
Od soboty 28 listopada placówki 
handlowe będą mogły działać w 
najwyższym reżimie sanitarnym, 
szkoły pozostaną zamknięte do 24 
grudnia, a ferie odbędą się na 
zasadach innych niż zwykle – to 
główne założenia rządowego 
planu walki z pandemią...

str. 3
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  19 listopada minęła druga rocznica objęcia przez Tomasza Kulczyńskiego stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy 
Chocianów. To dobry czas na podsumowanie obietnic wyborczych z 2018 roku. Co w przeciągu ostatnich 24 miesięcy udało się 
zrealizować włodarzowi naszej gminy? Więcej na str. 6-7 

NAJWIĘCEJ INWESTYCJI 
OD 12 LAT

PRZYSZŁY ROK Z PEWNOŚCIĄ ZAPISZE SIĘ W PAMIĘCI 
CHOCIANOWIAN. URZĘDNICY ZAPLANOWALI WŁAŚNIE 

DOCHODY I WYDATKI NASZEJ GMINY NA KOLEJNE MIESIĄCE. 
TO PIERWSZY TAKI BUDŻET OD 12 LAT. 

STR. 3

Radny podkablował bazar, 
handlarze 
bez prądu

100-dniowy plan walki z pandemią

DWA LATA 
INWESTYCJI 

W ostatnim czasie chocianowskie 
targowisko było bardzo szczegółowo 
kontrolowane przez nadzór budowlany 
w Polkowicach, a z posiadanej 
korespondencji wynika, że za donosem 
do nadzoru kryje się jeden z opozycyjnych 
radnych...  str. 5

ZA NAMI!
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Od wtorku 1 grudnia 
zmieni się częstotliwość od-
bioru odpadów biodegrado-
walnych w okresie jesienno-
-zimowym. Z zabudowy wie-
lorodzinnej bioodpady będą 
odbierane raz na dwa tygo-
dnie, natomiast z zabudowy 
jednorodzinnej raz na cztery 
tygodnie.

–  Jak wynika z przepro-
wadzonych analiz w miesią-
cach od listopada do marca 
mieszkańcy ZGZM wytwa-
rzają o ok 60 proc. mniej od-
padów biodegradowalnych 
w porównaniu do okresu 
kwiecień-październik –  in-
formują na swoim profi lu fa-
cebookowym pracownicy 
Związku. –  Frakcja BIO od-
bierana jest zazwyczaj odręb-
nym transportem –  dodają.

Oznacza to, że w okresie 

jesienno-zimowym śmieciar-
ki często robią kursy "na pu-
sto", nie będąc wypełnione 
nawet w połowie. Jest to nie-
ekonomiczne i nieekologicz-
ne. Jak zauważają organiza-
torzy wywozu odpadów na 
terenie naszej gminy, zmiana 
podyktowana jest zoptymali-
zowaniem kosztów utrzyma-
nia całego systemu.  

Rzadziej wywiozą bioodpady
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego wprowadza 
zmiany w wywozie bioodpadów. W życie wejdą już 
za kilka dni.

O tym, że pracowni-
cy MZGKiM po-
trzebowali takie-
go pojazdu świad-

czyć może fakt, że w ostatnim 
czasie, aby dojechać do więk-
szości prac naprawczych, uży-
wali prywatnych pojazdów, 
co rodziło także kłopoty z do-
wiezieniem specjalistycznego 
sprzętu i niezbędnych mate-
riałów na miejsce.

–  Dziękujemy burmistrzo-
wi Tomaszowi Kulczyńskie-
mu za zakup pojazdu. Ta de-
cyzja rozwiąże wiele proble-
mów związanych z dojazdem 
do miejsc, w których nasza 
grupa remontowa wykony-
wała prace – podkreśla Elżbie-
ta Kowalczuk, dyrektor Miej-
skiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Chocianowie. –  Dotych-
czas pracownicy musieli poru-
szać się własnymi samochoda-
mi. Teraz mamy ten problem 
rozwiązany –  dodaje dyrektor 
Kowalczuk.

To kolejny zakup, na któ-
rym skorzystają mieszkań-

cy gminy Chocianów. Od 
początku tej kadencji bur-
mistrz zdaje się nie oszczę-
dzać na tych elementach, 
które wpływają na wizeru-
nek i estetykę gminy, a tak-
że poprawiają jakość życia 
mieszkańców. Wśród naj-

ważniejszych warto wymieć 
m.in. dwa traktorki do ko-
szenia trawników, zamiatar-
kę do ulic, dwie zamiatarki 
do chodników, ssawę do liści, 
aerator i wertykulator, kosiar-
kę bijakową do traktora, ko-
sę Stihl oraz drobny sprzęt do 
wykonywania remontów, bę-
dące na stanie MZGKiM już 
od 2019 roku. Także od ubie-
głego roku OSP Trzebnice są 
bogatsze o nowy lekki wóz 
bojowy. Z kolei w tym roku 
nowy wóz strażacki trafi ł do 
Michałowa

–  Gmina Chocianów 
wreszcie może poszczycić się 
fl otą pojazdów, która będzie 
służyć mieszkańcom. Na prze-
strzeni ostatnich lat ciężko by-
ło dopatrzeć się spójnego dzia-
łania w tym zakresie – komen-

tuje Krystian Wan, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Chocianów. –  Wystarczyły 
dwa lata, aby zmienić postrze-
ganie faktycznych potrzeb 
i sposobu rozwiązywania pro-
blemów –  dodaje Wan.

Warto przypomnieć, że 
w kwietniu tego roku nowy 
traktor ogrodowy Stiga po-
wędrował do Szklar Dolnych. 
Z kolei Przedsiębiorstwo Wo-
dociągowo-Kanalizacyjne od 
tego roku swoje działania re-
alizuje za pomocą nowej ko-
parko-ładowarki. Co ciekawe, 
wcześniej tutejszy urząd po-
siadał jeden mocno wysłużo-
ny pojazd, który pamiętał jesz-
cze czas urzędowania Romana 
Kowalskiego. Jak to jest, że wy-
starczyły dwa lata, aby nadro-
bić takie zaległości?  

Nowe auto 
posłuży 
mieszkańcom 
Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
w Chocianowie 
stał się bogatszy 
o nowe auto 
dostawcze. Fiata 
Doblo Cargo 
przekazał 
burmistrz 
Chocianowa 
Tomasz 
Kulczyński. 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci pana Wojciecha 
Drozda, prezesa Stowarzyszenia Zespół 
Folklorystyczny ECHO.

Pan Wojciech Drozd był wielo-
letnim członkiem zespołu "Echo", 
a także sołtysem wsi Chocianowiec. 
Wraz z zespołem uczestniczył w wy-

mianach dotyczących współpracy 
partnerskiej Chocianowa z Juvigne', 
był także inicjatorem organizacji Fe-
stiwalu Pieśni Ludowych w Chocia-
nowcu w latach 2012-2018. W czasie 
jego prezesury wydane zostały dwie 
płyty zespołu z utworami ludowymi 
oraz kolędami i pastorałkami.

Wyrazy najszczerszego współ-
czucia dla Rodziny Pana Wojcie-
cha Drozda składa Burmistrz Mia-
sta i Gminy Chocianów Tomasz Kul-
czyński.

W 2019 roku wraz z Zespołem 
obchodził 35-lecie działanolności. 
Członkowie "Echa" wspominają pa-
na Wojciecha jako osobę, która z za-
angażowaniem dbała o zespół, o sfe-
rę fi nansową oraz o jego dobre funk-
cjonowanie.  

Na wieczny odpoczynek 
odszedł Wojciech Drozd 
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Planują najwięcej inwestycji od 12 lat
Przyszły rok z pewnością zapisze się w pamięci chocianowian. Urzędnicy zaplanowali właśnie dochody i wydatki naszej gminy na kolejne miesiące. 
To pierwszy taki budżet od 12 lat.

Dochody w wysokości 67,5 miliona 
złotych planują na przyszły rok 
urzędnicy podlegli burmistrzowi 
Chocianowa Tomaszowi Kulczyń-
skiemu. Dzięki sprawnemu pozy-
skiwaniu dotacji zewnętrznych bli-
sko jedna czwarta tej kwoty może 
zostać przeznaczona na inwesty-
cje. Decyzje o ostatecznym kształ-
cie budżetu na przyszły rok podej-
mą radni.
–  Burmistrz doskonale zdaje sobie 
sprawę, że w czasie kryzysu nic le-
piej nie napędza koniunktury, jak 
inwestycje. Jest to jeden z powo-
dów dlaczego na 2021 rok zapla-

nowaliśmy tak dużo działań. 
W przyszłym roku planujemy pozy-
skiwać środki zewnętrzne i ten po-
tencjał przeznaczymy na rozwój 
gminy – mówi Patrycja Jugo, se-
kretarz miasta i gminy Chocianów.
W planach jest kontynuacja budo-
wy placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych, termomodernizacja 
obiektów zabytkowych użyteczno-
ści publicznej, budowa i przebudo-
wa dróg na terenie gminy, budowa 
systemu hotspot, rozbudowa 
oświetlenia drogowego i budowa 
sieci oświetlenia w Chocianowskim 
Parku Piastowskim, a także budo-

wa ścieżek rowerowych.
–  Na szczególne uwzględnienie 
zasługuje fakt, że tak dużego bu-
dżetu inwestycyjnego nie było 
w naszej gminie od wielu lat – za-
uważa skarbnik gminy Stanisława 
Potoczna. – Plany rozwoju gminy 
pana burmistrza w głównej mierze 
kładą nacisk na wielomilionowe in-
westycje, na które możemy pozy-
skać środki zewnętrzne, dotacje 
i dofinansowania – dodaje.
O tym, jakie decyzje podejmą radni 
w związku z budżetem na 2021 
rok, poinformujemy już wkrótce. 

 

J ak zauważył szef rzą-
du „sytuacja nadal 
jest bardzo poważ-
na”. – Od kilku dni 

obserwujemy stabilizację licz-
by zakażeń, ale wirus cały czas 
zbiera śmiertelne żniwo – mó-
wił premier. – Wiele naszych 
przewidywań było błędnych, 
wiele analiz i prognoz nie 
sprawdziło się – przyznał Mo-
rawiecki. 

Przedstawiony plan wal-
ki z pandemią szczegółowo 
określą projekty rozporzą-
dzeń w sprawie ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epi-
demii. To warianty obostrzeń, 
które będą stosowane w zależ-

ności od rozwoju sytuacji. Do-
tyczą one:

• tzw. etapu odpowiedzial-
ności (będzie obowiązywał 
od 28.11. do 27.12),

• etapu stabilizacji, czyli 
powrotu do podziału Polski 
na trzy nowe strefy – czer-
woną, żółtą i zieloną (naj-
wcześniej od 28.12 – zależ-
nie od sytuacji epidemicz-
nej),

• kwarantanny narodowej 
(która zostanie wprowadzo-
na w ostateczności, kiedy 
trzeba będzie natychmiast 
i radykalnie ograniczyć 
transmisję wirusa w społe-
czeństwie).

Od 28 listopada zosta-
nie przywrócona możliwość 

funkcjonowania sklepów 
i usług w galeriach i parkach 
handlowych, ale w ścisłym re-
żimie sanitarnym (czyli mak-
symalnie 1 osoba na 15 m2 
oraz nakaz zakrywania ust 
i nosa).

– Dokonujemy analizy, 
która ma objąć zarówno na-
sze zdrowie, uratowanie jak 
najwięcej istnień ludzkich, ale 
również uratowanie milionów 
miejsc pracy – podkreślił Mo-
rawiecki. – Warunkiem jest 
utrzymanie dyscypliny każ-
dej placówki, każdego sklepu, 
każdej galerii handlowej, każ-
dego sklepu meblowego, jeżeli 
będzie inaczej, te sklepy będą 
zamykane – zapowiedział pre-
zes Rady Ministrów.

Premier poinformował też 
o tym, że branże fi tness, gastro-
nomiczna i kulturalna pozosta-
ną zamknięte do 27 grudnia. – 
Idziemy za radą naszych epide-
miologów i zdecydowaliśmy się 
je pozostawić zamknięte rów-
nież w okresie przedświątecz-
nym, do 27 grudnia. Przed świę-
tami poinformujemy te placów-
ki, co dalej – wyjaśnił szef rządu. 

Zdecydowano również, że 
uczniowie nie wrócą do szkół 
przed 24 grudnia. Przerwa w na-
uce w całym kraju potrwa od 4 
stycznia do 17 stycznia 2021 r. 

i zastąpi dotychczasowe ferie zi-
mowe. Tegoroczny wypoczynek 
będzie się jednak różnił od pozo-
stałych. Dzieci i młodzież pozo-
staną w domach, ze względu na 
zakaz organizacji wyjazdów na 
ferie zimowe.

Jak dodał szef rządu, 
„przed nami okres świąt Bo-
żego Narodzenia i to moment, 

w którym rodziny się spotyka-
ją i dlatego szczególnie chcę za-
apelować już dzisiaj, aby to by-
ły spotkania w gronie małych 
rodzin, tych, z którymi miesz-
kamy; żeby nie przemieszczać 
się pomiędzy miastami, bo od 
naszej dyscypliny będzie zale-
żało to, jak ostre będą musiały 
być restrykcje potem”.  

 

100 dni solidarności, 100 dni solidarności, 100 dni solidarności, 100 dni solidarności, 
czyli rządowy plan walki z pandemią
Od soboty 28 listopada placówki handlowe będą 
mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym, 
szkoły pozostaną zamkniete do 24 grudnia, a ferie 
odbędą się na zasadach innych niż zwykle – 
poinformował na konferencji prasowej premier 
Mateusz Morawiecki.
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W szystko w ra-
mach "Spa-
ceru Kobiet", 
będącego od-

powiedzią na wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego w spra-
wie zgodności obowiązującej 
od lat ustawy antyaborcyjnej 
z Konstytucją RP. W większo-

ści miast protesty prze-
biegały spokojnie, 
gdzieniegdzie koń-
czyło się aktami 
wandalizmu. Jak 
było w Chocia-
nowie? 

Z a rów no 
lokalne, jak 

i ogólnopolskie media dono-
szą o marszach kobiet, które 
oburzone na wyrok Trybuna-
łu Konstytucyjnego w sprawie 
aborcji postanowiły zapro-
testować na ulicach polskich 
miast. Nie inaczej było także 
w Chocianowie. Na tutejszym 
Rynku chocianowianie i cho-
cianowianki w różnym wie-
ku postanowili wyrazić swój 
sprzeciw dla zaostrzania in-
terpretacji przepisów ustawy 
antyaborcyjnej.

Tłum skandował swoje 
niezadowolenie, obarczając za 
zaistniały stan rzeczy polity-
ków Prawa i Sprawiedliwości. 

Można jednak stwier-
dzić, że było spokoj-

nie. Nikt bowiem 
nie udał się na-

wet pod biu-
ro poselskie 
polityków 
PiS. Być 
m o ż e 
dlatego, 
ż e  na 
stronie 
i n t e r -
netowej 
p o s ł a 

Krzysz-
tofa Ku-

bowa wid-
nieje adres 

biura przy uli-
cy, której w Cho-

cianowie zwyczajnie 
nie ma.  

Bezpartyjni 
Samorządowcy 
o protestach
Protesty kobiet na ulicach polskich 
miast odbywają się już cyklicznie. Swoje 
niezadowolenie z wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego wyraziły także mieszkanki 
Chocianowa. Do całej sprawy odnosi się 
także wielu polityków sceny samorządowej.

Swoje poparcie dla racji protestujących w ostatnich 
dniach wyrażają także lokalni politycy. Do sprawy 
odniósł się jeden z liderów Bezpartyjnych Samorzą-
dowców. Marszałek województwa dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski na swoim profi lu facebookowym pod-
kreślił, że prawo powinno służyć obywatelom, a ta-
kie, które narusza godność człowieka, jest prawem 
złym i należy je zmienić.

– Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie aborcji wywołało falę społecznego oburzenia. Ty-
siące obywatelek i obywateli w całym kraju wyszło na 
ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie – zauważa 
Cezary Przybylski. – Decyzja Trybunału Konstytucyj-
nego narusza postanowienia tzw. kompromisu abor-
cyjnego z 1993 roku, pozbawiając kobiety prawa wy-
boru i decydowania o swojej przyszłości. Uderza tak-
że w poczucie bezpieczeństwa, które jest zagwaranto-
wane w Konstytucji – dodaje marszałek.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął sta-
nowisko przygotowane przez radnych z Bezpartyj-
nych Samorządowców, w którym wyraził solidarność 
z kobietami manifestującymi swoje prawo do wyboru 
i decydowania o własnej przyszłości. W sieci pojawia 
się coraz więcej jednoznacznie negatywnych opinii na 
temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wsparcia 
protestujących na licznych manifestacjach. Do spra-
wy odniósł się także pełnomocnik burmistrza Cho-
cianowa Tomasza Kulczyńskiego, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Lubinie Tomasz Górzyński, który 
wziął udział w proteście w sąsiednim Lubinie.

– Rozumiem Wasze zbulwersowanie i podziwiam, 
że macie dzisiaj, w tych trudnych czasach epidemii, 
odwagę walczyć o swoją wolność i godność. Macie 
do tego pełne prawo, bo na tym polegają zdrowe za-
sady demokracji, aby otwarcie wyrażać własne zda-
nie i bronić swoich praw. Jestem z Wami całym ser-
cem! Nikt nie może Wam odebrać głosu – napisał na 
swoim Facebooku. –  Wszyscy wiemy, że ludzkie ży-
cie jest wartością nadrzędną, jednak żaden człowiek, 
bez względu na płeć czy posiadaną władzę nie ma pra-
wa stawiać się w roli tyrana, który będzie decydował 
za innych i zmuszał ich do jakiegokolwiek heroizmu 
–  dodał Tomasz Górzyński.

Burmistrz Tomasz Kulczyński, jako Bezpartyjny 
Samorządowiec, wielokrotnie podkreślał, że nie na-
leży ingerować w kwestie ideologiczne, bo każdy ma 
prawo do własnego wyboru. W wielu miastach nasze-
go regionu na ulice wychodzą niezadowoleni miesz-
kańcy, którzy protestują przeciwko takiemu trakto-
waniu. Protesty odbyły się już m.in. w Legnicy, Lubi-
nie, Polkowicach i Głogowie.  

Ulice naszego miasta, podobnie jak ulice wielu polskich miejscowości, 
zapełniły się kobietami i wspierającymi ich mężczyznami. 

Kobiety 
wyszły 
na ulice

ści miast protesty prze-
biegały spokojnie, 
gdzieniegdzie koń-

ków Prawa i Sprawiedliwości. 
Można jednak stwier-

dzić, że było spokoj-
nie. Nikt bowiem 

nie udał się na-
wet pod biu-

ro poselskie 
polityków 
PiS. Być 
m o ż e 
dlatego, 

netowej 
p o s ł a 

Krzysz-
tofa Ku-

bowa wid-
nieje adres 

biura przy uli-
cy, której w Cho-

cianowie zwyczajnie 
nie ma.  
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Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy Strategii ZIT. 32 jednostki samorządu terytorialnego, miasta, gminy i powiaty z obszaru LGOM postanowiły 
wspólnie określić cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów 
rozwojowych, aby efektywniej pozyskiwać fundusze unijne.

Strategia Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Legnicko-Głogowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego na lata 
2021 - 2027 oraz instytucjo-
nalizacja współdziałania po-
wiatów i gmin wchodzących 
w skład Legnicko-Głogow-
skiego Obszaru Funkcjonalne-
go to narzędzie, które pozwo-
li jeszcze efektywniej pozyski-
wać fundusze unijne. Porozu-
mienie zostało podjęte przez 
32 jednostki samorządu tery-
torialnego z naszego regionu.

–  Przedmiotem Porozu-
mienia jest określenie warun-
ków współpracy i zasad Strate-
gii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Legnicko-Gło-
gowskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego na lata 2021-2027, 
w tym przeprowadzenia postę-
powania i udzielenia zamówie-
nia publicznego, a także powie-
rzenie Gminie Legnica funkcji 
Lidera Legnicko-Głogowskie-
go Obszaru Funkcjonalnego – 
mówi Patrycja Jugo, sekretarz 

Miasta i Gminy Chocianów. –  
Porozumienie zostaje zawar-
te na czas opracowania Stra-
tegii ZIT LGOF i wypracowa-
nia formy organizacyjno-praw-
nej ZIT LGOF, przy czym opra-
cowanie strategii, jej uzgodnie-
nie i zaopiniowanie przez wy-
magane organy oraz przyjęcie 
uchwałami organów stano-
wiących stron Porozumienia 
planuje się do końca listopada 
2021 roku – dodaje Jugo.

W przedsięwzięciu biorą 
udział powiaty: legnicki, gó-
rowski i polkowicki; miasta: 
Lubin, Głogów i Chojnów 
oraz gminy: Żukowice, Wą-
sosz, Ścinawa, Ruja, Rudna, 
Radwanice, Przemków, Pro-
chowice, Polkowice, Pęcław, 
Niechlów, Miłkowice, Lubin, 
Legnickie Pole, Legnica, Ku-
nice, Krotoszyce, Kotla, Jerz-
manowa, Jemielno, Gręboci-
ce, Góra, Głogów, Gaworzyce, 
Chojnów i Chocianów. Razem 
32 jednostki samorządu teryto-
rialnego.

–  Doświadczenia lat ubie-
głych pokazują, że integracja 
inwestycji terytorialnych po-
zwala na pozyskanie znacz-
nie większych środków z Unii 
Europejskiej. Następny budżet 
unijny na lata 2021 - 2027 za-
kłada, że do Polski może trafić 
nawet 124 miliardy euro w for-
mie dotacji, a dodatkowo 34 
miliardy euro w formie poży-
czek – przypomina sekretarz. 
–  Chcemy jak najefektywniej 
wykorzystać ten potencjał, 
dlatego z naszymi partnerami 
w regionie podpisaliśmy Po-
rozumienie w sprawie warun-
ków współpracy i zasad party-
cypacji w kosztach opracowa-
nia Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Le-
gnicko-Głogowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego na la-
ta 2021-2027 oraz instytucjo-
nalizacji współdziałania po-
wiatów i gmin wchodzących 
w skład Legnicko-Głogow-
skiego Obszaru Funkcjonal-
nego –  informujeJugo.  

Chocianów powalczy o fundusze unijne 

W  ubiegłej kaden-
cji zawalił się mur 
osłaniający budki 
handlowe, dla-

tego pod koniec 2018 roku teren 
targowiska został zmniejszony, 
a w tym miejscu powstał par-
king –  przypomina Elżbieta 
Kowalczuk, dyrektor Miej-
skiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Chocianowie. – Dopie-
ro obecny burmistrz Tomasz 
Kulczyński od początku swo-
jej kadencji podjął faktyczne 
działania mające na celu po-
moc osobom handlującym na 
tym terenie - dodaje Kowalczuk.

Faktycznie, zwolnienie z opła-
ty targowej i przekazanie targo-
wiska do administrowania przez 
MZGKiM to były jedne z pierw-
szych decyzji po objęciu fotela bur-
mistrza przez Tomasza Kulczyńskie-
go. Od początku kadencji w planach 
jest także rewitalizacja tego terenu. 
Co dokładnie będzie się tutaj działo?

– Nie chcę na razie zdradzać 
szczegółów nowej zabudowy tego 
terenu – przyznaje dyrektor MZG-
KiM Elżbieta Kowalczuk. –  W ostat-
nim czasie chocianowskie targowi-
sko było bardzo szczegółowo kon-
trolowane przez nadzór budowlany 
w Polkowicach, a z posiadanej kore-
spondencji wynika, że za donosem 

do nadzoru kryje się 
jeden z opozycyjnych rad-
nych - informuje dyrektor.

O kogo faktycznie chodzi? 
Dziennikarze lokalnej telewizji 
Chocianow.tv dowiedzieli się, że je-
dynym radnym, który w ostatnim 
czasie utrudnił prace tutejszym han-
dlarzom był radny Piotr Piech. Oka-
zuje się bowiem, że to za sprawą jego 
wniosku do nadzoru budowlanego, 

za rabia -
jącym tutaj 

na życie sprzedaw-
com wyłączono prąd. Sytu-

acja jest o tyle kuriozalna, że zbliża 
się zima, więc pracujący na bazarze 
nie będą mogli nawet włączyć sobie 
ogrzewania.

–  Na wniosek burmistrza Toma-
sza Kulczyńskiego, radni podjęli de-
cyzję o przyznaniu środków w kwo-
cie 240 tysięcy złotych na rozbiór-
kę starych wiat i przygotowanie tere-

nu pod nowe stoiska handlowe, aby 
ludzie mogli po tylu latach wreszcie 
pracować w godnych warunkach – 
mówi Krystian Wan, rzecznik cho-
cianowskiego ratusza.

Na szczęście decyzje burmi-
strza Chocianowa Tomasza Kul-
czyńskiego zmierzają do popra-
wy sytuacji zarabiających tu 
na życie sprzedawców. W naj-
bliższym czasie handlowcy bę-
dą mogli sprzedawać na wy-
remontowanym placu targo-
wym, a do tego czasu władze 
naszej gminy zapewniły im za-

stępczy plac niespełna 100 me-
trów dalej. Wszystko za sprawą 

odkupienia od Tauronu budynku, 
który przeznaczony będzie na Cen-
trum Obsługi Administracyjnej.   

W
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W ostatnim czasie 
pojawiło się wiele pytań 
ze strony mieszkańców 
z prośbą o podanie 
planów dotyczących 
terenu handlowego 
przy ulicy 3 Maja 
w Chocianowie. 
W związku z tym 
sięgnęliśmy do 
niedalekiej historii. 
Okazuje się, że 
w poprzednich 
kadencjach teren 
miejskiego bazarku był 
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włodarzy naszej gminy 
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Radny podkablował bazar, 
handlarze zostali bez prądu

 Na wniosek 
burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego, 
radni podjęli decyzję 
o przyznaniu 
środków w kwocie 
240 tysięcy złotych 
na rozbiórkę starych 
wiat i przygotowanie 
terenu pod nowe 
stoiska handlowe
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Z  tej okazji postano-
wiliśmy zweryfi ko-
wać, na jakim eta-
pie realizacji są zło-

żone przez niego obietnice 
wyborcze z 2018 roku. Przy-
pomnijmy, że wśród nich 
były: bezpłatna komunika-
cja, działki budowlane za 50 
proc. ceny, podatek od nieru-
chomości, kanalizacja i wo-
dociągowanie gminy, darmo-
wy Internet bezprzewodo-
wy, żłobki i opieka medycz-
na oraz pozyskiwanie fundu-
szy krajowych i unijnych.

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA 
PASAŻERSKA W CAŁEJ GMINIE 
ORAZ DO POLKOWIC I LUBINA

To był fl agowy pomysł To-
masza Kulczyńskiego i kan-
dydatów na radnych z je-
go komitetu wyborczego. 
Wśród przeciwników aktu-
alnego włodarza Chociano-
wa w kampanii wyborczej 
pojawiały się sygnały, że bę-
dzie to wyrzucenie pienię-
dzy w błoto, że mieszkańcy 
naszej gminy mają samocho-
dy i nie będą jeździć żółtymi 
autobusami.

O tym pomyśle było gło-
śno jeszcze przed kampa-
nią wyborczą. Podczas gdy 
mieszkańcy byli zaintere-
sowani tego typu rozwią-
zaniem, ówczesna rada nie 
chciała nawet wysłuchać or-
ganizatora przewozów, czyli 
starosty powiatu lubińskiego 
Adama Myrdy. W wyniku te-
go zdecydowana większość 
tamtych radnych nie jest już 
członkami tego gremium. Po 
wyborach w 2018 roku przy-
szli nowi radni, którzy zgo-
dzili się z burmistrzem Kul-
czyńskim, że "Czas na zmia-
ny".

– Dziś można powie-
dzieć, że bezpłatna komu-
nikacja dla mieszkańców 
gminy Chocianów funkcjo-
nuje w najlepsze. Obietnica 
wyborcza została spełnio-
na – podsumowuje Krystian 
Wan, rzecznik prasowy cho-
cianowskiego ratusza. – Cały 
czas wsłuchujemy się w gło-
sy mieszkańców, dlatego od 

15 października ruszyliśmy 
z nowym, poprawionym na 
życzenie użytkowników bez-
płatnej komunikacji, rozkła-
dem jazdy. Dziękujemy za 
wszystkie sygnały i głosy po-
parcia w tej kwestii – doda-
je Wan.

Tę obietnicę wyborczą, 
dzięki której mieszkańcy 
każdej miejscowości w gmi-
nie Chocianów mogą korzy-
stać z bezpłatnej komunika-
cji, burmistrzowi Tomaszo-
wi Kulczyńskiemu udało się 
zrealizować już w pierwszych 
miesiącach swojego urzędo-
wania.

DZIAŁKI BUDOWLANE ZA 50 
PROC. CENY DLA WSZYSTKICH

Odpowiedzią na tę obiet-
nicę wyborczą Tomasza Kul-
czyńskiego jest „Leśny Zaką-
tek”, czyli nowe osiedle dom-
ków jednorodzinnych. Bur-
mistrz postanowił nie tyl-
ko dotrzymać danego słowa, 
ale jeszcze rozszerzyć grupę 
potencjalnych beneficjen-
tów. Pierwszy przetarg na 10 
działek odbył się pod koniec 
sierpnia, a drugi, obejmujący 
11 pozostałych działek, pod 
koniec października.

– Pan Tomasz Kulczyński 
podczas kampanii obiecał 
sprzedaż działek za 50 proc. 
ceny dla benefi cjentów pro-
gramu 500+, a już jako bur-
mistrz postanowił rozsze-
rzyć tę obietnicę, dlatego za-
prezentował pomysł na nowe 
osiedle mieszkaniowe w uro-
kliwej części Chocianowa 
dla wszystkich. Średnia cena 
działek kształtuje się na po-
ziomie 110 tys. zł w Polkowi-
cach oraz 150 tys. zł w Lubi-
nie natomiast w obszarach 
wiejskich: Szklary Górne 75 
tys. zł, Sobin 80 tys. zł, Sucha 
Górna 90 tys. zł, Obora 110 
tys. zł, Osiek 120 tys. zł – opi-
suje Krystian Wan. –  Łącznie 
na obszarze ponad 237 arów 
do przetargu wystawionych 
zostało 21 działek. Ceny nie-
ruchomości gruntowej do 
sprzedaży w drodze przetar-
gu nieograniczonego zaczy-
nają się od niespełna 45 ty-
sięcy złotych i nie przekro-

czą kwoty 57 tys. zł. Śred-
nia cena działki to niespełna 
49 tys. zł, warto jednak za-
uważyć, że tylko kilka dzia-
łek było odrobinę droższych 
– przypomina Wan.

Nowe osiedle będzie zlo-
kalizowane wśród zieleni, 
głównie świerków, w malow-
niczej scenerii, oddalone od 
zgiełku, w tak potrzebnej ci-
szy i spokoju. Atutem działek 
ma być bliskość do popular-
nych tras rowerowych prowa-
dzących bezpośrednio do Bo-
rów Dolnośląskich. Wybudo-
wana i oświetlona przez gmi-
nę została także droga dojaz-
dowa, przy której dostępne 
będą wszystkie media: elek-
tryka, gaz, woda i kanaliza-
cja. Każdy z nowych nabyw-

ców będzie mógł sam zdecy-
dować jakie drzewa pozosta-
wi na swojej działce.

–  Burmistrz wyszedł z ini-
cjatywą realizacji kolejnej 
obietnicy, dlatego tworzy-
my nowe osiedle zabudowy 
jednorodzinnej –  podsumo-
wuje Ewa Kałuzińska z tu-
tejszego ratusza. – Przetar-
gi na działki, o pow. średnio 
12 arów były ogłaszane poni-
żej wartości obserwowanych 
na rynku komercyjnym, na-
wet w okolicach 50 proc. 
obserwowanych cen zaku-
pu na rynku nieruchomości 
w Chocianowie i okolicach – 
dodaje urzędniczka.

Tę obietnicę wyborczą, 
dzięki której nie tylko bene-
fi cjenci programu 500+ będą 

mogli taniej nabyć działkę 
budowlaną w Chocianowie, 
Tomaszowi Kulczyńskiemu 
udało się zrealizować w nie-
spełna dwa lata od objęcia 
urzędu.

LIKWIDACJA PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB 
FIZYCZNYCH

Wpływy do budżetu z ty-
tułu podatku od nierucho-
mości dokonane przez osoby 
fi zyczne w skali całej gminy 
za rok 2019 wyniosły 1 mln 
887 tys. zł. W przeciwień-
stwie do innych samorzą-
dów, w których ten podatek 
również funkcjonuje, w na-
szej gminie ta danina nie ule-
gła zwiększeniu.

Dlaczego inne samorządy 
zwiększają stawki podatku 
od nieruchomości dla osób 
fizycznych? Przede wszyst-
kim przez niższe wpływy 
z innych podatków. Taka sy-
tuacja jest podyktowana epi-
demią koronawirusa, która 
wybuchła w marcu tego ro-
ku. Od tamtego czasu real-
ne wpływy z podatków dra-
stycznie spadły w wielu gmi-
nach. Problem dotyczy jed-
nak nie tylko gmin tury-
stycznych, bowiem sytu-
acja jest wyjątkowo trudna 
dla przedsiębiorców z wie-
lu branż. Ucierpiało nie tyl-
ko hotelarstwo, restauracje 
i biura podróży, ale także ma-
łe fi rmy usługowe, często jed-
noosobowe działalności go-

Rozpoczął się trzeci 
rok inwestycji

czą kwoty 57 tys. zł. Śred-

Dokładnie 19 listopada przypadła druga rocznica objęcia przez Tomasza Kulczyńskiego stanowiska 
burmistrza miasta i gminy Chocianów. 
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spodarcze, jak fryzjerzy, ko-
smetyczki, studia tatuażu, 
sklepy odzieżowe, tekstylne 
i księgarnie, a to właśnie ci 
przedsiębiorcy z naszej gmi-
ny składają się na wspólny 
budżet.

– Przede wszystkim ka-
dencja burmistrza trwa pięć 
lat, a nie dwa – przypomina 
Krystian Wan. – Inne samo-
rządy w tym czasie podnosi-
ły i waloryzowały podatek 
od nieruchomości, a my go 
nie podnieśliśmy, pomimo 
że uzasadnieniem dla takich 
decyzji wszędzie był m.in. 
koronawirus, który pustoszy 
nie tylko ludzkie zdrowie, ale 
także budżety samorządów – 
mówi Wan. – Mamy plan, jak 
skutecznie zlikwidować po-
datek od nieruchomości dla 
osób fi zycznych, ale do tego 
potrzebujemy skutecznej re-
organizacji systemu edukacji 
– dodaje.

Przypomnijmy, że zgod-
nie z „Programem Napra-
wy Skutków Epidemii 2020-
2023” przygotowanym w od-
powiedzi na nadciągającą 
epidemię koronawirusa i za-
proponowanym przez bur-
mistrza Tomasza Kulczyń-
skiego na przełomie marca 
i kwietnia tego roku, reor-
ganizacja systemu edukacji 
na terenie naszej gminy mo-
że przynieść około 2 mln zł 
oszczędności. Ta kwota jest 
bardzo zbliżona właśnie do 
osiągniętych w ubiegłym ro-
ku dochodów gminy z tytułu 
podatku od nieruchomości.

KANALIZACJA, WODA I GAZ NA 
WSIACH

Minęły już dwie dekady 
oczekiwań wielu mieszkań-
ców naszej gminy na wej-
ście w XXI wiek. W tym ro-
ku wreszcie, za sprawą reali-
zacji obietnicy burmistrza 
Kulczyńskiego, bieżącą wodę 
w swoich domach będą mieli 
mieszkańcy Rakowa.

– Już w przyszłym tygo-
dniu będzie przyłączana wo-
da do naszego domu. To bę-
dzie najszczęśliwszy dzień 
w moim życiu – mówiła nam 
w połowie września jedna 
z mieszkanek Rakowa. – Wi-
dać trzeba było nowego spoj-
rzenia na gminę, za co jeste-
śmy bardzo wdzięczni pa-
nu burmistrzowi. Wcześniej 
Kowalski, który jest stąd, jak 
startował to przyjeżdżał do 
nas, potrafi ł obiecywać, że 
jak tylko wygra wybory to 
doprowadzi nam wodę. Dwa 
razy był burmistrzem i co? 
A teraz proszę bardzo, przy-

szedł nowy burmistrz i woda 
będzie – zauważyła.

Brak dostępu do bieżącej 
wody był największą bolącz-
ką części mieszkańców na-
szej gminy i obietnicę wybor-
czą Tomasza Kulczyńskiego 
w tym zakresie uda się zreali-
zować prawdopodobnie jesz-
cze w tym roku. Co z pozo-
stałymi podpunktami? Za-
pytaliśmy o to w chocianow-
skim ratuszu.

– Chocianów jako jed-
na z niewielu gmin w całej 
Polsce nie ma żadnej w peł-
ni skanalizowanej wsi. Bur-
mistrz , współpracujący 
z nim radni i urzędnicy cho-
cianowskiego magistratu po-
dejmują wszelkie możliwe 
działania, aby pozyskać pie-
niądze z różnych źródeł i pro-
gramów, by zrobić tu kana-
lizację –  informuje Krystian 
Wan, rzecznik Urzędu Mia-
sta i Gminy Chocianów. – 
Jednym z takich działań jest 
aglomeracja Chocianów, 
dzięki której możliwa będzie 
budowa ponad 78 km sieci 
kanalizacyjnej – dodaje Wan.

Chodzi oczywiście o aglo-
merację sieci kanalizacji 
wodno-ściekowej opartej na 
prawie wodnym. Co istotne, 
zdaje się, że 70-letnie, po-
wojenne zaniedbania nowy 
burmistrz planuje nadrobić 
w ciągu jednej kadencji. Na-
rzucenie ostrego tempa pracy 
już od pierwszego dnia tej ka-
dencji, poskutkowało w ubie-
głym miesiącu wyłonieniem 
wykonawców projektów sie-
ci kanalizacyjnej.

– Na wszystko potrzeba 
czasu i pieniędzy, dlatego wy-
łoniliśmy już wykonawców 
na przygotowanie dokumen-
tacji projektowej dot. budo-
wy sieci kanalizacji sanitar-
nej dla miejscowości Chocia-
nów, Pogorzeliska, Parchów, 
Chocianowiec, Trzebnice, 
Żabice i Ogrodzisko. Na ko-
lejne lata na jakże niezbędną 
i potrzebną dokumentację 
techniczną mamy zaplano-
wany blisko milion złotych, 
bo chcemy, aby mieszkańcy 
gminy mieli kanalizację jak 
najprędzej – podsumowuje 
Krystian Wan. – Co do ob-
szarów nieobjętych plana-
mi aglomeracyjnymi, mamy 
plany na inne projekty fi nan-
sowania. Realnie, jak się oka-
zało po objęciu urzędu przez 
burmistrza Kulczyńskiego, 
w gminie brakuje aż blisko 
100 kilometrów sieci kana-
lizacji. To ewenement zanie-
dbań, śmiało można powie-
dzieć na skalę ogólnopolską, 

a na pewno wo-
jewódzką – doda-
je Wan.

DARMOWY INTERNET 
BEZPRZEWODOWY 
I MONITORING

Pierwsze strony interne-
towe zaczęły pojawiać się 
w Polsce już w 1994 roku. Od 
tego czasu Internet zyskał na 
popularności i już chyba nikt 
nie wyobraża sobie bez niego 
życia. Aby ułatwić dostęp do 
tej światowej sieci wszystkim 
mieszkańcom gminy, startu-
jący w wyborach w 2018 r. 
Tomasz Kulczyński obiecał 
w kampanii darmowy Inter-
net bezprzewodowy. Okazu-
je się, że kolejny raz uda się 
upiec dwie pieczenie na jed-
nym ogniu.

– Mam nadzieję, że uda 
nam się jeszcze w tym ro-
ku uruchomić pierwsze hot-
-spoty darmowego Internetu 
bezprzewodowego na terenie 
gminy Chocianów. W tym 
roku rozstrzygnęliśmy prze-
targ na wybór wykonawcy 
tej inwestycji, mamy zabez-
pieczone środki, podpisane 
umowy i wszystko, co urzęd-
nicy mogli w tym zakresie 
zrobić, w zasadzie już zosta-
ło zrobione – informuje Kry-
stian Wan. - Cały system sie-
ci bezprzewodowego Inter-
netu, to niespotykana dotąd 
w gminie rozbudowa infra-
struktury teleinformatycz-
nej, a co za tym idzie moż-
liwość kolejnych inwestycji. 
Właśnie dlatego, w obliczu 
sytuacji zdarzających się kra-
dzieży, Burmistrz podjął de-
cyzję o rozszerzeniu tej obiet-
nicy wyborczej o monitoring 
– dodaje Wan.

W pierwszym etapie pro-
jektu zostanie zainstalowany 
system kamer miejskiego mo-
nitoringu. To odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców po-
stulujących o skuteczny mo-
nitoring i poprawę bezpie-
czeństwa w mieście. Wdra-
żany system wideo-detek-
cji oraz wideo-analizy obra-
zu jest oparty o najnowocze-
śniejsze algorytmy behawio-
ralne oraz elementy sztucz-

nej inteligencji. Przypomnij-
my, że tylko w grudniu ubie-
głego roku dwie świetlice na 
terenie naszej gminy, w Cho-
cianowcu i w Żabicach, pa-
dły ofi arą amatorów cudzego 
mienia. Niestety także w tym 
roku, dokładnie pod koniec 
kwietnia, złodzieje dali o so-
bie znać. Tym razem ich łu-
pem padło ogrodzenie cho-
cianowskiej nekropolii. Dzię-
ki realizacji tej obietnicy To-
masza Kulczyńskiego w na-
szej gminie będzie bezpiecz-
niej.

– Wierzymy, że nowy sys-
tem kamer poprawi bezpie-
czeństwo, ponieważ bezpie-
czeństwo mieszkańców gmi-
ny Chocianów jest dla bur-
mistrza priorytetem. Stary 
system niestety nie spełnia 
jakichkolwiek oczekiwań 
i mówiąc łagodnie jest już 
przestarzały. Mamy nadzie-
ję, że nasza inwestycja po-
może policji w łapaniu m.in. 
złodziei – podkreśla Wan. – 
Istotne jest także to, że na re-
alizację tej obietnicy wybor-
czej pozyskaliśmy fi nanso-
wanie z dwóch źródeł. Pierw-
szym z nich jest program Wi-
Fi4EU na kwotę 15 tys. euro, 
a drugim Polska Cyfrowa, 
z którego otrzymaliśmy po-
nad 64 tys. zł –  dodaje.

Wykonawcą tej inwesty-
cji jest fi rma T-Mobile Polska 
S.A., która wygrała przetarg 
na wdrożenie systemu Smart 
City w Gminie Chocianów. 
"Smart City" dla Chociano-
wa jest projektem długofalo-
wym, rozłożonym na etapy, 
z którym miasto wiąże wiel-
kie nadzieje na rozwój. Part-
nerem T-Mobile w projek-
cie dla miasta i gminy Cho-
cianów jest fi rma SOPHUS 
realizująca projekty wideo 
monitoringu oraz fi rma ACO 
Solutions odpowiadająca za 
dostawę sprzętu do realiza-
cji miejskiego Wi-Fi. Podpi-
sana w sierpniu umowa to 
efekt przetargu oraz wielo-
miesięcznych rozmów, spo-
tkań i konsultacji.

ŻŁOBEK, 
OPIEKA 

MEDYCZNA 
I PRZYCHODNIA 

W TRZEBNICACH
Od stycznia tego roku 

w Chocianowie działa Ser-
duszkolandia, bo tak nazy-
wa się nowy żłobek, w któ-
rym opiekę znalazło ponad 
20 dzieci. Placówka reali-
zuje łącznie ponad 10 blo-
ków tematycznych, w tym 
także zajęcia z elementami 
psychomotoryki i wczesne-
go wspomagania dzieci, ki-
nezjologię z elementami za-
bawy terapeutycznej, czy-
li gimnastykę mózgu meto-
dą Paula Dennisona, zajęcia 
artystyczne połączone z sen-
soplastyką, zajęcia promują-
ce zdrowie i zdrowy tryb ży-
cia, zajęcia rozwojowe i edu-
kacyjne, zabawy z językiem 
angielskim, logopedię, mie-
sięczne bilanse dzieci (bada-
nie wzrostu, wagi i ogólnego 
rozwoju) oraz rehabilitację 
indywidualną.

– Żłobek wrócił do Cho-
cianowa i rodzice najmłod-
szych pociech mogą spokoj-
nie pójść w tym czasie do 
pracy – komentuje Krystian 
Wan, rzecznik prasowy cho-
cianowskiego magistratu. – 
Ta dość rozbudowana obiet-
nica wyborcza też w więk-
szości już jest przez nas zre-
alizowana, choć niestety ze 
względu na zmiany przepi-
sów przez Sejm, samorządy 
nie mogą obecnie otwierać 
punktów aptecznych – do-
daje Wan.

Faktycznie, o ile wcze-
śniej aptekę mógł otworzyć 
niemal każdy, tak w związ-
ku ze zmianą przepisów taką 
możliwość mają jedynie far-
maceuci z odpowiednim sta-
żem pracy w aptece. Ozna-
cza to, że samorządy nie mo-
gą już prowadzić takiej dzia-
łalności.

– W zamian za to bur-
mistrz Tomasz Kulczyński 
postawił na opiekę medycz-
ną, o czym świadczy duża 
inwestycja w zdrowie miesz-
kańców większości obszarów 
wiejskich gminy Chocianów. 
Budujemy nową przychodnię 
medyczną w Trzebnicach – 
przypomina Wan.

Inwestycja ma na celu za-
pewnienie opieki medycz-
nej mieszkańcom nie tylko 
Trzebnic, ale również oko-
licznych miejscowości, jak 
Ogrodzisko, Żabice, Bru-
nów i Chocianowiec. Bliżej 
niż do Chocianowa do przy-
chodni w Trzebnicach będzie 
miała także część mieszkań-
cy Szklar Dolnych. W tym 
miejscu znajdować się będą 
gabinety: internistyczny, po-
łożnej i pielęgniarki środowi-
skowej, zabiegowy, stomato-
logiczny, szczepień i dzieci 
zdrowych, a także rejestra-
cja, pomieszczenia pomoc-
nicze oraz kotłownia.

POZYSKIWANIE I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY 
UNIJNYCH ORAZ KRAJOWYCH

W ciągu ostatnich dwóch 
lat nasza gmina może po-
szczycić się prawdziwym 
strumieniem pieniędzy, któ-
re płyną z różnych źródeł. 
Łącznie, od grudnia 2018 ro-
ku Chocianów pozyskał już 
wiele milionów złotych na 
inwestycje.

– Świetna współpraca bur-
mistrza Tomasza Kulczyń-
skiego z samorządowcami 
z regionu i województwa po-
zwala nam nie tylko ubie-
gać się o finansowanie ze-
wnętrzne naszych inwesty-
cji, ale także pozyskiwać te 
dotacje – zauważa Krystian 
Wan. – Tylko w ciągu ostat-
nich dwóch lat ściągnęliśmy 
do Chocianowa kwotę po-
nad 6 mln zł. Na kolejne la-
ta otwiera się przed nami no-
wa perspektywa na pozyski-
wanie środków – podsumo-
wuje Wan.

W ramach dotacji ze-
wnętrznych można sfi nanso-
wać m.in. wymiany starych 
pieców (pozyskana kwota 
to około 4 mln zł), budowy 
placów zabaw, siłownia ze-
wnętrzna, hot-spoty Wi-Fi, 
remonty ulic i dróg w gminie. 
W planach są kolejne inwe-
stycje fi nansowane w naszej 
gminie ze źródeł zewnętrz-
nych. Dobrym przykładem 
będzie tu np. modernizacja 
Zespołu Szkół w Chociano-
wie na kwotę 6 mln zł.

Warto dodać, że już od 
2021 roku startuje nowy bu-
dżet unijny, także i tę obiet-
nicę wyborczą Tomasz Kul-
czyński będzie realizował 
przez cały czas swojego urzę-
dowania na fotelu burmi-
strza Miasta i Gminy Cho-
cianów.
 

spodarcze, jak fryzjerzy, ko-
smetyczki, studia tatuażu, 
sklepy odzieżowe, tekstylne 
i księgarnie, a to właśnie ci 
przedsiębiorcy z naszej gmi-
ny składają się na wspólny 
budżet.

– Przede wszystkim ka-

szedł nowy burmistrz i woda 
będzie – zauważyła.

Brak dostępu do bieżącej 
wody był największą bolącz-
ką części mieszkańców na-
szej gminy i obietnicę wybor-
czą Tomasza Kulczyńskiego 
w tym zakresie uda się zreali-

Rozpoczął się trzeci 
rok inwestycji

a na pewno wo-
jewódzką – doda-
je Wan.

DARMOWY INTERNET nej inteligencji. Przypomnij-

ŻŁOBEK, 
OPIEKA 

MEDYCZNA 
I PRZYCHODNIA 

W TRZEBNICACH
Od stycznia tego roku 

w Chocianowie działa Ser-
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MZGKiM: Współpraca zmienia naszą gminę
Klub Radnych Chocianów 2023 oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opublikowali na swoich profi lach facebookowych efekty prac 
przy ul. Żeromskiego. Mowa o nowych miejscach parkingowych, który powstał tam za sprawą współpracy radnego z tamtego okręgu Henryka Osolińskiego 
z burmistrzem Chocianowa Tomaszem Kulczyńskim.

O tym, że dobra współ-
praca radnych z włodarzem 
naszej gminy przynosi efek-
ty pisaliśmy już wielokrot-
nie. Tym razem do grona za-
dowolonych dołączył tak-
że wybrany z niezależnego 
komitetu wyborczego rad-
ny Henryk Osoliński, któ-
ry zabiegał w imieniu swo-
ich wyborców o nowe miej-
sca parkingowe przy ul. Że-
romskiego.

–  Tym razem w okrę-
gu naszego klubowego ko-
legi Henryka Osolińskiego, 
dzięki współpracy z Toma-

szem Kulczyńskim realizo-
wana jest kolejna obietnica 
wyborcza – napisali na Fa-
cebooku radni z klubu Cho-
cianów 2023. Kilka  godzin 
później parking był już go-
towy. –  Zakończone prace 
przy ul. Żeromskiego. Miej-
sca parkingowe uzgodnione 
z burmistrzem Tomaszem 
Kulczyńskim oraz Henry-
kiem Osolińskim gotowe. 
Współpraca zmienia naszą 
gminę – odtrąbili sukces pra-
cownicy MZGKiM.

Przypomnijmy, że star-
tujący jako niezależny kan-

dydat Henryk Osoliński 
zastąpił w radzie Izabelę 
Szwed, która w ubiegłym ro-

ku zrezygnowała z zasiada-
nia w tym gremium. Rad-
ny, obejmując swój mandat, 

podjął decyzję o przystąpie-
niu do klubu radnych Cho-
cianów 2023, popierającego 

działania obecnego włoda-
rza naszej gminy. 
 

W prowad z e -
nie feryjnego 
rozkładu jaz-
dy zakłada 

zmiany głównie na terenie 
miasta Lubin. Jest to m.in. 
zwieszenie funkcjonowania 
sezonowej linii nr 8 oraz brak 
dodatkowych kursów linii nr 
4 do przystanku Lubin Osiek 
- Działki Pętla.

–  Informujemy także, iż 
zgodnie z wytycznymi Mi-
nisterstwa Zdrowia środ-
kami publicznego trans-
portu zbiorowego może po-
dróżować ograniczona licz-
ba osób. W autobusach LPP 
może przebywać, w tym sa-
mym czasie, nie więcej osób 
niż wynosi 30 proc. liczby 
wszystkich miejsc siedzą-
cych i stojących, przy jed-

noczesnym pozostawieniu 
w pojeździe co najmniej 50 
proc. miejsc siedzących nie-
zajętych –  czytamy w komu-
nikacie PKS Lubin.

 – Przypominamy rów-
nież o obowiązku zakrywa-
nia w autobusach ust i no-

sa. Z obowiązku zakrywa-
nia ust i nosa są zwolnio-
ne jedynie osoby posiada-
jące zaświadczenie lekar-
skie lub dokument potwier-
dzający: całościowe zabu-
rzenia rozwoju, zaburzenia 
psychiczne, niepełnospraw-

ność intelektualną w stop-
niu umiarkowanym, znacz-
nym lub głębokim, trudno-
ści w samodzielnym odkry-
ciu lub zakryciu ust lub nosa 
–  dodaje przewoźnik.

Wprowadzane zmiany 
w rozkładzie jazdy mają za-

pewnić tylko podstawowe po-
trzeby komunikacyjne pasa-
żerów np. dojazd i powrót do 
i z zakładów pracy. Przewoź-
nik prosi także o umożliwie-
nie pierwszeństwa przejazdu 
seniorom i osobom mającym 
problemy z poruszaniem się. 

Przypomnijmy, że od połowy 
października w naszej gmi-
nie funkcjonuje nowy rozkład 
jazdy, który publikowaliśmy 
w poprzednim numerze Gło-
su Regionu. Aktualne rozkła-
dy jazdy dostępne są na stro-
nie PKS LUBIN.  

Nowy rozkład autobusów, 
W Chocianowie bez zmian 
Od 2 listopada 
do odwołania 
PKS Lubin 
wprowadził 
feryjny rozkład 
jazdy. Zmiany te 
nie dotyczą 
chocianowskich 
linii nr 121 i 131, 
które nadal 
będą kursować 
tak jak 
dotychczas.
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Mieszkańcy Michałowa mo-
gli cieszyć się z utwardzenia na-
wierzchni dróg w swojej miejsco-
wości. Zużyto tam około 50 wy-
wrotek materiału służącego po-
prawie warunków jazdy. To bar-
dzo rozległa wieś, stąd utwar-
dzeniem objęto blisko 6 km dróg 
gruntowych. Podobne prace zo-
stały wykonane również  w Cho-
cianowcu przy remoncie tzw. 
drogi Wiśniowej, na czym sko-
rzysta wielu mieszkańców. Na 
potrzeby tego zadania gmina zu-
żyje około 25 wywrotek.

Tak, jak w kwestii drogi w Mi-
chałowie o inwestycję zabiegał 
radny Paweł Bujak, tak poprawa 
drogi w Chocianowcu jest moż-
liwa dzięki staraniom radnego 
Artura Wandycza. Wszystkie 
te działania pokazują, jak waż-
na jest dobra współpraca rad-

nych z burmistrzem Chociano-
wa Tomaszem Kulczyńskim. 
W tej sprawie gmina podpisa-
ła stosowne porozumienie z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad we Wrocła-
wiu. Wszystkie prace drogowe 
wykonuje specjalistyczne przed-
siębiorstwo z Dolnego Śląska. Na 
mocy tego porozumienia prace 
drogowe będą kontynuowane 
również w przyszłym roku.     

O pozycyjni radni najpierw 
nie popisali się zachowa-
niem podczas zdalnej sesji 
Rady Miejskiej w Chocia-

nowie, a potem postanowili przypisać 
sobie sukces remontu bazaru miejskie-
go, chociaż żadne z wymienionych nie 
opowiedziało się "za" przekazaniem 
do MZGKiM 240 tysięcy złotych na 
remont targowiska GERBER.

– Jesteśmy zażenowani postawą 
opozycji, która najpierw utrudniała 
prowadzenie sesji i głosowanie nad 
przekazaniem pieniędzy do MZG-
KiM, a następnie wyzywała ludzi od 
bolszewików, chociaż wyraźnie nie ro-
zumie znaczenia tego słowa i konse-
kwencji, jakie za sobą niesie to porów-
nanie –  mówi Artur Wandycz, szef 
Klubu Radnych Chocianów 2023. –  
Jakby tego było mało, teraz w Interne-
cie przypisują sobie, że to ich zasługa, 
że będzie bazarek. Po prostu śmiech na 
sali – dodaje Wandycz.

Nasi Czytelnicy poinformowali 
nas, że radny Piech, którego pismo do 
nadzoru budowlanego spowodowa-
ło wyłączenie prądu na chocianow-

skim targowisku, postanowił oznaj-
mić wszystkim spotkanym na baza-
rze, że... fakt rewitalizacji bazaru bę-
dzie jego zasługą. Reakcja ludzi na te 
slowa nie była jednak zgodna z ocze-
kiwaniami radnego.

– Na początku było to śmieszne, 
teraz to jest żałosne. Radny Piech na 
portalu społecznościowym zalicza so-
bie także kamery na cmentarzu. To jest 
już całkowity blamaż, bo wiadomo, 
że to inicjatywa pana burmistrza Kul-
czyńskiego – mówi Artur Wandycz. –  

Wstyd to komentować. To tak jakby 
ktoś chwalił się, że zebrał z drogi trzy 
kamyki, czy pomalował sztachetę pło-
tu. Dla przykładu, radni wiejscy do-
brze wiedzą, ile takich rzeczy robi się 
praktycznie w każdym tygodniu. Nie 
przystoi radnemu przypisywanie sobie 
zasług innych. Była taka bajka "Przy-
gody Piotrusia Pana". Mam takie wra-
żenie, i nie jest ono odosobnione, że 
Piech żyje w swojej Nibylandii i dalej 
nie dorósł do sprawowanego mandatu 
radnego – dodaje z uśmiechem radny.

Faktycznie profil radnego Piecha pe-
łen jest sukcesów Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej oraz Przedsiębiorstwa Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnego. Studzienki napra-
wiane przez służby miejskie, wymiana 
jednej płytki czy wyprostowanie jed-
nej latarni o 20cm jest dla Piecha okazją 
do... przypisania sobie działań.

– Według mnie donosy nie są for-
mą pomocy, jaką przypisuje sobie rad-
ny Piech – uważa Krystian Wan, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta i Gminy 
Chocianów. –  Formą pomocy byłoby 
przedstawienie gotowego rozwiązania 
problemu, ale nic takiego radny Piech 
nie zaproponował – ucina Wan.

Każdy, kto był świadkiem tego cyr-
ku i histerii, jakie urządzili opozycyjni 
radni na sesji, mógł też zwrócić uwa-
gę, że zarówno Pichała, jak i Piech nie 
chcieli zagłosować za inwestycjami 
dotyczącymi rewitalizacji bazaru, 
budową ścieżki zdrowia przy Pilec-
kiego czy rewitalizacją terenu base-
nów, których obszar ma w tej ka-
dencji stać się Dolnośląskim Cen-
trum Sportu i Rekreacji. Teraz jed-
nak wzajemnie przypisują sobie zasłu-
gi. Jak długo opozycja zamierza psuć 
standardy demokracji?  

Cudze sukcesy 
na koncie 
radnego 

"Śmiech na sali!". Tak w trzech słowach można opisać niedawne 
zachowanie opozycji, a dokładnie Piotra Piecha, a także Anny 
Pichały. 

 Jesteśmy 
zażenowani postawą 
opozycji, która 
najpierw utrudniała 
prowadzenie sesji 
i głosowanie nad 
przekazaniem 
pieniędzy do MZGKiM, 
a następnie wyzywała 
ludzi od bolszewików

Nowa nawierzchnia 
także w Chocianowcu
Kierowcy z Michałowa, Chocianowca z pewnością 
ucieszą się z działań swoich radnych, Pawła 
Bujaka i Artura Wandycza. Dzięki ich współpracy 
z burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim łącznie 75 
wywrotek po 25 ton każda poprawi nawierzchnię dróg 
w tych miejscowościach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie przy 
współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu 
w każdy wtorek i czwartek odbiera z marketu 
Biedronka produkty o kończącym się terminie 
przydatności do spożycia. Dokąd trafia żywność?

Jak zauważają dziennikarze 
lokalnej telewizji Chocianow.tv, 
dzięki temu mieszkańcy naszej 
gminy, którzy spełniają kryteria 
finansowe mogą skorzystać z po-
mocy Ośrodka. Aby skorzystać 
z pomocy w postaci jedzenia, na-
leży zgłosić się do chocianowskie-
go OPS-u.

–  Dzięki współpracy z ban-
kiem żywności we Wrocławiu 
w każdy wtorek i czwartek odbie-
ramy ze sklepu Biedronka w Cho-
cianowie artykuły spożywcze 
o kończącym się terminie przy-
datności do spożycia. Cieszy się 
to dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Na chwilę obec-
ną skorzystało z tej formy pomo-
cy 141 osób. Aby się ubiegać, nale-
ży spełnić kryterium dochodowe 
– mówi Honorata Szulc, dyrektor 
Ośrod- ka Po-

mocy Społecznej w Chocianowie. 
–  Kryterium dochodowe jest dużo 
wyższe, jak kryterium do pomo-
cy społecznej, bo stanowi 200 pro-
cent, to jest dla osoby samotnie go-
spodarującej 1402 zł, a dla osoby 
w rodzinie 1056 zł –  tłumaczy dy-
rektor Szulc.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
wydał dotychczas artykuły spo-
żywcze o wartości 21 tys. 116 zł. 
Łączna waga wydanych produk-
tów przekroczyła już tysiąc ki-
logramów. Pracownicy socjalni 
chocianowskiego OPS-u proszą 
o kontakt wszystkich, którzy chcą 
skorzystać z tej pomocy.

Jak przypominają w materiale 
redaktorzy Chocianow.tv, to już 
kolejna inicjatywa dzielenia się 
żywnością w naszej gminie. Po-
nad rok temu z inicjatywy bur-
mistrza Tomasza Kulczyńskiego 
w Chocianowie stanęła społecz-
na lodówka, do której mieszkańcy 

mogą oddać nadmiar zakupio-
nej żywności. Tym samym 
zostawionymi tam produk-
tami mogą częstować się 
potrzebujący. Z tego po-
mysłu w ostatnich miesią-
cach skorzystali także wło-
darze innych miast nasze-
go województwa: Legnicy, 

Jawora, Polkowic, Udanina 
czy Środy Śląskiej. 
 

Jedzenie dla 
potrzebujących 
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D okładnie 15 
tys. zł z dru-
giej tury kon-
kursu woje-

wódzkiego trafi do Trzeb-
nic na poprawę bazy spor-
towej. Klub przy wsparciu 
chocianowskiego magistratu 
pozyskał dofi nansowanie na 
modernizację obiektu spor-
towego. Jak zauważają wszy-
scy zaangażowani w ten pro-
jekt, nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie szybka reakcja na 
konkurs.

– 30 klubów i stowarzy-
szeń z Dolnego Śląska otrzy-
ma dofinansowanie w ra-
mach II naboru wniosków 
do konkursu "Poprawa bazy 
sportowej". Z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego tra-
fi  do nich (...) prawie 200 ty-
sięcy więcej niż pierwotnie 
zakładano – poinformował 
w mediach społecznościo-
wych Paweł Wybierała, czło-
nek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. – Jestem pe-
łen nadziei, że te środki po-

zwolą na wzrost aktywności 
fi zycznej, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży – dodaje 
Wybierała.

Projekt zakłada dostawę 
i montaż trybun na 100 miejsc 
siedzących. Nowe wyposaże-
nie boiska zwiększy bezpie-
czeństwo osób na nim prze-
bywających, w szczególno-
ści dzieci, co w konsekwencji 
spowoduje większe zaintere-
sowanie ofertą klubu. Działa-
cze piłkarscy liczą, że to prze-
łoży się na większą liczbę dzie-
ci na treningach. Dzięki temu 
kibice piłkarscy zasiądą na no-
wych trybunach.

– Ogłoszenie o konkursie 
znalazłem na stronie interne-
towej Dolnośląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej i po krótkiej 
naradzie z członkami zarzą-
du oraz zawodnikami Ar-
ki Trzebnice postanowiliśmy 
wziąć w nim udział – mówi 
Tomasz Kudyba, zawodnik 
i działacz Arki Trzebnice. – 
O pomoc zwróciłem się do na-
szego radnego Piotra Wandy-

cza, który wraz z burmistrzem 
Kulczyńskim oraz pracowni-
kami Urzędu Miasta i Gmi-
ny Chocianów pomogli nam 
sporządzić ofertę i przesłać do-
kumenty – dodaje Kudyba.

Całkowity koszt trybun to 
około 50 tysięcy złotych, dla-
tego po decyzji zarządu woje-
wództwa o przyznaniu wspo-
mnianych 15 tys. zł trzeba by-
ło znaleźć jeszcze pozostałe 35 
tys. zł. Tu właśnie skuteczno-
ścią wykazał się Tomasz Kul-
czyński, który wyciągnął po-
mocną dłoń. Jeszcze przed 
wyborami burmistrz obiecy-
wał wsparcie m.in. dla Arki 
Trzebnice. Wtedy kandydat 
na urząd burmistrza przyje-
chał do Trzebnic z bonem, te-
raz pomógł zdobyć dofi nan-
sowanie, a jak sam zapowia-
da – to jeszcze nie koniec!

– Sukcesywnie realizuje-
my obietnice. Rozwój spor-
towy mieszkańców jest dla 

mnie bardzo ważny, zwłasz-
cza w tak trudnych czasach, 
dlatego oczywistym była dla 
mnie decyzja o przekazaniu 
35 tys. zł – komentuje Tomasz 
Kulczyński. – To nie jest na-
sze ostatnie słowo w kwestii 
Arki Trzebnice. Cieszę się, że 
wspólnie zmieniamy naszą 
gminę na lepsze – dodał bur-
mistrz.

Za sprawą zarządzania 
naszą gminą przez Burmi-
strza Kulczyńskiego, po-
mimo dużej konkurencji, 
to właśnie do Chociano-
wa trafią kolejne w tym ro-
ku pieniądze. Dotychczaso-
wa infrastruktura uniemoż-
liwia klubowi otrzymanie li-
cencji OZPN na uczestnicze-
nie w rozgrywkach wyższych 
szczebli, co działa demotywu-
jąco na zawodników i hamuje 
ich sportowy rozwój.

– Ogromne podziękowa-
nia dla burmistrza Tomasza 

Kulczyńskiego za szybką de-
cyzję o wsparciu mieszkań-
ców Trzebnic. Dzięki tej de-
cyzji, a także skutecznej pra-
cy urzędników chocianow-
skiego magistratu, będziemy 
mieli szansę na rozwój naszej 
drużyny piłkarskiej – uważa 
Piotr Wandycz, chocianow-
scy radny, członek Klubu Rad-
nych Chocianów 2023. – Cza-
su jest mało, bo musimy wy-
korzystać dotację z wojewódz-
twa do końca roku, ale jeste-
śmy już po wszystkich ustale-
niach i wierzę, że wszystko się 
uda – dodaje Wandycz.

Trybuna powstanie na wa-
le, który jest własnością gmi-
ny Chocianów, a roboty roz-
poczną się tuż po zakończe-
niu rundy jesiennej. Dzięki te-
mu w rundzie wiosennej kibi-
ce Arki Trzebnice będą mogli 
wspierać swoją drużynę już 
na nowych miejscach siedzą-
cych.    

Trzebnice 
z obiecanym 
wsparciem
Na początku 
listopada Zarząd 
Województwa 
Dolnośląskiego 
podjął decyzję 
o przekazaniu 
dodatkowych 
pieniędzy na 
poprawę bazy 
sportowej na 
Dolnym Śląsku. 
Dzięki szybkiej 
decyzji burmistrza 
Tomasz 
Kulczyńskiego, 
część tych środków 
trafi także do 
naszej gminy.

Tradycyjnie już 
zapraszamy do 
obejrzenia galerii 
zdjęć z postępu prac 
przy powstającej 
przychodni medycznej 
w Trzebnicach, jednej 
z wielu ważnych 
inwestycji obiecanych 
i realizowanych przez 
burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego.

Realizacja zadania od-
bywa się w celu zapew-
nienia opieki zdrowot-
nej mieszkańcom Trzeb-
nic oraz okolicznych miej-
scowości, takich jak Ogro-
dzisko, Żabice, Brunów czy 
Chocianowiec. W placów-
ce medycznej znajdować 
się będą gabinety: inter-
nistyczny, położnej i pie-
lęgniarki środowiskowej, 
zabiegowy, stomatologicz-
ny, szczepień i dzieci zdro-
wych, a także rejestracja, 
pomieszczenia pomocni-
cze oraz kotłownia. 

   

Pogoda sprzyja inwestycji 
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Zostań piłkarzem Stali 
Chocianów!
Urodziłeś się w latach 2008 – 2010 i lubisz futbol? 
Jeśli tak, to przed Tobą szansa, aby zostać 
piłkarzem Stali Chocianów. 

Klub Sportowy „Stal” 
Chocianów ogłasza nabór 
uzupełniający do druży-
ny młodzików z roczników 
2008, 2009 i 2010. Drużyna 
występuje w rozgrywkach 
organizowanych przez Dol-
nośląski Związek Piłki Noż-

nej Podokręg Legnica. Zaję-
cia prowadzi trener Mirosław 
Wolan. 

–  Zainteresowanych mło-
dych zawodników zaprasza-
my na treningi. Wcześniej 
prosimy o kontakt telefonicz-
ny z trenerem pod numerem 
695 388 184, aby dokładnie 
poznać szczegóły dotyczące 
naboru i treningów. Serdecz-
nie zapraszamy –  piszą or-
ganizatorzy zajęć na facebo-
okowym profi lu Klubu Spor-
towego Stali Chocianów.

Trenera naszej drużyny 
występującej w rozgrywkach 
IV ligi dolnośląskiej wspo-
magać będą zawodnicy dru-
żyny seniorów: Dawid Wolan 
i Marcel Wolan.   

Boks i kickboxing 
teraz także 
w Chocianowie
W każdy wtorek i środę swoich sił mogą spróbować 
miłośnicy aktywności fi zycznej, a w szczególnosci 
sportów walki. ARMIA CHOCIANÓW zaprasza na 
treningi boksu we wtorki od godziny 18 i kickboxingu 
w środy od godziny 16.

Treningi odbywają się na 
małej sali sportowej przy ul. 
Szkolnej w Chocianowie, któ-
rą burmistrz Tomasz Kulczyń-
ski udostępnił bezpłatnie na 
treningi w ramach objętego 
przez siebie patronatu.

–  Zdrowie psychiczne 
tak naprawdę zaczyna się 
od zdrowia fizycznego, dla-
tego wszystkie inicjatywy 
rozwoju i utrzymania dobrej 
kondycji organizmu są moim 
zdaniem bardzo istotne, stąd 
decyzja o udzieleniu patro-
natu Armii Chocianów – ko-
mentuje Tomasz Kulczyń-
ski, burmistrz Chocianowa. 
–  Zwłaszcza w okresie epide-
mii koronawirusa musimy 
dbać o nasze zdrowie, zarówno 
psychiczne, jak i fi zyczne. Wie-
rzę, że wielu mieszkańców na-
szej gminy skorzysta z tej ofer-
ty – dodaje Kulczyński.

Jak zauważają organizato-
rzy, treningi angażują dzieci 
i dorosłych, zarówno kobiety, 
jak i mężczyzn w każdym wie-
ku. Wśród zalet tej aktywności 
fi zycznej zauważają promocję 
zdrowego trybu życia, a tak-
że socjalizację i resocjalizację 
młodzieży.

– Cieszę się, że burmistrz 
Chocianowa rozumie i wspiera 
kwestię sportu w naszej gmi-
nie. Uważam, że warto wspie-
rać takie aktywności. Sama 
mam przyjemność uczest-
niczyć w treningach Armii 
w Polkowicach i Lubinie, więc 

wiem, jak pozytywny wpływ 
taka aktywność fi zyczna wy-
wiera na życie codzienne – mó-
wi Marcelina Falkiewicz, rad-
na powiatu polkowickiego. – 
Sporty walki, takie jak kick-
boxing czy nawet rugby, na-
zywane przez wielu druży-
nowym sportem walki, uczą 
pewności siebie, ale przede 
wszystkim szacunku do prze-
ciwnika. Wpływają pozytyw-
nie nie tylko na kondycję fi -
zyczną, ale i psychiczną. Cie-
szę się, że Armia zdecydowa-
ła się na umieszczenie swoje-
go ringu właśnie w Chociano-
wie. Być może już wkrótce uda 
nam się przygotować tu jakieś 
zawody – zapowiada radna za-
angażowana w promocję spor-
tu w naszej gminie.   

P ojedynek zachod-
niej grupy dol-
nośląskiej IV li-
gi pomiędzy Sta-

lą Chocianów a Odrą Ści-
nawa okazał się zwycięski 
dla gospodarzy. Podopiecz-
ni Mirosława Wolana na 
własnym boisku pokona-
li gości ze Ścinawy 4:1. Ca-
ły pojedynek można obej-
rzeć dzięki lokalnej tele-
wizji Chocianow.tv, a wi-
deo z meczu dostępne jest 
w na portalu chocianow.pl 

w artykule: "Na żywo: Stal 
Chocianów - Odra Ścinawa 
(wideo)". Kibice obu dru-
zyn postanowili wspólnie 
upamiętnić datę 11 listo-
pada.

–  Upamiętniliśmy 
ważną datę w historii 
Polski. Tak się zdarzy-
ło, że mogliśmy to zro-
bić z zaprzyjaźniony-
mi kibicami Odry Ścina-
wa, z którymi często się 
wspieramy w dopingowa-
niu naszych drużyn, bo 

przyjechali do nas z patrio-
tycznym banerem –  mówi 
nam jeden z kibiców Sta-
li Chocianów. –  Wspól-
nie na chocianowskim 
Rynku chcieliśmy poka-
zać nasz patriotyzm i na-
sze przywiązanie do na-
rodowych barw i trady-
cji. A potem było już zwy-
cięstwo naszej Stali. Szko-
da, że odbiło się akurat na 
ekipie z Odry Ścinawa, ale 
wspieramy się od lat i nie 
mają nam tego za złe –  

dodaje wierny fan chocia-
nowskiego klubu.

W ostatniej kolejce Stal 
zremisowała na własnym 
stadionie z ekipą Sparty 
Rudna, a kilka dni wcze-
śniej takim samym stosun-
kiem bramek podzieliła się 
punktami ze Spartą Grę-
bocice. Po rundzie jesien-
nej i 18. rozegranych spo-
tkaniach chocianowscy 
piłkarze z dorobkiem 27 
pkt. plasują się na 9. pozy-
cji w ligowej tabeli.   

Kibice Stali uczcili 
niepodległość

11 listopada na chocianowskim Rynku przed zwycięskim dla Stali 
Chocianów meczem z Odrą Ścinawa, kibice obu drużyn 
upamiętnili Narodowe Święto Niepodległości.

"W zdrowym ciele zdrowy duch" – takie hasło przyświeca uczestnikom nowych zajęć w naszej gminie. 
Dzieci w wieku od 5 do 14 lat mogą uczestniczyć w darmowych treningach rugby.

Darmowe zajęcia rugby 

DARMOWE
TRENINGI #RUGBY

DLA DZIECI W WIEKU 
5-14 LAT

Zapisy bezpośrednio na treningu
W razie pytań kontakt pod nr:

606 240 596 

Zajęcia, nad ktorymi patronat ob-
jął burmistrz Tomasz Kulczyński, od-
bywaja się bezpłatnie w każdy ponie-
działek i piątek w godz. 15.30  –  17 w 
hali sportowej przy ul. Szkolnej 1 w 
Chocianowie. Są prowadzone przez 
trenerów Klubu Rugby Miedziowi 
Lubin: Barbarę Szkolnicką, Tomasza 
Nimczyka i Kamila Lisa.

–  Popularyzacja sportu wśród naj-
młodszego pokolenia mieszkańców 
Chocianowa jest dla mnie bardzo 
ważna. Sport jest bliski memu ser-
cu i wiem, jak dużą rolę odgrywa w 
kształtowaniu charakteru. Uczy dro-
gi do zwycięstwa, ale także gorzkiego 
smaku porażki, dzięki czemu pozwa-
la nabrać sporo pokory, ale i wyzwo-
lić drzemiące w nas emocje. To naj-
zdrowszy lek na stres i nudę, szczegól-
nie dla dzieciaków i młodzieży. My-
ślę, że kiedy najmłodsi mieszkańcy 
będą mieli swobodny dostęp do tego 

typu darmowych treningów, to ła-
twiej będzie im ruszyć się od kompu-
tera albo wstać ze schodów czy ław-
ki przed blokiem i zrobić serio coś dla 
siebie – - przekonuje radna Marcelina 
Falkiewicz, wieloletnia reprezentant-
ka rugby, działająca w Klubie Rugby 
Miedziowi Lubin.

– Przyjście na taki trening to na 
pewno, tak samo dla chłopców, jak i 
dla dziewczyn, wyjście ze swojej stre-
fy komfortu, ale warto zaryzykować, 
spędzić fajnie czas z rówieśnikami i 
zrobić coś dla swojego zdrowia oraz 
samopoczucia – dodaje Falkiewicz.

Dzieci w wieku od 5 do 14 lat, któ-
re chcą wziąć udział w darmowych 
treningach rugby, nie muszą się wcze-
śniej zapisywać. Wystarczy przyjść na 
trening. W razie pytań można skon-
taktować się z organizatorami, dzwo-
niąc pod numer.606 240 596.

  


