
K olejny raz gmina Chocia-
nów jest brana pod uwagę 
podczas ważnych spotkań 
i rozmów na temat rozwoju 

infrastruktury w naszym wojewódz-
twie. Burmistrz Tomasz Kulczyński 
wziął udział w spotkaniu Rzeczpospo-
litej Samorządnej wraz z najważniej-

szymi samorządowcami Dolnego Ślą-
ska z marszałkiem Cezarym Przybyl-
skim na czele. Głównym tematem spo-
tkania była budowa Dolnośląskiej Au-
tostrady Rowerowej, która ma przebie-
gać także przez naszą gminę. Samorzą-
dowcy podpisali list intencyjny w tej 
sprawie.  Więcej na str. 3 

Z dobrymi wieściami przyjechał niedawno 
do Chocianowa wicestarosta powiatu 
polkowickiego Jan Wojtowicz. Podczas 
spotkania z burmistrzem Tomaszem 
Kulczyńskim panowie omówili istotne 
sprawy dla naszej gminy i powiatu. 
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  Mamy dobre wieści dla miłośników dwóch kółek. Już 
niebawem ruszy budowa Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej, która 
połączy stolicę Dolnego Śląska z Doliną Baryczy i bramą Borów 
Dolnośląskich. Dzięki tej inwestycji na terenie gminy Chocianów może 
powstać łącznie 18 kilometrów ścieżek rowerowych. 

KULCZYŃSKI: CIESZĘ SIĘ, ŻE 
KOMUNIKACJA JEST POTRZEBNA 

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA W GMINIE 
CHOCIANÓW FUNKCJONUJE OD POCZĄTKU ROKU 

SZKOLNEGO WEDŁUG NOWEGO ROZKŁADU JAZDY. 
GŁÓWNYM CELEM URZĘDNIKÓW BYŁO ZAPEWNIENIE 

DOJAZDU WSZYSTKIM UCZNIOM UCZĄCYCH SIĘ 
W SZKOŁACH GMINNYCH. UDAŁO SIĘ TO OSIĄGNĄĆ 

W ZALEDWIE KILKA DNI. STR. 5

Raków 
dogania

XXI wiek 
Woda w Rakowie to kolejna 

obietnica burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego, która zostanie 

zrealizowana podczas tej 
kadencji. Z bieżącej wody 
w kranach korzystają już 
pierwsi mieszkańcy wsi.

 str. 9

Powiat zainwestuje 
ponad 6 mln zł 
w Chocianowie 

ROWEREM 
DO WROCŁAWIA!
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Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie 
poszukuje pracownika na stanowisko odczytywacza wodomierzy na terenie 
miasta i gminy Chocianów. Przyszły pracownik rozpocznie wykonywanie 
swoich zadań od 2 
listopada.

PWK oferuje pracę w peł-
nym wymiarze 40 godzin ty-
godniowo za 2600 złotych 
brutto. Pierwsza umowa pod-
pisana będzie na czas próbny 
z możliwością jej przedłuże-
nia. Od kandydatów wymaga 
się dyspozycyjności, wysokiej 
kultury osobistej, rozwinię-
tych umiejętności interperso-
nalnych, umiejętności organi-
zacji własnej pracy, zaangażo-
wania w wykonywaną pracę, 
komunikatywność i łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów 
oraz umiejętności pracy w ze-
spole. Mile widziane prawo 
jazdy kategorii B.

Do zadań osoby, która po-
dejmie pracę wymagane bę-
dzie m.in. odczytywanie wska-
zań wodomierzy na terenie 
gminy Chocianów, plombo-
wanie wodomierzy, wystawia-
nie faktur bezpośrednio u od-

biorcy, inkasowanie należno-
ści za usługi, przeprowadzanie 
kontroli urządzeń wodciągo-
wo-kanalizacyjnych oraz roz-
noszenie korespondencji. Oso-
bą do kontaktu w celach rekru-
tacyjnych jest kierownik dzia-
łu sprzedaży dostępny pod nu-
merem telefonu 76 818 55 76.

Termin składania podań 
wraz z CV mija 22 październi-
ka 2020 roku. Dokumenty na-
leży przynieść do sekretariatu 
PWK (przy ulicy Głogowskiej 
14 w Chocianowie) lub wysłać 
za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej na adres: sekreta-
riat@pwk-chocianow.pl.    

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

Uwaga na oszustów! Kradną na BLIK-a. 
Policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu 
płatności mobilnych (BLIK). Udostępnianie kodów komukolwiek, 
szczególnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych i podczas 
zakupów online może być bardzo niebezpieczne. Szczególną ostrożność 
należy zachować przy transakcjach fi nansowych.

Oszuści działają najczę-
ściej w ten sposób, że włamują 
się na konto ofi ary na portalu 
społecznościowym i za po-
mocą komunikatora wysy-
łają z niego wiadomości do 
znajomych. Proszą o doko-
nanie drobnej opłaty, tłu-
macząc się nagłą potrzebą, 
na przykład, że właśnie stoją 
przy kasie i zapomnieli portfe-
la, muszą pilnie zapłacić, a nie 
mają portfela. Następnie pro-
szą o podanie kodu BLIK, 
dzięki któremu wypłacą pie-
niądze z bankomatu lub za-
płacą za zakupy.

– Niczego nieświadoma 
ofi ara jest przekonana, że po-
życzyła pieniądze znajome-
mu, a w rzeczywistości trafi a-
ją one do przestępców. Ofi arą 
oszustwa można też paść pod-
czas zakupów na aukcjach in-
ternetowych. Sprzedający nie 
podają numeru konta, obie-
cując przy tym natychmia-

stową wysyłkę zakupionego 
towaru. Proszą o kod BLIK, 
wtedy są całkowicie anoni-
mowi, a niczego nieświado-
my kupujący jest przekona-
ny, że po udostępnieniu kodu, 
towar zostanie szybko do nie-
go wysłany – wyjaśnia młod-
szy aspirant Przemysław Ry-
bikowski, ofi cer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach.

Pamiętajmy! Pod żadnym 
pozorem nie należy wysy-

łać kodu BLIK, tylko popro-
sić o nr konta, dane do przele-
wu lub wysyłkę za pobraniem, 
a w obecności kuriera spraw-
dzić paczkę. Zanim przekaże-
my komukolwiek kod BLIK, 
upewnijmy się, że za prośbą 
o pomoc fi nansową nie kry-

je się próba oszustwa! Bardzo 
ważne jest również chronie-
nie swoich haseł. Podczas za-
kupów internetowych, kieruj-
my się zasadą ograniczonego 
zaufania.    

PWK szuka pracownika 

W  tej sprawie warto cofnąć się 
o miesiąc do naszego artyku-
łu „Klęska na boisku, a po-
tem jeszcze kara”. Dokładnie 

18 sierpnia 2020 roku Komisja ds. Rozgrywek 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej ukarała 
klub Victoria Parchów walkowerem oraz karą 
fi nansową za grę nieuprawnionego zawodnika. 
W biurze Podokręgu Legnica staraliśmy się do-
wiedzieć, czy wpłata dokonana przez radną Pi-
chałę to pokłosie tej kary.

– Nie mogę ani potwierdzić, ani zaprze-
czyć tej informacji. To czego dotyczy da-
na faktura to sprawa pomiędzy Związkiem 
a klubem. Potwierdzam jedynie, że taka sy-
tuacja miała miejsce i została wystawiona 
faktura za popełnione przewinienie – mówi 

Adam Michalik, dyrektor Podokręgu Legni-
ca DZPN.

Zapytaliśmy więc tylko o to, czy opłata za 
przewinienie popełnione przez Victorię Par-
chów wynosi 120 złotych. Otrzymaliśmy po-
twierdzenie naszej informacji. Ponadto zosta-
liśmy odesłani do uchwały w sprawie ustalenia 
jednolitych wymiarów kar pieniężnych stoso-
wanych przez organy dyscyplinarne Dolnoślą-
skiego ZPN w sezonie 2020/2021. Z tego doku-
mentu wynika, że jedyną opłatą o takiej wyso-
kości jest właśnie walkower.

Sprawa wydaje się więc jasna. Anna Pichała 
nie dopełniła obowiązku jako prezes klubu i Vic-
toria Parchów poniosła tego konsekwencje. Czy 
to faktycznie powód do dumy, by chwalić się 
tym w mediach społecznościowych?    

Była wina, jest kara. Tajemniczy 
przelew radnej Pichały
Na stronie Anny Pichały w mediach społecznościowych pojawił się post, w którym radna chwali 
się, że przekazała swoją dietę na wsparcie klubu Victoria Parchów. Jednocześnie do 
opublikowanego tekstu załączyła zrzut ekranu z przelewu na kwotę 120 złotych na konto 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Pomija jednak fakt, że to opłata za karę, którą klub 
otrzymał za niedopilnowanie przez nią obowiązków.

r e k l a m a

kanał 133 dekoder Horizon
kanał 365 dekoder Mediaboxrazem

                                   z TV Bolesławiec
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R zeczpospolita Sa-
morządna to sto-
warzyszenie miast 
i gmin wojewódz-

twa dolnośląskiego, którego 
celem jest wspieranie rozwo-
ju społecznego, gospodarcze-
go i kulturowego, integracja 
wspólnot lokalnych, promo-
cja i realizacja wspólnych in-
teresów jednostek samorzą-
du terytorialnego. Ostatnie 
spotkanie poświęcone było 
Dolnośląskiej Autostradzie 
Rowerowej. 

Dolnośląska Autostrada 
Rowerowa to projekt dróg 
rowerowych, które połączą 
stolicę Dolnego Śląska z Do-
liną Baryczy i bramą Borów 
Dolnośląskich. Na terenie 
gminy Chocianów może po-
wstać łącznie 18 kilometrów 
ścieżek rowerowych. Dzię-
ki rozbudowie tej siatki dróg 
rowerowych najdalej będzie 
można dojechać aż do Wro-
cławia.

– Dzisiaj wraz z Marszał-
kiem Województwa Dol-
nośląskiego Cezarym Przy-
bylskim, Członkiem Zarzą-
du Województwa Dolnoślą-

skiego Paw-
łem Wybie-
rała, Dyrekto-
rem Oddziału Go-
spodarowania Nie-
ruchomościami PKP S.A. 
Tadeuszem Szulcem, Dyrek-
torem Oddziału GDDKiA Li-
dią Markowską, Dyrektorem 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych Arkadiuszem 
Wojciechowiczem, włoda-
rzami blisko 40 gmin oraz 
zaproszonymi gośćmi bra-
łem udział w ważnej z punk-
tu widzenia naszej gminy 
konferencji – mówił wło-
darz Chocianowa Tomasz 
Kulczyński. – Reprezentując 
Chocianów podpisałem list 
intencyjny w sprawie budo-
wy Dolnośląskiej Autostrady 
Rowerowej – dodaje.

To kolejna obietnica 
wyborcza złożona w kam-
panii przez burmistrza 
Kulczyńskiego. Dzięki 
świetnej współpracy z in-
nymi samorządowcami na-
szego regionu może udać 
się kolejny projekt wycze-
kiwany przez mieszkań-
ców gminy Chocianów. 

Dość wspomnieć o wcze-
śniejszych zrealizowanych 
obietnicach wyborczych, 
jak bezpłatna komunika-
cja, wodociągowanie Rako-
wa, czy budowa przychodni 
w Trzebnicach. Wokół tych 
wszystkich projektów swo-
ją dezaprobatę lub brak wia-
ry w powodzenie tych ini-
cjatyw wyrażała opozycja. 
Okazuje się, że kolejny raz 
burmistrz, wbrew przeciw-
nikom politycznym, reali-
zuje swoje plany.

– To bardzo ważny krok 
w kierunku realizacji mo-
jej kolejnej obietnicy wy-
borczej: scieżki rowerowej 
w naszej gminie – komen-
tuje spotkanie Kulczyński. 
– Zapewniam Państwa, 
że nie odpuszczę tej inwe-
stycji – kwituje burmistrz 
Chocianowa.

Stowarzyszenie Rzeczpo-
spolita Samorządna zrzesza 
jednostki samorządu teryto-
rialnego wszystkich szczebli. 
Zostało założone przez wo-
jewództwo dolnośląskie, po-
wiat lubiński, gminę miej-
ską Lubin, gminę Siechnice 
i gminę Ścinawa. Z czasem 
do stowarzyszenia przystą-
piły kolejne jednostki samo-
rządu terytorialnego: gmi-
na Wołów, gmina Miękinia, 
gmina Wądroże Wielkie, 
gmina Miasto Brzeg Dolny, 
gmina Legnickie Pole, miasto 
i gmina Syców, miasto i gmi-
na Prochowice, miasto i gmi-
na Wołów, miasto Oława, 
a także miasto i gmina Cho-
cianów. Jak się dowiedzieli-
śmy, wzorem Chocianowa 
do Stowarzyszenia Rzecz-
pospolita Samorządna dołą-
czył kolejny samorząd Zagłę-
bia Miedziowego, nasz sąsiad 
– gmina Przemków.   

do Wrocławia!
Rowerem

Stowarzyszenie Rzeczpo-

skiego Paw-
łem Wybie-
rała, Dyrekto-
rem Oddziału Go-
spodarowania Nie-
ruchomościami PKP S.A. 
Tadeuszem Szulcem, Dyrek-

do Wrocławia!do Wrocławia!
Kolejny raz gmina Chocianów jest brana pod uwagę podczas ważnych 
spotkań i rozmów na temat rozwoju infrastruktury w naszym 
województwie. Burmistrz Tomasz Kulczyński wziął udział w spotkaniu 
Rzeczpospolitej Samorządnej wraz z najważniejszymi 
samorządowcami Dolnego Śląska z marszałkiem Cezarym Przybylskim 
na czele. Głównym tematem spotkania była budowa Dolnośląskiej 
Autostrady Rowerowej, która ma przebiegać także przez naszą gminę. 

r e k l a m a
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Społeczna lodówka 
jeszcze bardziej 
bezpieczna
Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chocianowie „Społeczna lodówka” jest 
otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 15:30, zaś we wtorki od godziny 8:00 
do 16:00. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczególne 
zasady bezpieczeństwa obowiązują także jej 
użytkowników.

Chocianowski OPS apeluje do 
wszystkich darczyńców i osób 
korzystających ze „Społecznej 
lodówki” o zachowanie szcze-
gólnych zasad bezpieczeń-
stwa. Ze względu na obostrzenia 
sanitarne wywołane przez CO-
VID-19 wprowadzone zosta-
ły dodatkowe środki ostrożno-
ści. Przy wejściu umieszczony 
został płyn do dezynfekcji, 
a każda osoba wchodząca do 

„Społecznej lodówki” zobowią-
zana jest zdezynfekować ręce. 
Odzież należy przeglądać w jed-
norazowych rękawiczkach, 
a w pomieszczeniu powinna 
przebywać tylko jedna osoba.
Dodajmy, że można także korzy-
stać z figur szachowych. Podczas 
gry należy jednak zachować 1,5 
metra odstępu pomiędzy uczest-
nikami gry. 
 

Już w najbliższą niedzielę 27 września od godziny 13 mszą świętą rozpocznie się Chocianowskie 
Święto Dziękczynienia za doroczne plony i zbiory oraz Chocianowski Jarmark Dożynkowy i Runa 
Leśnego. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w tym jednym 
z najpiękniejszych obyczajów wpisanych w polską tradycję.

Całość rozpocznie się od mszy świętej na 
chocianowskim Rynku, w niedzielę 27 wrze-
śnia o godzinie 13:00. Tuż po nabożeństwie, 
również w Rynku odbędzie się jarmark do-
żynkowy, na który zaprasza burmistrz Cho-
cianowa Tomasz Kulczyński na swojej stro-
nie na jednym z portali społecznościowych.

– Dziękuję bardzo serdecznie naszym 
rolnikom za trud włożony w tegoroczne plo-
ny. Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, je-
dyną rzeczą, o którą często się modlimy jest 
chleb powszedni oraz godne plony na lepsze 

jutro. Dziękuję tym z Państwa, którzy dba-
cie o to, by owoce pracy rąk ludzkich były 
dzielone sprawiedliwie - pisze na swoim pro-
filu facebookowym burmistrz Kulczyński. 

– Dlatego zapraszam wszystkich z Pań-
stwa na tegoroczne obchody dożynkowe 
na Rynku w Chocianowie 27 września, na 
uroczystą mszę świętą o godzinie 13.00 
oraz Chocianowski Jarmark Dożynko-
wy i Runa Leśnego wraz z licznymi atrak-
cjami – dodaje.

Jakie atrakcje czekają na mieszkańców? 
To na razie jest niespodzianka, tymczasem 
już dzisiaj zapraszamy wszystkich miesz-
kańców naszej gminy do wspólnego świę-
towania. 

To będzie wyjątkowa niedziela!

G łównymi tema-
tami rozmowy 
samorządowców 
były m.in. roz-

wój bezpłatnej komunikacji 
w naszym powiecie, plany 
modernizacji Zespołu Szkół 
w Chocianowie i aktualna 
inwestycja drogowa w Rako-
wie. O tym, że ponad pół ki-
lometra drogi między Cho-
cianowcem a Rakowem po-
wstanie jeszcze w tym roku 
pisaliśmy w ostatnim nume-
rze w artykule „Kontynuują 
inwestycje w Rakowie”.

– Pan starosta Wojtowicz 
przywiózł do Chocianowa 
świetną informację o rozpo-
częciu następnego etapu in-
westycji drogowej w Rako-
wie – informuje burmistrz 
Tomasz Kulczyński. – Roz-
mawialiśmy także o kolej-
nych ważnych dla mieszkań-
ców Chocianowa inwesty-
cjach, zarówno w bezpłatną 
komunikację, jak w termo-
modernizację Zespołu Szkół 
w Chocianowie – dodaje wło-
darz naszej gminy.

Przypomnijmy, że tutej-
szy magistrat przekazał do 
powiatu polkowickiego do-
tację w wysokości 60 tys. zł 
na remont nawierzchni dro-
gi powiatowej nr 1155D, po-
między Chocianowcem i Ra-
kowem. Zadanie, które jest 
kontynuacją ubiegłorocznej 
inwestycji, realizuje Polko-
wicki Zarząd Dróg Powiato-
wych. To właśnie za sprawą 

skutecznych starań radne-
go z tamtego okręgu Artura 
Wandycza, mieszkańcy Ra-
kowa uznają rok 2020 za ob-
fity w inwestycje. W kontek-
ście doprowadzenia wody do 
domów piszemy w artykule 
„Raków dogania XXI wiek”.

– W ramach progra-
mu „Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu” z obsza-
ru programowego „Energia 

Odnawialna, efektywność 
energetyczna, bezpieczeń-
stwo energetyczne” zawnio-
skowaliśmy o ponad 4,5 mln 
zł – mówi wicestarosta Jan 
Wojtowicz. – Łączna wartość 
tego projektu to 6 milionów 
437 tysięcy złotych – dodaje.

Z uzyskanym przez nas in-
formacji wynika, że powiat po-
lkowicki złożył wniosek o do-
finansowanie drugiego etapu 

projektu z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, a dokładnie 
ze środków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego właśnie 
na termomodernizację Zespo-
łu Szkół w Chocianowie. Opi-
sywane spotkanie to kolejny 
dowód na udaną współpra-
cę burmistrza Kulczyńskiego 
ze starostą.  

Powiat zainwestuje 
ponad 6 mln zł  
w Chocianowie 

Z dobrymi wieściami przyjechał 
niedawno do Chocianowa wicestarosta 
powiatu polkowickiego Jan Wojtowicz. 
Podczas spotkania z burmistrzem 
Tomaszem Kulczyńskim panowie 
omówili istotne sprawy dla naszej 
gminy i powiatu.
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T emat bezpłat-
ne j  komuni -
kacji na tere-
nie naszej gmi-

ny w ostatnim czasie zo-
stał bardzo upolitycznio-
ny. Jeszcze w poprzedniej 
kadencji dzisiejsza opozy-
cja nie chciała nawet słu-
chać o tym pomyśle, uzna-
jąc go za nietrafi ony i niko-
mu niepotrzebny. Dzisiaj, 
po blisko dwóch latach 
funkcjonowania żółtych 
autobusów, zdaje się nie 
pamiętać swojej niechęci 
do tego pomysłu. Wręcz 
przeciwnie, eskaluje żąda-
nia dotyczące większej ilo-
ści połączeń.

– Ja się bardzo cieszę 
z tego, że darmowa komu-
nikacja jest w gminie po-
trzebna. Dostaję też, za to 
chciałbym serdecznie po-
dziękować, listy, w któ-
rych mieszkańcy dziękują, 
że ta komunikacja funk-
cjonuje – mówił dzienni-
karzom chocianow.tv bur-
mistrz Tomasz Kulczyński. 

– Ja pamiętam taki slo-
gan wyborczy, gdzie je-
den z kandydatów mówił, 

że darmowa komunikacja 
nie jest mieszkańcom po-
trzebna, bo mają samocho-
dy i są świetnie zorganizo-
wani. No to niech opozy-
cja dalej jeździ tymi samo-
chodami, a ja wszystkich 
mieszkańców zapraszam 
do korzystania ze stale roz-
wijającej się darmowej ko-
munikacji – zachęca wło-
darz gminy Chocianów.

Wśród zarzutów opozy-
cji pojawiły się także wy-
ssane z palca zarzuty o bra-

ku opieki nad uczniami 
w drodze do szkoły. Oka-
zuje się jednak, że już od 
początku roku szkolne-
go młodzież jest odbiera-
na z przystanków autobu-
sowych i pod opieką wy-
chowawców odprowa-
dzana na zajęcia lekcyjne. 
Aby to sprawdzić, reporte-
rzy Chocianow.tv posta-
nowili przejechać się wraz 
z uczniami linią 121, któ-
ra dowozi dzieci do szkół 
podstawowych w Trzebni-

cach, Szklarach Dolnych 
i Chocianowie.

– Nie ma jeszcze kur-
su 6:40 na linii 121 przez 
Szklary, Brunów, Krze-
czyn Mały, ale ta linia 
pojawi się, mam nadzie-
ję z początkiem przyszłe-
go miesiąca. Drobne ko-
rekty obecnych linii także 
będą miały miejsce, zale-
ży nam na tym, aby dzieci 
nie czekały za długo na za-
jęcia, ale też z drugiej stro-
ny nie czekały po zajęciach 

na autobus – zdradza pla-
ny urzędników burmistrz 
Kulczyński.

Jak podają lokalne me-
dia, pracownicy burmi-
strza w odpowiedzi na 
apele mieszkańców przy-
gotowują poprawiony roz-
kład jazdy. Wszystko po to, 
aby bezpłatna komunika-
cja służyła jak największej 
liczbie pasażerów. Do te-
go tematu z pewnością po-
wrócimy. 
 

Bezpłatna 
komunikacja 
w gminie Chocianów 
funkcjonuje od 
początku roku 
szkolnego według 
nowego rozkładu 
jazdy. Głównym celem 
urzędników ratusza 
było zapewnienie 
dojazdu do szkół 
wszystkich uczniów 
uczących się 
w szkołach gminnych, 
co udało się osiągnąć 
w zaledwie kilka dni. 
Reportaż na ten temat 
przygotowała lokalna 
telewizja www.
chocianow.tv.

Kulczyński: 
cieszę się, że 
komunikacja 
jest potrzebna 

W czwartek 24 
września, czyli 
w dzień wydania 
niniejszego numeru 
gazety, o godzinie 
9:00 w trybie zdalnym 
spotkają się radni 
Rady Miejskiej 
w Chocianowie, aby 
podjąć ważne dla życia 
naszej gminy uchwały. 
Sprawdzamy o czym 
będą debatować radni.

W porządku obrad znaj-
dujemy m.in. zmianę Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chocianowie i upoważ-
nienie kierownika tutejsze-
go OPS do prowadzenia po-
stępowania w sprawie przy-
znawania świadczeń, a tak-

że zasady ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym oraz plan nad-
zoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami.

Rajcy zajmą się także 
nadaniem nazwy nowej uli-
cy. Dokładnie chodzi o Le-
śny Zakątek, co ma ścisły 
związek z budową osiedla, 
które powstaje w Chociano-
wie, a o którym informowa-
liśmy w jednym z ostatnich 
numerów gazety. Wśród 
istotnych zmian, mających 
na celu stworzenie warun-
ków do rozwoju gospodar-
czego naszej gminy, będzie 
także zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz przy-

stąpienie do prac nad Stra-
tegią Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Le-
gnicko-Głogowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego na la-
ta 2021 - 2027, w celu lep-
szego wykorzystania środ-
ków europejskich z nowego 
budżetu. Ostatnim punk-
tem w czwartkowym planie 
pracy tutejszych radnych jest 
zmiana uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczo-
wej dla Województwa Dol-
nośląskiego.

O tym, czy wszystkie 
uchwały zostały podjęte 
zgodnie z planem na bieżą-
co będzie można przeczytać 
na naszym portalu interne-
towym www.chocianow.pl.

  

Zdalnie podejmą uchwały 
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Nie mam w zwyczaju przejmować się opi-
nią ludzi, którzy nie potrafi ą wyrazić konstruk-
tywnej krytyki, a jedynie plują na innych, jakby 
sprawiało im przyjemność, że goryczą ze swe-
go serca obsmarują drugiego człowieka. Nie ty-
ka mnie to i – mówiąc łagodnie – mam w nosie, 
że ktoś albo zachowuje się jak idiota, albo po 
prostu nim jest. Nie mam także przyjemności 
szperać w przeszłości innych osób – z przeszło-
ścią jest bowiem jak z pupą. Każdy ma swoją.

Sięgam jednak pamięcią do swoich rozmów 
przeprowadzonych z Robertem „nie daj Bóg” 
Harenza i żadna nie była z jego strony tyradą, 
do których aspiruje we wpisach na swoim blo-
gu, choć widać coraz większą trudność ich pło-
dzenia. W pierwszej poszedł zbyt blisko i chyba 
chciał mnie zastraszyć... swoim oddechem. Nie 
chcę ani do tej, ani tamtej rozmowy nigdy wię-
cej wracać. Druga była dla mnie odrobinę bar-
dziej komfortowa, bo zdystansowana, telefo-
niczna. Czuć jednak było w głosie, że przed wy-
konaniem połączenia nabrał odwagi – chociaż 
nie wiem z jakiego litrażu ją wyciągnął. Wiem 
natomiast, że podzieliłem się z Państwem tam-
tą rozmową w artykule: „Czy kandydat na rad-
nego potrzebuje rzecznika prasowego?”. Były 
też inne, głównie oparte o wymianę grzeczno-
ści z mojej strony, z drugiej zaś tylko głupko-
wate pytania, które ostatecznie zostały przy-
kryte porażkami polityków, którym asystował.

Nietypowy typ
Skąd moja nagła potrzeba felietonu? W su-

mie nie miałem jej, dopóki znajomy nie pode-
słał mi informacji, że dostałem zlecenie war-
te 1000 zł (słownie: tysiąc złotych!). Nie będę 
przytaczał żartu, że tyle ostatnio zgubiłem, jak 
biegłem do autobusu (a puentując wspomnę, że 
dawno autobusem nie jechałem). Nie zażartu-
ję także, że to drobne, bo wszystko zależy od 
skali porównawczej i na tę okazję mam jedną 
w zanadrzu. Miałem zostawić ją na potem, ale 
po co czekać z deserem? Moja kontroferta jest 
taka: proszę wpłacić ten tysiak na poczet dłu-
gów człowieka, który dziwnym trafem ma tak 
samo na imię i nazwisko jak Robert „nie daj 
Bóg” Harenza, a do tego mieszka w Chociano-
wie (koincydencja z pewnością przypadkowa).

Mieszkańcy Chocianowa wiedzą, gdzie Ro-
bert „nie daj Bóg” Harenza wygląda, jak przez 
okno. Nie wiedzą natomiast, że prawdopo-
dobnie wygląda w poszukiwaniu wierzyciela. 
Okazuje się, że jakiś „Harenza” wisi od ponad 
„2 lat” „Open Finance Wierzytelności Deta-
licznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyj-
ny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” skrom-
ne 195 315,92 złotych (słownie: sto dziewięć-
dziesiąt pięć tysięcy trzysta piętnaście złotych 
dziewięćdziesiąt dwa grosze. Nie tylko cyfr du-
żo). Prawda-li to? Tak podaje portal dlugi.info. 
Czy to długi? Pani ze snu twierdzi, że nie. Ale 
jeśli faktycznie, to jego ofertę odrzucam. Mo-
że i pracuję wszędzie, ale z pewnością nie dla 
wszystkich! Dla różnych gnid, szuj, hochszta-
plerów i innych niewypłacalnych partaczy – 
NIE PRACUJĘ!

Nietypowy adres
Jeśli to prawda, to raczej nie był kredyt na 

mieszkanie. Znalazłem w sieci wywiad prze-
prowadzony na antenie Telewizji Regional-
nej, w którym Robert „nie daj Bóg” Harenza 
odnosił się wówczas do zarzutów postawio-
nych przez prokuraturę jego pryncypałowi. 
Roman Kowalski, jak twierdziły media i pro-
kuratura, będąc burmistrzem gminy Chocia-
nów przydzielił swojemu asystentowi, a póź-
niej specjaliście (sic!) ds. promocji naszej gmi-
ny (nieszczęsnemu Harenzie właśnie) mieszka-
nie. Czy to mieszkanie, w którym ów «biedny 
miś» po dziś dzień utrzymuje swój barłóg i zale-
ga? Jak wówczas tłumaczył się Robert «nie daj 
Bóg» (ale Kowalski i owszem) Harenza, dostał 
mieszkanie „z uwagi na to, że przeprowadził 
się z Wrocławia i poszukiwał mieszkania”. Bo 
przyjechał z Wrocławia i musiał gdzieś miesz-
kać, dacie wiarę? Ja postanowiłbym zerknąć 
na ogłoszenia „sprzedam-kupię-zamienię”, ale 
ten typ ma inaczej.

Zwrócił się z wnioskiem do burmistrza Ko-
walskiego, wówczas służbowo swojego sze-
fa, z prośbą o skoszarowanie, a ten odręcznie 
na wniosku miał napisać „aby wniosek roz-
patrzyć pozytywnie”. Co ciekawe sam wnio-
sek inteligenta (wybaczcie ten zwrot grzecz-
nościowy) Harenza zawierał błędy formal-

ne w postaci m.in. braku ankiety, która (uwa-
ga, uśmiejecie się) „nie dotarła” do biednego 
misia Roberta „nie daj Bóg” Harenzy. Ów-
czesny urzędnik, specjalista, asystent, proku-
rent PWK i diabli wiedzą, kto jeszcze w jed-
nej osobie, a „nie dotarła” do niego ankieta… 
Czy burmistrz mu jej nie podał? Nie! Wszyst-
kiemu winna jest urzędniczka, która działa-
ła w imieniu Kowalskiego. Co z tego, że skła-
dając wniosek miał obowiązek złożyć kom-
plet dokumentów, także tę ankietę, to urzęd-
niczka dała ciała, nie dała mu ankiety i to 
ona jest wszystkiemu winna. Jak śmiała tak 
światłemu, wszystkowiedzącemu człowieko-
wi nie dać nic nie znaczącego świstka papie-
ru? Do tej sprawy prawdopodobnie powróci-
my, ale w mojej ocenie i na pierwszy rzut oka 
cwaniactwo pierwszej wody!

Pomijam fakt, że „nie daj Bóg” Harenza po-
noć czekał na mieszkanie 3 lata – pomijam, 
bo to wspomnienie byłoby oznaką braku sza-
cunku do jego skuteczności. Asystent, specjali-
sta, prokurent, pokrótce „człowiek orkiestra” 
Kowalskiego, a nie umie sobie szybko chawi-
ry ogarnąć? Pomijam skuteczność! Nie pomi-
nę jednak, a pomnę, że ów jegomość w okre-
sie tych trzech lat chciał „zaadoptować pewien 
strych”. W swoim poprzednim felietonie po-
święconym Robertowi „nie daj Bóg” Haren-
za prywatnie dedykowałem mu słownik języ-
ka polskiego. Teraz wiem! Wiem, że się nie po-
myliłem. Uwaga, tłumaczę i objaśniam, win-

no być: zaadaptować (niby jedna literka, a róż-
nica jakby ogromna).

Nietypowy „blogier”
Rzuciłem okiem na blog (nie blok, w nosie 

mam gdzie mieszka) Harenza. Nie spodziewa-
łem się jednak, że tak wiele o sobie przeczytam. 
Ktoś, kto pała taką niezdrową wręcz (i chyba 
również w nóż, bo drepcze za mną tu i ówdzie) 
podnietą na widok młodego mężczyzny, jak po-
zwolę siebie nieskromnie zatytułować, musiał 
mieć (mawiają psychiatrzy) „ciekawe dzieciń-
stwo”. A Robert pała! Zacząłem zastanawiać 
się, czy nie należałoby poprosić sąd o zakaz 
zbliżania się go ku mnie, bo tuż tuż, a pałanie 
Robert zamieni w czyn. Ale nie. Nie mam się 
czego obawiać (vide wspomnienia Pani ze snu).

Rozumiem potrzebę Harenzy, pisania dla 
niego tekstów przeze mnie. Jego są coraz krót-
sze, słabsze (o ile można stopniować dno), a 
także mniej zrozumiałe nawet dla jego 15 
(słownie: piętnastu) fanów. Dlaczego aż tylu? 
Bowiem circa tyle głosów zdobył w ostatnich 
wyborach samorządowych (dokładnie o jeden 
więcej, ale zakładam, że A prim „sam na sie-
bie zagłosował” i B prim jest samokrytyczny, 
czyli nie jest swoim fanem – chociaż wszystkie-
go można się spodziewać po „ciekawym dzie-
ciństwie”). W ostatnich wyborach zdobył bli-
sko półtora promila (dokładnie 0,14 procent) 
głosów i ten sukces zdaje się być jego limitem 
upojenia.

Unikam też kontaktów z tym człowiekiem, 
bo kontekst przekazywania pieniędzy pomię-
dzy nim a „dziennikarzem” jakiś czas temu 
skutkował procesem sądowym. Wówczas Sła-
womir T. pseudonim Bazyl, kolejny chocianow-
ski bloger, który wcześniej pracował wespół ze-
spół z Harenzą, znalazł się na ławie oskarżo-
nych za sprawą mojego niedoszłego zlecenio-
dawcy. Chciałoby się pomyśleć, że biedny Ba-
zyl, ale nic bardziej mylnego. Zwyczajnie tra-
fi ł swój na swego. Dawni „koledzy” z CHOK-
-u (za czasów rządów Kowalskiego) wiedzą naj-
lepiej sami, jak im było i im takie spory zosta-
wiam. Chociaż wątpię, aby nawet Bazyl chciał 
pisać na jego blogu.

 Kasper Nowak

Długi? Pani ze snu twierdzi, że nie 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na swoim profi lu facebookowym wyjaśnia 
kolejne niezgodne ze stanem faktycznym teksty pojawiające się w sieci. Tym razem chodzi o wpis na 
blogu Roberta Harenzy, byłego asystenta i specjalisty ds. promocji gminy Chocianów, który pełnił tę 
funkcję za czasów rządów Romana Kowalskiego.

Robert Harenza to postać, którą 
mieszkańcy Chocianowa mogą 
pamiętać z czasów, kiedy burmi-
strzem naszej gminy był Roman 
Kowalski. Zaufany Kowalskiego 
był jego asystentem, specjalistą 
ds. promocji gminy, a nawet pro-
kurentem w PWK. Do sprawy wpi-
su Harenzy odnosi się MZG-
KiM ponieważ tekst «bez spraw-
dzenia” został „udostępniony 
przez Radną Panią Annę Pichałę”.
Okazuje się, że „budynek, w któ-
rym zamieszkuje Pan Robert Ha-
renza nie jest mieniem komunal-
nym tylko Wspólnoty Mieszkanio-
wej”, a „pierwsza sytuacja z przy-
krymi zapachami w budynku 
Wspólnoty miała miejsce w dniu 3 

lipca 2020”. MZGKiM został 
o tym poinformowany przez 
członka zarządu tej wspólnoty kil-
ka dni później, w wyniku czego 
„już 8 lipca nastąpiła dezodoryza-
cja i unieszkodliwienie substancji 
przez specjalistyczną firmę dzia-
łającą na zlecenie wspólnoty”.
Co ciekawe, „Robert Harenza jako 
lokator lokalu gminnego nie zgło-
sił faktu jakiegokolwiek zagroże-
nia lub aktu wandalizmu” przez 
47 dni, bowiem aż „do dnia 19 
sierpnia 2020”. Wokół tej sytuacji 
jest także wiele innych kontro-
wersji. „Robert Harenza nie dopu-
ścił do przeglądu mieszkania”, 
którego nie jest właścicielem. 
MZGKiM zauważa, że „Harenza 

z pełną premedytacją kłamie 
w swoim artykule”, a „pod-
czas rozmowy z Dy-
rektorem (...) zakła-
du został poinformo-
wany o procedurze za-
łatwiania sprawy”.
Komisariat Policji 
w Chocianowie został 
w ubiegłym tygodniu po-
informowany przez tutej-
szy zakład o smrodzie, 
który unosi się w budynku, 
w którym mieszka Harenza. 
Wszystko wskazuje na to, że 
do tej sprawy jeszcze powró-
cimy.
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K to w naszej gmi-
nie stoi za „na-
kręconą spiralą 
walki politycz-

nej”? Nawet nieśledzą-
cy na co dzień bieżących 
spraw Chocianowa mogą 
wymienić kilka nazwisk 
osób, którym podkręca-
nie atmosfery, straszenie 
ludzi i ogólna niechęć do 
władzy jest dobrze znana. 
Wśród nich należy wspo-
mnieć m.in. o opozycyjnej 
radnej albo o byłym asy-
stencie Kowalskiego. Wy-
starczy sięgnąć pamięcią 
do końcówki ubiegłego ro-
ku, by przypomnieć sobie, 
jak radna Pichała straszyła 
mieszkańców Trzebnic, że 
przychodnia tam nie po-
wstanie. Niedawno portal 
chocianow.pl pisał o tym, 
jak na blogu byłego specja-
listy ds. promocji gminy 
(będącego też asystentem 
Kowalskiego) anonimowy 
twórca straszy mieszkań-
ców, że dalej będą bory-
kać się z problemem „wą-
skiego gardła”. Nie war-

to już wspominać o „me-
mach” niskich lotów, któ-
re notorycznie wycelowane 
w urzędników chocianow-
skiego magistratu posze-
rzyły wachlarz hejtu tak-
że o zwykłych mieszkań-
ców Chocianowa, a nawet 
lokalne media.

Dla przykładu, bloger 
Harenza zarabiał w na-
szej gminie zarówno jako 
asystent Kowalskiego i ja-
ko specjalista ds. promocji 
gminy (sic!), a także jako 
prokurent w PWK (wszyst-
ko na przestrzeni lat 2011-
2015). Z gminnego budże-
tu pieniądze dostawał ak-
tualny „reporter na tropie” 
Tomczak (rok 2011), a na-
wet jego niedawny przy-
jaciel, „komentator życia 
publicznego” Mikołaj O. 
(rok 2006). Do tego gro-
na z pewnością można za-
liczyć też, prywatnie oj-
ca pewnego internetowe-
go «redaktora», Zdzisła-
wa Nosela. Starszy Nosel 
również pobierał gminne 
pieniądze (w latach 2003 - 

2 011 
i 2014 
-  2018), 
to się jednak 
skończyło i od tego cza-
su tutejsi urzędnicy nie 
mogą opędzić się od zainte-
resowania młodego Nose-
la ich pracą. Dziwnym tra-
fem, kiedy ci ludzie zostali 
„odcięci od koryta” „spira-
la walki politycznej zaczęła 
się nakręcać”.

Ich wszystkich łączyły 
kiedyś gminne pieniądze, 
dziś łączy ich niechęć do 
działań podejmowanych 
przez obecnego włodarza 
Chocianowa. Można rzec, 
że te działania stoją ością 
w gardle opozycyjnej kliki. 

N i e 
w i a -

d o m o 
czy to za-

zdrość, że innym się 
coś udaje (sukcesów z cza-
sów rządów Kowalskie-
go szuka się trudno, wi-
dać taki był poziom ów-
czesnej promocji), czy mo-
że zawiść, że to nie oni za-
siedli w nowej kadencji na 
upragnionych stołkach. 
Czy Roman Kowalski swój 
wpis kierował także do bli-
skich sobie ludzi, wspólnie 
tworzących mniej lub bar-
dziej zorganizowaną gru-
pę? To pytanie pozostawi-
my bez odpowiedzi, licząc, 
że jest ona oczywista.  

Opozycja 
przeciwko 
górnikom!
Jak ważna jest praca górnika wiedzą nawet małe 
dzieci, zwłaszcza w naszym, górniczym regionie. 
Ciężar i ogromne niebezpieczeństwo wykonywanej 
pracy często przynosi tragiczne konsekwencje. Jak 
mawiają najbliższe rodziny górników, ich żony, dzieci, 
a nierzadko także matki i ojcowie, żadne pieniądze 
nie są w stanie wrócić życia tym, którzy utracili je 
pod ziemią.

Do tragicznego w skut-
kach wypadku doszło niedaw-
no w Zakładach Górniczych 
Rudna. 43-letni mężczyzna 
osierocił dwójkę dzieci. Nie-
stety nawet taka tragedia nie 
może liczyć na empatię wszyst-
kich. Dziwić może komentarz 
opozycyjnej radnej Anny Pi-
chały, której mąż jest górni-
kiem. Ten poziom walki poli-
tycznej pokazuje, że opozycja 
„nie bierze jeńców”.

W wyniku wstrząsu o ener-
gii 1,4x10 do J4 w rejonie GG-2 
na oddziale G-11 zginął 43-let-
ni nadsztygar górniczy. Mi-
mo błyskawicznie przepro-
wadzonej przez załogę i ra-
towników akcji nie udało się 
uratować mężczyzny. Górnik, 
który zginął tragicznie, był 
mieszkańcem Lubina, pra-
cował w kopalni od 2002 ro-
ku. Do wstrząsu doszło na głę-
bokości ponad 1200 metrów. 
Niezwłocznie została powo-
łana komisja do wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności wy-
padku. Decyzją prezesa za-
rządu Marcina Chludzińskie-
go została wprowadzona trzy-
dniowa żałoba we wszystkich 
oddziałach KGHM.

To właśnie dla takich lu-
dzi, którzy z narażeniem życia 
pracują pod ziemią o utrzy-
manie swoich rodzin na god-
nych warunkach, burmistrz 
zaproponował sfi nansowany 
ze środków prywatnych po-
mnik „w dowód wdzięczności 

Braci Górniczej”. W ten spo-
sób włodarz naszej gminy chce 
upamiętnić górniczy trud, po-
święcenie oraz zaangażowa-
nie w pracę. Niestety, na bar-
dzo nietrafny komentarz wy-
siliła się akurat dzisiaj na swo-
im profi lu na jednym z portali 
społecznościowych radna An-
na Pichała. Odniosła się ona 
do budowy wspomnianego po-
mnika, nazywając go „nikomu 
niepotrzebnym”. Zwłaszcza 
w takim dniu jak ten, komen-
tarz opozycyjnej radnej może 
być uznany za wyjątkowo nie-
smaczny.

Przypomnijmy, że na tere-
nie naszej gminy mieszka po-
nad pół tysiąca górników za-
trudnionych w O/ZG Lubin, 
O/ZG Rudna oraz O/ZG Po-
lkowice-Sieroszowice. Dodat-
kowo blisko 300 aktualnych 
emerytów było zatrudnionych 
w Kopalniach Miedzi KGHM 
Polska Miedź S.A. To właśnie 
dla nich przy ulicy Ratuszowej 
10 ma stanąć pomnik „w do-
wód wdzięczności Braci Gór-
niczej”. Jak informują służby 
prasowe KGHM Polska Miedź 
S.A. bezpieczeństwo pracow-
ników jest dla Zarządu KGHM 
Polska Miedź bezwzględnym 
priorytetem. Każdy wypadek, 
każdy poszkodowany pracow-
nik, a szczególnie każda ofi a-
ra śmiertelna to tragedia. Co 
na to koledzy jej męża z pra-
cy, którzy codziennie naraża-
ją swoje życie pod ziemią?  

Kto nakręca 
spiralę hejtu? 
Były burmistrz, były radny sejmiku, były radny powiatu, były 
radny miasta i gminy, w ostatnich wyborach nie wybrany do 
żadnego z tych gremiów i urzędów Roman Kowalski ubolewa nad 
językiem, jakim władają internauci, którzy opisują politykę 
lokalną. Kowalski żali się, że na jednej ze stron z nazwy skojarzonej 
z Chocianowem autor wylewa swoje niezadowolenie z decyzji, 
jakie podejmował, gdy piastował publiczne funkcje. Co do jednego, 
musimy zgodzić się z tezą postawioną przez tego polityka: „spirala 
walki politycznej zaczęła się nakręcać”.
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Rolniku, dbaj o zdrowie!
Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są szczególnie narażeni.  Mimo zwiększonej w ostatnich latach mechanizacji, a nawet automatyzacji 
prac w tym sektorze produkcji, która umożliwiła wyeliminowanie wielu uciążliwych prac ręcznych, rolnicy wciąż narażeni są na nadmierny wysiłek 
fi zyczny prowadzący do zmian chorobowych. Właśnie dlatego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego startuje z kolejną akcją prewencyjną „Kości i stawy 
też rolnika sprawy”.

Zagrożeniem dla prawi-
dłowego funkcjonowania 
układu ruchu są: nadmier-
ny wysiłek fi zyczny, długo-
trwała praca w wymuszonej 
pozycji ciała (powtarzalne 
czynności), brak odpowied-
nich środków wspomagają-
cych przemieszczanie się ła-
dunku (np.: wózki, tacz-
ki), ekspozycja na wibracje 
ogólną (kierowcy ciągników 
i maszyn samobieżnych), 
czas pracy rolnika (zbyt dłu-
ga praca powodująca prze-
ciążenia narządu ruchu), 
stres, jak i praca ze zwierzę-
tami (możliwość wystąpie-
nia urazów narządu ruchu 
spowodowanych szarpnię-
ciem, przygnieceniem przez 
zwierzęta itp.). Nasilenie do-
legliwości bólowych może 

prowadzić do okresowej lub 
trwałej niezdolności do pra-
cy w gospodarstwie, a na-
wet być przyczyną wypadku 
przy pracy rolniczej.

Aby uniknąć kłopotów ze 
zdrowiem, należy stosować 
właściwe techniki podno-
szenia i przenoszenia, zgod-
nie z zasadą podnoszenia ła-
dunków oburącz, jak naj-
bliżej ciała, na zgiętych ko-
lanach i z wyprostowanymi 
plecami (tułowiem), unika-
jąc obciążenia jednostron-
nego. Do pozostałych zasad 
należy także organizowa-
nie ergonomicznego stano-
wiska pracy, które znacznie 
ją ułatwi i pozwoli zreduko-
wać do minimum koniecz-
ność wykonywania czynno-
ści takich jak: skręty i zgina-

nie tułowia, zginanie nad-
garstków, unoszenie rąk po-
nad głowę, łokci ponad ob-
ręcz barków poprzez właści-
wy dobór narzędzi pracy na 
stanowisku oraz poprzez ich 
rozmieszczenie w sposób ła-
two dostępny.

Warto pamiętać także o 

ograniczaniu do minimum 
ręcznych prac transporto-
wych. Należy wykorzysty-
wać narzędzia pomocnicze 
(wózki, taczki, krążki lino-
we, transportery itp.), dzie-
lić ładunki na mniejsze czę-
ści oraz korzystać z pomo-
cy drugiej osoby przy prze-

noszeniu ładunków o więk-
szej masie. Istotne są normy 
podnoszenia i przenosze-
nia ładunków: praca stała to 
12 kg dla kobiety i 20 kg dla 
mężczyzny, a praca doryw-
cza to dla kobiety 20 kg i dla 
mężczyzny 50 kg.

Na poprawę bezpieczeń-
stwa wpływa także stosowa-
nie przerwy w pracy w celu 
odciążenia mięśni przez od-
poczynek lub zmianę rodza-
ju wykonywanej pracy (tzw. 
praca urozmaicona), do-
stosowywanie tempa pra-
cy do swoich możliwości 
i predyspozycji, kontrolo-
wanie stanu zdrowia - przy-
najmniej raz w roku należy 
udać się do lekarza pierwsze-
go kontaktu, zadbać o syste-
matyczną aktywność rucho-

wą oraz unikanie bezpośred-
niego kontaktu ze zwierzę-
tami, szczególnie z dużymi 
osobnikami.

Zawsze należy stosować 
czyste obuwie, dostosowa-
ne do wykonywanej pracy, 
usztywniające staw skokowy 
z podeszwą antypoślizgową, 
a także korzystać z bezpiecz-
nych drabin przy pracach 
na wysokości i stosować za-
bezpieczenia przed upad-
kiem (szelki bezpieczeństwa 
z linką przy pracach na wy-
sokości powyżej dwóch me-
trów). Długotrwałe przecią-
żenia organizmu mogą dać 
o sobie znać nawet po kilku 
latach, jako wynik sumy mi-
kro urazów. Dbajmy o zdro-
wie!

  

O d pierwszego ty-
godnia września 
już 11 pierwszych 
gospodarstw do-

mowych ma możliwość ko-
rzystania z bieżącej wody. 
Jeszcze niewiele ponad 30 
domów czeka na podłącze-
nia, jednak harmonogram 
prac wskazuje, że kolejni 
mieszkańcy Rakowa mogą 
niebawem spodziewać się 
czystej wody w swoich kra-
nach.

– Już w przyszłym tygo-
dniu będzie przyłączana 
woda do naszego domu. 

To będzie najszczęśliw-
szy dzień w moim życiu – 
mówi nam jedna z miesz-
kanek Rakowa. – Widać 
trzeba było nowego spojrze-
nia na gminę, za co jesteśmy 

bardzo wdzięczni panu bur-
mistrzowi. Wcześniej Ko-
walski, 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 wo-
da będzie – podsumowała 
mieszkanka.

Prace są zgodne z har-
monogramem ustalonym 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, z którego udało się po-

zyskać dofinansowanie na 
tę ważną inwestycję. Miesz-
kańców cieszy też widok no-
wych hydrantów, które stoją 
już wzdłuż Rakowa. 

   

Raków 
dogania 
XXI wiek 
Woda w Rakowie to kolejna obietnica burmistrza 
Tomasza Kulczyńskiego, która zostanie zrealizowana 
podczas tej kadencji. 9 czerwca została podpisana 
umowa na wykonanie tej inwestycji, a już 6 sierpnia 
komisja z Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
Kanalizacyjnego dokonała odbioru III i IV etapu, zaś 
20 sierpnia V etapu prac. Sami mieszkańcy chwalą 
decyzję burmistrza Kulczyńskiego.
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Zapraszają na 
zumbę do Żabic
Na zajęcia ruchowe Zumba Fitness do Żabic zaprasza instruktor i dietetyk 
Katarzyna Czesnakowicz. W każdy poniedziałek o 18:30 w miejscowej świetlicy 
wiejskiej  (Żabice 21A) każdy spragniony ruchu znajdzie coś dla siebie.

Zumba fitness to forma 
treningu, który łączy w sobie 
fi tness z różnymi stylami ta-
necznymi, m.in. takimi jak: 
cumbia, merengue, salsa, reg-
gaeton, hip-hop, samba, soca, 
cha-cha czy bollywood. Zaję-
cia Zumby są dla każdego, bez 
względu na wiek czy poziom 
wytrenowania. Kroki i ukła-
dy są nieskomplikowane i ła-
twe do zapamiętania.

– Uczestnicząc w zajęciach 
czujemy się jak na dobrej im-
prezie. Odtwarzana muzyka 

wprawia w dobry nastrój i do-
daje niesamowitej energii. Re-
gularne uczęszczanie na zaję-
cia poprawia poczucie rytmu 
i pozwala pozbyć się zbędnych 
kilogramów – zaprasza Kata-
rzyna Czesnakowicz, licen-
cjonowana instruktorka za-
jęć „Zumba Fitness”, „Zum-
ba Kids” i „Strong by Zum-
ba”. – Instruktorką zajęć Zum-
ba Fitness jestem od 4 lat, ale 
Zumbę tańczę już 8 lat. Stale 
rozwijam swoją pasję, uczest-
nicząc w kongresach tanecz-

nych, szkoleniach i marato-
nach zumbowych – dodaje in-
struktorka.

Zajęcia charakteryzują się 
dużą różnorodnością. Często 
wprowadzane są nowe chore-
ografi e, z pogranicza różnych 
stylów tanecznych, aby na 
zajęciach uniknąć monoto-
nii, a niekiedy także osiągnąć 
wyższą intensywność. Dzię-
ki temu przy wspólnej zaba-
wie uczestnicy mogą spalić 
dużo kalorii.



P óźnym latem i jesie-
nią tradycyjnie wy-
bieramy się do lasu 
na grzybobranie. Jak 

należy zbierać grzyby, powinien 
wiedzieć każdy, wszak grzybo-
branie to w końcu polski sport 
narodowy. Największe sukcesy 
odnoszą ci oczywiście ci najle-
piej przygotowani, którzy wie-
dzą, gdzie są grzyby i są goto-
wi do porannych pobudek, by 
pojawić się w lesie przed inny-
mi. Jeśli to twój pierwszy sezon 
grzybobrania i nie wiesz, jak się 
za to zabrać, przygotowaliśmy 
dla ciebie krotki poradnik.

Na początek podstawy, czy-
li to, w co każdy grzybiarz po-
winien zaopatrzyć się przed 
pierwszą w lesie. Wybierając 
się na grzyby, koniecznie weź 
ze sobą:
wiklinowy koszyk
nożyk
podręczny atlas grzybów
kapelusz

Kapelusz może się przyda 
do ochrony głowy przed ga-
łęziami oraz przed kleszczami 
i innymi owadami żyjącymi 
na drzewach. Wprawdzie nie 
jest konieczny, jednak nakry-
cie głowy w lesie jest zalecane.

Najwięcej problemów po-
czątkującym grzybiarzom 
sprawia odróżnienie grzybów 
trujących od jadalnych. W ta-
kiej sytuacji warto atlas grzy-
bów to rzecz niezbędna, by na-
uczyć się odróżniać poszczegól-
ne gatunki. Według powszech-
nej opinii grzyby trujące to te 
blaszkowe, a grzyby jadalne to 
rurkowe (czyli z tzw. gąbecz-
ką czy poduszeczką). Nie do 
końca jest to jednak prawda. 
Jeżeli dopiero poznajemy taj-
niki grzybobrania, to dla bez-
pieczeństwa swojego i swoich 
bliskich, faktycznie lepiej jest 
odpuścić sobie grzyby blasz-
kowe. Ale wcale nie oznacza 
to, że wszystkie rurkowe są 
w pełni bezpieczne – niektóre 
z nich są niejadalne ze wzglę-
du na smak, a inne mogą być 
silnie trujące na surowo. Za-
wsze więc warto weryfiko-
wać nasze zbiory w oparciu 
o atlas grzybów. Pamiętajmy, 
że niektóre gatunki zawierają 
substancje silnie trujące. Naj-
częstszą przyczyną zatruć jest 
nie odróżnianie grzybów ja-
dalnych od grzybów niejadal-
nych wskutek niedostatecznej 
ich znajomości.

JADALNE
Borowik szlachetny
Podgrzybek brunatny
Koźlarz babka
Maślak zwyczajny
Mleczaj rydz
Pieprznik jadalny

NIEJADALNE

Borowik szatański
Muchomor sromotnikowy
Muchomor czerwony
Mleczaj wełnianka
Krowiak podwinięty
Gołąbek wymiotny

Większość grzybów wy-
stępujących w lesie rośnie 
pod konkretnymi gatunka-
mi drzew, z którymi współży-
je w obopólnie korzystnej sym-
biozie tzw. mikoryzie.

Przykładowo pod sosna-
mi, świerkami, dębami i buka-
mi znajdziesz borowiki, w la-
sach liściastych i mieszanych – 
koźlarze i podgrzybki, a w igla-
stych – maślaki.

Grzyby stanowią ważny 
element naturalnych eko-
systemów leśnych. Jeśli 
chcesz pozostawić środowi-
sko w nie zmienionym sta-

nie, to postępuj we-
dług następują-
cych zasad:
Zbierając 

grzyby, lekko je 
skręcaj dookoła 
trzonu.
Odsłoniętą 

grzybnię przy-
kryj ściółką leśną 
i przydepcz.
Nie wydrapuj 

spod mchu i ściółki 
młodych owocników, 
gdyż w ten sposób niszczysz 
grzybnię.
Nie zrywaj i nie niszcz 

bezmyślnie owocników każde-
go znalezionego w lesie grzyba.

Grzybobranie to również 
dobry sposób na spędzenie 
wolnego czasu i aktywny wy-
poczynek na łonie natury. Do-
świadczenia lat ubiegłych po-
kazują, że nie wszyscy amato-
rzy grzybów znają jednak la-
sy, do których się udają. Często 
wybierają się tam w pojedynkę, 
przeceniając swój zmysł orien-
tacji w terenie. policja apeluje 
o rozsądek, rozwagę i większą 
wyobraźnię.

– Pamiętajmy o zabieranie 

ze sobą naładowanych telefo-
nów komórkowych i ubiera-
nie kamizelek odblaskowych. 
W przypadku zagubienia lub 
utraty orientacji w lesie, ułatwi 
to akcję poszukiwawczą – ra-
dzą policjanci. 

Warto też przestrzegać 
kilku cennych porad:
Nie wybierajmy się do la-

su w pojedynkę
Nie oddalajmy się od 

osób z którymi wybraliśmy się 
na grzybobranie. Pozostańmy 

z nimi w kontakcie 
wzrokowym
Zabierzmy ze 

sobą naładowany 
telefon komórko-
wy. Warto w Go-
ogle Maps za-
znaczyć miejsce, 
gdzie zaparkowa-

liśmy nasze auto
Kontrolujmy 

i  zapamiętujmy 
punkty odniesienia, al-

bo nawet oznaczajmy je, 
tak aby bez problemu zna-

leźć drogę powrotną do miej-
sca z którego wyruszyliśmy
Oceńmy realnie swoje 

możliwości i czas jaki zamie-
rzamy spędzić w lesie
Jeśli nie znamy terenu, 

nie oddalajmy się zbyt daleko 
od swoich pojazdów, stacji czy 
przystanków kolejowych
Nie wybierajmy się do la-

su po zmierzchu
 Jeśli nasi znajomi lub bli-

scy zabłądzili w lesie, nie zwle-
kając zaalarmujmy policję
Nigdy nie zostawiajmy 

w zaparkowanych samocho-
dach cennych przedmiotów, 
które mogą skusić złodzieja. 

  

Sezon grzybowy w pełni. Sezon grzybowy w pełni. Sezon grzybowy w pełni. 
O czym powinniśmy pamiętać? 
W ostatnich tygodniach w lasach nie brakuje ludzi spacerujących z koszykami i zbierających najróżniejsze 
okazy. Grzybobranie to bez wątpienia jedno z ulubionych zajęć Polaków w okresie letnio-jesiennym. 
Spodziewamy się koszyka pełnego koźlarzy, podgrzybków, a przede wszystkim wymarzonych 
prawdziwków. Jednak, aby tak się stało, warto poznać kilka podstawowych informacji oraz przestrzegać 
kilku zasad bezpieczeństwa. 
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Nanotechnologia 
także dla młodszych

„NanoDay – Dzień z nanonauką i nanotechnologią” 
to zajęcia, które prowadzili pracownicy 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Fizyki 
i Astronomii Instytutu Fizyki Doświadczalnej we 
współpracy z pracownikami Fundacji Wspierania 
Nanonauki i Nanotechnologii NANONET w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach 
Dolnych.

Zajęcia odbyły się z inicjaty-
wy nauczyciela fizyki w klasach 
siódmej i ósmej. Harmono-
gram zajęć projektowych obej-
mował wykład i wystawę po-
święconą nanotechnologii i jej 
zastosowaniu w różnych dzie-
dzinach życia, a także warsz-
taty w mobilnej pracowni Na-
noLab w grupach: zastosowa-
nie nanotechnologii w rożnych 
dziedzinach życia oraz ćwicze-
nia laboratoryjne. 

Celem takich projektów 
jest podniesienie kompeten-
cji uczniów szkół podstawo-
wych w późniejszej eduka-
cji. Wszystko po to, aby mo-
gli z większą łatwością odpo-
wiedzieć potrzebom gospo-
darki i rynku pracy. Na za-
kończenie uczestnicy zajęć 
otrzymali od prowadzących 
pamiątkowe gadżety zwią-
zane z tematem projektu.

  

Narodowe Czytanie 
w Chocianowie
Akcja Narodowego Czytania jest organizowana 
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Przed rokiem 
w Polacy wspólnie czytaliśmy Nowele polskie, 
a podczas tegorocznej, dziewiątej edycji lektura 
był dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”. 
W Chocianowie również udało się zaszczepić akcją 
uczniów gminnych szkół. 

Balladyna Juliusza Słowac-
kiego to wybitne dzieło pol-
skiego romantyzmu. Dramat 
został ukończony w grud-
niu 1834 roku, a wydany pięć 
lat później w Paryżu. Powstał 
na emigracji w czasie dyskusji 
na temat przyczyn niedawnej 
klęski powstania i debat nad 
wspólną historią i przyszłym 
losem narodu.

– Wierzę, że w tym szczegól-
nym dla nas wszystkich czasie, 
kiedy razem pokonujemy epi-
demię, wspólna lektura klasy-
ki polskiej literatury jeszcze sil-
niej nas zjednoczy, przynosząc 
wiele czytelniczej satysfakcji 
i ponownie łącząc w przeko-
naniu o doniosłości dzieł na-
szych największych pisarzy – 
napisał prezydent Andrzej Du-
da w liście zachęcającym do 
współtworzenia akcji. – Bar-
dzo zależy mi na tym, aby te-
goroczne Narodowe Czytanie 
było realizowane w jak najbez-
pieczniejszej formie i z zacho-
waniem wszelkich środków 
ostrożności. Zachęcam Pań-

stwa do zorganizowania lektu-
ry Balladyny według Państwa 
własnej inwencji i pomysłowo-
ści, również z wykorzystaniem 
tradycyjnych, a zwłaszcza no-
woczesnych narzędzi komuni-
kacji – dodaje głowa państwa.

Poeta połączył w tym utwo-
rze realizm i fantastykę, kon-
centrując się na analizie postaw 
i czynów bohaterów. Osadzo-
na na tle baśniowych dziejów 
opowieść o dwóch siostrach – 
Balladynie i Alinie – stała się 
bardzo popularna. Wywarła 
duży wpływ na muzykę, ma-
larstwo czy rzeźbę, a powstałe 
na przestrzeni lat jej liczne in-
scenizacje, zrealizowane przez 
wybitnych reżyserów i akto-
rów scen polskich, cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. 

  

Ś wiatowy Dzień Sy-
biraka obchodzony 
jest od 2004 roku. 
Wcześniej, od 1991 

roku obchodzony był jako 
Dzień Sybiraka. Organizo-
wany jest przez Związek Sy-
biraków, czyli polską orga-
nizację grupującą byłych 
zesłańców. Potocznie Sybi-
rak to osoba zamieszkują-
ca Syberię, jednak w Polsce 
Sybirakami przyjęło się na-
zywać tych wszystkich Po-
laków, którzy byli zesłani 

i przymusowo osiedleni na 
Syberii („zesłani na Sybir”), 
skąd pewna część nigdy nie 
wróciła.

Na Syberii Polacy znaleźli 
się po raz pierwszy jako jeń-
cy wojenni w pierwszej poło-
wie XVII wieku. Jednak wła-
ściwa historia polskich Sybi-
raków zaczyna się od konfe-
deratów barskich z 1768 ro-
ku. Kolejne fale zesłania z po-
wodu uczestnictwa w po-
wstaniach i konspiracji, mia-
ły miejsce w latach 30. i 40. 

XIX wieku. Najwięcej Pola-
ków trafi ło na Syberię w wy-
niku klęski powstania stycz-
niowego (lata 1863�1867). 
Oblicza się, że zesłano wtedy 
około 16,8 tysiąca Polaków 
oraz 1,8 tysiąca towarzy-
szących im osób. W ostat-
nim dwudziestoleciu XIX 
wieku zsyłani byli głównie 
uczestnicy nielegalnego ru-
chu rewolucyjnego. Od po-
czątku XX wieku liczba ze-
słańców systematycznie ro-
sła. Wśród nich byli ludzie 
skazani przez sądy oraz wy-
gnani z kraju w drodze de-
cyzji administracyjnej. Już 
w 1910 roku na Syberii prze-
bywało od 48 do 52 tysięcy 
Polaków.  

Upamiętnili 
Światowy Dzień 
Sybiraka 
Mszą Świętą i uroczystym złożeniem kwiatów w Rynku 
Chocianowianie uhonorowali pamięć Sybiraków. Dzień Sybiraka to 
odbywające się corocznie 17 września polskie święto państwowe 
ustanowione w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę w 1939 roku.
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W lubelskiej hali „Globus” odbył się niedawno Ogólnopolski Puchar Dzieci w karate tradycyjnym. Była to już 20. edycja tej prestiżowej imprezy. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad pół tysiąca osób z całej Polski, w tym reprezentanci Klubu Karate „SENTO-KAN” z Chocianowa.

Lublin już wiele razy gościł 
imprezy najwyższej rangi w tej 
sztuce walki. Zawodniczki i za-
wodnicy z naszego regionu mo-
gą się poszczycić wieloma suk-
cesami, zarówno w Polsce, jak 
i na arenie międzynarodowej. 

Tym razem, w XX Ogólnopol-
skim Pucharze Dzieci w kara-
te tradycyjnym wzięło udział 
ponad 500 osób z całej Polski. 
Gminę Chocianów reprezen-
towali wychowankowie Klu-
bu Karate „SENTO-KAN”: 

Amelia Sawajda, Hanna Kra-
szewska, Alicja Gruszka, Basia 
Gruszka i Oliwia Pluta.

Wysoki poziom zaprezen-
towali karatecy z Chociano-
wa, zdobywając wysokie loka-
ty: złoto wywalczyła Amelia 

Sawajda w kategorii kata, zaś 
brąz w tej samej kategorii przy-
padł Hannie Kraszewskiej. Tuż 
za podium, czyli na 4. miejscu, 
nasi reprezentanci znaleźli się z 
kolei w drużynowym kata. Du-
ży sukces na swoim koncie ma 

także debiutująca Basia Grusz-
ka, która na 12 dziewcząt zaję-
ła 5. miejsce w kategorii kata. 
Cała galeria zdjęć z tych zawo-
dów dostępna jest profi lu face-
bookowym klubu.

Wszystkich zainteresowanych 
„przygodą z karate” klub zaprasza 
na zajęcia, które odbywają się w 
hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Kasztanowej 5 w każdy wtorek 
i czwartek o godzinie 18:30.  

D latego istotnym 
elementem jest 
zapewnienie dzie-
ciom i młodzie-

ży treningów profesjonalnej 
strzelnicy, takiej jak powsta-
ła w Trzebnicach. Na zaję-
cia zapraszają członkowie 
najstarszego i największego 
stowarzyszenia skupiające-
go strzelców w naszej gminie.

Klub Strzelecki Glauberyt, 
bo o nim mowa, posiada licen-
cje Polskiego Związku Strzelec-
twa Sportowego uprawniającą 
do rywalizacji sportowej w ka-
tegoriach pistolet, karabin oraz 
strzelba gładkolufowa. Popula-
ryzacja sportu daje możliwość 
młodzieży oraz osobom doro-
słym poprawy ich kondycji fi -

zycznej, samorealizacji oraz 
samodoskonalenia. Członko-
wie klubu zapraszają do udzia-
łu w weekendowych zajęciach.

– W każdy weekend odby-
wają się zajęcia dla klubowi-
czów, którzy nie posiadają wła-
snej broni. W ich trakcie nasi 
członkowie zdobywają wiedzę 
i umiejętności potrzebne do 
uzyskania własnego pozwole-
nia na broń. Jeżeli chcesz spró-
bować swoich sił to nie zwlekaj, 
wejdź na naszą stronę www.
ksglauberyt.pl, sprawdź kiedy 
odbędą się najbliższe zajęcia 
i przyjdź na trening – zachę-
ca mieszkańców naszej gmi-
ny Krzysztof Pańszczyk, pre-
zes zarządu Klub Strzeleckie-
go Glauberyt. – Zgodnie z ce-

lami statutowymi klubu dąży-
my do wszechstronnego roz-
woju i upowszechniania dys-
cyplin sportu zaliczanych do 
dziedziny strzelectwa sporto-
wego, praktycznego oraz spor-
tów obronnych i militarnych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
pracy z młodzieżą – dodaje.

Historia klubu zaczęła się 
w grudniu 2013 roku, kiedy od-
było się zebranie założycielskie. 
Wówczas powołano do życia 
Klub Strzelecki oraz uchwa-
lono jego statut. W styczniu 
2014 roku klub został wpisa-
ny do rejestru stowarzyszeń 
prowadzonego przez staro-
stę. Do dziś miłośnikom bro-
ni udało się zgromadzić bli-
sko 200 członków, w więk-
szości regularnie uczęszcza-
jących w zajęciach sporto-
wych oraz około 1000 sym-
patyków, którzy odwiedzają 
KS Glauberyt przy okazji or-
ganizowanych imprez.

– Jesteśmy największym 
klubem strzeleckim w regio-
nie. Legnica, Głogów, Lubin 
nie posiadają tak dużych i pręż-
nie działających stowarzyszeń. 
Cyklicznie organizujemy takie 
wydarzenia jak obchody Świę-
ta Niepodległości „10 strzałów 

ku chwale Ojczyzny” (w tym 
roku będzie to już trzecia edy-
cja), Piknik Majowy (dwie 
edycje pikników w termi-
nie 1 maja, na których 
wraz z LOK Lubin oraz 
Terytorialnym Zespo-
łem Bojowym pro-
mujemy postawy pa-
triotyczne oraz strze-
lectwo sportowe), za-
wody strzeleckie o Pu-
char Prezesa (tylko 
w 2018 roku z powodze-
niem zorganizowaliśmy 
10 edycji zawodów wpisa-
nych do dolnośląskiego ka-
lendarza zawodów Polskiego 
Związku Strzelectwa Sporto-
wego), a także zbiórki chary-
tatywne (np. dla byłych żoł-
nierzy AK oraz na leczenie dla 
osób potrzebujących), wysta-
wy broni strzeleckiej (organizo-
wane przy okazji różnych wy-
darzeń w całym regionie), kur-
sy przed patentowe przygoto-
wujące do egzaminów PZSS 
na Patent Strzelecki – wylicza 
Krzysztof Pańszczyk. 

– Nasi instruktorzy, oprócz 
zamiłowania do strzelectwa, 
na co dzień pracują z bronią. Są 
instruktorami w policji i woj-
sku. Odnoszą sukcesy szkole-

niowe, trenując młodzież zdo-
bywającą między innymi mi-
strzostwa Polski. Seniorzy Klu-
bu Strzeleckiego Glauberyt czę-
sto stają na podium zawodów 
dolnośląskich oraz coraz licz-
niej reprezentują nas na zawo-
dach ogólnopolskich – dodaje.

Nie bez znaczenia jest rów-
nież to, że klub posiada odpo-
wiednie wyposażenie, mię-
dzy innymi broń dla ludzi 
w każdym wieku, dostosowa-

ną do poszcze-
gólnych dyscyplin 

sportowych oraz przeznaczo-
ną do strzelań rekreacyjnych. 
Wszystkich, którzy chcą sko-
rzystać z know-how zdobyte-
go przez lata doświadczenia, 
zaangażowania i samodosko-
nalenia, członkowie klubu za-
praszają na stronę interneto-
wą www.ksglauberyt.pl, gdzie 
można znaleźć numery telefo-
nów do członków stowarzy-
szenia, by umówić spotkanie 
na strzelnicy.   

Chocianowianki w Ogólnopolskim Pucharze w karate 

Proces szkolenia strzeleckiego jest 
długi i umiejętności przychodzą 
z czasem. Wymagają 
systematycznego treningu 
i zaangażowania. Warunki, w jakich 
trening się odbywa, mają wpływ na 
osiągane wyniki i poprawę 
umiejętności. 

lami statutowymi klubu dąży- ku chwale Ojczyzny” (w tym Proces szkolenia strzeleckiego jest 

Glauberyt zaprasza na strzelnicę


