
O kazuje się, że pomysł 
społecznej lodówki 
spodobał się również 
w innych miejscowo-

ściach naszego regionu. Po otwar-
ciu jej w Chocianowie, kolejne po-
jawiły się również m.in. Legnicy, 
Jaworze i Polkowicach. To poka-
zuje, że jest to inicjatywa jak naj-

bardziej trafi ona, szczególnie, że 
również w tych miejscowościach 
lodówki zapełniają się w bardzo 
szybkim tempie.

Tym samym można powiedzieć, 
że Chocianów był prekursorem ta-
kich działań w naszym regionie, co 
docenili mieszkańcy innych miej-
scowości i zadbali o to, by również 

u nich stanęły społeczne lodówki. 
Co prawda, nieco uboższe, ponie-
waż nakierowane jedynie na żyw-
ność, ale z całą pewnością warto 
rozwijać inicjatywę, z którą w 2019 
roku wyszedł burmistrz Tomasz 
Kulczyński.

 Więcej na str. 2

Kulczyński 
uniewinniony!

Sąd Rejonowy w Lubinie wydał 
wyrok w głośnej sprawie, którą 
przez niemal dwa lata żyła 
społeczność naszej gminy. 
Ostatecznie burmistrz 
Chocianowa Tomasz Kulczyński 
został uniewinniony. To oznacza, 
że zarzuty postawione mu przez 
Annę Pichałę zdaniem sędziego 
były bezpodstawne...
 str. 3 
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Wóz strażacki 
dla OSP 
w Michalowie
Sporej niespodzianki 
doświadczyli niedawno 
mieszkańcy Michałowa, 
którzy otrzymali swój 
pierwszy wóz strażacki. 
Dzięki temu miejscowa 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej będzie mogła się nadal 
rozwijać.   str. 7 

  Powstanie społecznej lodówki 
w Chocianowie okazało się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę, ponieważ jest ona 
regularnie uzupełniana przez mieszkańców. 
Oczywiście działa to także w drugą stronę, gdyż 
chętnych do skorzystania z niej nie brakuje. 

SPÓR O LGBT
W OSTATNICH DNIACH W CHOCIANOWIE 

ROZPĘTAŁ SIĘ SPÓR ZWIĄZANY Z IDEOLOGIĄ LGBT. 
DO DYSKUSJI DOŁĄCZYLI NAWET POSŁOWIE, 

NIE TYLKO Z NASZEGO REGIONU,
ALE TAKŻE Z CAŁEJ POLSKI. 

BIORĄ PRZYKŁAD 
STR. 6

Z CHOCIANOWA
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Ważna  
inwestycja 
PWK 
zakończona

Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-
Kanalizacyjne 
w Chocianowie 
zakończyło kolejną 
ważną inwestycję. 
Spółka wykonała 
ostatnią część 
budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-tłocznej. 
Dzięki temu możliwy 
będzie odbiór ścieków 
z obszaru budownictwa 
jednorodzinnego.

Kanalizacja grawitacyjno-
-tłoczna to rozwiązanie naj-
mniej awaryjne, stosowane 
w sytuacji, gdy spadek terenu 
występuje w kierunku oczysz-
czalni ścieków, zwierciadło 
wód gruntowych znajduje się 
na głębokości pół metra po-
niżej dna wykopu, zabudowa 
jest zwarta, a grunty nośne. 
Tutejszy obiekt został wypo-
sażony w urządzenia sterow-
niczo-pomiarowe. Przepom-
pownia została wyposażo-
na w system GPS umożliwia-
jący zdalne sterowanie oraz 

monitorowanie pracy obiek-
tu. Dzięki temu pracownicy 
przedsiębiorstwa będą mieli 
całodobowy podgląd na pra-
cę przepompowni ścieków.

Ostatnim etapem inwesty-
cji było uzbrojenie przepom-
powni ścieków w dwie wy-
dajne pompy ściekowe wraz 
z orurowaniem i opomiaro-
waniem. Całkowity inwesty-
cja pochłonie ponad 200 ty-
sięcy złotych, zaś koszt samej 
przepompowni wraz z uzbro-
jeniem to 40 tysięcy złotych. 
Umożliwi to odbiór ścieków 
z rejonu budownictwa jed-
norodzinnego przy ulicach: 
Krótkiej, Malinowej, Mako-
wej i Różanej.  

Gmina da więcej na zabytki
Parafia pod wezwaniem Świętego Jacka w Pogorzeliskach doczeka się fumigacji, czyli zwalczania 
szkodników drewna. Burmistrz zwiększy także nakłady na ochronę dziedzictwa narodowego. 
Tomasz Kulczyński rozmawiał o tych sprawach z proboszczem tamtejszej parafii księdzem 
Edwardem Bugajskim.

Podczas spotkania burmi-
strza z duchownym omówio-
ne zostały m.in. gminne dzia-
łania w zakresie ochrony za-
bytków. Ze strony samorzą-
dowca padła również ważna 
deklaracja dotycząca zwięk-
szenia środków na ochronę 
lokalnych zabytków do kwo-
ty 50 tysięcy złotych w tym 
roku oraz do 100 tysięcy zło-
tych w przyszłym roku.

– Po rozeznaniu potrzeb 
parafii, ustaliłem wstępny 
zakres prac budowla-
nych przy zabytku 
w postaci wy-
konania usłu-
gi fumiga-
cji w koście-
le w Pogorze-
liskach – in-
formuje bur-
mistrz Chocia-

nowa Tomasz Kulczyński. – 
Podjąłem też decyzję o ko-

nieczności zwięk-
szenia nakła-

dów gminy 
do kwoty 
50 tys. zł. 
To więcej 
o 10 tys. 
zł w po-

równaniu 
z rokiem po-

przednim, a o 20 tys. zł w 
stosunku do 2018 r. – dodaje.

Pomysł burmistrza o 
zwiększeniu dotychczaso-
wych wydatków na ochro-
nę dziedzictwa narodowe-
go do planowanej kwoty 
100 tysięcy złotych w 2021 
roku będą musieli zaakcep-
tować jeszcze radni, jednak 
taka decyzja wydaje się być 
już tylko formalnością. 

Wydawca: Fundacja „Dumni 
z Chocianowa”, 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. 

Biorą przykład z Chocianowa
Kolejne miasta naszego 
regionu poszły w ślady 
Chocianowa. Mowa 
oczywiście o społecznej 
lodówce, która jeszcze 
przed świętami Bożego 
Narodzenia pojawiła 
się w Legnicy, a na 
początku tego roku 
również w Jaworze 
i Polkowicach. Póki co 
nasza lodówka jako 
jedyna posiada także 
wydzielone miejsce 
na żywność suchą, 
zabawki i ubrania dla 
potrzebujących.

Pomysł foodsharingu 
narodził się w Niemczech 
w 2012 roku. Angielski ter-
min oddaje przy tym bardzo 
celnie jego ideę. Foodsha-
ring to dzielenie się z inny-
mi żywnością, którą przygo-
towaliśmy w nadmiarze lub 
taką, której wcześniej kupi-
liśmy za dużo i nie zdąży-
my jej zjeść. W Chocianowie 
społeczna lodówka stanęła 
we wrześniu ubiegłego roku 
z inicjatywy burmistrza To-
masza Kulczyńskiego.

Przed kilkoma tygodnia-
mi społeczna lodówka na-
zwana „Jadłodzielnią Legni-

ca Piotr i Ulli” pojawiła się 
przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Legnicy. 
Jej inicjatorami byli Piotr Bu-
dzianowski i Ulli Schäffter. 
Na inaugurację lodówka zo-
stała zaopatrzona niemal po 
same brzegi w przeróżne pro-
dukty. Jeden z ofiarodawców 
włożył do niej nawet słoje ze 
świeżo ugotowanym żurem. 
W tym roku dwa kolejne mia-
sta postanowiły zacząć w ten 
oryginalny sposób dzielić się 
jedzeniem z potrzebujący-
mi. Są nimi Jawor, w którym 
w połowie stycznia lodówka 
stanęła przy Biurze Obsłu-

gi Klienta tamtejszego magi-
stratu i również pierwszego 
dnia pękała w szwach oraz 
Polkowice, gdzie pod koniec 
stycznia pojawiła się przed 
jednym z osiedlowych skle-
pów.

– Cieszę się, że nasza pro-
pozycja stała się bodźcem 
dla innych miejscowości, 
które postanowiły również 
zaangażować się w ideę fo-
odsharingu. Polacy z natu-
ry są pomocni, dlatego nie 
dziwi mnie spore zaintereso-
wanie tym tematem – mówi 
burmistrz Chocianowa To-
masz Kulczyński, 

Zdarzają się dni, kiedy lo-
dówki świecą pustkami. Wy-
nika to często z faktu, że pomi-
mo regularnego ich uzupełnia-
nia, jest wiele osób korzystają-
cych z tych zasobów, co świad-
czy tylko o sukcesie takiej ini-
cjatywy. Jak zauważa portal e-
-legnickie.pl lodówki społeczne 
różnie się przyjmują, a inicjato-
rzy takich akcji są nie wiedzieć 
czemu są krytykowani i obrzu-
cani błotem, jak to ma miej-
sce chociażby w Chocianowie. 
Miejmy nadzieję, że malkon-
tenci, zamiast krytykować, sa-
mi dorzucą do lodówki coś od 
siebie.  

P rzychodnia w Trzebnicach 
to popularny politycznie te-
mat. Wspominaliśmy o nim 
przy okazji unieważnienia 

starego przetargu, uchwalenia nowe-
go budżetu gminy, a także w związku 
z planami na kapsułę czasu. Tym sa-
mym mieszkańcy są na bieżąco infor-
mowani o tym, co dzieje się w zakresie 
tej inwestycji i na całe szczęście nie są 
podatni na liczne manipulacje ze stro-
ny radnej Anny Pichały, która straszy-
ła mieszkańców Trzebnic, że przychod-
nia nie powstanie, tylko po to by nieba-
wem przypisać sobie sukces.

Kolejny przetarg został już ogło-
szony. Można go znaleźć na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 
(BIP). Dowiemy się z niego, że przed-
miotem zamówienia jest realizacja ro-

bót budowlanych polegających na bu-
dowie ośrodka zdrowia w Trzebnicach 
wraz z wjazdem na działkę, oświetle-
niem, ogrodzeniem oraz zagospoda-
rowaniem terenu. Inwestycja obejmuje 
budowę nowego wolnostojącego, nie-
podpiwniczonego, parterowego budyn-
ku z przeznaczeniem na ośrodek zdro-
wia. W obiekcie znajdą się następujące 
gabinety: internistyczny, położnej i pie-
lęgniarki środowiskowej, zabiegowy, 
stomatologiczny, szczepień i dzieci zdro-
wych, a także rejestracja, pomieszczenia 
pomocnicze oraz kotłownia.

Planowane zakończenie budowy to 
koniec października tego roku. Oferty 
można składać do poniedziałku 17 lu-
tego do godz. 12. Kryteria, jakie będą 
brane przy wyborze najkorzystniejszej 
z nich, to cena, okres gwarancji oraz ter-
min płatności.  

Kolejny przetarg  
na budowę przychodni 
O sprawie nowej 
przychodni 
w Trzebnicach 
pisaliśmy już 
wielokrotnie. Zamęt 
wokół tej inwestycji 
próbowali zasiać radni 
opozycyjni, a zwłaszcza 
Anna Pichała, która 
w ubiegłym roku nie raz 
straszyła mieszkańców 
Trzebnic, że 
przychodnia nie 
powstanie. 
Rzeczywistość stoi 
jednak w sprzeczności 
z wróżbami radnej.
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P o ciągnącym się 
prawie dwa lata pro-
cesie, wreszcie do-
czekaliśmy się wy-

roku. Ten okazał się druzgo-
cący dla radnej Pichały. –  Brak 

jednoznacznych dowodów, 
że oskarżony umieszczał te 
komentarze. Nie można też 
stwierdzić, że te komentarze 
były umieszczane na polece-
nie oskarżonego oraz nie udało 

się wykazać, że oskarżony wie-
dział, że takie komentarze na 
Annę Pichałę zostały umiesz-
czane przez osoby z grupy za-
proszonej przez niego do do-
mu – mówił podczas odczyty-

wania wyroku sędzia Sądu Re-
jonowego w Lubinie. 

Zgodnie z powyższym To-
masz Kulczyński został unie-
winniony od popełnienia za-
rzucanego mu czynu. W ocenie 

sądu przeprowadzone postępo-
wanie nie wykazało, że to oskar-
żony umieścił przedmiotowe 
wpisy na portalu vCity. Ponad-
to Anna Pichała będzie musiała 
zapłacić na rzecz Tomasza Kul-
czyńskiego kwotę 3744 złotych. 

–  Myślę, że rozstrzygnięcie 
potwierdza, że od samego po-
czątku te zarzuty były bezpod-
stawne. Nie ma żadnych do-
wodów, które by wskazywa-
ły, że burmistrz dopuścił się za-
rzucanych czynów. Jeśli chodzi 
o kwestię ustalenia, kto mógł 
być autorem tych wpisów, to 
krąg osób jest nieznany i może 

być liczny. Na dzień dzisiejszy 
stwierdzić, kto odpowiada za te 
wpisy – mówi mecenas Krzysz-
tof Lesiak, który był obrońcą 
Tomasza Kulczyńskiego.

Trzeba jednak przyznać, że 
stworzenie takiego zamieszania 
wokół tej sprawy, mogło mieć 
wpływ na przebieg i wynik wy-
borów samorządowych w 2018 
roku. Bezpodstawne szkalowanie 
Tomasza Kulczyńskiego mogło 
bowiem pomóc ówczesnej kan-
dydatce dostać się do drugiej tu-
ry wyborów na burmistrza, a tak-
że uzyskać mandat radnej Rady 
Miejskiej w Chocianowie.   

Prezes chocianowskiego 
stowarzyszenia w radzie
Znamy już nowy skład Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Reprezentanci 
samorządów oraz organizacji pozarządowych, 
którzy odpowiedzieli na zaproszenie Starostwa 
Powiatowego w Polkowicach do prac rady 
społecznej otrzymali z rąk wicestarosty Krzysztofa 
Nestera akty powołania na jej członków.

Wśród powołanych znalazła się także chocianowianka Anna Ja-
błońska, obecna prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Doro-
słym Specjalnej Troski, działającego na terenie naszej gminy. Nie-
dawno stowarzyszenie to obchodziło 20-lecie swojego istnienia.
– Gratuluję Pani Annie, która swoim wieloletnim działaniem udowodni-
ła, że będzie właściwą osobą na właściwym miejscu, a rada z pewnością 
wykorzysta jej doświadczenie i potencjał – komentuje sprawę burmistrz 
Chocianowa Tomasz Kulczyński.
Jednym z zadań rady jest opiniowanie programów powiatowych zwią-
zanych z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

Tragiczny wypadek 
na drodze do Polkowic 
Do tragicznego w skutkach zderzenia trzech samochodów doszło kilka dni temu na drodze między 
Polkowicami a Chocianowem.  W wypadku zginęła jedna osoba, a druga została przewieziona do 
szpitala.

Czerwona mazda zderzyła się czoło-
wo z białym busem marki Ford Trans-
it. W zdarzeniu brało udział także oso-
bowe audi. Wskutek wypadku kobieta 
siedząca za kierownicą mazdy została 
uwięziona w swoim aucie. Aby ją wy-
dostać na zewnątrz pojazdu strażacy 
musieli użyć specjalistycznego sprzę-
tu hydraulicznego. Niestety po ewa-
kuacji kobiety doszło do zatrzymania 
u niej krążenia. Natychmiastowe resu-
scytacja krążeniowo-oddechowa i we-
zwanie śmigłowca Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego z Wrocławia na nic 
się zdały… Chwilę wcześniej przerwa-
no akcję ratowania życia poszkodowa-
nej, a przybyły na miejsce lekarz stwier-
dził jej zgon. 

– Jak wstępnie ustalili policjan-
ci, kierująca pojazdem marki Mazda 
57-latka, jadąc w kierunku Polkowic 
z nieznanych dotąd przyczyn straci-
ła panowanie nad pojazdem i zjecha-
ła na przeciwległy pas ruchu, gdzie do-

szło do zderzenia z audi, na następnie 
busem marki Ford – informuje sierżant 
sztabowy Przemysław Rybikowski, ofi -
cer prasowy Komendy powiatowej Po-
licji w Polkowicach. 

Na miejscu przez kilka godzin pra-
cowali policjanci, biegły z zakresu ru-
chu drogowego i prokurator. Na czas 
działań służb droga była całkowicie za-
blokowana.  

Kulczyński uniewinniony! 
Pichała słono zapłaci za oskarżenia! 
Zapadł wyrok w głośnej sprawie, którą w czasie kampanii wyborczej 
w 2018 roku mocno żyli mieszkańcy Chocianowa. Po trwającym wiele 
miesięcy procesie Sąd Rejonowy w Lubinie ostatecznie uniewinnił 
Tomasza Kulczyńskiego. To oznacza, że zarzuty radnej Anny Pichały 
o pisanie komentarzy na portalu vCity przez ówczesnego kandydata na 
burmistrza były bezpodstawne. 

Minęło już 5 lat!
Od pięciu lat swoją wytężoną pracą wzbogacają życie nie tylko własnej miejscowości, ale także całej naszej gminy. 
W ostatnich dniach swój jubileusz świętowało Koło Gospodyń Wiejskich w Chocianowcu.

– Chciałbym serdecznie po-
dziękować KGW za to, że są pa-
nie z nami na imprezach, za to, 
że zawsze możemy na was liczyć 
– mówił burmistrz Chociano-
wa Tomasz Kulczyński. – Jeste-
ście znakomitym przykładem 
współpracy na terenie naszej 
gminy. Życzę kolejnych lat peł-
nych dalszych sukcesów szero-
kich perspektyw rozwoju, wy-
trwałości w realizacji waszych 
pasji oraz wielu powodów do 

radości. Wszystkiego dobrego – 
życzył samorządowiec.

W uroczystościach, oprócz 
burmistrza, wzięli udział także: 
Radosław Zysnarski, prezes Re-
gionalnego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Legnicy, Artur Wandycz, rad-
ny Rady Miasta i Gminy Cho-
cianów, Krzysztof Zdobych, 
sołtys Chocianowca oraz soł-
tys Rakowa Bożena Czekajło.

– Drogie panie, chciałbym 

wam serdecznie podziękować 
za te wspólne pięć lat. Bywało 
różnie, ale zawsze się wspierali-

śmy. Cieszę się, że nasza praca 
i zaangażowanie może przyczy-
nić się do rozwoju naszej wsi – 

podsumował 
Artur Wan-
dycz, rad-
ny z Chocia-
nowca.

W podobnym tonie odniósł 
się także sołtys Chocianow-
ca. – Znam waszą pracę nie od 
dziś, wiem jak wiele serca w nią 
wkładacie. Wielkie wyrazy 
wdzięczności za to co robicie – 
dziękował Krzysztof Zdobych.

Podczas uroczystości nie za-

brakło wyśmienitego po-
częstunku, wspólnej zabawy, 
tańców, wspomnień, rozmów 
i nagród. Od burmistrza Toma-
sza Kulczyńskiego Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Chocianow-
cu otrzymało tysiąc złotych na 
swoją dalszą działalność.  
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W mieście pojawiły się 
kolejne psie pakiety
Właściciele 
czworonożnych 
pupili mogą 
już korzystać 
z kolejnych psich 
pakietów. Miejski 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
przychylił się tym 
samym do sugestii, 
jakie mieszkańcy 
zgłaszali radnym 
z Klubu Radnych 
Tomasz Kulczyński 
2018.

– Zamontowaliśmy kolejne 
psie pakiety. Sugestie doty-
czące miejsc montażu, zgła-
szane przez mieszkańców 
Radnym z Klub Radnych To-
masz Kulczyński 2018 zo-
stały zrealizowane –  czyta-
my na profilu społeczno-
ściowym MZGKiM Chocia-
nów. Psie pakiety to spe-
cjalne kosze na śmieci prze-
znaczone na odchody udo-
mowionych zwierząt wy-
prowadzanych na spacer. 

W pakiecie znajdują się tak-
że specjalne worki, które 
ułatwią posprzątanie po 
swoim pupilu.
Miejska spółka zamonto-
wała nowe pakiety w parku, 
przy ulicach: Ratuszowej, 
Kolejowej, Kościuszki, Alei 
Sybiraków, Kolonialnej, 
Kwiatowej, Krótkiej oraz na 
osiedlu przy ulicy Głogow-
skiej (za cmentarzem). 

Szkoła 
z certyfikatem 
dobra
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Szklarach Dolnych otrzymała Certyfi kat 
Dobra od wrocławskiego Hospicjum dla 
Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”. Ten 
niewątpliwy sukces nie zostałby osiągnięty, 
gdyby nie ogromne zaangażowanie dzięki 
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, 
wolontariuszy oraz rodziców. Certyfi kat to 
symboliczny akt solidarności i wsparcia 
dzieci i ich rodzin, które na co dzień zmagają 
się nieuleczalnymi chorobami.

Z potrzeby dzielenia 
się dobrem Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła 
II w Szklarach Dolnych 
zawarła porozumienie 
z „Formułą Dobra”. Po-
wstała tym samym ini-
cjatywa o zorganizowa-
niu kiermaszu, o którym 
pisaliśmy w artykule pt. 
„Wspomogą dziecięce ho-
spicjum”. Dochód z tego 
przedsięwzięcia w cało-
ści został przeznaczony 
na rzecz Hospicjum 
dla Dzieci Dolnego 
Śląska. Wsparcie 
fi nansowe to nie 
tylko wielki gest 
serca, lecz także 
wyraz szlachet-
nej wrażliwości, 
empatii i troski 
o tych, którzy tej 
pomocy potrzebują.

Szkoła Podsta-

wowa im. Jana Pawła II 
w Szklarach Dolnych łą-
czy nowoczesną eduka-
cję na najwyższym po-
ziomie z kształtowaniem 
wrażliwości wobec dru-
giego człowieka, wycho-
wując młodzież w prze-
konaniu, że czynienie do-
bra innym jest wartością 
bezcenną.  

Trzebnicka podstawówka na podium!
W 16. edycji 
Powiatowego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek wzięło 
udział łącznie 17 solistów 
i 14 zespołów. Trzecie 
miejsce w kategorii 
zespołów klas I-III szkół 
podstawowych zajęli  
reprezentujący naszą 
gminę uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej 
w Trzebnicach.

Laureatów konkursu wyło-
niło jury w składzie: Anna Ka-
rolewicz, Zuzanna Łęcka, Bo-
żena Wojtczak i Dariusz Bry-
jak. Zwycięzcy otrzymali na-
grody, które wręczyli dyrek-
tor szkoły Małgorzata Kosał-
ka oraz przewodniczący jury 
Dariusz Bryjak. Za organiza-
cję przeglądu odpowiedzialne 
były panie: Iwona Rygiel i Bo-
żena Kiwacka.

W kategorii solistów klas 
I-III pierwsze miejsce zajęła 
Ada Chomik ze Szkoły Podsta-

wowej z Grębocic, druga była 
Natasza Komarnicka ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Polkowi-
cach, a trzecia Roksana Woź-
niak ze Szkoły Podstawowej 
z Rzeczycy. W tej kategorii wy-
różniona została Viktoria Ko-
walska ze Szkoły Podstawowej 
w Gaworzycach.

Na najwyższym stopniu 
podium w kategorii zespołów 
klas I-III stanęły „Kropeczki” 

ze Szkoły podstawowej z Rze-
czyc. Tuż za nimi uplasowa-
ły się kolejno: zespół wokal-
ny ze szkoły Podstawowej  nr 
2 w Polkowicach oraz przed-
stawiciele naszej gminy, czyli 
zespół wokalny z Trzebnic. Tu 
na wyróżnienie zasłużył ze-
spół wokalny ze szkoły Pod-
stawowej z Gaworzyc.

W kategorii zespołów klas 
IV-VIII zwyciężył natomiast 

zespół wokalny ze Szkoły Pod-
stawowej w Rzeczycy. Drugie 
miejsce zajął zespół wokal-
ny ze szkoły Podstawowej nr 
2 w Polkowicach, a trzecie ze-
spół „Wiolinki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Gaworzycach. Na 
wyróżnienie zasłużył także 
zespół kameralny z ze Szkoły 
Podstawowej  w Grębocicach. 

 

K orzyści płynące z realizacji tego 
programu to m.in. poprawa po-
ziomu życia rodzin i osób znaj-
dujących się w trudnej sytu-

acji życiowej, odpowiednie żywienie dzie-
ci i młodzieży, poprawa ich stanu zdrowia 
oraz kształtowanie prawidłowych nawy-
ków żywieniowych. Zapewnienie doży-
wiania jest obowiązkiem gminy i pozwa-
la zapobiec zjawisku głodu wśród najbar-
dziej potrzebujących. 

Pomocą zostaną objęte będą w wieku 
przedszkolnym oraz uczniowie do cza-
su ukończenia szkoły ponadpodstawo-
wej, a także osoby samotne, chore, niepeł-
nosprawne i w podeszłym wieku. Posiłek 
może być wydany nieodpłatnie – wszyst-
ko zależy od spełnienia kryteriów docho-
dowych.

Koordynatorem omawianego projektu 
będzie chocianowski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, który w tym zakresie podejmie ścisłą 
współpracę ze wszystkimi placówkami oświa-
towymi z terenu gminy, w którym znajdą się 
osoby wyrażające chęć zjedzenia posiłku.  

w szkole i w domuw szkole i w domuw szkole i w domu
Posiłek 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Chocianów 
Tomasz Kulczyński 
zaproponował 
wieloletni program 
osłonowy w zakresie 
dożywiania 
w gminie Chocianów 
pn. „Posiłek w szkole 
i w domu”. 

 Pomocą zostaną 
objęte będą w wieku 
przedszkolnym oraz 
uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej, 
a także osoby samotne, 
chore, niepełnosprawne 
i w podeszłym wieku. 
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Radny Bujak do posła PO: 
Próbuje Pan szukać afery
Poseł na Sejm RP, członek Platformy Obywatelskiej Piotr Borys wystosował 
za pośrednictwem mediów społecznościowych apel do burmistrza Miasta 
i Gminy Chocianów oraz radnych tutejszej Rady Miejskiej. Odpowiedział mu 
radny Paweł Bujak, który przypomniał „zasługi” PO dla regionu.

Wszystko to pokłosie głośnej 
w całej Polsce Rezolucji dotyczącej 
powstrzymania ideologii „LGBT” 
oraz ochrony polskiego Kościoła 
przed atakami i obrażaniem uczuć 
religijnych. Samorząd zaprosił 
wszystkich mieszkańców miasta 
i gminy Chocianów do konsultacji 
społecznych, w których każdy bę-
dzie mógł zgłosić swoje uwagi, 
zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne do projektu uchwały. 
Ostatnio termin konsultacji został 
wydłużony do końca lutego, aby 
więcej zainteresowanych mogło 
wyrazić swoją opinię.
To wyraźnie nie spodobało się po-
słowi Piotrowi Borysowi, który po-
stanowił zacytować wypowiedzia-
ne niedawno słowa Mariana Tur-
skiego, byłego więźnia Auschwitz, 
w których ten odnosi się do posza-
nowania praw mniejszości. Padają 
tam istotne słowa: „Nie bądźcie 
obojętni, kiedy jakakolwiek władza 
narusza prawa już istniejące”. Cięż-
ko stwierdzić, o jakich prawach 

Piotr Borys myślał, wrzucając do 
sieci swój post. Z pewnością nie 
chodziło mu o prawo do wyrażania 
swojej opinii, bowiem przedłużenie 
terminu konsultacji społecznych 
raczej zachęca do takiego działa-
nia. Trudno też odnaleźć w tej sytu-
acji analogię do cytowanych słów 
„kiedy widzicie, że przeszłość jest 
naciągana do aktualnych potrzeb 
polityki”.
Prawdopodobnie właśnie te sło-
wa wzbudziły w radnym Pawle 
Bujaku konieczność odpowiedzi na 

absurdalną odezwę polskiego po-
sła. Chocianowski rajca napisał 
bowiem, „że w tym temacie w Na-
szej Gminie odbywają się KON-
SULTACJE SPOŁECZNE i to sami 
mieszkańcy zdecydują o tym, jak 
podejść do tej sprawy” (pisownia 
oryginalna - przyp. red.). Radny 
Bujak przy tej okazji wyraził także 
ubolewanie, kwitując dotychcza-
sowe działania Piotra Borysa: „nie 
był Pan taki aktywny, gdy Pana 
partia (Platforma Obywatelska) 
wprowadzała zbójecki podatek, 
który do dnia dzisiejszego drenuje 
finanse KGHM”. Zaznaczył także, 
że „mieszkańcy Zagłębia Miedzio-
wego nie zapomną Wam tego, że 
pozbawiliście środków nasz re-
gion”.
Na koniec radny Bujak porównał 
działania obecnej większości w ra-
dzie z dotychczasowymi działa-
niami partyjnych kolegów Piotra 
Borysa słowami „my swoje decy-
zje konsultujemy z mieszkańcami - 
w przeciwieństwie do Państwa”. 

Radna znów obraża 
mieszkańców?
Ostatnie tygodnie to plaga wpadek wizerunkowych radnej Anny Pichały, 
która ponownie obraża mieszkańców Chocianowa. Tym razem sołtys 
Parchowa na swoim profilu facebookowym proponuje zmianę nazwy 
naszego miasta na „Chomofobocianów”. 

Widać doskonale, że radna, a zarazem soł-
tys Parchowa nie wyciąga żadnych wniosków 
z sytuacji, które miały miejsce w ostatnich ty-
godniach. Przypomnijmy, że niedawno za ta-
kie zachowanie czerwoną kartkę pokazali jej 
mieszkańcy Parchowa. – Anna Pichała ja-
ko sołtys wykonuje swoje obowiązki w spo-
sób stronniczy, naruszając jednocześnie zasa-
dy współżycia społecznego, poprzez stałe i no-
toryczne prowadzenie wobec organów Miasta 
i Gminy Chocianów oraz pracowników urzę-

du, jak również mieszkańców Parchowa „hej-
tu” w mediach społecznościowych w zakresie 
wykonywanych przez nich zadań – tak argu-
mentowali swoją decyzję mieszkańcy wsi.

Sprawa odwołania Pichały z funkcji 
sołtysa jeszcze dobrze nie ucichła, a opo-
zycyjna radna zaliczyła kolejny strzał we 
własne kolano. Tym razem promując post, 
sugerujący, że mieszkańcy Chocianowa mogą 
być homofobami. Z całą pewnością to odnie-
sienie do posta, którego jakiś czas temu opu-
blikował radny Paweł Bujak. Podkreślił w nim, 
że w Chocianowie trwają konsultacje społecz-
ne, a zarzuty kierowane ze strony posła Piotra 
Borysa są po prostu szukaniem kolejnej afery.

Co ciekawe, pod postem u radnego Bujaka, 
chwalą go mieszkańcy Chocianowa, a atakują 
jedynie mieszkańcy powiatu lubińskiego, do-
brzy znajomi zarówno Anny Pichały, jak i Pio-
tra Borysa. –Niespełna półtora roku temu ów-
czesna kandydatka na radną Anna Pichała 
straszyła mieszkańców Miasta i Gminy Cho-
cianów ludźmi z Lubina. Teraz na moim profi-
lu, sprawy Chocianowa komentują jedynie lu-
dzie z Lubina, dziwnym przypadkiem jej zna-
jomi. Widocznie to właśnie przed nimi ostrze-
gała – komentuje Paweł Bujak.  

D o tego można już się 
przyzwyczaić. Nieza-
leżnie od tego, co się 
dzieje w gminie, jeśli 

już pochyli się nad tym opozy-
cja, to tylko w jednym celu: by 
przywalić większości w radzie i 
burmistrzowi. Nieważne co, nie-
ważne gdzie – wina Kulczyńskiego 
i jego ludzi. Radna Anna Pichała w 
ostatnich dniach bryluje w ogól-
nopolskich mediach, ponieważ 
nadarzyła się okazja, by spróbo-
wać zbesztać władzę. Za co? Przy-
pomnijmy, by nie dać się manipu-
lować.

Radni są dla mieszkańców
W Chocianowie pojawiła się 

grupa ludzi, która chciała, by ra-
da miejska zajęła się rezolucją prze-
ciwko osobom LGBT. Taki też pro-
jekt trafił na jedną z sesji Rady Miej-
skiej, podczas której został odesła-
ny do konsultacji społecznych. Me-
chanizm działania wydaje się więc 
prosty. Mieszkańcy, których repre-
zentantami są radni, przychodzą do 
nich z pomysłem/propozycją. Pro-
ste tematy podejmowane są na se-
sji, te trudniejsze odsyłane do kon-
sultacji społecznych, by większa 
grupa ludzi mogła się na ten temat 
wypowiedzieć. Po ich zakończeniu 
zapada ostateczna decyzja. Tyle, że 

opozycję w Chocianowie 
interesuje to tylko jako 
oręż w lokalnej bijatyce 
politycznej. Jest okazja, 
by zaatakować władze. 
Oczywiście jedni będą 
mówili o tym, że cho-
cianowianie są nietole-
rancyjni, a oni walczą, 
by było lepiej.

O co ta wojna?
Najgłośniej krzyczy – co nie 

dziwi – Anna Pichała. Dostaje się, 
rzecz jasna, Tomaszowi Kulczyń-
skiemu oraz jego radnym. Próbu-
je się wmówić, że to oni są wojen-
nymi podżegaczami, którzy chcą 
wprowadzić coś strasznego. Punkt 
widzenia zależy jednak od punk-
tu siedzenia. Warto w tym miejscu 
przytoczyć komentarz burmistrza 
Tomasza Kulczyńskiego, który od 
samego początku ze sporym dy-
stansem podchodzi do tej sprawy. 
– Doceniam to, że Chocianów 
chce o tym rozmawiać i że rad-
ni biorą pod uwagę to, że war-
to rozmawiać na takie tematy, 
stąd trwają społeczne konsul-
tacje. Natomiast ja jestem daleko 
od tego, aby rola samorządu skupia-
ła się na kwestiach ideologicznych. 
Chocianów ma inne ważne sprawy 
do wykonania, natomiast z dru-

giej strony cieszę się, że mieszkań-
cy chcą rozmawiać i warto znać ich 
opinie w różnych kwestiach. Nie jest 
to moja inicjatywa uchwałodawcza, 
dlatego ja nie będę procedował te-
go projektu. Natomiast, jeśli radni 
uznają po konsultacjach społecz-
nych, że chcą przedłożyć taki pro-
jekt pod głosowanie, to mają taką 
legislacyjną możliwość – mówił To-
masz Kulczyński na łamach porta-
lu Miedziowe.pl.

Opozycja straszy mieszkań-
ców, opowiada bzdury o tym, że 
do Chocianowa nikt nie chce przy-
jeżdżać, choć to właśnie za obecnej 
władzy odbyły się m.in. rekordowe 
pod względem frekwencji Dni Ja-
gody, muzyczne wieczorki w Par-

ku Miejskim czy impreza 
organizowana przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej 
(Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski w Futsalu). 
Mieszkańcy Chociano-
wa każdego dnia widzą, 
że miasto się rozwija – a 

jedyne co im przeszkadza 
to wojny, które w sposób 

propagandowy wywoływa-
ne są przez opozycję.

Próbują ukryć własne afery?
Na koniec zostawiliśmy jeszcze 

jeden ważny aspekt. Przypomnij-
my, że kilka tygodni temu Miko-
łaj O. został zatrzymany, a następ-
nie oskarżony o przestępstwo o 
charakterze seksualnym. Poszko-
dowaną miała być dziewczyna w 
wieku poniżej 15 lat. Jedna z twa-
rzy opozycji, współtwórca propa-
gandowej telewizji dopuściła się do 
czynu, który wymaga maksymal-
nego potępienia. Chodziło jednak 
o „swojego”, więc ta sprawa zosta-
ła przez radną Pichałę przemilcza-
na, a sytuacja, w której krzywdzo-
na była małoletnia chocianowian-
ka nie ruszyła jej. Wtedy nie atako-
wała ogólnopolskich mediów, by 
potępić takie zachowanie. Czy to 
przypadek? Odnoszę wrażenie, że 
niekoniecznie.  

Decyzja 
o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych 
w Chocianowie 
wywołała w szeregach 
opozycji zadziwiająco 
wielkie poruszenie. 
Mamy histeryczne apele 
opozycji, tej samej, 
która w ostatnim czasie 
okazała się nieudolna 
do tego stopnia, że 
mieszkańcy Parchowa 
chcą odwołać radną 
Pichałę a jeden z ich 
kumpli czeka w areszcie 
na sprawę na tle 
seksualnym, gdzie 
pokrzywdzoną jest 
małoletnia mieszkanka 
Chocianowa.

Pichała straszy dyskryminacją. 
Histeria opozycji ma swój cel?
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Ferie 
z Regionalnym 
Centrum 
Kultury
Mnóstwo atrakcji 
dla dzieci w wieku 
od 7 do 13 lat 
przygotowało 
Regionalne 
Centrum Kultury 
w Chocianowie 
na trwające ferie. 
Zimowa przerwa 
od nauki na Dolnym 
Śląsku rozpoczęła się 
10 lutego i potrwa do 
23 lutego.

W pierwszym tygodniu zorga-
nizowany został m.in. wyjazd 
do Polkowic na lodowisko, 
warsztaty ceramiczne, wizyta 
w gospodarstwie agrotury-
stycznym w Michałowie, zwie-
dzanie stadionu Zagłębia Lu-
bin oraz wiele zajęć sporto-
wych, które prowadzone są 
przez trenerów stowarzyszenia 
Madness Chocianów.
Drugi tydzień zajęć będzie 
równie intensywny, ponieważ 
na najmłodszych czekają 
warsztaty z robotyki i progra-
mowania. Jak informuje sam 
organizator, te niesamowite 
konstrukcje z klocków LEGO® 
WeDo® oraz LEGO® Mind-
storms EV3® są gwarancją do-
brej zabawy i uczą kreatywno-
ści, logicznego myślenia oraz 
pracy zespołowej. Przede 
wszystkim jednak wywołują 
szeroki uśmiech na twarzach 
dzieci. Pod opieką doświadczo-
nych instruktorów uczestnicy 
będą mieli okazję skonstru-
ować niesamowite roboty 
z klocków LEGO®, a następnie 
ożywiają je, tworząc program.
Ponadto odbędą się też warsz-
taty plastyczne (w tym także 
rysunku 3D), zajęcia w biblio-
tece, zwiedzanie remizy OSP 
Chocianów, zajęcia z pierwszej 
pomocy. Na ostatni dzień ferii, 
czyli na piątek, zaplanowano 
natomiast warsztaty mydlar-
skie, podczas których dzieci 
otrzymają formy i bazę mydla-
ną do stworzenia własnych 
mydełek. Wybiorą kolory, za-
pachy, naturalne dodatki i inne 
ozdoby, z których stworzą 
własne kompozycje. Na koniec 
zabawy wszystkie wyproduko-
wane kosmetyki zostaną zapa-
kowane i zabrane przez uczest-
ników warsztatów do domu.
Zapisywać dzieci można w sie-
dzibie Regionalnego Centrum 
Kultury w Chocianowie.  

Basen i sauna za jeden grosz!
Na czas ferii zimowych nastąpiły spore zmiany dla mieszkańców Chocianowa, korzystających z tutejszego basenu i sauny. Po 
konsultacjach z chocianowianami  zapadło kilka ważnych decyzji, a wśród nich udostępnienie obiektu w czasie ferii za jeden 
grosz!

Burmistrz Chociano-
wa przed Tomasz Kulczyń-
ski poinformował niedaw-
no, że podczas czasie tego-
rocznych ferii, czyli od 10 
do 23 lutego, będzie moż-
na korzystać z basenu i sau-
ny codziennie w godz. od 
6:30 do 21:00 za symbolicz-
ny 1 grosz. Zmieniły się tak-
że godziny dostępności ba-
senu. Z obiektu można ko-
rzystać od poniedziałku do 
piątku od 6:30 do 8:00 i od 
14:00 do 21:00 (basen w go-

dzinach od 8:00 do 14:00 
zarezerwowany jest na za-
jęcia sportowe). W soboty 
i niedziele pływalnia będzie 
czynna od godz. 6:30 do 
21:00. W tych samych po-
rach można także korzystać 
z sauny.

Dodajmy, że prowadzone 
są także starania, aby tutej-
szy basen dołączył do ogól-
nopolskiego programu kar-
netów, które uprawniają 
do korzystania z obiektów 
sportowych.  

M iejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszka-

niowej w Chocianowie od-
remontował budynek jed-

nostki, w którym parkować 
będzie nowy wóz. Na profi lu 
MZGKiM jednego z portali 
społecznościowych można 
przeczytać podziękowania 
strażaków „za wspaniałą 

współpracę mieszkań-
com Michałowa oraz 
Sołtysowi Michałowa”. 
Miejski zakład informu-
je też, że zostały zamon-
towane kamery monito-

ringu, które z pewnością 
odstraszą potencjalnych 

wandali.
– Mimo, że nasza 

gmina nie należy do 
najbogatszych, to 
zależy nam na tym, 
żebyśmy pracowali 
dla każdego, kto te-
go potrzebuje – mó-

wił Tomasz Kulczyń-
ski. – Dziękuje miesz-

kańcom Michałowa za 
pomoc przy remoncie re-
mizy strażackiej. Życzę Pań-
stwu, aby ten wóz służył jak 
najlepiej lokalnej społeczno-
ści – dodał burmistrz Chocia-
nowa.

Przekazanie wozu strażac-
kiego do Michałowa to zasłu-
ga starań wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej Piotra 
Wandycza oraz szefa Klubu 
Radnych Tomasz Kulczyń-
ski 2018 Artura Wandycza, 
którzy przemierzyli wiele ki-
lometrów, aby cenny prezent 
mógł trafi ć do strażaków. 

To już kolejne przekaza-
nie wozu strażackiego w na-
szej gminie w ostatnim cza-
sie. Wcześniej lekki wóz bo-
jowy otrzymała OSP Trzeb-
nice.  

OSP w Michałowie 
ma nowy 
wóz 
strażacki  
Kilka dni temu w Michałowie odbyło się 
uroczyste przekazanie nowego wozu 
strażackiego.  Specjalnie przygotowany Ford 
Transit posłuży ochotnikom z miejscowej 
jednostki OSP. To już kolejne przekazanie sprzętu 
strażakom w ostatnim czasie.
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Zdrowy Zagłębiak 
w Chocianowie 
Na zaproszenie 
Przedszkola 
Integracyjnego 
w Chocianowie 
piłkarze Zagłębia Lubin 
odwiedzili dwie grupy 
pięciolatków. Spotkanie 
odbyło się w ramach 
cyklicznego projektu pod 
nazwą „W zdrowym ciele, 
zdrowy Zagłębiak”.

Podczas prelekcji uczestni-
cy uczyli się zasad zdrowego ży-
wienia i układali piramidę żywie-
niową. Niewątpliwie, dodatko-
wym atutem była obecność 

Krecika, który niezmiennie wy-
wołuje radość na buziach małych 
kibiców Zagłębia. Nauka poprzez 
zabawę to motto, które przyświe-
ca akcjom Zagłębia kierowanym 
do najmłodszych.

To już kolejne działania lu-
bińskiego klubu, które mają na 
celu przybliżenie drużyny wal-
czącej o najwyższe cele. Przy-
pomnijmy, że kilka tygodni te-
mu w Chocianowie przedsta-
wiciele KGHM Zagłębia Lu-
bin pojawili się w ramach ak-

cji „Zagłębie On Tour”. 
 

Retrozabawa 
w chocianowskiej hali
Grupa mieszkańców Trzebnic po raz kolejny szykuje 
wielkie muzyczne wydarzenie. W imprezowym 
kalendarzu na stałe zapisało się już Retro Trzebnice. 
Już za kilka dni, bo 21 lutego, odbędzie się zimowy 
odpowiednik tego wydarzenia.

W przeciwieństwie do let-
niej wersji, ta nie odbędzie się 
pod gołym niebem. Pod uwa-
gę brane było kilka lokaliza-
cji, jednak ostatecznie padło 
na Halę Sportową w Chocia-
nowie, która sprawdziła się 
już pod tym kątem podczas 
sylwestrowej zabawy. 

– Wszystkich fanów mu-
zyki techno, trance, house 
zapraszam na kolejną, zi-
mową edycję RETRO, gdzie 
po raz kolejny przeniesiemy 
się w muzycznym czasie! 
O techniczną stronę mo-
cy zadba niezmiennie So-
und Activ Paweł Merena – 
zachęca Dominika Mazur, 

główna organizatorka wy-
darzenia. 

Wszystko wskazuje na 
to, że dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców Trzebnic, 
gmina Chocianów ma szan-
sę w ciągu kilku lat na stałe 
wpisać się w kalendarz mu-
zycznych wydarzeń, nie tyl-
ko dla mieszkańców regio-
nu, ale także całego Dolne-
go Śląska. 

Za pojedynczą wejściów-
kę to wydarzenie zapłacimy 
25 złotych. Więcej informa-
cji można uzyskać na profi -
lu w mediach społecznościo-
wych pod nazwą: RETRO 
Trzebnice Festiwal.  

Zanim jednak rozpocz-
ną się regularne zajęcia, Aka-
demia Sportfuture zorganizo-
wała w hali przy ul. Szkolnej 
treningi pokazowe, w których 
uczestniczyły dzieci z chocia-
nowskich przedszkoli. – Cie-
szę się, że frekwencja dopisa-
ła i mogliśmy „zarazić” piłką 
ręczną dzieci z Chocianowa – 
mówi była reprezentantka Pol-
ski w piłce ręcznej kobiet Kaja 
Załęczna. – Za nami dwie go-
dziny świetnej zabawy, rozwo-
ju sportowego oraz poznawa-
nia piłki ręcznej. Jest to sport 
bardzo widowiskowy i dyna-
miczny, tutaj się nie czeka na 
piłkę, tylko trzeba o nią wal-
czyć i przy tym dużo biegać. 
Chcieliśmy zobaczyć, czy 
dotrzemy do rodziców z na-
szą ofertą i czy przekona-
my dzieci do uczestnictwa 
w naszych zajęciach przez 
cały rok. Po zakończonych 
treningach na najmłodszych 
czekała także niespodzianka 
w postaci biletów na mecz pił-
ki ręcznej  – dodaje. 

Zajęcia to nie tylko same tre-

ningi sportowe dwa razy w ty-
godniu, ale również impre-
zy dodatkowe tj. trening z mi-
strzem, eskorty podczas me-
czów Zagłębia Lubin, turniej 
świąteczny Sportfuture Cup 
czy podsumowujące zajęcia ro-
dzinny piknik oraz wyjazd na 
obóz sportowy. Do końca lu-
tego prowadzone będą zapisy, 
a w marcu rozpoczną się pierw-
sze zajęcia, które odbywać się 
będą w Chocianowie w każ-
dy poniedziałek i czwartek. 
Pierwsze spotkanie jest 
darmowe, wystarczy 
przyprowadzić dziecko 
i zobaczyć, czy będzie 
zainteresowane.

Zapisy oraz infor-
macje prowadzone są 
drogą elektroniczną 
pod adresem mailo-
wym: biuro@sportfu-
ture.pl lub telefonicznie 
pod numerem 502 131 
404. Akademia zaprasza 
również do zapoznania się 
z ofertą na stronie interneto-
wej www.sportfuture.pl. 

 

W marcu rozpoczną się sportowe zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami piłki ręcznej dla dzieci (dziewczynki i chłopcy) 
w wieku od 5 do 8 lat. Ich organizatorem będzie Akademia 
Sportfuture założona przez Kaję Załęczną, byłą zawodniczkę 
Zagłębia Lubin.

W marcu rozpoczną się sportowe zajęcia ogólnorozwojowe 

Pokazowe zajęcia 
Kai Załęcznej


