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  Nie zwlekaj, zapisz się już teraz. W Regionalnym Centrum Kultury swoją inaugurację miał projekt LOWE, skierowany 
do seniorów i nie tylko. Wszystko to możliwe za sprawą grantu na realizację „Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na rzecz 
aktywizacji osób dorosłych 2” z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na str. 3 

CHOCIANÓW WZOREM 
DLA PRZEMKOWA

JAK WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA NA KAŻDYM 
SZCZEBLU NAJLEPIEJ WIEDZĄ SKUTECZNI 

SAMORZĄDOWCY. DOWODEM NA TAKĄ WSPÓŁPRACĘ 
JEST TAKŻE UDZIAŁ NASZEJ GMINY W STOWARZYSZENIU 
RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDNA, KTÓRA ZRZESZA JUŻ 25 

SAMORZĄDÓW. 
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Przychodnia na finiszu PKP zgadza się na linię Chocianów - Duninów 

UNIWERSYTET DLA DOROSŁYCH 

WYSTARTOWAŁ! 

Pod koniec ubiegłego roku 
budziła wiele kontrowersji i 
politycznych sporów, jednak 
dziś w dobie trwającej 
epidemii, już nikt nie ma 
wątpliwości, że przyniesie 
wymierne korzyści 
zdrowotne. Przychodnia 
Zdrowia w Trzebnicach, bo 
o nie mowa, rośnie jak na 
drożdżach... str. 6
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Mieszkańcy Michałowa mogą się już cieszyć z utwardzenia nawierzchni 
dróg w swojej miejscowości. Gmina zużyła około 50 wywrotek materiału 
służącego poprawie warunków jazdy w tej wsi.

W ostatnich dniach za-
kończono utwardzenie 
dróg gminnych na terenie 
Michałowa. To bardzo roz-
legła wieś, stąd utwardze-
niem objęto blisko 6 km 
dróg gruntowych.

–  Tak jak burmistrz za-
powiadał w kampanii wy-
borczej, każda wieś jest tak 
samo ważna. Nie ma zna-
czenia, ilu mieszka miesz-
kańców w tej czy innej 
miejscowości. Burmistrz 
wielokrotnie po-
kazywał , 
że nie 

przelicza wsie na glosy wy-
borcze. Najlepszym przy-
kładem jest wodociągowa-
nie Rakowa – podsumowu-
je Krystian Wan, rzecznik 
chocianowskiego magistra-
tu. –  W każdej wsi, małej 
czy dużej, jeśli burmistrz 
obiecywał to realizuje dane 
słowo, i teraz przyszedł czas 
na drogi w Michalowie. Pa-
miętam, że Burmistrz zapo-
wiadał to blisko 2 lata temu 
na spotkaniu w Michałowie 

i dzisiaj mamy tego 
efekty - doda-

je Wan.

Wszystkie prace drogowe 
wykonywało specjalistycz-
ne przedsiębiorstwo z Dol-
nego Śląska. Na mocy tego 
porozumienia prace drogo-
we będą również kontynu-
owane w przyszłym roku.

– Drogi w Michałowie 
teraz są proste i równe jak 
nigdy przedtem. Ciesze się, 
że dzięki naszej współpra-
cy mieszkańcy mogą zoba-
czyć, że realizacja zapowie-
dzi jest możliwa. Mieszkań-
cy Michałowa będą mieli 
po prostu lepiej – podkre-
śla radny Paweł Bujak.    

Obiecał 6 kilometrów 
i... zrobił 

D obrymi wieściami 
z mieszkańcami nasze-
go regionu podzielił się 
Tymoteusz Myrda, Czło-

nek Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego, który aktywnie wspiera 
inicjatywę powrotu Kolei Dolnoślą-
skich do Chocianowa.

– PKP SA wydało zgodę na prze-
jęcie przez Województwo Dolnoślą-
skie linii Góra-Bojanowo i Chocia-
nów-Duninów. Teraz czekamy tylko 
na pozytywną opinię Ministra In-

frastruktury – poinformował Tymo-
teusz Myrda.

Przypomnijmy, że pod koniec lu-
tego tego roku dworzec PKP wrócił 
do Chocianowa. W skład przejętego 
majątku wchodzą m.in. dworzec ko-
lejowy, rampa, nawierzchnia asfalto-
wa i fragment ogrodzenia, a także za-
budowania gospodarcze. To wszyst-
ko posłuży do rozbudowy Centrum 
Przesiadkowego.

–  Dzięki ciężkiej pracy kolej 
powoli zbliża się do Chocianowa. 

Nie chcę zapeszać, ale bardzo się 
cieszę, że być może już w tej ka-
dencji Chocianów wróci na ko-
lejową mapę Polski – komentuje 
burmistrz Chocianowa Tomasz 
Kulczyński. – Wszystkim zaanga-
żowanym w ten projekt serdecz-
nie dziękuję za pracę nad tym, aby 
otworzyć Chocianów na nowe to-
ry przyszłego rozwoju – dodał Kul-
czyński.

Ten pomysł burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego wzorowany jest na 

rozwiązaniach z dużych miast eu-
ropejskich, które starają się ograni-
czyć ruch samochodów osobowych 
w swoich centrach. U nas, oprócz po-
łączenia parkingu i bezpłatnej komu-
nikacji miejskiej, jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, będzie także 
możliwość skorzystania z połączeń 
kolejowych. Dzięki temu Chociano-
wianie dojadą pociągiem do Legni-
cy, Wrocławia i dalej do innych miast 
Polski i Europy. 

  

PKP zgadza się 
na linię Chocianów - Duninów 

D
nek Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego, który aktywnie wspiera 
inicjatywę powrotu Kolei Dolnoślą-
skich do Chocianowa.

jęcie przez Województwo Dolnoślą-
skie linii Góra-Bojanowo i Chocia-
nów-Duninów. Teraz czekamy tylko 
na pozytywną opinię Ministra In-

Członek Zarządu 
Województwa 
Dolnośląskiego 
Tymoteusz Myrda 
poinformował na swojej 
stronie na jednym 
z portali 
społecznościowych 
o coraz bliższym 
przejęciu przez 
województwo 
dolnośląskie m.in. linii 
Chocianów – Duninów. 
To kolejny sukces, który 
przybliża naszą gminę 
do powrotu na kolejową 
mapę komunikacyjną.

W środę 28 października (gdy numer Głosu Regionu, który trzymacie Państwo 
w rękach, został już oddany do druku) o godz. 9 rozpoczeła się nadzwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie. Sprawdzilismy, czym tym razem zajmą się 
chocianowscy radni?

Podczas zdalnego spotka-
nia radni podejmą decyzję 
w sprawie wysokości kosz-
tów utrzymania zasobów ko-
munalnych będących w gestii 
Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej, określą warunki i za-
sady korzystania z przystan-
ków komunikacyjnych udo-
stępnionych dla operatorów 

publicznego transportu zbio-
rowego i przewoźników. Po-
chylą się także nad Parafią 
Rzymsko - Katolicką pw. św. 
Jacka w Pogorzeliskach, któ-
ra, jeśli radni ptak zdecydują, 
otrzyma dotację w wysokości 
10 tysięcy złotych na konser-
wację drzwi do zakrystii.

Zainteresowani decy-
zjami rady mogą być tak-

że mieszkańcy Brunowa. 
To w tej miejscowości jed-
na z dróg wewnętrznych ma 
otrzymać nazwę ulicy Olcho-
wej. Radni przeanalizują tak-
że kwestię pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego. O wszystkich decy-
zjach rady na bieżąco będzie 
informował portal www.
chocianow.pl.   

Październikowa sesja 
również zdalna 
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Szkoły gotowe na zdalne nauczanie
Klasy IV - VIII szkół podstawowych od poniedziałku przeszły na zdalne nauczanie. Czy chocianowskie placówki są na to przygotowane?
Jak będzie odbywało się nauczanie?

Jak ogłosił w ubiegły piątek Pre-
mier RP Mateusz Morawiecki od 
poniedziałku, 26 października 
wszyscy uczniowie i studenci, za 
wyjątkiem dzieci z klas I-III, uczą 
się zdalnie za pomocą programów 
do porozumiewania się na odle-
głość. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że głównym uzasadnieniem dla 
tej decyzji jest przemieszczanie się 
tych uczniów po szkole między lek-
cjami.
–  W grupie osób do 11-12 roku 
życia poziom zakażeń jest trzykrot-
nie mniejszy niż w grupie 13-14 
lat. Ma to naukowe uzasadnienie - 
przekonywał Mateusz Morawiecki. 
–  Poza tym dla najmłodszych dzie-
ci bardzo ważna jest edukacja sta-

cjonarna ze względów psycholo-
gicznych i efektywności edukacyj-
nej – dodał premier.
Jak wiadomo uczniowie klas I - III 
mają cały dzień zajęcia w jednej sa-
li lekcyjnej, pozostali zmieniają te 
sale, co może powodować wzrost 
liczby kontaktów. Mateusz Mora-
wiecki ostrzegł także, iż jeśli piąt-
kowe decyzje nie poprawią staty-
styk zachorowań i umieralności po-
trzebne będą kolejne obostrzenia. 
Jak wygląda przygotowanie pod-
stawówek w naszej gminie?
– Informacja premiera o zdalnym 
nauczaniu klas IV - VIII nie była za-
skakująca. Zgodnie z dyspozycją 
burmistrza i w trosce o prawidłowy 
i możliwie jak najlepszy rozwój dy-

daktyczny młodzieży dyrektorzy 
placówek rozpoczęli przygotowa-
nia do nauczanie on-line. W naj-
większej Szkole Podstawowej im. 
Odkrywców Polskiej Miedzi w Cho-

cianowie, tego samego dnia wy-
słano komunikaty do rodziców 
wraz z hasłami i loginami, a zdalne 
lekcje poprowadzą nauczyciele 
z klas za pomocą dwóch progra-

mów dedykowanych m.in. Google 
Meet oraz MS Teams – informuje 
sekretarz Miasta i Gminy Chocia-
nów Patrycja Jugo. –  W szkole 
w Parchowie już w czwartek odby-
ła się szkoleniowa rada pedago-
giczna dotycząca obsługi progra-
mu Microsoft Teams 365. Podobnie 
wygląda sytuacja w Szklarach Dol-
nych i w Trzebnicach, gdzie rów-
nież w planach jest prowadzenie 
zajęć zdalnych –  dodaje Jugo.
Wspomniana Szkoła Podstawowa 
w Chocianowie przewiduje prowa-
dzenie zajęć on-line zgodnie 
z ustalonym planem lekcji dla danej 
klasy, a obecność uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana. Za-
wieszone zostają jednak zajęcia 

pozalekcyjne, a rodzice są zobo-
wiązani do poinformowania wy-
chowawcy o chorobie dziecka, aby 
uniknąć nieusprawiedliwionej nie-
obecności.
– W przypadku pytań, trudności 
lub wątpliwości jestem do dyspo-
zycji wraz z zespołem kierowni-
czym i nauczycielami - informuje 
dyrektor szkoły Dorota Kyc. –  
Zgodnie z utartym zwyczajem 
wszelkie decyzje związane z orga-
nizacją zajęć zdalnych są konsulto-
wane z Radą Pedagogiczną oraz 
Radą Rodziców. Rodzice są zawsze 
informowani o ewentualnych 
zmianach za pośrednictwem e-
-dziennika – dodaje dyrektor Kyc. 
  

W  inauguracji 
wzięli udział: 
inicjator ak-
cji dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Szklarach Dol-
nych Jacek Nowicki, sekre-
tarz Miasta i Gminy Cho-
cianów Patrycja Jugo, dzie-
kan Wydziału Nauk Społecz-
nych i Technicznych Uniwer-
sytetu Jana Wyżykowskiego 
w Polkowicach dr Jan Wal-
czak oraz dr Marzena Sen-

dyk i dr Agnieszka Nowicka. 
Oprócz oficjalnego rozpo-
częcia, podczas którego dr 
Agnieszka Nowicka i dr Ma-
rzena Sendyk zaprezentowa-
ły wyniki diagnozy potrzeb 
edukacyjnych mieszkańców 
naszej gminy, seniorzy wzię-
li także udział w pierwszych 
zajęciach, na które złożył 
się wykład dra Jana Walcza-
ka "Barbara Radziwiłłówna 
i Zygmunt II August – wiel-
ka miłość na przekór losowi".

W ofercie skierowanej do 
mieszkańców Gminy Cho-
cianów będą bezpłatne za-
jęcia z języków obcych, ob-
sługi komputera i odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa 
i wychowania dzieci. To jed-
nak nie wszystko, bowiem 
oferta edukacyjna skiero-
wana do chocianowian bę-
dzie na bieżąco rozwijana. 
Na udział w zajęciach moż-
na się jeszcze zapisać i jak 
mówią sami organizatorzy 

przedsięwzięcia, naprawdę 
warto.

Szczegóły i zapisy na zaję-
cia dostępne są zarówno w Re-
gionalnym Centrum Kultury 
w Chocianowie pod nr telefo-
nu 76-818-41-35, a także ma-
ilowo na adres: sekretariat@
rckchocianow.pl, jak i w Szko-
le Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Szklarach Dolnych pod 
nr telefonu 76-817-16-67 oraz 
pod adresem mailowym: lo-
we.sp@o2.pl.   

Uniwersytet 
dla dorosłych 
wystartował! 

Nie zwlekaj, zapisz 
się już teraz. 
W Regionalnym 
Centrum Kultury 
swoją inaugurację 
miał projekt LOWE, 
skierowany do 
seniorów i nie tylko. 
Wszystko to możliwe 
za sprawą grantu na 
realizację "Lokalnego 
Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji na rzecz 
aktywizacji osób 
dorosłych 2" 
z Programu 
Operacyjnego Wiedza 
– Edukacja – Rozwój 
2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego.
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Pierwsza 
całodobowa 
stacja 
benzynowa 
w Chocianowie
"Złe dobrego początki" –  tak 
w wielkim skrócie można 
podsumować otwarcie tej 
prywatnej inwestycji w naszej 
gminie. Przy ulicy Głogowskiej 
w Chocianowie, obok Stacji 
Kontroli Pojazdów stanęła 
niedawno nowa, całodobowa 
stacja benzynowa. W dniu 
otwarcia stacji doszło do 
niecodziennej sytuacji.

W dzień otwarcia stacji nie obyło się bez kło-
potów. Okazało się, że firma, która podłącza-
ła dystrybutory w wyniku nieszczęśliwego 
niedopatrzenia zamieniła miejscami benzynę 
z dieselem. Kilkoro kierowców, którzy jako 
pierwsi skorzystali ze stacji, musiało liczyć się 
z trudnościami wynikającymi z konieczności 
czyszczenia układu paliwowego w swoich au-
tach.
– Tam gdzie była benzyna wlewał się olej na-
pędowy. Zamurowało nas to piekielnie, taki 
niefart na początku – opowiada właściciel 
nowej stacji benzynowej w Chocianowie, An-
drzej Chatała. –  Firma z Jawora wzięła to 
wszystko na siebie, uregulowała wszystkie te 
sprawy z tymi osobami, które tutaj niefortun-
nie zatankowały. Przyjechali, odwrócili to 
i sprawdziliśmy już dokładnie, do końca po-
prawność działania tych dystrybutorów 
i w tej chwili już wszystko świetnie chodzi – 
dodaje właściciel.
Z materiału lokalnej telewizji Chocianow.tv 
możemy dowiedzieć się, że firma, która po-
pełniła błąd podłączając na stacji dystrybu-
tory zobligowała się do uregulowania 
wszystkich należności i od razu naprawiła 
swój błąd. Teraz stacja benzynowa działa już 
bez zarzutu. Można tutaj także całodobowo 
zrobić najpotrzebniejsze zakupy,
–  Zapraszamy wszystkich mieszkańców Cho-
cianowa do nowo otwartej stacji przy ulicy 
Głogowskiej. Takiej nowoczesnej stacji tutaj 
w gminie Chocianów nie mamy. Jest tutaj gaz, 
olej napędowy, benzyna i ADBlue, które moż-
na tankować prosto z dystrybutora do zbior-
nika. Jest na stacji sklep, zapraszamy na za-
kupy i w niedalekiej przyszłości będzie otwar-
ta restauracja i docelowo też myjnia samocho-
dowa – wymienia Andrzej Chatała.
Już niebawem będzie można tutaj zatem zjeść 
ciepły posiłek, zorganizować np. rodzinną uro-
czystość. W planach jest także parking dla ti-
rów i miejsce odpoczynku dla podróżnych.   

Rachmistrzowie nie wejdą do domów
Rachmistrzowie biorący udział w Powszechnym Spisie Rolnym mieli wyruszyć do rolników, aby bezpośrednio na ich 
gospodarstwach rolnych przeprowadzić czynności niezbędne do wykonania spisu. Okazuje się jednak, że decyzją 
zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie będą tylko dzwonić do rolników.

W tym roku spis rolny prowa-
dzi Główny Urząd Statystyczny 
pod hasłem "Spisz się, jak na rolni-
ków przystało". Spis rolny, podob-
nie jak spis powszechny, jest reali-

zowany co około 10 lat we wszyst-
kich krajach członkowskich ONZ. 
Obejmuje swoim zasięgiem wszyst-
kie gospodarstwa rolne w kraju. To 
bardzo duże i kosztowne badanie, 

dlatego w tym roku można wziąć 
w nim udział poprzez stronę inter-
netową lub w tutejszym magistra-
cie, co ograniczy koszty realizacji.

Od dzisiaj, 1 października 
rachmistrzowie Powszechnego 
Spisu Rolnego mieli odwiedzać 
rolników w całej Polsce, aby za-
pytać m.in. o rodzaj użytkowa-
nych gruntów, powierzchnię za-
siewów, pogłowie zwierząt go-
spodarskich, rodzaje budynków, 
ciągniki, maszyny i wiele innych 
zagadnień. Decyzją zastępcy Ge-
neralnego Komisarza Spisowego 
tak się jednak nie stanie.

– W związku z utrzymującym 
się wysokim poziomem zachoro-
wań, spowodowanych pandemią 
COVID-19, podejmuję decyzję o 
prowadzeniu przez rachmistrzów 
spisowych wyłącznie wywiadów 
telefonicznych w gospodarstwach 
rolnych przydzielonych im do re-

alizacji, z wykorzystaniem otrzy-
manych urządzeń mobilnych – po-
informował Janusz Dygaszewicz, 
zastępca Generalnego Komisarza 
Spisowego, Dyrektor Centralnego 
Biura Spisowego. –  Decyzja obo-
wiązuje na terenie całego kraju od 
1 października 2020 roku – dodał 
w komunikacie Dygaszewicz.

Oznacza to, że żaden rach-
mistrz nie przyjdzie do naszego do-
mu, natomiast z pewnością do nas 
zadzwoni. Jeśli jednak nie chce-
my udzielać informacji przez tele-
fon są inne opcje, aby się spisać. Sa-
modzielni użytkownicy internetu 
odnajdą formularz na stronie Po-
wszechnego Spisu Rolnego 2020. 
Istnieje jednak także możliwość 
skorzystania z pomocy urzędni-
ków chocianowskiego magistratu, 
którzy czekają na rolników w po-
koju nr 14, gdzie jest przygotowa-
ne specjalne stanowisko.   

W  pierwszym eta-
pie projektu zo-
stanie zainstalo-
wany system ka-

mer miejskiego monitoringu. To 
odpowiedź na potrzeby miesz-
kańców postulujących o skutecz-
ny monitoring i poprawę bezpie-
czeństwa w mieście. Wdrażany 
przez T-Mobile system wideo de-
tekcji oraz wideo analizy obrazu 
jest oparty o najnowocześniejsze 
algorytmy behawioralne oraz ele-
menty sztucznej inteligencji.

–  Dla burmistrza Kulczyń-
skiego bezpieczeństwo miesz-
kańców gminy jest priorytetem. 
Dodatkowe patrole oraz pomoc 

policji nie są w stanie zapewnić 
tak dużego bezpieczeństwa. Stąd 
też pomysł na sukcesywne budo-
wanie sieci monitoringu w ca-
łej gminie. Szkoda, że Chocia-
nów nigdy nie miał monitorin-
gu z prawdziwego zdarzenia – 
mówi Ewa Kałuzińska, naczel-
nik Wydziału Inwestycji i Dro-
gownictwa w Urzędzie Miasta 
i Gminy Chocianów. –  Podpi-
sana w sierpniu umowa to efekt 
przetargu oraz wielomiesięcz-
nych rozmów, spotkań i konsul-
tacji. Szczegóły można znaleźć 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Miasta Chocianów – podsu-
mowuje Kałuzińska.

Smart city dla Chocianowa 
jest projektem długofalowym, 
rozłożonym na etapy, z którym 
miasto wiąże wielkie nadzieje 
na rozwój. Partnerem T-Mobile 
w projekcie dla miasta i gminy 
Chocianów jest firma SOPHUS 
realizująca projekty wideo mo-
nitoringu oraz firma ACO Solu-
tions odpowiadająca za dosta-
wę sprzętu do realizacji miej-
skiego Wi-Fi.

– W trybie rzeczywistym sys-
tem wykrywa zdarzenia niepożą-
dane i pozwala na natychmiasto-
wą reakcję odpowiednich służb 
w mieście – informuje Kałuziń-
ska. – Kolejnym elementem smart 

city jest instalacja systemu miej-
skiego Wi-Fi, który zostanie za-
instalowany w najważniejszych 
punktach miasta poprawiając 
w ten sposób dostęp mieszkań-
ców, a także gości do zasobów In-
ternetu – dodaje naczelnik.

Warto jednocześnie dodać, że 
T-Mobile intensywnie rozbudo-
wuje swoje stacje bazowe o stan-
dard przesyłu danych Narrow-
band-IoT, przeznaczony do bu-
dowy rozwiązań inteligentnych 
miast oraz Internetu Rzeczy. 
Z końcem kwietnia br. zasięg sie-
ci NB-IoT operatora objął już 94 
proc. obszaru Polski. 
 

Chocianów 
będzie „smart”
Dzięki umowie zawartej przez 
T-Mobile Polska z gminą 
Chocianów, ogólnopolski operator 
sieci komórkowej wdroży szereg 
nowoczesnych rozwiązań smart 
city, poprawiających życie 
i bezpieczeństwo mieszkańców. 
Wi-Fi to realizacja kolejnej 
obietnicy burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego, która już po 
wyborach rozszerzona została 
o system monitoringu miejskiego.
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Badania mammografi czne w Chocianowie! Organizatorzy zachęcają panie do wykonania go za darmo, 
ponieważ cały koszt refundowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwszy mammobus 
zawital do naszego miasta 14 paździenika, kolejny przyjedzie 16 listopada.

Wszystkie mieszkanki 
gminy Chocianów pomię-
dzy 50. a 69. rokiem życia 
(czyli urodzone w latach 
1970 - 1951) mogą za dar-
mo wziąć udział w badaniu 
mammografi cznym refun-
dowanym przez NFZ. Cho-
dzi o te kobiety, które w cią-
gu ostatnich 24 miesięcy nie 
wykonywały tego badania 
w ramach programu profi -
laktyki raka piersi

– Kochane Panie, jeżeli 
nie pamiętacie kiedy ostat-
ni raz miałyście wykony-
wane badanie zapraszamy 
do kontaktu pod numerem 
telefonu 68-41-41-411, a my 
to sprawdzimy i zarejestru-
jemy na badanie – zachęca-
ją do kontaktu organizato-

rzy akcji. –  Rejestracji moż-
na dokonać również online 
poprzez naszą stronę inter-
netową www.diagnostyk.pl 
– dodają.

Stała kontrola piersi da-
je ogromną szansę wykrycia 
wczesnych zmian i zastosowa-
nia leczenia, dlatego serdecz-
nie zapraszamy do mammo-

busu w Chocianowie przy ul. 
Kasztanowej 5 (parking hali 
sportowej) w poniedziałek 16 
listopada. 

 

Kolejne pieniądze 
pozyskane
Sprzęt nagłośnieniowy z wykorzystaniem 
technologii cyfrowej trafi  niebawem do 
Regionalnego Centrum Kultury. Wszystko za 
sprawą współpracy chocianowskiego RCK 
z Lokalną Grupą Działania "Wrzosowa Kraina".

Podniesienie jakości usług 
oferowanych przez Regional-
ne Centrum Kultury w Chocia-
nowie i wsparcie Ogniska Mu-
zycznego to tylko niektóre za-
lety wykorzystania 17 tysięcy 
złotych dotacji na zakup sprzę-
tu nagłośnieniowego działają-
cego w technologii cyfrowej. 
Będą to: mikser cyfrowy wraz 
ze skrzynią transportową, trzy 
kolumny i dwa mikrofony bez-
przewodowe o łącznej warto-
ści blisko 18,5 tysiąca złotych. 
Oznacza to, że tutejsze RCK sfi -
nansuje niespełna 8 proc. war-
tości zakupu, bowiem udało 
się uzyskać na ten cel ponad 92 
proc. środków zewnętrznych.

Nowe wyposażenie posłuży 
m.in. rozwojowi uczniów Ogni-

ska Muzycznego, a także pod-
czas spotkań, koncertów i im-
prez plenerowych oraz spor-
towych oraz podczas obcho-
dów świąt państwowych. Środ-
ki fi nansowe pochodzą z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich "Europa inwestująca 
w obszary wiejskie", Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.  

Mammobusy jadą 
do Chocianowa 

Były burmistrz (dwukrot-
nie!), były radny sejmiku, by-
ły radny powiatu (trzykrot-
nie), były radny miasta i gmi-
ny (łącznie przez 6 kadencji, 
każda po 4 lata, co daje ra-
zem 24 lata urzędowania), 
w ostatnich wyborach nie wy-
brany do żadnego z tych gre-
miów i urzędów Roman Ko-
walski postanowił w zaledwie 
jednym internetowym wpisie 
podsumować osiągnięcia swo-
jego wieloletniego urzędowa-
nia. Okazuje się, że na starość 
temu politykowi prawdopo-
dobnie uruchomił się syndrom 
złotej rybki.

Jak na swojej stronie twier-
dzi sam Kowalski "(…) od 
1998 roku, naszą gminą przez 
16 lat rządził Franciszek Ski-
bicki, a ja tylko przez 4 lata". 
Zapomniał jednak, że od 1994 
roku rządził nie „tylko przez 4 
lata”, ale już przez 8 lat, czy-
li dwa razy dłużej! DWA RA-
ZY DŁUŻEJ! Można tym sa-
mym pokusić się o stwierdze-
nie, że Kowalski coś "próbuje 
(…) zatem wmówić opinii pu-
blicznej naszej gminy". I fak-
tycznie, nie tylko zapomina 
o swoich latach rządzeniach 
(oprócz tych 8 lat na stołku 
burmistrza był też przecież 
wybrany radnym naszej gmi-
ny w kadencji 1998 – 2002), 
ale także o swoich obietnicach 
wyborczych. Najbardziej obe-
rwało się w tym wszystkim 
biednym mieszkańcom Rako-
wa, których najwyraźniej Ko-
walski ma za idiotów.

–  Aby zobrazować mo-

im Czytelnikom całą sytu-
ację napiszę, że Roman Ko-
walski mieszkańcom Rako-
wa sprzedał siarczystego li-
ścia w twarz, ale dla zamasko-
wania ubrał rękawiczkę z na-
pisem "Kasper". Z tej okazji 
postanowiłem złapać byłego 
burmistrza za rękę i zdjąć mu 
tę rękawiczkę, aby miał w pa-
mięci, że kłamstwo ma krót-
kie (w dobie Internetu) palce 
– twierdzę osobiście jako Ka-
sper właśnie.

W dzisiejszych czasach 
trzeba mieć ograniczone za-
ufanie do drugiego człowie-
ka, dlatego czytelnicy byłe-
go polityka mogą nie dać wia-
ry słowom mieszkańców Ra-
kowa, że Kowalski przyjeż-
dżał do nich i obiecywał wo-
dociągi… Ale w słowa same-
go Kowalskiego, jako jego fa-
ni uwierzyć powinni, bowiem 
albo jedni (mieszkańcy Rako-
wa) albo drudzy (Kowalski 
i jego fani) mają rację. Przy-
pomnijmy zatem słowa pod-
pisane przez samego Kowal-
skiego po pierwszej turze wy-
borów w 2010 roku (ulotka na 
zdjęciu poniżej).

–  Szanowni Wyborcy! 
Mieszkańcy wsi Chociano-
wiec i Raków – zwraca się 
w pierwszych słowach ów-
czesny (pisownia oryginal-
na) "Kandydat na burmistrza 
Miasta i Gminy ROMAN KO-
WALSKI" – Zapewniam , że 
jako burmistrz gminy zreali-
zuję obietnice, a więc w Cho-
cianowcu i Rakowie budowę 
kanalizacji i gazyfi kację (…). 

Natomiast w Rakowie budo-
wę świetlicy oraz sieci wodo-
ciągowej – znalazłem w przed-
wyborczym liście z 2010 roku, 
nie wiadomo przez kogo sfi -
nansowanym.

W swoim wpisie na jednym 
z portali społecznościowych 
Roman Kowalski twierdzi jed-
nak, "że doprowadzenie wody 
do Rakowa, nie było punk-
tem mojego programu wybor-
czego" (pisownia oryginal-
na, proszę nie zwracać uwagi 
na interpunkcję, bo wyraźnie 
nie ma ona znaczenia dla Ko-
walskiego). Skoro jednak wie-
my już (dowód na zdjęciu po-
niżej), że mieszkańców Rako-
wa jednak pamięć nie myli, 
a Kowalski tę sieć wodociągo-
wą faktycznie obiecywał (sic!) 
można pokusić się o ciekawy 
wniosek. Roman to albo raso-
wy polityk, który nie zawaha 
się obrócić kota ogonem trzy-
naście razy mając nadzieję, że 
ludzie mają krótką pamięć, al-
bo on sam ma syndrom złotej 
rybki, albo zwyczajnie kłamie.

Nie wiem, co gorsze, ale 
wiem, co równie ciekawe. 
Z tego wpisu możemy dowie-
dzieć się także dlaczego Ro-
man Kowalski miał problem 
z dotarciem ze swoimi "dzia-
łaniami" (hahahaha – śmiech 
autora) do mieszkańców gmi-
ny. Oczywiście problemem 
nie był nieudolny "specjalista 
ds. promocji" Robert "nie daj 
Bóg" Harenza, który na pa-
miątkę po swoim pryncypale, 
oprócz zawodowego CV z kil-
ku gminnych instytucji, dostał 
także komunalne mieszkanie. 
Problemem był (sic!) brak do-
stępu do Internetu.

– Dziś część z Państwa mo-
że wielu z tych rzeczy nie pa-
miętać, ponieważ w czasach 
rządów moich czy Francisz-
ka Skibickiego, nie opierali-
śmy się na tym na czym mo-
gą się opierać rządzący w dzi-
siejszych czasach. Chodzi 
oczywiście o internet i por-
tale społecznościowe – kpi ze 
wszystkich mieszkańców Mia-
sta i Gminy Chocianów Ro-

man Kowalski, a jego pisow-
nia pozostaje nadal oryginal-
na (w każdym tego słowa zna-
czeniu).

Sięgnijmy zatem do… In-
ternetu. Jak czytamy na jednej 
ze stron popularnej encyklo-
pedii internetowej w pierw-
szym roku urzędowania Ko-
walskiego jako burmistrza 
"w 1994 roku w internecie 
umieszczono stronę interneto-
wą rządu. W tym samym ro-
ku internet stał się dostępny 
dla każdego obywatela". Zda-
ję sobie oczywiście sprawę, że 
na początku jego powszech-
ność była mniejsza, jednak 
w latach 2010 - 2014 portale 
społecznościowe, jak Nasza-

-Klasa czy Facebook cieszyły 
się ogromną popularnością.

UWAGA! Nawet zdjęcie, 
które stało się ilustracją dla 
tego felietonu pochodzi z por-
talu społecznościowego Face-
book, a zamieszczone zostało 
tam dokładnie 16 lipca 2011 
roku. Pozostaje tylko pytanie, 
jakim więc cudem do miesz-
kańców Rakowa Internet 
udało się doprowadzić szyb-
ciej niż wodę?

Ze specjalnym pozdrowie-
niem dla wiernych fanów sło-
wa pisanego: do tego tematu 
z przyjemnością powrócimy!

Kasper Nowak

Stary polityk kontra prawda 

Mammobusy jadą 
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Pod koniec ubiegłego roku budziła duże kontrowersje i polityczne 
spory, jednak dzisiaj, w dobie trwającej epidemii już nikt nie ma 
wątpliwości, że przyniesie wymierne zdrowotne korzyści. Budynek 
Przychodni Zdrowia w Trzebnicach, bo o nim mowa,  rośnie w bardzo 
szybkim tempie, co zresztą systematycznie dokumentowaliśmy 
zdjęciami. Realizacja inwestycji powoli dobiega już końca. 

Przychodnia Zdrowia służyć będzie 
mieszkańcom nie tylko Trzebnic, ale 
także okolicznych miejscowości. Jej za-
kończenie, pomimo trwającej epidemii, 
ma szansę zostać zrealizowana jeszcze 
w tym roku. Wiadomo, że w placówce 
funkcjonować będą gabinety: zabiego-
wy, szczepień dzieci zdrowych, lekarza 
internisty dla dzieci chorych i dla dzie-

ci zdrowych, stomatologiczny oraz po-
mieszczenie dla pielęgniarki środowisko-
wej. Dodatkowo powstaje parking obsłu-
gujący przychodnię. 

Po raz kolejny zapraszamy do zdjęć 
z postępu prac tej wyczekiwanej przez 
mieszkańców Trzebnic i okolicznych 
miejscowości inwestycji. 
 

Przychodnia 
na finiszu 

Nowy rozkład jazdy
Od połowy października żółte autobusy na 
liniach 121 i 131 wyjeżdżają o innych 
godzinach. Wszystko po to, aby spełnić 
oczekiwania użytkowników, 
mieszkańców gminy Chocianów.

U ruchomione zo-
stały nowe kursy 
na linii 121 z Cho-
cianowa do Lubi-

na przez Brunów dla młodzie-
ży dojeżdżającej do szkół śred-
nich w Lubinie. Część kursów 
linii 121 przekierowano przez 
Brunów 79 i 79b, przekiero-

wane zostaną wybrane kur-
sy linii 131 przez przystanki 
Chocianowiec 160 i 178 oraz 
na linii 121 dodane zostaną 
przystanki w Szklarach Gór-
nych.

Pracownicy chocianow-
skiego magistratu uwzględnili 
także uwagi dotyczące godzin 

odjazdu kierowane do tutej-
szego Urzędu Miasta i Gminy 
przez pasażerów porannych 
linii 121 i 131. Zarówno au-
tobus wyjeżdżający z Lubi-
na o 6:45 (linia 121), jak au-
tobus wyjeżdżający z Chocia-
nowa o 6:35 (linia 131) zosta-
ły przyspieszone o 10 minut, 

aby ułatwić młodzieży dojazd 
do szkół średnich (linią 121 do 
Zespołu Szkół w Chocianowie 
oraz linią 131 do szkół w Lu-
binie).

Nowe rozkłady jazdy do-
stępne są na stronie interneto-
wej PKS LUBIN. 
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Opozycja 
życzy śmierci 
burmistrzowi 
i radnym
Żaden artykuł prasowy ani żadna lekcja wychowawcza 
nie nauczą empatii, jeśli sami nie postanowimy odnaleźć 
jej w sobie. Niestety walki polityczne prowadzone na linii 
opozycja – burmistrz schodzą na coraz niższe poziomy 
nienawiści i ocierają się już o ludzką głupotę, bo jak inaczej 
nazwać publiczne życzenie śmierci drugiemu człowiekowi?

Do skandalicznej sy-
tuacji doszło ostatnio 
na jednym z portali spo-
łecznościowych kojarzo-
nych z naszą gminą. Na 
stronie, na której nie-
znany autor lub auto-
rzy zamieszczają często 
nieśmieszne i niesmacz-
ne "memy", czyli prze-
śmiewcze komunikaty 
obrazkowe, w jednym 
z komentarzy padło ży-
czenie śmierci burmi-
strowi Tomaszowi Kul-
czyńskiemu i radnym 
Rady Miejskiej w Cho-
cianowie.

"Może się wreszcie za-
razi i zarazi resztę super 
klubu radnych i wszyscy 
umrą i będzie spokuj" 
(pisownia oryginalna).

Komentarz doty-
czył obrazka, na któ-
rym przedstawiony jest 
zamaskowany i ubrany 
w kombinezon miesz-
kaniec kontynentu azja-
tyckiego, z podpisem 
"Burmistrz Chociano-
wa przed wyjściem do pracy". Podejrzewamy, że miała to być zabaw-
na aluzja do niedawnej decyzji o trybie pracy wewnętrznej urzędu. Mia-
ło być zabawnie, a może skończyć się tragicznie, bo jeden z komentują-
cych "memy" przekroczył niewidzialną granicę dobrego smaku i pozio-
mu wypowiedzi.

–  To przykre, że są wśród mieszkańców Chocianowa osoby, które 
posuwają się do tak, mówiąc łagodnie, nieprzemyślanych wypowiedzi 
– z zaniepokojeniem komentuje pokazany zrzut ekranu (zdjęcie poniżej) 
Krystian Wan, rzecznik prasowy chocianowskiego ratusza. –  Codzien-
nie, od poniedziałku do niedzieli, pracujemy dla wszystkich mieszkań-
ców, realizując obietnice wyborcze. Pracujemy także dla tych, którzy 
głosowali na opozycję. Mam nadzieję, że nikomu nie stanie się krzyw-
da – dodaje Wan.

Komentujący obrazek zapewne nawet nie zdaje sobie sprawy z fak-
tu, że mowa nienawiści jest usankcjonowana w kodeksie karnym. To 
nie pierwsza sytuacja, w której internetowi nienawistnicy sięgają po co-
raz gorsze słowa, aby wyrazić swoją frustrację. Marzenie kumpla opo-
zycyjnej radnej i internetowego klakiera byłego burmistrza Kowalskie-
go o śmierci radnych i burmistrza to dotychczas najgorsze wynaturzenie, 
z jakim mogli spotkać się w sieci chocianowscy internauci.

–  Sądy już wracają do pracy, nadrabiają wszystkie zaległości i nie-
bawem zajmą się także bieżącymi sprawami – mówi Tomasz Kulesza, 
radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. –  W najbliższym 
czasie spotkamy się ze wszystkimi hejterami na wokandzie – doda-
je Kulesza.

Jak daleko zajdzie w mowie nienawiści opozycja, która nie może pogo-
dzić się z przegraną w ostatnich wyborach? Do czego posuną się ludzie, 
którzy przez lata przymykali oko na stagnację gminy, aby pomóc swoim 
politycznym faworytom wygrać polityczną walkę? Ostatnie wybory sa-
morządowe były już blisko dwa lata temu, a kampanijna walka nabiera 
na sile. Jak długo mieszkańcy Chocianowa będą świadkami takiego za-
chowania?  

Nowy rozkład jazdy
aby ułatwić młodzieży dojazd 
do szkół średnich (linią 121 do 
Zespołu Szkół w Chocianowie 
oraz linią 131 do szkół w Lu-
binie).

Nowe rozkłady jazdy do-
stępne są na stronie interneto-
wej PKS LUBIN. 
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Świętowali bez samochodów
W Polkowicach odbył się przejazd rowerowy, mający zachęcić kierowców aut do wybrania innego środka lokomocji. 
Wszystko to z okazji Światowego Dnia bez Samochodu.

W przejeździe ulica-
mi Polkowic obok burmi-
strza Chocianowa Tomasza 
Kulczyńskiego wzięli tak-
że udział m.in.: wójt gminy 
Radwanice Paweł Piwko, sta-
rosta polkowicki Kamil Ciu-
pak, wicestarosta Jan Woj-
towicz oraz Amelia Dworak 
z Wydziału Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Polko-
wicach.

– Dziękuję starostom Ciu-
pakowi i Wojtowiczowi za 
zaproszenie. Cieszę się, że 
mogłem uczestniczyć w tej 
inicjatywie – mówi bur-
mistrz Kulczyński. –  Cho-
cianów zawsze będzie wspie-
rał takie akcje – dodał wło-
darz Chocianowa.

Akcja ma wspomóc pro-
ekologiczne idee i zachę-
cać kierowców do rezygna-
cji z poruszania się prywat-

nymi autami, by zmniejszyć 
ilość spalin wytwarzanych 
przez miliony aut porusza-
jących się po miastach. Pod-
czas tego dnia zachęca się kie-
rowców do rezygnacji z użyt-
kowania samochodów przez 
całą dobę. W zamian promu-
je się i motywuje do korzysta-
nia z komunikacji miejskiej 
lub rowerów.  

Zmodernizują Zmodernizują Zmodernizują Zmodernizują Zmodernizują 
Zespół Szkół w Chocianowie 
O tym, że powiat polkowicki złożył wniosek m.in. o dofinansowanie 
na termomodernizację Zespołu Szkół w Chocianowie pisaliśmy we 
wrześniu. Wówczas wicestarosta Jan Wojtowicz na spotkaniu 
z burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim przekazał informację 
o planach inwestycyjnych w naszej gminie. 

T e informacje to potwierdzenie 
udanej współpracy burmistrza 
Chocianowa Tomasza Kul-
czyńskiego ze Starostwem Po-

wiatowym w Polkowicach. Dofinansowa-
nie drugiego etapu projektu z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, a dokładnie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, warte około 4,5 
mln zł ma zostać zagospodarowane wła-
śnie w Chocianowie. Termomodernizacja 
Zespołu Szkół w Chocianowie to projekt 
o wartości około 6,5 miliona złotych. 

W ramach inwestycji zaplanowano 
m.in. wykonanie systemu wentylacji me-
chanicznej, wymianę kotłowni na układ 
kotła gazowego, ocieplenie stropodachu 
i dachu budynków, ocieplenie ścian bu-
dynku dydaktycznego i hali sportowej, 
wymianę okien i drzwi zewnętrznych 
budynku, montaż instalacji fotowolta-
icznej, a także modernizację oświetlenia 
wewnętrznego. Powiat Polkowicki pla-
nuje realizację tej inwestycji w okresie od 
lutego 2021 do końca marca 2024 roku.

– Dobre wieści spłynęły z powiatu po-
lkowickiego, z którym współpraca układa 

się bardzo dobrze. Na wielu spotkaniach 
burmistrz Tomasz Kulczyński rozmawia 
m.in. z wicestarostą Janem Wojtowiczem, 
dzięki czemu władze powiatu będą reali-
zować w Chocianowie ważne i drogie in-
westycje – mówi Krystian Wan z chocia-
nowskiego magistratu. – Tylko dzięki 
udanej współpracy możemy rozwi-
jać naszą gminę dla jej mieszkań-
ców, czego dowodem jest także dro-
gowa inwestycja w Rakowie – do-
daje Wan.

Powiat polkowicki potwierdził już, że 
w ramach pierwszego etapu inwestycji, 
który ma zakończyć się do końca 2021 r. 
zaplanowano: adaptację pomieszcze-
nia pracowni matematyczno-przyrodni-
czej wraz z jej doposażeniem, przebudo-
wę holu wraz z utworzeniem pracowni 
obróbki CNC i z doposażeniem jej, prze-
budową instalacji elektrycznej i sieci LAN 
w szkole, dobudowanie windy do budyn-
ku szkoły oraz dostosowanie łazienki do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. War-
tość tego etapu to półtora miliona zło-
tych, z czego powiat pozyskał na ten cel 
środki z Unii Europejskiej w wysokości 
1,3 miliona złotych.  
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Nowa tablica informacyjna 
i czyszczenie 
rowów w Chocianowcu
Kolejne inwestycje w Chocianowcu możliwe 
są dzięki dobrej współpracy radnego Artura 
Wandycza z burmistrzem Chocianowa Tomaszem 
Kulczyńskim.

Dotychczas, zgodnie 
z przyjętym harmonogra-
mem prac, na ten rok od-
tworzono 1,5 km rowu przy-
drożnego drogi gminnej nr 
103384D. Już niebawem bę-
dą prowadzone kolejne pra-
ce na terenie Chocianow-
ca, w tym także udrożnie-
nie trzech przepustów drogo-
wych oraz likwidacja niele-
galnych zrzutów ścieków ko-
munalnych.

–  Wieloletnie zaniedbania 
w tym zakresie spowodowały 
szkody w infrastrukturze ko-
munalnej i środowisku – mó-
wi Artur Wandycz, szef Klubu 
Radnych Chocianów 2023. – 
Ponadto zabiegom utrzyma-

nio-
w y m 
p o d d a -
ne będą drogi gminne i we-
wnętrzne w Chocianowcu – 
dodaje radny Wandycz.

Prace na odcinku łącznie 6 
kilometrów są wykonywane 
przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu drogowego pod nad-
zorem Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Chocianowie. Ponad-
to, dzięki staraniom radne-
go Artura Wandycza w Cho-
cianowcu została ustawiona 
także nowa tablica informa-
cyjna.   

Pileckiego w remoncie
Ulica Rotmistrza Pileckiego to kolejny przykład 
zaszłości po poprzednikach, z którymi zmagają 
się urzędnicy podlegli burmistrzowi Tomaszowi 
Kulczyńskiemu. Mieszkańcy, którzy zazwyczaj 
musieli przedzierać się przez błoto wreszcie będą 
mogli wejść do domu w godnych warunkach - zaczyna 
swój materiał lokalna telewizja Chocianow.tv.

Inwestycję wartą niemal 295 
tysięcy złotych gmina może zre-
alizować dzięki wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z którego 
tutejszy magistrat otrzymał bli-
sko 40 procent wsparcia finanso-
wego. To już kolejna dotacja ze-
wnętrzna zdobyta w tej kadencji.

–  Przez tyle lat, co się męczy-
my tutaj z tym błotem to jest ma-
sakra – mówi jeden z mieszkań-
ców Chocianowa. – Ja tu miesz-
kam już 10 lat i czekam na ten re-
mont od 10 lat. Jak to się stało, że 
nowy burmistrz to załatwił? Bar-
dzo dobrze, cieszymy się z tego – 

dodaje zadowolony mieszkaniec 
ulicy Pileckiego w Chocianowie.

W ramach tego zadania bu-
dowlańcy położą ponad 830 me-
trów kwadratowych kostki beto-
nowej. Przebudowana zostanie 
nawierzchnia drogi i chodni-
ki. Powstaną także nowe miej-
sca parkingowe i nowa sieć elek-
troenergetyczna, dzięki czemu 
możliwy będzie montaż słupów 
oświetleniowych z oprawami 
LED. Na całym obszarze dla bez-
pieczeństwa pieszych wprowa-
dzona zostanie także strefa za-
mieszkania.

  

Gmina Chocia-
nów za spra-
wą decyzji bur-
mistrza Toma-

sza Kulczyńskiego wresz-
cie ma szansę uczestniczyć 
w wielkich wojewódzkich 
projektach. Dość wspomnieć 
o wspólnym programie wy-
miany starych kopciuchów 
na nowe ekologiczne piece, 
przyszłej Dolnośląskiej Auto-
stradzie Rowerowej czy pla-
nowanym powrocie naszej 
gminy na kolejową mapę Pol-
ski. Te i wiele innych milio-
nowych inwestycji realizo-
wanych wspólnie z władza-
mi jednostek samorządowych 
z naszego regionu to niewąt-
pliwie zasługa działań urzęd-
ników podległych włodarzo-
wi, jak i samemu burmistrzo-
wi Kulczyńskiemu.

Jedną z takich decyzji by-
ło przystąpienie do Stowarzy-

szenia Rzeczpospolita Samo-
rządna. Okazuje się, że nie tyl-
ko Chocianów zdaje sobie spra-
wę z możliwości, jakie płyną ze 
współpracy na szczeblu mię-
dzygminnym, powiatowym 
czy wojewódzkim. Organiza-
cja, o której wspominaliśmy już 
w naszych doniesieniach praso-
wych pt. "Rowerem do Wrocła-
wia" prężnie się rozwija i jak in-
formuje na swojej stronie na jed-
nym z popularnych portali spo-
łecznościowych, "coraz wię-
cej samorządów z terenu woje-
wództwa dolnośląskiego jest za-
interesowanych realizowaniem 
wspólnych projektów".

Przypomnijmy, że Rzecz-
pospolita Samorządna to sto-
warzyszenie miast i gmin woje-
wództwa dolnośląskiego, któ-
rego celem jest wspieranie roz-
woju społecznego, gospodar-
czego i kulturowego, integra-
cja wspólnot lokalnych, pro-

mocja i realizacja wspólnych 
interesów jednostek samorzą-
du terytorialnego. Stowarzy-
szenie Rzeczpospolita Samo-
rządna zrzesza jednostki samo-
rządu terytorialnego wszyst-
kich szczebli. Zostało założo-
ne przez województwo dolno-
śląskie, powiat lubiński, gminę 
miejską Lubin, gminę Siechni-
ce i gminę Ścinawa. Z czasem 
do stowarzyszenia przystąpi-
ły kolejne jednostki samorzą-
du terytorialnego: gmina Mię-
kinia, gmina Wądroże Wielkie, 
gmina i miasto Brzeg Dolny, 
gmina Legnickie Pole, miasto 
i gmina Syców, miasto i gmi-
na Prochowice, miasto i gmina 
Wołów, miasto Oława, a tak-
że miasto i gmina Chocianów.

Niedawno, wzorem Cho-
cianowa, do Stowarzysze-
nia Rzeczpospolita Samo-
rządna dołączył kolejny 
samorząd Zagłębia Mie-

dziowego, nasz sąsiad – 
miasto i gmina Przemków. 
W tym gronie są już także: 
miasto i gmina Bierutów, mia-
sto i gmina Jelcz-Lasowice, 
miasto i gmina Żmigród, gmi-
na Twardogóra, miasto i gmi-
na Trzebnica, miasto i gmi-
na Międzybórz, gmina Mal-
czyce, gmina Kunice, gmina 
Dziadowa Kłoda i gmina Do-
broszyce. Teraz władze stowa-
rzyszenia informują, że do te-
go grona dołączą także: gmi-
na Wińsko, gmina Niechlów, 
gmina Siekierczyn, miasto Bo-
lesławiec, powiat bolesławiec-
ki, gmina Bolesławiec, miasto 
i gmina Wąsosz, gmina Ru-
ja, gmina Stoszowice, miasto 
i gmina Nowogrodziec, gmi-
na Zawonia, gmina Mściwo-
jów i powiat lubański. Razem 
będzie to blisko 40 samorzą-
dów z terenu Dolnego Śląska.

 

Chocianów 
wzorem 
dla Przemkowa 
Jak ważna jest współpraca na każdym szczeblu najlepiej wiedzą 
skuteczni samorządowcy. Dowodem na taką współpracę gminy 
Chocianów jest także uczestnictwo naszej jednostki samorządu 
terytorialnego w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna. Ta 
stosunkowo młoda organizacja zrzesza już 25 samorządów różnego 
szczebla. 
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Stal 
powalczy 
o młodzieżowe 
Mistrzostwo 

Polski!
W ostatnich miesiącach jesteśmy 
świadkami prawdziwego odrodzenia 
Stali Chocianów. Klub wrócił do 
korzeni, czyli do stawiania na swoich 
wychowanków, czego efektem 
było drugie miejsce w klasyfi kacji 
Pro Junior System w poprzednim 
sezonie. Klub działa jednak nie tylko 
w rozgrywkach trawiastych, ale także 
w futsalu.

Szkolenie młodzieży od wielu lat stoi 
w Chocianowie na bardzo wysokim pozio-
mie. Duża w tym zasługa trenera Mirosława 
Wolana, który młodzieżą zajmuje się już bar-
dzo długo. Po jego powrocie do Stali, klub 
stanął na nogi. Wyniki się zdecydowanie po-
prawiły, a mieszkańcy Chocianowa mogą cie-
szyć się, że w ich zespole grają wychowanko-
wie. W sezonie 2019/2020 chocianowski klub 
zajął drugie miejsce w klasyfi kacji Pro Junior 
System, a w obecnych rozgrywkach jest zde-
cydowanym liderem.

Wolan, Tomaszewski, Zdulski, Żmuga, 
Gryga, Róg, Wesołowski, Skrzypek czy Kaliń-
ski to zawodnicy mocno związani z Chocia-
nowem. I to właśnie przed tą młodzieżą sta-
nie kolejne wyzwanie, tym razem w futsalu. 
Stal zgłosiła się do Mistrzostw Polski w Fut-
salu do lat 19.

– Zagramy w jednym z turniejów elimina-
cyjnych. Mamy bardzo mocny rocznik 2002, 
dlatego chcemy spróbować swoich sił również 
na hali – mówi Piotr Kusak, kierownik futsa-
lowej Stali.

Trzeba przyznać, że ta odmiana futbo-
lu zyskuje w naszym mieście na popularno-
ści. Wszystko zaczęło się od drugoligowych 
występów Madness Chocianów, a ostatnio 
prawdziwą furorę w barwach pierwszoligo-
wego Górnika Polkowice robi Marcel Wolan. 
W poprzednim sezonie został królem strzel-
ców tego szczebla, co spowodowało, że stał 
się jednym z najbardziej pożądanych futsa-
lowców w Polsce. Nowy sezon również roz-
począł koncertowo, bo czterema bramkami 
zdobytymi w Rzeszowie.    

S zok i niedowierzanie, tak w du-
żym skrócie można podsumo-
wać reakcje ludzi, którzy dzięku-
ją burmistrzowi Tomaszowi Kul-

czyńskiemu, że w przeciwieństwie do po-
przedników realizuje swoje obietnice wy-
borcze. Niedawno do sieci podłączone zo-
stały kolejne domy, z ich kranów wkrótce 
popłynie czysta woda.

–  Mieszkamy tutaj w tej chwili około 11 
lat i praktycznie od samego początku ma-
my to zanieczyszczenie wody. Ta sytuacja 
jest niezmienna odkąd pamiętam. Działa-
nia poprzedników nic nie wniosły na ko-
rzyść wioski. Było zawsze obiecywane, że 

sytuacja się zmieni, że woda będzie i nigdy 
się tego nie doczekaliśmy –  mówi jedna 
z mieszkanek Rakowa. - Dopiero po obję-
ciu przez burmistrza działalności to w tym 
momencie na każdych zebraniach była in-
formacja, że tutaj się zmieni ta sytuacja, że 
będziemy mieli tą wodę no i jak widać ru-
szyło, ku zadowoleniu wszystkich miesz-
kańców – dodaje z uśmiechem.

O tym temacie pisaliśmy już kilku-
krotnie. Realizacją harmonogramu prac 
uzgodnionego z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
zajmuje się chocianowskie Przedsiębior-
stwo Wodociągowo-Kanalizacyjne. O ca-

łą inwestycję od samego początku kadencji 
zabiegał także radny Artur Wandycz, któ-
ry odwiedził Raków, aby przyjrzeć się re-
alizacji inwestycji

–  Znajdujemy się w miejscowości Ra-
ków na terenie budowy wodociągu, na któ-
rego mieszkańcy czekali już ponad 70 lat. 
My realizujemy nasze obietnice wybor-
cze, udaje nam się to zrealizować w ciągu 
dwóch lat –  podkreśla Artur Wandycz. –  
Zakończony jest kolejny etap budowy, w 
tej chwili trwają podłączenia domostw do 
wodociągów. Realizujemy nasze obietni-
ce wyborcze, wszystko dla mieszkańców 
– dodaje Wandycz.    

Kolejne domy 
podłączone do wody 
9 czerwca w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym nastąpiło 
podpisanie umowy, a już dzisiaj kolejne domy są podłączane do sieci 
wodociągowej w Rakowie. Jak zauważają sami mieszkańcy, jest to duża 
zasługa współpracy radnego Artura Wandycza z burmistrzem Tomaszem 
Kulczyńskim.
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Kolejne zawody 
na strzelnicy za nami
Na strzelnicy w Trzebnicach Klub Strzelecki 
Glauberyt zorganizował kolejne zawody strzeleckie. 
Swoich sił mogli spróbować nie tylko zawodowi 
strzelcy, ale także amatorzy. 

Celem zawodów była popu-
laryzacja strzelectwa sportowe-
go wśród lokalnej społeczno-
ści, wyłonienie najlepszych za-
wodników w poszczególnych 
konkurencjach i popularyza-
cja działalności klubu.

–  Zawodnik przemieszcza 
się po wcześniej przygotowa-
nym torze na czas. Musi zali-
czyć wszystkie cele jakie są na 
torze w jak najkrótszym cza-
sie - tłumaczy Adam Łukasz-
czyk, wiceprezes zarządu Klu-
bu Strzeleckiego Glauberyt. –  
Pierwszy raz jak się strzela ta-
kie konkurencje, to trzeba bar-
dzo wolno to robić, żeby unik-
nąć błędów –  dodał Łukasz-
czyk, organizator zawodów.

To nie ostatnia taka impreza 
organizowana przez Klub Strze-
lecki Glauberyt. Wszystkie in-
formacje dotyczące działalno-
ści klubu i możliwości uzyska-
nia pozwolenia na broń dostęp-
ne są na stronie internetowej: 
www.ksglauberyt.pl.    

K lub Biegacza "Zdy-
szaaani" Chocia-
nów po raz kolej-
ny zaprosił do na-

szego miasta olimpijczyków. 
Pojawili się m.in. Janusz Za-
renkiewicz i Mieczysław Ło-
patka. Impreza odbyła się 
pod patronatem burmistrza 
Chocianowa Tomasza Kul-
czyńskiego, którego zastę-
powała jego żona Katarzyna 
Kulczyńska, a także starosty 
polkowickiego Kamila Ciu-

paka i Prezesa Regionalnej 
Rady Olimpijskiej we Wro-
cławiu Mieczysława Łopatki.

–  Bardzo się cieszę, że mia-
łam zaszczyt zastąpić dzisiaj 
mojego męża, burmistrza Cho-
cianowa, który ze względu na 
obowiązki służbowe, nie mógł 
przybyć na to wydarzenie – 
podsumowała Katarzyna Kul-
czyńska. – Te wspaniałe zawo-
dy są i zawsze będą wspierane 
przez mojego męża, ponieważ 
sport to zdrowie i każda aktyw-

ność fi zyczna na świeżym po-
wietrzu wymaga promocji – 
dodała małżonka burmistrza.

Naszą gminę reprezentował 
także jedyny radny miejski, 
który pojawił się dzisiaj w Cho-
cianowskim Parku Piastow-
skim i na Hali Widowiskowo-
-Sportowej, Paweł Bujak. Rad-
ny Bujak zdaje się być najak-
tywniejszym radnym w gmi-
nie Chocianów. Nie dość, że 
uczestniczy w niemal wszyst-
kich wydarzeniach gminnych, 

to dodatkowo wdraża w życie 
własne pomysły i projekty, an-
gażując w nie także mieszkań-
ców.

– Bardzo serdecznie dzięku-
ję organizatorom i biegaczom 
za promocję zdrowego stylu ży-
cia i naszej gminy. Chocianów 

kolejny raz ściąga biegaczy z re-
gionu, a także wspaniałe oso-
bistości, olimpijskich reprezen-
tantów Polski –  podsumowuje 
Paweł Bujak. –  Słowa uznania 
należą się panu Piotrowi, który 
kolejny raz jest głównym mo-
torem organizacji Dnia Olim-

pijczyka. Gdyby nie Piotr Ma-
choń Dnia Olimpijczyka by nie 
było –  dziękował Bujak.

– Wspieramy takie inicja-
tywy i cieszy nas, że w naszej 
gminie dzieje się tak wiele do-
brego – mówi szef klubu rad-
nych "Chocianów 2023".   

Dzień Olimpijczyka w Chocianowie
Blisko pół tysiąca osób wzięło udział w XIX Dniu Olimpijczyka w Chocianowie. Biegacze zmierzyli się w różnych 
kategoriach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zarówno bieg przedszkolaków, bieg przełajowy i główny na 
dystansie 6,5 kilometra, a także dmuchańce dla najmłodszych na Hali Widowiskowo-Sportowej.


