się Mate-
usz Sarżyński. Pozostali kan-
dydaci wtedy nie wystarto-
wali, więc trudno ocenić ich 
szansę na wygraną w nad-
chodzących wyborach.   

Chocianowianie 
wspólnie 
przywitali 
Nowy Rok! 
Gwiazdy sceny muzycznej, 
zabawy dla najmłodszych i pyszne 
dania z różnych zakątków świata 
– a wszystko to w jednym miejscu. 
W Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Chocianowie i przed nią zebrały 
się tłumy mieszkańców, którzy 
postanowili wspólnie pożegnać 
stary i przywitać nowy 2020 rok! 
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Dzięki 
burmistrzowi 
rower 
naprawisz 
sam
W Chocianowie pojawiła się bo-
wiem kolejna samoobsługowa 
stacja naprawy rowerów. Mieści 
się ona przy CDT Medicus, a zosta-
ła zakupiona za prywatne pienią-
dze burmistrza Tomasza Kulczyń-
skiego. Pierwsza taka stacja sta-
nęła już jakiś czas temu przy ulicy 
Głogowskiej (koło RAG). Za nią 
również zapłacił szef chocianow-
skiego samorządu.

Masz przebitą oponę w swoim ro-
werze? Musisz dokręcić śrubkę, 
ustawić hamulce lub wyregulować 
siodełko? Teraz to nie problem. 
Podstawowe naprawy możesz wy-
konać sam. Na terenie Chocianowa 
zamontowano kolejną stację na-
prawy rowerów, którą z własnych 
sfinansował burmistrz. – To taki 
mój mały prezent dla Państwa w 
związku z obietnicą wyborczą. Bę-
dę się starał, aby do 2023 roku po-
jawiły się następne – mówi bur-
mistrz Chocianowa Tomasz Kul-
czyński.
Jak czytamy na stronie polskiego 
producenta stacji zaletą tego mo-
delu jest niewielki rozmiar, co 
umożliwia montaż niemal w każ-
dym miejscu. Konstrukcja obudo-
wy została wykonana ze stalowe-
go profilu – malowanego proszko-
wo lub plastycznie. Linki ze stali 
nierdzewnej wychodzące z wnę-
trza urządzenia służą do umoco-
wania na nich narzędzi.
– Wbrew twierdzeniom opozycji 
burmistrz skrupulatnie realizuje 
swoje obietnice, nawet te które 
wiążą się z wydatkowaniem jego 
prywatnych środków finansowych 
– podsumowuje Krystian Wan, 
szef referatu promocji w chocia-
nowskim magistracie.
Urządzenie jest zamontowane do 
podłoża za pomocą antykradzie-
żowych kotw. Specjalny kod QR 
znajdujący się z przodu stacji 
umożliwia dotarcie do publikacji 
internetowych z instrukcjami na-
praw podstawowych usterek. 

Nowy parking już gotowy!
Miejski Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w 
Chocianowie zakończył budowę 
nowych miejsc parkingowych 
przy ulicy Fabrycznej. W ramach 
inwestycji  została wyłożona 
szara kostka betonowa, na której 
miejsca parkingowe znajdzie sie-
dem samochodów.
Łączny koszt inwestycji to 15 
tys. złotych. – W tej 
kwocie mieści się 
pełna dokumen-
tacja: ustalenia, 
uzgodnienia i 
pozwolenia, w 
tym także po-
zwolenie Woje-
wódzkiego Konser-

watora Zabytków, ponieważ ten 
teren jest objęty jego ochroną – 
wylicza Elżbieta Kowalczuk, dy-
rektor Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej.
Swój udział przy powstaniu par-
kingu miał także Henryk Osoliń-
ski, który zabiegał w ratuszu o 
wykonanie tej inwestycji. – Cie-

szę się, że moja prośba 
została pozytywnie 

rozpatrzona. To po-
kazuje, że jeśli się 
chce, to można 
współpracować 
dla dobra miesz-
kańców – mówi 

Henryk Osoliński.  

W   prakt y-
ce  placów-
ka  zaczęła 
funkcjono-

wać we wtorek 7 stycznia, ale 
już kilka dni wcześniej rodzi-
ce wraz ze swoimi dziećmi 
mogli poznać nowe miejsce 
podczas specjalnie przygo-
towanego dnia otwartego. – 
Witam Państwa bardzo ser-
decznie, rodziców i pociechy 
– tymi słowami rozpoczęła 
oficjalną część dyrektor no-
wo otwartej placówki Luiza 
Sałaj, po czym przedstawiła 

kadrę, która będzie zajmować 
się maluchami. Na otwar-
ciu obecna była także Izabela 
Szwed, radna Rady Miejskiej 
w Chocianowie, która kil-
ka tygodni temu zrezygno-
wała z mandatu. W placów-
ce opiekę znajdzie ponad 20 
dzieci. Plany na rozwój tego 
miejsca są ambitne, bowiem 
twórcy chcą uruchomić tak-
że drugą grupę, w której 
miejsce znajdą kolejni 
mali mieszkańcy na-
szej gminy.

– Żłobek wraca 
do  Chocianowa, 
mam nadzieję, że 
Państwa pociechy 
będą czuły się w nim 
dobrze,  bezpiecznie 
i radośnie – podkreśla To-
masz  Kulczyński,  bur-
mistrz Chocianowa. To ko-
lejna obietnica wyborcza, 
która została zrealizowa-
na przez włodarza gminy. 

O  tym 
jak waż-

na  jest  to 
i nwe s t y c j a 

podkreślało wiele osób już 
podczas kampanii wybor-
czej, podkreślając potrzebę 
powstania takiej placów-
ki. Tak też się stało i biorąc 

pod uwagę ogromne zainte-
resowanie Serduszkolandia 
problemów z obłożeniem 
mieć nie powinna. Szcze-
gólnie biorąc pod uwagę 
szereg atrakcji i dodatko-
wych zajęć dla najmłod-
szych, które przygotowuje 
kadra pedagogiczna.

Placówka  realizować 
będzie łącznie ponad dzie-
sięć bloków tematycznych, 
w  tym  także  logopedię, 
miesięczne  bilanse  dzie-
ci (badanie wzrostu, wagi 
i ogólnego rozwoju) oraz 
rehabilitację indywidualną.

  

Barwny Orszak  
przeszedł ulicami miasta
Ulicami Chocianowa przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Tradycyjna 
procesja zorganizowana została 
w tym roku przez chocianowską 
parafię oraz Regionalne 
Centrum Kultury. 

Podobne marsze organizowane są 
w tym roku w ponad 870 miastach 
w całej Polsce. Zwykle udział w nim 
biorą mieszkańcy poprzebierani  za 
aniołów, diabłów, rycerzy i oczywi-
ście królów. Każdy może się przyłączyć 
lub przyjść i po prostu popatrzeć na 
barwny korowód. Podobnie było tak-
że w Chocianowie, gdzie orszak ruszył 
spod kościoła pw. Św. Józefa Robotni-
ka. Następnie całą grupą przemaszero-

wano w kierunku ulicy Fabrycznej, Ra-
tuszowej oraz Placu Wolności. 

W chocianowskim Orszaku Trzech 
Króli  wzięło  udział  kilkaset  osób. 
Wśród nich był burmistrz Tomasz Kul-
czyński, członek zarządu powiatu po-
lkowickiego Franciszek Skibicki, a tak-
że senator Dorota Czudowska. 

Żłobek w Chocianowie 
już otwarty!Na tę chwilę 

mieszkańcy Cho-
cianowa czekali 
bardzo długo. 
W ostatnich 
dniach otwarta 
została „Serdusz-
kolandia”, czyli 
pierwszy żłobek 
w naszej gminie. 

Przyrodnicze zajęcia edukacyjne z leśnikiem w Szkole 
Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Trzebnicach zachwyciły zarówno dzieci, jak 
i pedagogów. Paweł Pawłowski z Nadleśnictwa 
w Chocianowie opowiedział maluchom o swojej pracy 
oraz zwyczajach zwierząt zamieszkujących polskie lasy.

Przedszkolaki miały okazję 
podziwiać wspaniałe  ekspo-
naty borsuka, wydry oraz bo-
bra, które zostały pieczołowi-
cie wygłaskane i przytulone. 
Dzieci podczas quizu wykaza-
ły się sporą wiedzą o leśnych 
zwierzętach. Wspaniałą nie-
spodzianką była dla najmłod-
szych tablica dźwiękowa z od-
głosami zwierząt i zabawa w ry-
kowisko.

Na zakończenie zajęć wy-
chowankowie  podstawówki 
w Trzebnicach zaimponowa-
li leśniczemu, zaskakując swo-
ją wiedzą  i doświadczeniem 
w temacie dokarmiania pta-
ków. Nie obyło się też bez po-
dziękowań i drobnych upomin-
ków. Uczniowie otrzymali ko-
lorowankami z kredkami oraz 
karmnik dla ptaków.

 

Poznawali zwyczaje zwierząt
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Współpraca, 
która 
poprawi 
jakość 
nauczania
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Szklarach Dolnych do listy sukcesów 
może dopisać umowę o współpracy 
z Uczelnią Jana Wyżykowskiego w Polko-
wicach. Dzięki temu powinna poprawić 
się jakość nauczania i pracy kadry peda-
gogicznej.
Szkoła w Szklarach Dolnych kładzie na-
cisk na kształtowanie postaw obywatel-
skich i patriotycznych. Dotychczas udało 
się zorganizować m.in. Gminne Turnieje 
Historyczne oraz utworzyć Szkolną Izby 
Pamięci. Przedsięwzięcia te powiodły się 
dzięki pozyskaniu zewnętrznych grantów 
oraz patronów. 
Powodem zawarcia umowy z polkowicką 
uczelnią była dotychczasowa, bardzo do-
bra współpraca szkoły z tą placówką. 
Przyczyniła się do tego wysoka jakość 
pracy pedagogów oraz najwyższe wyniki 
w gminie podczas egzaminu ósmoklasi-
stów. Porozumienie gwarantuje uczniom 
i nauczycielom dostęp do najnowszych 
osiągnięć naukowych i dydaktycznych, 
stałe doskonalenie oraz wsparcie w po-
staci aparatury naukowo-dydaktycznej. 
W wyniku współpracy z Uczelnią w szko-
le nastąpi podniesienie jakości pracy ka-
dry pedagogicznej oraz systematyczna 
poprawa efektów nauczania.   

Gmina otrzymała 4 mln zł na wymianę pieców
Gmina Ścinawa 
wspólnie z kilkoma 
innymi gminami 
Zagłębia Miedziowego 
otrzymała ponad 
16,5 mln zł dotacji 
unijnej. Środki te będą 
przeznaczane na 
wymianę źródeł ciepła. 
O tym niewątpliwym 
sukcesie poinformował 
burmistrz Chocianowa 
Tomasz Kulczyński 
podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej. Do naszej 
gminy trafi  4 mln zł.

Chocianów wspólnie ze 
Ścinawą, Lubinem, Procho-
wicami i Rudną, Chocianów 

wziął udział w konkursie Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020 w ra-
mach działania „Efektyw-
ność energetyczna w budyn-
kach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym”. 
Łącznie wymienionym gmi-
nom przyznano ponad 16,5 
miliona złotych.

– Wczoraj zapadła bardzo 
ważna decyzja, bardzo dobra 
wiadomość dla naszej gminy 
– mówił na niedawnej sesji 
burmistrz Chocianowa To-
masz Kulczyński.  - Udało 
nam się pozyskać 4 miliony 
złotych dofi nansowania na 
wymiany piecyków. Będzie-

my informowali państwa na 
bieżąco, w jaki sposób bę-
dzie można uzyskać dofi nan-
sowanie – dodał szef chocia-
nowskiego samorządu. 

Maksymalny limit moż-
liwej do uzyskania gratyfi -
kacji ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to 85 procent 
wydatków  kwalif ikowa-
nych. Oznacza to, że miesz-
kańcy, którzy będą chcie-
li skorzystać ze środków na 
wymianę domowego źródła 
ciepła, będą musieli wyło-
żyć z własnej kieszeni tylko 
15 proc. wartości takiej in-
westycji. 

 

P okrzywdzoną jest ma-
łoletnia  dziewczyna 
w wieku poniżej 15 ro-
ku życia. Zarzuty w tej 

sprawie usłyszały już dwie oso-
by, które najbliższe trzy miesiące 
spędzą w areszcie. Kolejną nato-
miast podejrzewa się o utrudnia-
nie śledztwa. Nieofi cjalnie wie-
my, że w sprawę zamieszany jest 
Mikołaj O.,  komentator  życia 
w naszej gminie.

Ze względu na dobro śledz-
twa, a przede wszystkim dobro 
małoletniej pokrzywdzonej pro-
kuratura nie ujawnia zarówno 
szczegółów śledztwa, jak i same-
go zatrzymania. – Mogę tylko po-
twierdzić, że w toku prowadzo-

nego śledztwa przez Prokuraturę 
Rejonową w Lubinie w sprawie 
przestępstw o charakterze sek-
sualnym na szkodę małoletniej 
dziewczyny w wieku poniżej 15 
lat policja zatrzymała dwie oso-
by, kobietę i mężczyznę. Każda 
z nich ma postawione po dwa 
zarzuty, w tym działanie wspól-
nie i w porozumieniu. Prokura-
tor skierował wobec nich wnioski 
o ich tymczasowe aresztowanie 
na okres trzech miesięcy. Wnio-
ski te zostały już uwzględnione 
przez sąd – informuje Lidia Tka-
czyszyn, rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej w Legnicy.

Warto zauważyć, że w sprawę 
zamieszana jest również trzecia 

osoba – mężczyzna, którego po-
dejrzewa się o podżeganie mat-
ki dziewczynki do składania fał-
szywych zeznań. – Miało to na 
celu ekskulpować (uniewinniać, 
oczyszczać z zarzutów – przyp. 
red.) podejrzanych od popełnie-
nia tego czynu. Tym sposobem 
utrudniano postępowanie kar-
ne. Wobec tej osoby stosowane 
są wolnościowe środki zapobie-
gawcze – dodaje prokurator.

Do przestępstw miało  do-
chodzić w okresie od listopada 
ubiegłego roku do stycznia bie-
żącego roku w okolicach Cho-
cianowa.

Jak  się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy,  zatrzymanie  przez 

funkcjonariuszy policji z powia-
tu polkowickiego miało miejsce 
w poniedziałek 6 stycznia w go-
dzinach wieczornych. Według re-
lacji mieszkańców osobą zatrzy-
maną jest jeden z twórców me-
diów lokalnych Mikołaj O. Męż-
czyzna od kilku tygodni współ-
tworzył  jeden  z  kanałów  na 
Youtube. Z jego ust często pada-
ły niewybredne komentarze, za-
równo pod adresem kobiet, jak 
i w kierunku burmistrza. Nie jest 
też żadną tajemnicą, że Mikołaj 
O. popierał działania chocianow-
skiej opozycji. Podobno w miej-
scu pobytu zatrzymanego odby-
ło się przeszukanie.
 

Prokuratura Rejonowa 
w Lubinie prowadzi 
śledztwo dotyczące 
przestępstw 
o charakterze 
seksualnym, do których 
miało dojść w okolicach 
Chocianowa. 

Prokuratura Rejonowa 

Przestępstwa na tle 
seksualnym. 
Dwie osoby w areszcie!
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Dobra współpraca z samorządami, a co z przedsiębiorcami?
Do Chocianowa w minionym roku popłynęły miliony złotych dofi nansowań wywalczonych przez burmistrza Tomasza Kulczyńskiego i jego urzędników. 
Wciąż pozostaje jednak problem z tworzeniem kolejnych miejsc pracy. Dlaczego?

Noworoczny okres to czas idealny 
na dłuższe przemyślenia i zastano-
wienie się nad tym, co można by 
zrobić lepiej. Zgodnie z zapowie-
dziami, współpraca z samorządem 
województwa idzie bardzo spraw-
nie. W końcu, kto by się spodzie-
wał, że w pierwszym roku urzędo-
wania uda się załatwić tyle dotacji 
na infrastrukturę, wymianę pieców 

czy powrót kolei do Chocianowa? 
W zarządzie województwa dolno-
śląskiego zasiadają jednak do-
świadczeni samorządowcy, którzy 
doskonale znają lokalne realia i nie 
zwracają uwagi na próby robienia 
wielkiego szumu wokół normalnej 
działalności władz samorządo-
wych. 
Zupełnie inaczej rzecz ma się nato-

miast, jeśli mówimy o przedsiębior-
cach. Nam udało się dotrzeć do 
jednego z nich, który poważnie 
rozważał inwestycję w gminie 
Chocianów, jednak ostatecznie 
zrezygnował z prowadzenia dzia-
łalności na naszym terenie. – 
Przedsiębiorcy potrzebują spokoju, 
by prowadzić swoją firmę, szcze-
gólnie w pierwszym okresie. 

Otwierając duży zakład i tak ma się 
dużo problemów z państwowymi 
służbami i uzyskiwaniem pozwo-
leń. W takim momencie jest po-
trzebna współpraca, a w Chocia-
nowie takiej opcji nie widziałem. 
Nie chodzi o władze, ale o to co się 
dzieje wokół. Włosy mi się jeżą, 
gdy słyszę, co wyprawia tam pew-
na grupa. Rozumiem, że można być 

w opozycji, bo to naturalne zjawi-
sko, ale to co się dzieje w Chocia-
nowie przechodzi wszelkie wy-
obrażenia – mówi nam przedsię-
biorca, który był zainteresowany 
otwarciem działalności, dającej 
pracę około 30 mieszkańcom. 
W ostatnim roku chocianowski sa-
morząd przeżył prawdziwy skok 
wizerunkowy i coraz częściej doce-

niany jest również przez mieszkań-
ców innych gmin. Działalność 
pewnych osób blokuje jednak dal-
szy rozwój gminy, która stoi przed 
wielką szansą na jeszcze szybszą 
poprawę warunków życia. Musi to 
w końcu zrozumieć opozycja, która 
zamiast szukania wszędzie afer, 
powinna stać się konstruktywną. 
 

Opozycja szuka poklasku w innych gminach?
Czy opozycja jest bezsilna? 
Trudno to jednoznacznie 
stwierdzić. Ale na pewno 
jest źle zorganizowana 
wewnętrznie, skoro nawet 
mieszkańców Chocianowa nie 
potrafi  przekonać do swoich 
racji. 

Zmniejszona w istotnym stopniu 
wiarygodność zmusiła ich do szuka-
nia afer w innych minach, próbując 
znaleźć poklask u osób kompletnie 
niezwiązanych z naszą gminą. W ta-
ki sposób działa m.in. Sławomir „Ba-
zyl” Tomczak, który nie ukrywa swoje-
go poparcia dla opozycyjnych radnych.

Chocianowska opozycja jest 
opozycją wewnętrznie rozedrga-
ną, a zarazem nie do końca od-
powiedzialną. Jednocześnie trze-
ba zauważyć, że najprawdopodob-

niej mamy tu do czynienia nie tyl-
ko z konfliktem lokalnym, ale mo-
że mieć to także wymiar krajo-
wy. Radna Anna Pichała sympatyzuje 
z Platformą Obywatelską, a niedawno 
startowała z komitetu Koalicji Obywa-
telskiej do Sejmu. Być może to był ele-

ment szerszego planu, który zakładał 
spolaryzowanie mieszkańców Cho-
cianowa, a następnie wyciąganie tych 
konfl iktów na zewnątrz, by zbudować 
elektorat, mający pomóc jej wejść do 
polityki krajowej. 

Pozycja Anny Pichały w Platfor-

mie Obywatelskiej nie działała  na 
jej korzyść, a to za sprawą znajomo-
ści z Piotrem Borysem, który z kolei 
jest jednym z najbliższych  współpra-
cowników Grzegorza  Schetyny.

W tym wszystkim brakowało jed-
nak „iskry”, którą na co dzień szu-
kają politycy z pierwszych stron ga-
zet. Jednym z takich tematów mogły 
być problemy gminy Chocianów. Sa-
morządu, który przez wiele lat rozwi-
jał się w ślimaczym tempie. Zmiana 
władzy była idealnym tematem mo-
gącym stać się  swoistym paliwem 
w politycznej karierze radnej z Par-
chowa, a jednym z rozgrywających 
w tej sytuacji miała być osoba raczej 
negatywnie odbieranego w Chocia-
nowie „Bazyla”. Gdy Pichała rozpo-
częła „wojnę domową” w lokalnym 
samorządzie, on rozpoczął „podbo-
je” sąsiednich gmin. Wszystko po to, 

by zwrócić na siebie uwagę i... promo-
wać tam radną z Parchowa. Czyż nie 
wygląda to na próbę zrobienia karie-
ry politycznej, kosztem mieszkańców 
Miasta i Gminy Chocianów? 

Takie  wnioski  można  wysnu-
wać, biorąc pod uwagę to co dzieje się 
w ostatnich tygodniach w Parchowie. 
Chcąc nie chcąc, radna, która jest tak-
że sołtysem wsi, zdaniem mieszkań-
ców w dużym stopniu odpuściła dzia-
łania w swojej miejscowości, by rozpo-
cząć krucjatę na całą gminę. Zniecier-
pliwieni mieszkańcy Parchowa złożyli 
już wniosek o jej odwołanie z tej funk-
cji. Podobny bieg może mieć sytuacja, 
gdy Pichała jeszcze mocniej uwidocz-
ni chęć zaistnienia w polskiej polityce. 
Czy wtedy również zostawi mieszkań-
ców gminy, by realizować swoją karie-
rę na szczeblu krajowym? 

 

W ymiana cio-
sów  w  tzw. 
mowie  nie-
nawiści  trwa 

w Chocianowie od dawna. Przez 
kilkanaście lat obnażali się w ta-
ki sposób sympatycy Romana 
Kowalskiego i Franciszka Ski-
bickiego. W ostatnich wyborach 
samorządowych, widząc zacho-
wanie Anny Pichały, wyborcy 
wybrali Tomasza Kulczyńskiego 
na burmistrza. Nie pomogło ani 
to, ani wielokrotnie wyciągnię-
ta przez niego ręka w kierunku 
opozycji już po wyborach. Opo-

z y -
c j a 

w zamian 
za to do języka 

kłótni wprowadziła 
nową jakość. Tego nie można jej 
odmówić.

W wielu wypowiedziach 
Anna Pichała, radna klubu Ra-
zem Dla Chocianowa z pasją 
mówi o języku nienawiści i po-
gardy używanym przez rządzą-
cych. Przytacza najgorsze, jakie 
tylko przyjdą jej do głowy, sło-
wa radnych klubu Tomasz Kul-
czyński 2018, manipulując opi-
nią publiczną i nie podając całej 
prawdy o danej sytuacji. Jednym 
z takich przypadków jest spra-
wa Ośrodka Zdrowia w Trzeb-
nicach. Mieszkańcy tej miejsco-
wości są na bieżąco informowa-
ni o aktualnym stanie inwesty-
cji i nie mają powodów, by im 
nie wierzyć. Radna Pichała jed-

nak w najgorętszym okresie, 
czyli w przeddzień Świąt Bo-
żego Narodzenia postano-
wiła zorganizować spotka-
nie w Trzebnicach, na które 
przyszła jedna osoba. Pomi-
mo tego, zdecydowała narzu-
cić się po raz kolejny – tym ra-
zem stając pod jednym z mar-
ketów, by rozdawać paszkwile 
wydrukowane na kartce.
Czy język przedstawicieli ko-

alicji rządzącej był zawsze dy-
plomatyczny? Oczywiście, że 
nie. Czy są w nim docinki, czy 
nawet niewybredne  epitety? 
Z pewnością zdarzało się to nie 
raz. Czy są z tego dumni? Nie po-
winni. Wreszcie, czy można sy-
metrycznie potraktować język 
kłótni ze strony rządzącej koali-
cji i totalnej opozycji? Takiemu 
porównaniu sprzeciwia się sama 
opozycja i nie ma jej się co dzi-
wić. W końcu włożyła dużo wy-
siłku, by podobnemu językowi 
nadać nową jakość. I nie chodzi 
tu o anonimowych hejterów czy 
peryferyjnych dziennikarzy szu-
kających rozgłosu.

Plan opozycji od począt-
ku był prosty. Rozkołysać 
emocje i czekać na efek-
ty, za które zapłaci prze-
ciwnik. Wymiana na mniej 
lub bardziej dosadne epite-
ty była uciążliwa i wbudza-
ła emocje, ale tylko do pew-
nego stopnia. Wartością do-

daną w mowie nienawiści opo-
zycyjnych radnych jest wezwa-
nie do czynu. Nie wystarczyło 
już powiedzieć, że Tomasz Kul-
czyński jest zły. Trzeba próbo-
wać namówić ludzi, by wreszcie 
ktoś „rzucił kamieniem”, potem 
jakoś się wszystko potoczy... Na 
całe szczęście wśród mieszkań-
ców Chocianowa nie ma osób, 
które mogłyby postąpić tak jak 
to miało miejsce w wielu przy-
padkach w naszym kraju. Dużo 
do tego nie trzeba, bo wystarczy-
łoby, że znalazłby się wierny słu-
chacz, który bez oporów przyjął-
by wezwania do „walki” takich 
liderów opinii jak wspomniana 
Anna Pichała czy Piotr Piech.

Za każdym razem opozycja, 
gdy ktoś ma odmienne od niej 
zdanie, próbuje zdiagnozować 
sytuację w gminie Chocianów 
określeniem, które często moż-
na porównać do wojny domowej. 
Można powiedzieć, że to retory-
ka rodem z rosyjskiej propagandy, 
pokazującej wszystko w systemie 
zero-jedynkowym. Według niej 
każde zdarzenie sprowadza sytu-
ację do pokoju lub wojny na śmierć 
i życie. Podobne obrazowanie po-
zwala na utrzymanie odbiorcy 
w ciągłym napięciu i skłania do 
podejmowania emocjonalnych 
reakcji. Za efekty zawsze można 
wystawić oponentowi rachunek 
z adnotacją: „to oni zaczęli”.

Źródło: chocianow.pl
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Po naszej ostatniej publikacji, w 
której informowaliśmy o tym, że 
ponad setka mieszkańców 
Parchowa chce odwołać sołtys 
Annę Pichałę w Internecie ruszyła 
prawdziwa burza komentarzy. Do 
sprawy odniósł się także lokalny 
portal chocianow.pl.

W ymiana cio-Po naszej ostatniej publikacji, w 

Zawsze 
można 
powiedzieć, 
że to oni 
zaczęli…
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Nowe szafki 
dla uczniów
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parchowie korzystają z nowych sza-
fek. Każdy wychowanek tej placówki ma własny, przypisany konkret-
nym numerem schowek.
Szafki mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy 
naukowych oraz innych szkolnych przedmiotów. Dzięki nim najmłodsi 
mogą odciążyć swoje, często przeładowane plecaki, a niektóre rzeczy 
trzymać w szafkach na co dzień. Nauczyciele natomiast zyskują pew-
ność, że wychowankowie nie zapomną zabrać np. podręcznika z domu. 
Uczniowie muszą pamiętać o szeregu obowiązków wynikających z po-
siadania własnej szafki, a także dbać o porządek w niej. Szkolny scho-
wek to nie lodówka, dlatego nie wolno przechowywać żadnych przed-
miotów szklanych, produktów spożywczych o krótkim terminie ważno-
ści, jak otwarty jogurt czy niezjedzona kanapka, napojów z niezabezpie-
czonym fabrycznie zamknięciem. Uczniowie powinni też unikać chowa-
nia do nich brudnej odzieży, mokrych ręczników i użytych strojów spor-
towych.
Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyro-
bów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów 
uważanych za niebezpieczne. Nad ewentualnymi nieprawidłowościami 
będą czuwać wszyscy pracownicy szkoły.  

Noworoczny 
budżet przyjęty!
Podczas ostatniej sesji chocianowscy radni przyjęli poprawki do budżetu na 2020 rok. Zgodnie 
z deklaracją skarbnik złożonej na ubiegłorocznej sesji zabezpieczone zostały środki na budowę 
przychodni w Trzebnicach. 

– Niejednokrotnie Państwu zosta-
ło powtarzane  i przedstawiane, że 
z chwilą pozyskania dodatkowych 
środków i najprawdopodobniej z wy-
stąpienia tzw. wolnych środków to za-
danie będzie zwiększone do właści-
wej wysokości – mówiła do radnych 
skarbnik Stanisława Potoczna podczas 
XXII sesji w dniu 17 grudnia 2019 r. - 
środki musimy uzupełnić w 2020 ro-
ku do pełnej wysokości niezbędnej do 
realizacji tego zadania.

Najwyraźniej jednak nie wszyscy 
radni zarejestrowali te słowa. Anna Pi-
chała w swoim wpisie na jednym z por-
tali społecznościowych przypisuje so-
bie zwycięstwo: „Mój protest (...) od-
niósł jednak sukces. Pod presją (...) mo-
ich działań (...) burmistrz jednak zrewi-
dował (...) plany w związku z budową” 
– czytamy. W związku z tym do sprawy 
postanowił się odnieść  Przewodniczący 
Klubu Tomasz Kulczyński 2018.

Na jednym z popularnych portali 
społecznościowych Artur Wandycz na-
pisał, że Anna Pichała „potrafi  manipu-
lować z precyzją wirtuoza faktami. Gło-
sowania tej pani i jej rzekome zaangażo-
wanie w rozwój naszej Gminy to jakby 

dwie inne osoby albo tożsamości. Przed 
kamerą naszych lokalnych dziennika-
rzy udaje troskę o inwestycje gminne, 
a głosuje przeciwko przekazaniu środ-
ków nawet na chodnik w Parchowie”.

Szef Klubu Radnych Tomasz Kul-
czyński 2018 potwierdza także na-
sze doniesienia dotyczące zachowa-
nia radnej na grudniowej sesji, kie-
dy w trakcie wypowiedzi pani skarb-
nik, radna Pichała zajęta była ob-
sługą swojego telefonu. Jak czytamy 
w oświadczeniu Artura Wandycza „rad-
na w mojej ocenie zamiast skupić się na 

sesji i głosowaniu bawi się w reporterkę, 
a kwiecisty język wypowiedzi tej pani 
niekoniecznie wiąże się z troską o do-
bro Gminy”.

Radny Wandycz  zamieścił  także 
opracowane wyniki głosowań, z któ-
rych jasno wynika, że od początku ka-
dencji, przez 22 sesje rady, Anna Picha-
ła ani razu nie zagłosowała za zmianami 
w budżecie. Wśród zmian budżetowych 
były ważne dla mieszkańców inwesty-
cje, które dotyczyły m.in. wody w Ra-
kowie, budowy ośrodka w Trzebnicach, 
czy chodnika w Parchowie.  

W   godzinach 
popołudnio-
wych w RCK 
występy  ar-

tystyczne były przeplatane li-
cytacjami, które cieszyły się 
dużym  zainteresowaniem 
mieszkańców. Wyli-
cytować można 
było m.in. ko-
szulkę repre-
zentacji Pol-
ski z nazwi-
skiem  bur-

mistrza Tomasza Kulczyńskie-
go, a także koszulki KGHM 
Zagłębia Lubin. Pojawiła się 
także ofi cjalna koszulka polo 
reprezentacji Polski oraz kadry 
beach soccera. Wśród fantów 
znalazły się też inne, niespor-
towe rzeczy a wśród nich po-

dwójna wej-
ściówka na kon-

cert zespołu Wilki. 
– WOŚP  to  świetna  ini-

cjatywa, która, jak żadna in-
na mobilizuje Polaków do te-
go, by pomagać. Od wielu lat 
kwestuję jako wolontariusz, 
ale pomagać się staram także 
na co dzień. Mam nadzieję, że 
dzięki Orkiestrze takich osób, 
szczególnie młodych, będzie 
więcej każdego roku – mówi 
Paweł Bujak, radny rady miej-
skiej w Chocianowie. 

Licytacje odbywały się bar-
dzo sprawnie, a odpowiada-
li za nie kierownik Wydzia-
łu Promocji  Krystian Wan, 
wspomniany radny Paweł Bu-
jak oraz Agata Wesołowska. 
Chocianowski WOŚP to tak-
że tradycyjna loteria, o której 
prawidłowy przebieg zadbała 
radna Dorota Kehle.   

Ponad 38 tysięcy 
złotych zebrano 
podczas 28. Finału 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej 
Pomocy 
w Chocianowie. 
Dzięki temu nasze 
miasto dołączyło 
do grona tych 
miejscowości, 
w których zostały 
pobite rekordy! 
W Regionalnym 
Centrum Kultury, 
gdzie tradycyjnie 
mieścił się nasz 
sztab pojawiły się 
tego dnia tłumy 
uśmiechniętych 
i hojnych 
mieszkańców.
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dwójna wej-
ściówka na kon-

cert zespołu Wilki. 
cytować można 

Rekordowe granie 
w Chocianowie!
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Chocianowianin pojedzie 
na Mistrzostwa Europy!
Chocianowianin Krystian Bondzior znalazł się 
w 17-osobowej kadrze zawodników, którzy pojadą na 
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej do Goeteborga. 
Biało-Czerwoni w grupie E kolejno zagrają ze 
Słowenią, Szwajcarią i Szwecją. Do dalszej fazy 
awansują dwa najlepsze zespoły.

Ze składu, który występo-
wał w Memoriale Domingo Bar-
cenasa, wypadli jedynie bram-
karz Łukasz Zakreta i rozgrywa-
jący Michał Szyba. To oznacza-
ło, że na EHF Euro 2020 poje-
dzie chocianowianin Krystian 
Bondzior. Wychowanek MKS 
Zagłębia Lubin od kilku mie-
sięcy reprezentuje barwy Gór-
nika Zabrze, jednak wcze-
śniej, jeszcze jako zawodnik 
lubińskiego klubu, często an-
gażował się w wydarzenia od-
bywające się w Chocianowie. 

Ostateczną szesnastkę na 
turniej EHF EURO 2020 pol-
ski sztab szkoleniowy zgłosi 
już na miejscu, w szwedzkim 
Goeteborgu.   

Trudny 
sezon dla 
Madness
Jedno zwycięstwo i trzy porażki – to bilans 
Madness Chocianów w sezonie 2019/2020 
w drugiej lidze futsalu. W minioną 
niedzielę zespół udał się do Gorzowa 
Wielkopolskiego, gdzie przegrał 6:10.

Z pewnością to już nie ten sam zespół, który 
przed rokiem do końca bił się o awans do I ligi. 
Przed sezonem kilku zawodników odeszło z klubu 
i kontynuuje kariery w Polkowicach. Ich następcy 
wciąż muszą dużo się uczyć, by wskoczyć na po-
dobny poziom. Sporym problemem było na pewno 
także odejście trenera Grzegorza Nowaka. 

Madness początek sezonu miał obiecujący, po-
nieważ na własnym parkiecie pokonał Drzonko-
wiankę Racula 2:1. Później przyszły jednak trzy 
kolejne porażki, w których chocianowianie stra-
cili łącznie aż 31 bramek. 3:6, 3:15 i 6:10 – te wy-
niki pokazują, w jakiej formacji drużyna ma naj-
większe braki.   N a starcie chocia-

nowskiego odcin-
ka miedziowych 
zawodów  spo-

tkało się łącznie 204 biega-
czy i biegaczek. Był to już pią-
ty etap tej edycji Grand Prix. 
W kategorii mężczyzn pierw-
sze trzy miejsca zajęli kolej-

no: Radosław Piasecki, Rafał 
Bardziński i Szymon Świercz. 
Wśród kobiet najszybszą oka-
zała się natomiast Anna Fic-
ner, która wyprzedziła Ewę 
Łukasiewicz  oraz  Justynę 
Juchniewicz-Pogorzelską.

Jeśli chodzi o najlepszych 
reprezentantów gminy Cho-

cianów to w kategorii męż-
czyzn warto wyróżnić Pio-
tra Rogowskiego, Piotra Ma-
chonia, Jana Ziemkowskie-
go oraz Krzysztofa Glapskie-
go, zaś jako pierwsze z nasze-
go miasta metę przekroczyły: 
Sylwia Kasperska, Agniesz-

ka Fendorf-Róg i Mirela Ma-
choń. 

Za organizację  tego eta-
pu odpowiedzialny był Piotr 
Machoń, a wydarzenie swoim 
patronatem objął burmistrz 
Miasta i Gminy Chocianów 
Tomasz Kulczyński.   

Rekordowe 
Grand Prix  

Początek roku w Chocianowie tradycyjnie należał do miłośników 
biegania, którzy zmierzyli się w zawodach Grand Prix Zagłębia 
Miedziowego. Na trasie 6 kilometrów rywalizowała rekordowa liczba 
ponad 200 zawodników.


