
Ośrodek zdrowia coraz bliżej
Nowoczesny Ośrodek Zdrowia zamiast obskurnego budynku. 
Poznaliśmy projekt, który prezentuje, jak będzie wyglądała nowa 
placówka w Trzebnicach.  Str. 5
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NADCHODZI 
JAGODOWE 

SZALEŃSTWO

  Przed nami najważniejsza 
impreza w roku dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Chocianów. 
W najbliższy weekend czekają 
nas Dni Jagody, które zrobiły 
furorę w naszym regionie na 
długo przed rozpoczęciem 
wydarzenia. 

N okaut, Effect, 
Łobuzy  w  so-
botę  oraz Me-
sajah,  Lemon 

i Mrozu w niedzielę – tych 
wykonawców nie trzeba ni-
komu przedstawiać. Tego-
roczne Dni Jagody zapowia-
dają się niesamowicie i we-
dług wielu osób pod wzglę-
dem wykonawców przebija-

ją wszystkie tegoroczne im-
prezy w naszym regionie. 

Dni Jagody to jednak 
nie tylko koncerty, ale tak-
że wiele innych inicja-
tyw, które stworzą kapital-
ne widowisko. – Zapraszam 
wszystkich serdecznie do Par-
ku Miejskiego na tegoroczne 
Dni Jagody. Od wielu tygodni 
ciężko pracujemy nad tym, by-

śmy byli dumni z tego, że ta-
ka impreza odbywa się właś-
nie w Chocianowie – mówi 
burmistrz Tomasz Kulczyński. 

Włodarz  gminy  zapo-
wiada także niespodzian-
kę, która ma mieć miejsce 
po  zakończeniu występu 
gwiazdy  sobotniego wie-
czoru, czyli zespołu Łobuzy. 
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Półtora miliona złotych zaoszczędzi gmina Chocianów dzięki twardym 
negocjacjom burmistrza Kulczyńskiego z TAURONEM.  Str. 2

Będzie 
nowa 
linia?
Kilka tysięcy pasażerów 
przewiozła bezpłatna 
komunikacja 
w pierwszych miesiącach 
jej funkcjonowania 
w gminie Chocianów. 
Spore zainteresowanie 
można zauważyć przede 
wszystkim w godzinach 
porannych, gdy 
przepełnione autobusy 
wiozą uczniów do szkół. 

Wydawało się, że to niekończąca 
się opowieść, ponieważ pierwsze roz-
mowy dotyczące uruchomienia bez-
płatnej komunikacji trwały jeszcze 
przed jesiennymi wyborami w 2018 
roku. Wtedy jednak nie udało się jej 
uruchomić, ponieważ pomysł nie 
znalazł uznania w ówczesnej Radzie 
Miejskiej w Chocianowie oraz w za-
rządzie powiatu Polkowickiego.

Sytuacja zmieniła się diametralnie 
po wyborach i już kilka tygodni po 
zaprzysiężeniu burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego oraz radnych nowej 
kadencji, na drogę wyjechały pierw-
sze żółte autobusy, które sprawiły, że 
dojazd z Lubina okazał się łatwiejszy. 
To jednak nie koniec, ponieważ naj-
prawdopodobniej już we wrześniu 
uruchomiona zostanie kolejna linia, 
która będzie przewoziła pasażerów 
na trasie z Chocianowa do Polkowic.
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BURMISTRZ 
CHOCIANOWA ZAPOWIADA 

KONIEC Z ODWIECZNYM 
PROBLEMEM WSI RAKÓW. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE MA W KOŃCU 
POPŁYNĄĆ TAM WODA!

Str. 2
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W  ostatnich miesią-
cach  mieszkań-
cy  Gminy  Cho-
cianów  sygnali-

zowali wiele problemów doty-
czących funkcjonowania punk-
tów oświetleniowych, którymi 
zarządza  TAURON. Niektórzy 
posuwali się zdecydowanie dalej  
i oskarżali burmistrza o opiesza-
łość przy podpisywaniu umów 
dotyczących obsługi wspomnia-
nych punktów.

Rzeczywistość  była  jednak 
zdecydowanie inna, ponieważ 
burmistrz Tomasz Kulczyński 
prowadził  twarde  negocjacje 
z przedstawicielami firmy TAU-
RON, która dostarcza oświetle-
nie w miejscach publicznych. Jak 
się okazuje, pierwotna propozy-
cja  przedstawiona  przez  nich 
wynosiła 26,36 złotych (za jeden 
punkt  świetlny!). Ostatecznie  
udało się „zbić” cenę aż do 8,86 
złotych. To oznacza, że – biorąc 
pod uwagę całą obecną kadencję 
– Gmina Chocianów zaoszczę-

dzi łącznie ponad półtora milio-
na złotych. 

– Na początek chciałbym prze-
prosić wszystkich mieszkańców 
za niedogodności, które wynika-
ły z tych negocjacji, jednak było 
warto – mówi Tomasz Kulczyński. 
– Potrafię czytać w budżecie i wi-

dzę, jak to wygląda. Dlatego po-
wiedziałem: dosyć z podpisywa-
niem tak niekorzystnych umów 
– dodaje włodarz gminy Chocia-
nów.

Warto dodać, że w poprzedniej 
kadencji ta stawka wynosiła 25,70 
zł za jeden punkt.   

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. 

Droga rowerowa w stronę 
Lubina coraz bliżej
Chocianów jest 
miastem rowerzystów, 
co widać na każdym 
kroku. Dlatego naszych 
mieszkańców na pewno 
ucieszy wiadomość, 
że wybrana została 
już firma, która 
opracuje dokumentację 
techniczną budowy ok. 
17 km drogi rowerowej 
w gminie Chocianów 
– na odcinku od granic 
miasta Chocianowa do 
miejscowości Szklary 
Dolne. Niebawem 
rozpoczną się prace 
w terenie.

Jest  to  kolejny  krok,  po 
wprowadzeniu darmowej ko-
munikacji zbiorowej, do po-
pularyzacji  zintegrowanego 
transportu na najwyższym 
poziomie również w gminie 
Chocianów. Projekt będzie 
zakładał przygotowanie trasy 
prowadzącej wzdłuż dawnej 
linii kolejowej, do granic gmi-
ny. Ostatecznym celem będzie 
połączenie  chocianowskie-
go odcinka z drogą rowerową 
na terenie gminy Lubin, dalej 
w kierunku do Lubina.

Zakończenie prac projek-
towych planowane  jest do 
grudnia tego roku, po to, aby 
w latach 2020-21, po zapew-
nieniu finansowania w więk-

szości ze środków zewnętrz-
nych, zakończyć proces in-
westycyjny. W przyszłości 
planuje  się  również  połą-
czenie projektowanej trasy 
z centrum przesiadkowym 
przy ul. Kolejowej w Chocia-
nowie. 

Rower jest najbardziej 
ekologicznym i najbardziej 
przyjaznym dla środowi-
ska środkiem transportu, 
nie tylko miejskiego. Nie 
hałasuje, nie niszczy przyro-
dy, nie zajmuje dużo miejsca. 
Nie potrzebuje paliwa, a po-
jedzie tak daleko, na ile ro-
werzyście wystarczy sił w no-
gach. Zatem każdy z nas re-
zygnując z samochodu i prze-
siadając się na rower chroni 
środowisko. 

Budowa ścieżki rowerowej 
poprawi  także bezpieczeń-
stwo rowerzystów i  znacznie 
podniesie walory turystyczne 
gminy Chocianów.   

Będzie plac zabaw  
na każdym osiedlu

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie 
burmistrza Tomasza Kulczyńskiego oraz radnej 
powiatu polkowickiego Marceliny Falkiewicz 
z mieszkańcami Chocianowa. Rozmawiano 
przede wszystkim o rewitalizacji wnętrza 
międzyblokowego przy ul. Odrodzenia oraz 
codziennych bolączkach mieszkańców tego 
osiedla.

Podczas spotkania miesz-
kańcy chętnie wymieniali się 
swoimi spostrzeżeniami do-
tyczącymi tego osiedla. Naj-
ważniejszą częścią rozmo-
wy była dyskusja o placach 

zabaw, które burmistrz Kul-
czyński obiecywał w swojej 
kampanii wyborczej. 

– W tym miejscu po-
wstanie ogrodzony i w peł-
ni bezpieczny plac zabaw, 

na który mieszkańcy te-
go osiedla czekają od kil-
kunastu lat. Podczas wie-
lu spotkań usłyszałem, jak 
ważne są dla państwa miej-
sca do wspólnego spędzania 
czasu z rodziną i dziećmi, 
dlatego zrobię wszystko, aby 
na każdym osiedlu w ciągu 
tej pięcioletniej kadencji po-
wstał w pełni funkcjonalny 
i bezpieczny plac zabaw – za-
deklarował burmistrz Cho-
cianowa.

Spotkanie nie odbyło się 
bez przeszkód,  ponieważ 

pojawiła się na nim także 
miejscowa opozycja z rad-
ną Anną Pichałą na  cze-
le, która próbowała zabu-
rzyć przebieg rozmowy za-
dając pytania nie dotyczą-
ce  mieszkańców  tego  o-
siedla.  Przykładem  tego 
była próba zmiany tematu  
z osiedlowych placów za-
baw  na  temat  chodnika 
w Parchowie. Część obec-
nych  na  tym  spotkaniu 
mieszkańców nie kryła swo-
jego niezadowolenia z takie-
go zachowania gości.   

Gmina zaoszczędzi 
półtora miliona 
Na sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła 
się w Parchowie, 
pojawił się burmistrz 
Tomasz Kulczyński. 
Opowiedział  
o sprawach, które 
udało się już zrobić  
w gminie Chocianów. 
Najważniejszą 
informacją było 
przedstawienie 
prawdziwych 
informacji  
o negocjacjach ze 
spółką TAURON. 

 Burmistrz 
Tomasz Kulczyński 
wynegocjował 
z firmą TAURON 
dużą obniżkę ceny
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Gmina chce 
współpracować 
ze spółdzielnią
Czy gmina Chocianów zacieśni współpracę 
z Chocianowską Spółdzielnią Mieszkaniową? 
Po spotkaniu burmistrza Tomasza Kulczyńskie-
go z prezesem ChSM Januszem Kozerskim wy-
daje się, że to realne.
Tematem rozmów było m.in. przeniesienie 
przystanku autobusowego, zagospodarowanie 
terenów zielonych i placów zabaw.
– W trakcie zebrania członków osiedla Zwycię-
stwa zgłoszono problem przystanku autobuso-
wego przy ulicy Krótkiej. Ustaliliśmy z preze-
sem Spółdzielni panem Januszem Kozerskim, 
że przystanek ten zostanie w najbliższym czasie 
przeniesiony w korzystniejszą i mniej uciążliwą 
dla mieszkańców lokalizację – mówi Tomasz 
Kulczyński, burmistrz Chocianowa.
Podjęte zostały też rozmowy o nabyciu przez 
gminę składników majątku spółdzielni, co zna-
cząco obniży koszty jej funkcjonowania. Mowa 
była także o restrukturyzacji innych kosztów, 
które wpłyną na oszczędności po stronie miesz-
kańców. – Ważne jest, aby racjonalne zarządza-
nie gminą i jej majątkiem wpływało bezpośred-
nio na realne wydatki mieszkańców – podkreśla 
Tomasz Kulczyński.  

Seniorzy chcą być aktywni
Ponad trzysta 
Chocianowskich 
Kart Seniora zostało 
wydanych w Urzędzie 
Miasta i Gminy. Jak 
się okazuje, z każdym 
kolejnym dniem 
przybywa osób powyżej 
60. roku życia, chętnych 
do dołączenia do 
programu. 

Celem programu jest po-
prawa  jakości  życia  osób 
starszych,  wzmocnienie  
ich aktywności społecznej 
poprzez ułatwienie  senio-
rom dostępu do dóbr kultu-
ry, sportu i rozrywki a także 
kształtowanie pozytywnego 
wizerunku seniorów. Posia-
dacze Chocianowskiej Karty 
Seniora już mogą cieszyć się 
z wielu ulg, m.in. bezpłatnie 

korzystając z Delfinka, pła-
cąc mniej w restauracji Kuź-
nia Smaku, a także salonie 
optycznym mieszczącym się 
przy ulicy Kolejowej.

– Liczba posiadaczy Cho-
cianowskiej  Karty  Senio-
ra pokazuje, że starsze oso-
by wciąż chcą być aktyw-
ne. Przygotowujemy kolej-
ne niespodzianki dla osób, 
które dołączą do tego gro-
na i mam nadzieje, że pro-
jekt, który nie niesie za sobą 
praktycznie żadnych wydat-
ków ze strony naszej gminy 
będzie w dalszym ciągu się 
rozwijał, dzięki współpracy 
z lokalnymi przedsiębiorca-
mi – mówi Tomasz Kulczyń-
ski, burmistrz Chocianowa.

W maju burmistrz pod-
pisał zarządzenie w sprawie  
ustalenia wysokości czyn-

szu  za wynajem pomiesz-
czeń Regionalnego Centrum 
Kultury, wiejskich  ośrod-

ków kultury oraz świetlic. 
Sporo zyskają na tym przede 
wszystkim posiadacze Cho-

cianowskiej Karty Seniora, 
którzy od teraz zapłacą za 
nie o połowę mniej. 

Zarządzenie dotyczy wy-
najmu pomieszczeń Regio-
nalnego  Centrum  Kultu-
ry, w Wiejskich Ośrodkach 
Kultury w Chocianowcu, 
Parchowie  i  Trzebnicach, 
w  świetlicach  wiejskich 
w Brunowie, Ogrodziskach 
i Żabicach oraz w obiekcie 
zaplecza rekreacyjno-spor-
towego w Michałowie. 

– W naszym otoczeniu 
jest wiele  osób  starszych, 
które  chętnie  działają  na 
rzecz naszych małych spo-
łeczności. Taka zniżka z ca-
łą pewnością im to ułatwi – 
podkreśla radny Paweł Bu-
jak.

Chocianowską Kartę Se-
niora wyrobić można w go-
dzinach pracy Urzędu Mia-
sta i Gminy Chocianów. 

 

I nwestycja,  która  na  celu 
ma doprowadzenie do nor-
malnych  standardów  ży-
cia w Rakowie, podzielo-

na zostaje na kilka etapów. Ca-
łość  zadania  obejmuje wybu-
dowanie 4.573,85 metrów sie-
ci wodociągowej, co zostało po-
dzielone na VII etapów. Wartość 
kosztorysowa całej inwestycji to 
1.361.236,13 zł.

–  Tak  jak  zapowiadałem 
w kampanii wyborczej, w tej ka-
dencji popłynie woda w Rako-
wie. To dla nas jedna z kluczo-
wych inwestycji, bo to niewyob-

rażalne, by w XXI wieku ktoś nie 
miał dostępu do bieżącej wody – 
mówi Tomasz Kulczyński, bur-
mistrz Chocianowa

Do tej pory wybudowano sieć 
wodociągową o długości 940 me-
trów wraz z aż czterema przyłą-
czami. Jak zapowiada burmistrz, 
w drugim kwartale bieżącego ro-
ku zostaną wybudowane kolejne 
dwa przyłącza. Warunkiem do-
stawy wody dla wszystkich bu-
dynków w Rakowie będzie ich 
przyłączenie do sieci. 

– Do końca tego roku zrobię 
wszystko, aby powstało około 900 

metrów bieżących sieci i dwana-
ście przyłączy, co pozwoli zakoń-
czyć i rozliczyć etap I i III zadania. 
Dalsza realizacja inwestycji będzie 
kontynuowana w tej kadencji – do-
daje Tomasz Kulczyński. 

Zadowolenia  z  trwających 
prac  nie  ukrywają mieszkań-
cy Rakowa, a także radny Artur 
Wandycz, który robi wszystko, 
by ta inwestycja została zakoń-
czona jak najszybciej. – W kam-
panii  wyborczej  obiecałem 
mieszkańcom Rakowa, że stanę 
na głowie, by ta woda w końcu 
u nich popłynęła. Mam nadzie-

ję, że już wkrótce tak się stanie – 
mówi radny.

Burmistrz Tomasz Kulczyń-
ski podkreśla także, że to niejedy-
na inwestycja, nad którą pracu-
je wspólnie z Przedsiębiorstwem 
Wodociągowo-Kanalizacyjnym. 
– Nieustannie pracujemy nad tym, 
aby zgodnie z deklaracją przedwy-
borczą w perspektywie dwóch-
-trzech lat przygotować wszystkie 
niezbędne dokumenty, które skut-
kować będą otrzymaniem dota-
cji na skanalizowanie większości 
wsi na terenie naszej gminy jesz-
cze w tej kadencji – dodaje.   

Woda popłynie 
w Rakowie

Od początku obecnej kadencji trwają prace, 
które mają sprawić, że w perspektywie kilku 
najbliższych lat w Rakowie w końcu popłynie 
woda. Przypomnijmy, że ta miejscowość 
odcięta jest od dostępu do bieżącej wody.
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Przejmiemy 
dworzec 
w Chocianowie?
W ostatnich latach gmina Chocianów 
konsekwentnie pozbywała się 
swojego majątku. W taki sposób  
straciła m. in. pałac w parku Miejskim 
czy dworzec PKS. Odkąd doszło do 
zmiany na stanowisku burmistrza, 
sytuacja się zmienia. W najbliższym 
czasie samorząd powinien bezpłatnie 
przejąć budynek dworca kolejowego.

Gmina prowadzi rozmowy z Oddziałem Gospodarowa-
nia Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu o przeję-
ciu zabytkowego budynku. 
– Zależy nam na tym, by majątek gminy Chocianów się 
powiększał. To jest gwarancja stabilizacji oraz pewnego 
rodzaju zabezpieczenie samorządu na kolejne lata. Jeśli 
uda nam się bezpłatnie przejąć ten budynek, rozpo-
czniemy pozyskiwanie środków na jego odrestaurowa-
nie – mówi burmistrz Tomasz Kulczyński.
Dobrym przykładem takiego działania jest dworzec 
PKP w Chojnowie, który po gruntownej renowacji zo-
stał dostosowany do współczesnych standardów ob-
sługi podróżnych. Taki obiekt w Chocianowie mógłby 
stać się centrum przesiadkowym zarówno dla pasaże-
rów kolei, jak i bezpłatnej komunikacji działającej w na-
szym regionie.  

Kolej wróci do Chocianowa!
Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęli stanowisko w sprawie udziału w rządowym Programie 
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Dzięki staraniom burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego linia zapewniająca bezpośredni dojazd do Chocianowa została uznana za jedną z priorytetowych!

– Pierwsze miesiące są za-
wsze trudne, jednak myślę, że 
wykorzystaliśmy maksymalnie 
ten czas, by rozpocząć zmia-
ny w naszej gminie. Czy ktoś 
jeszcze  kilka miesięcy  temu 
spodziewałby się, że tak szyb-
ko uda się odnieść sukces, ja-
kim jest powrót połączeń ko-
lejowych? Nam udało się do-
prowadzić do sytuacji, w któ-
rej z Chocianowa będzie moż-
na dostać się koleją do Przem-
kowa, a z Rokitek do Chojno-
wa i Wrocławia – mówi Tomasz 
Kulczyński.

Wspomniana przez bur-
mistrza linia znalazła się 
w wąskim gronie czterech 
punktów, które zawarte zo-
stały w stanowisku przy-
jętym przez Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
Trzy pozostałe dotyczą infra-
struktury kolejowej łączącej 
Wrocław z powiatem dzier-
żoniowskim i kłodzkim, Leg-
nicę z powiatem złotoryjskim, 

lwóweckim, lubańskim, jele-
niogórskim i Jelenią Gó-
rą oraz infrastruktu-
ry  łączącej Wroc-
ław z powiatem 
górowskim.

D o l n y 
Śląsk jest je-
dynym wo-
j e w ó d z -
twem, któ-
re  tak  ak-
tywnie zaj-
muje   s ię 
koleją. Spo-
ra  zasługa 
w  tym  Bez-
partyjnych Sa-
morządowców, 
którzy  w  cza-
sach,  gdy w więk-
szości kraju zamyka-
no lokalne połączenia ko-
lejowe, optowali za ich przy-
wracaniem. Przypomnijmy, że 
program związany z koleją był 
też jednym z punktów umo-
wy koalicyjnej zawartej w dol-

nośląskim Sejmiku pomiędzy 
BS oraz Prawem i Sprawiedli-
wością.

– Chocianów stał się natu-
ralnym partnerem do rozmów 

w wielu ważnych dla nas 
sprawach. W poprzed-
nich  latach  efektów 
jakiekolwiek współ-
pracy praktycznie 
nie  było  widać. 
Teraz to się zmie-
nia  i mam  na-
dzieję, że zmie-
niać się będzie 
dalej – podkre-
śla  burmistrz 
Kulczyński.
Powrót połą-

czeń kolejowych 
na  trasie Chocia-

nów – Rokitki zapla-
nowany został przez 

Urząd  Marszałkowski 
Województwa Dolnoślą-

skiego na lata 2023-25. Wtedy 
też zobaczymy na tej trasie po-
ciągi Kolei Dolnośląskich, któ-
re pozwolą ułatwić komunika-
cję m. in. z Wrocławiem i Leg-
nicą.    

J uż od pierwszego 
dnia funkcjonowa-
nia bezpłatnej ko-
munikacji w gmi-

nie Chocianów pokazała, 
że propozycja burmistrza 
Tomasza Kulczyńskiego o-
kazała się strzałem w przy-
słowiową dziesiątkę i wielu 
mieszkańcom trudno teraz 
wyobrazić sobie sytuację, 
w której zabrakłoby bez-
płatnych autobusów. 

– Cieszę  się,  że udało 
nam się szybko wprowa-
dzić bezpłatną komunika-
cję. W kampanii wybor-
czej  od wielu mieszkań-
ców słyszałem, jakie prob-
lemy mają z dojazdem do 
szkół, lekarzy czy miejsc 
pracy. Teraz wyrównujemy 
ich szanse, bo każdy z nich 
może swobodnie wydostać 
się ze swojej miejscowości 
– mówi Tomasz Kulczyń-
ski, burmistrz Chociano-
wa.

To nie koniec prac nad 
projektem bezpłatnej ko-
munikacji, ponieważ wciąż 

prowadzone są rozmowy, 
które mają połączyć Cho-
cianów z Polkowicami.

– Wiele  osób  z  naszej 
miejscowości swoje sprawy 
załatwia w Starostwie Po-
wiatowym, więc naturalne 
jest, że również tam dojeż-
dżać musi bezpłatna komu-
nikacja – mówi radna Do-
rota Kehle. 

Żółte autobusy w tym 
kierunku powinny ruszyć 
jesienią. Wtedy można li-
czyć także na korekty 
w godzinach odjazdów 
poszczególnych linii. 

– Na bieżąco prowadzi-
my rozmowy z mieszkańca-
mi oraz sprawdzamy obło-
żenie poszczególnych prze-
jazdów. Jesteśmy świadomi 

tego, że trochę czasu mu-
si minąć, zanim optymal-
nie ułożymy rozkłady jaz-
dy – dodaje burmistrz Kul-
czyński. 

Bezpłatna komunikacja 
obsługiwana jest przez Lu-
bińskie Przewozy Pasażer-
skie, a współfinansowana 
przez powiat lubiński oraz 
gminę Chocianów.   

Bezpłatna 
Kilka tysięcy 
pasażerów 
przewiozła 
bezpłatna 
komunikacja 
w pierwszych 
miesiącach jej 
funkcjonowania 
w gminie 
Chocianów. Spore 
zainteresowanie 
można zauważyć 
przede wszystkim 
w godzinach 
porannych, gdy 
przepełnione 
autobusy wiozą 
uczniów do szkół. 

 Żółte 
autobusy LPP 
jesienią powinny 
ruszyć także 
z Chocianowa do 
Polkowic

komunikacja okazała się 
sukcesem! 
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Wsparcie dla OSP Trzebnice i Parchów
Sto tysięcy złotych pozyskała gmina Chocianów ze środków województwa dolnośląskiego. Kwota ta 
przeznaczona zostanie na zakup lekkiego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebnicach. 

– Pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych i efektywne ich wykorzysty-
wanie to kolejny punkt programu  
z kampanii wyborczej, który obie-
całem i który realizowany jest na 
bieżąco. To bardzo ważne, że w tak 
krótkim czasie udaje się pozyski-
wać realne pieniądze, które wspo-

magają naszą gminę – mówi To-
masz Kulczyński, burmistrz Chocia-
nowa.
Pozyskane środki to połowa war-
tości lekkiego wozu bojowego, co 
oznacza, że drugie tyle dołożyć bę-
dzie musiała gmina. 
To niejedyne pieniądze, które prze-

kazane zostaną naszym jednost-
kom OSP. W spotkaniu oprócz bur-
mistrza wziął udział także radny 
Piotr Wandycz, który na co dzień 
pracuje w Państwowej Straży Po-
żarnej w Polkowicach. Ze strony 
OSP Parchów na spotkaniu pojawili 
się natomiast prezes Zygmunt 

Mierzwiak oraz naczelnik Adam 
Horoszczak. 
– Uzgodniliśmy, że dofinansujemy 
zakup dwóch niezbędnych apara-
tów ochrony dróg oddechowych 
oraz trzech ubrań specjalnych typu 
Nomex oraz armatury wodnej – 
dodaje Tomasz Kulczyński.  

 Tak będzie wyglądał nowy 
Ośrodek Zdrowia w Trzebnicach 

Droga do przebudowy!
To z całą pewnością 
newralgiczne miejsce 
na mapie Chocianowa, 
z którego korzysta 
praktycznie każdy 
przejeżdżający przez 
nasze miasto. Niestety 
temat „wąskiego gardła” 
na drodze wojewódzkiej 
nr 331 przez wiele 
lat nie był poważnie 
traktowany przez 
władze. 

Teraz jednak jest inaczej, 
ponieważ doszło już do spot-
kania burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego z dyrektorem 
Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei Leszkiem Lochem. Po-
za nimi w rozmowach wzię-
li udział również sekretarz 
gminy Chocianów Patrycja 
Jugo oraz dwoje chocianow-
skich radnych: Dorota Kehle 
i Marcin Ślipko. 

– Wszystko wskazuje na 

to, że w obecnej kadencji u-
da nam się poradzić z proble-
mem, który jest uciążliwy nie 
tylko dla mieszkańców na-
szej gminy, ale także dla ca-
łego regionu – mówi Tomasz 
Kulczyński. 

Jeśli faktycznie udałoby 
się rozwiązać problem z tym 
odcinkiem drogi wojewódz-
kiej, to z całą pewnością był-
by to wielki sukces samorzą-
dowców z Chocianowa.   

W y s t a r c z y 
tylko  rzut  
oka na to, jak 
w  tej  chwili 

wygląda placówka, w której 
leczy się mieszkańców gminy 
Chocianów, by zrozumieć, że 

zaniedbania w zarządzaniu 
jej są już praktycznie nie do 
nadrobienia. Miejsce, w któ-
rym czystość powinna być na 
pierwszym miejscu, jeszcze 
przed wejściem może przera-
żać pacjentów. 

– Ciężko pracujemy nad 
realizacją  kolejnych, waż-
nych projektów dla miasta 
i gminy Chocianów. Razem 
zmieniamy Chocianów na 
lepsze, bo chcemy być dum-
ni z tego, gdzie mieszkamy – 

mówi burmistrz Tomasz Kul-
czyński.

Przypomnijmy, że powsta-
nie nowego Ośrodka Zdrowia 
w Trzebnicach było jedną z wy-
borczych obietnic ówczesnego 
kandydata na burmistrza. Po 

wygranej w wyborach i objęciu 
tej funkcji, Tomasz Kulczyński 
od razu rozpoczął realizację te-
go zadania.

– Drodzy mieszkańcy, pro-
szę, byście pamiętali, że takie 
projekty wymagają dużo pracy 

i sporej dokumentacji, więc nie 
powstają z dnia na dzień. Część 
z wykonywanych już zadań nie 
jest widoczna gołym okiem, ale 
jest niezbędna do realizacji da-
nego projektu – podkreśla bur-
mistrz.   

Ośrodek zdrowia 
CORAZ BLIŻEJ 
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
w Parchowie, zaprezentowana została wizualizacja 
Ośrodka Zdrowia w Trzebnicach, który powstanie 
w najbliższych miesiącach. Nowy budynek ma zastąpić 
dotychczasowy, zniszczony obiekt.
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Chcą scalić grunty w Brunowie
Powiat polkowicki stara się skorzystać z unijnej pomocy fi nansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” dla mieszkańców wsi Brunów.

– „Założenia do projek-
tu scalania gruntów wsi Bru-
nów, gmina Chocianów” to 
ważny dokument, który po-
zwoli powiatowi rozpocząć 
proces scalania – mówi Ka-
mil  Ciupak,  starosta  pol-
kowicki. –  Przedsięwzięcie 
spotkało się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców, 
choć jest to długi i żmudny 
proces, ale warto, gdyż jest 

możliwość refundacji kosz-
tów z Unii nawet do 10 mln 
zł. 

Scalanie gruntów pro-
wadzane jest na obsza-
rach charakteryzujących 
się dużym rozdrobnieniem 
i rozproszeniem gruntów. 
Przede wszystkim ma na ce-
lu zmniejszenia ilości grun-
tów poszczególnych gospo-
darstw,  łącząc  je w  kilka, 

większych działek. W rezul-
tacie rolnicy mogą efektyw-
niej wykorzystywać gospo-
darstwa. Zmniejszą się  im 
koszty transportu oraz uła-
twi się proces mechanizacji 
upraw polowych. 

Skorzystają  też  sami 
mieszkańcy.  – W  ramach 
projektu scaleniowego prze-
prowadza się również pra-
ce w zakresie zagospodaro-

wania  terenu.  Poprawi  się 
system urządzeń melioracji 
wodnych, zmniejszy się ero-
zja gleb, wprowadzi się wiele 
rozwiązań z zakresu ochrony 
środowiska – mówi Andrzej 
Kuśmierczyk, radny z Bru-
nowa. 

Dodatkowo dzięki środ-
kom unijnym w trakcie pro-
cesu scalania zmodernizo-
wane będą drogi i chodni-

ki w sołectwach. 
Zbudowane bę-
dą nowe, dro-
gi rolne do pól 
uprawnych, jak 
i samych zabu-
dowań  gospo-
darczych. Dzia-
łania ulepszające 
wieś wynikać  bę-
dą ze specyfi ki danego 
obszaru scalenia.   

Kamil 
Ciupak

Powstaje 
deptak 
w kierunku 
przedszkola
Przez ostatnie kilka dni 
trwały prace budowlane 
na przejściu pomiędzy 
ulicą Polną a Wesołą 
w Chocianowie, który 
wykorzystywany 
jest między innymi 
przez rodziców 
odprowadzających 
dzieci do przedszkola. 
Wykonany tam deptak 
z całą pewnością ułatwi 
życie mieszkańcom. 

Jak przekonuje burmistrz Chociano-
wa, sprawa tego deptaka była wie-
lokrotnie zgłaszana podczas wtor-
kowych spotkań w urzędzie. Pod-
czas nich padały obietnice, że zo-
stanie on wykonany najszybciej, jak 
to będzie możliwe. Takie sugestie do 
Tomasza Kulczyńskiego trafiały tak-
że ze strony przewodniczącego Ra-
dy Miejskiej, Janusza Ślipki. 
– Konsekwentnie realizujemy kolej-
ne większe, ale także i mniejsze in-
westycje. Musimy sobie jednak zdać 
sprawę z tego, że nie da się wszyst-
kiego zrobić w jednym momencie – 
mówi burmistrz Tomasz Kulczyński 
i zarazem apeluje o cierpliwość 
w stosunku do kolejnych takich in-
westycji w mieście.
Stworzenie deptaka pomiędzy ulicą 
Polną a Wesołą to pierwszy etap 
modernizacji w tym regionie. W ko-
lejnym zaplanowano remont przej-
ścia pomiędzy ulicami Polną i 1 Ma-
ja.   

Gmina Chocianów, w porozumieniu z czterema 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego: 
Lubinem, Ścinawą, Prochowicami i Rudną, 
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego wniosek na 
konkurs organizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jego cel 
to „Modernizacja systemów grzewczych 
i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące 
zwalczania emisji kominowej – projekt 
grantowy”. 

L ider projektu, którym jest 
Ścinawa, złożyła wniosek 
w porozumieniu z pobli-
skimi samorządami. Be-

nefi cjenci, którzy zdecydowali się 
pojedynczo aplikować o środki, 
będą gorzej oceniani, ponieważ 
w konkursie premiowane są pro-

jekty partnerskie – za współdziała-
nie można otrzymać maksymalnie 
5 punktów (kiedy wniosek składa 
pięciu partnerów).

W gminie Chocianów na począt-
ku roku zainteresowani wymianą 
źródeł ciepła w mieszkaniach i loka-
lach składali ankiety niezbędne do 

oszacowania wysokości zbiorczego 
wniosku aplikacyjnego. 

– Współpraca z okolicznymi sa-
morządami to klucz do pozyski-
wania środków dla mieszkańców 
gminy Chocianów. To tylko jeden 
z wspólnych projektów, w który się 
zaangażowaliśmy bądź będziemy 
się angażować, by przyciągnąć do 
nas jak najwięcej pieniędzy – mó-
wi burmistrz Tomasz Kulczyński.

Zgodnie  z  informacjami  za-
mieszczonymi w ogłoszeniu kon-
kursowym, orientacyjny termin 
rozstrzygnięcia naboru to paździer-
nik bieżącego roku. Z całego woje-
wództwa wpłynęły dwadzieścia 
cztery wnioski, na łączną wartość 
dofinansowania 116.485.422,57 
zł, co stanowi 199% dostępnej pu-
li środków. Konkurencja jest za-
tem  spora.  Gmina  Chocianów, 
wspólnie z partnerami, ubiega się 
o wsparcie na poziomie 16 mln zł.

– Warto podkreślić, że składa-
ne na początku roku ankiety były 
wstępnymi deklaracjami. W chwi-
li  otrzymania  dofinansowania 
z Unii Europejskiej będziemy kon-
taktować się z mieszkańcami, któ-
rzy złożyli ankiety i informować 
ich o szczegółach. Szansa na o-
trzymanie pieniędzy nie ominie 
również osób, które nie złożyły 
takich ankiet – dodaje burmistrz.

Po ewentualnym otrzymaniu do-
tacji ogłoszone zostaną formalne na-
bory wniosków kierowane do miesz-
kańców, w których zamieszczone zo-
staną szczegółowe warunki, jakie na-
leży spełnić, aby otrzymać fundusze 
na wymianę źródła ciepła. Mieszkań-
cy o naborach informowani będą po-
przez ogłoszenia w internecie oraz na 
tablicach ogłoszeń. Osoby, które zło-
żyły wcześniej ankiety i podały dane 
kontaktowe do siebie, zostaną powia-
domione indywidualnie.   

na wymianę pieców 
Walka o granty
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T ak,  takie  założe-
nie jest najkorzyst-
niejsze dla gminy 
Polkowice – mówi 

Zdzisław Synowiec, przewod-
niczący Zgromadzenia ZGZM 
i polkowicki radny miejski. – 
W lutym powstał zespół do o-
ceny przyszłej polityki Polko-
wic w gospodarce odpadami. 
Były symulacje różnych wa-
riantów w tym zakresie. Wyj-
ście naszej gminy ze Związku 
i dywersyfikacja zadań Pol-
kowickiej Doliny Recyklin-
gu sprawią, że śmieci będą dla 
polkowiczan najtańsze. Jest to 
spółka gminna, która może 
zająć się gospodarką odpada-
mi na swoim terenie. W takiej 
sytuacji gmina powierza firmie 
to zadanie, bez przetargu.

Jak dodaje Zdzisław Syno-
wiec, „zespół policzył” i opra-
cował  rozwiązania  związa-
ne z przyszłymi kosztami, a te 
niebawem znacznie wzrosną 
gdyż wprowadzona zostanie 
segregacja odbioru bioodpa-
dów, czyli resztek kuchennych. 
Polkowicom wymienione po-
wyżej  rozwiązanie  najbar-
dziej się kalkuluje. Opłata mo-
że być niższa o około 30 proc., 
jeśli gmina sama zorganizu-
je gospodarkę odpadami i re-
cykling na swoim terenie. In-

na opcja jest taka, że Polkowi-
ce pozostają jednak w ZGZM. 
Wtedy, jak wyliczono, opłata 
dla mieszkańców wynosiła-
by około 65 złotych (ogłoszo-
no już nowy przetarg na od-
biór i przetwarzanie odpadów 
na terenie ZGZM, gdyż obec-
na umowa obowiązuje do koń-
ca września).

– Jeśli pozostali członkowie 
Związku zgodziliby się na taki 
wzrost cen – wyjaśnia przewod-
niczący Zgromadzenia. – Jed-
nak o taką zgodę bardzo trud-
no. Brak zgodnej decyzji co do 
podwyżki może spowodować 
sytuację, w której nie doszło-
by do podpisania przez Zwią-
zek nowej umowy i braku wy-
łonienia podmiotu, który ob-
sługiwałby Związek odbierając 
i przetwarzając odpady. A do te-
go nie możemy dopuścić.

Portal Regionfan.pl zapytał 
także kilku samorządowców, 
czy słyszeli o polkowickich 
planach, jeśli chodzi o wystą-
pienie ze ZGZM. – Słyszałem 
takie pogłoski, ale oficjalnie 
żadnych informacji nie ma – 
odpowiedział Jerzy Szczupak, 
burmistrz Przemkowa. – Nie 
doszły mnie słuchy, by jakaś 
gmina chciała opuścić Zwią-
zek, ale nie zdziwiłbym się, 
gdyby Polkowice wystąpiły – 

stwierdził Tomasz Kulczyń-
ski, burmistrz Chocianowa. – 
Z takim budżetem ta gmina 
jest w stanie sama zorganizo-
wać sobie gospodarkę odpa-
dami, która mogłaby jeszcze 
lepiej funkcjonować.

Co może się stać, jeśli gmi-
na Polkowice, której wkład 
do ZGZM, jak informuje szef 
Zgromadzenia sięga 51 proc., 
wyjdzie z tej struktury? – Może 
nawet dojść do rozpadu Związ-
ku, którego głównym celem 
jest gospodarka odpadami – 
przewiduje Zdzisław Syno-
wiec. – Związek nie rozpadnie 
się – twierdzi Jerzy Szczupak. – 
Za dużo łączy nas spraw waż-
nych dla mieszkańców.

Zgodnie ze statutem gmi-
na Polkowice mogłaby wy-
stąpić ze ZGZM z końcem 
tego roku. 

ZGZM powstał w 1994 roku, 
a tworzyły go gminy: Polkowice, 
Chocianów (z krótką przerwą), 
Gaworzyce, Grębocice i Rad-

wanice. Potem dołączyły kolej-
ne: Przemków oraz Pęcław i Jerz-
manowa, powiat głogowski.  
Początkowo głównymi zadania-
mi, jakie stały przed ZGZM były 
m.in. stworzenie Powiatu Polko-
wickiego w granicach związku, 
walka z bezrobociem, współpra-
ca w zakresie budownictwa ko-
munalnego, ochrony środowi-
ska, oświaty i kultury. Wszystko 
zmieniło się w 2012. Gminy ob-
ligatoryjnie przejęły wtedy obo-
wiązki właścicieli nieruchomo-
ści w zakresie zagospodarowa-
nia odpadów. Samorządy two-
rzące ZGZM przekazały te za-
dania Związkowi.

Źródło: Regionfan.pl

Śmieciowy problem
W obliczu ryzyka rozwiązania Związku 
Gminy Zagłębia Miedziowego, o którym 
piszemy wyżej, postanowiliśmy przyjrzeć się 
temu, kto odpowiada za wywóz odpadów 
w gminie Chocianów. Wielu mieszkańców 
nie kryje oburzenia z faktu, że miejscami przy 
kontenerach wciąż wręcz „wylewają się” 
śmieci. 

Od 1 lipca 2013 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nie-
ruchomości zamieszkałych (np. domy i lokale mieszkalne w blo-
kach, kamienicach czy zabudowie szeregowej) z terenu miasta 
i gminy Chocianów odpowiada Związek Gmin Zagłębia Miedzio-
wego w Polkowicach. W największym skrócie oznacza to, że 
właśnie ZGZM jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku 
w newralgicznych miejscach.
ZGZM również obsługuje Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
oraz odpowiada za szereg zadań z zakresu gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Od 2016 r. część instytucji również została 
objęta wywozem odpadów przez ZGZM. Właściciele nierucho-
mości nie objętych systemem gospodarują swoimi odpadami na 
dotychczasowych zasadach, we własnym zakresie podpisując 
umowy na odbiór odpadów. 
Umowę taką można zawrzeć jedynie z firmą wpisaną do Reje-
stru działalności regulowanej (rejestr jest dostępny w Biurze 
ZGZM lub na stronach internetowych Związku.  

Psie pakiety strzałem 
w „dziesiątkę”
Na chocianowskich 
osiedlach oraz 
w parku Miejskim od 
kilku tygodni można 
zaobserwować sporo 
zmian. Pojawiły na nich 
nowe kosze na śmieci 
a także psie pakiety.

Jako pierwsze na osied-
lach pojawiły się psie pakie-
ty, o które wnioskował radny 
Marcin Ślipko: –  Właścicie-
le psów wyprowadzają je na 
skwery i tereny zielone przy 
blokach czy placach zabaw. 
Tam potem bawią się nasze 
dzieci – argumentował rad-
ny z Chocianowa.

Propozycja spodobała się 
burmistrzowi Chocianowa, 

który  zlecił  zakup  pierw-
szych piętnastu kompletów. 
Początkowo nie było pew-

ne, czy faktycznie mieszkań-
cy Chocianowa będą z nich 
korzystać. Jak jednak przeko-

nuje pomysłodawca tego pro-
jektu, rzeczywistość okazała 
się pozytywna.

– Woreczki w psich pa-
kietach znikają bardzo szyb-
ko, co oznacza, że udało nam 
się zmobilizować właścicieli 
psów, aby zadbali o miejsca 
zielone, gdzie wyprowadzają 
swoje zwierzęta – podkreśla 
Marcin Ślipko.

To jednak nie koniec ta-
kich  inwestycji,  ponieważ 
w ostatnich dniach w parku 
Miejskim pojawiły się nowe 
śmietniki. Był to konieczny 
zakup, ponieważ dotychcza-
sowe pojemniki na odpady 
w tym miejscu zostały znisz-
czone lub skradzione.  
� 

Pogłoski o tym, 
że gmina 
Polkowice 
zamierza 
wystąpić ze 
Związku Gmin 
Zagłębia 
Miedziowego 
krążą już od 
pewnego czasu. 
Byłaby to 
w dużej mierze 
rewolucja 
w dotychczasowej 
współpracy aż 
ośmiu 
samorządów 
z dwóch 
powiatów. 
Sprawie bliżej 
przyjrzał się 
portal  
Regionfan.pl.

ze Związku 
Gmin Zagłębia 
Miedziowego?

 Co będzie, 
jeśli gmina 
Polkowice, 
która ma 
większościowy 
udział w ZGZM, 
wyjdzie z tej 
grupy?

Polkowice wystąpią 
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Dołhun 
wicemistrzem 
Europy
Konrad Dołhun zajął drugie miejsce na 
Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin, 
które odbyły się we Wrocławiu. Zawodnik 
ze Szklar Dolnych został też uznany za 
najlepszego wojownika z Dolnego Śląska  
i otrzymał wyjątkowy puchar.

Mieszkaniec gminy Chocianów na co dzień repre-
zentuje lubiński Klub Karate Kyokushin i od kilku lat 
zalicza się do polskiej czołówki w tej dyscyplinie. 

Dołhun trenuje Karate Kyokushin od 2009 ro-
ku i w przeszłości był już mistrzem Makrore-
gionu Dolnośląskiego, brązowym medalistą Mi-
strzostw Polski i Mistrzostw Europy w kategorii 
junior młodszy. Wicemistrzostwo Europy zdobyte 
we Wrocławiu to jego dotychczas największy sporto-
wy sukces w karierze.

Mieszkaniec Szklar Dolnych otrzymał roczne sty-
pendium sportowe przyznane przez Dolnośląską Ka-
pitułę Wspierania Uzdolnień.    

W  opinii wielu 
osób rugby to 
sport niebez-
pieczny i bar-

dzo kontaktowy. Inaczej jest 
jednak w przypadku odmia-
ny Rugby Tag, która skierowa-
na jest do dzieci. – Z założe-
nia jest to gra bezkontaktowa,  
ucząca koordynacji wzroko-
wo ruchowej oraz ucząca pod-
stawowych zasad i nawyków 
w rugby. Formuła Rugby Tag 
pozwala na świetną zabawę  
oraz  bezkontaktową  grę 
w rugby, uczy zdyscyplino-
wania i gry zespołowej  – mó-
wi Kamil Lis, licencjonowany 
przez Polski Związek Rugby 
trener grup młodzieżowych.

Zawodnicy biorący udział 
w  rozgrywkach Rugby Tag 

mają przyczepione na wyso-
kości bioder kolorowe taśmy. 
Zatrzymanie przeciwnika po-
lega na zerwaniu szarfy (tag). 
Zawodnik, któremu zostanie 
zerwana  jedna  szarfa, mu-
si oddać piłkę zawodnikowi 
swojej drużyny. W momen-
cie, kiedy rywal zerwie oby-
dwie taśmy, piłka przecho-
dzi na jego stronę. Elemen-
tem różniącym Rugby Tag od 
klasycznego rugby są właśnie 
owe kolorowe taśmy. 

W poprzednim tygodniu 
odbył się Regionalny Turniej 
Rugby Tag, który zakończył 
sezon Szkolnej Ligii Rugby 
Tag. Turniej został zorganizo-
wany przez UKS Rugby Hu-
ragan, który uzyskał na ten 
cel dofinansowanie z progra-

mu „Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich 2018 – Dolnoślą-
skie Małe Inicjatywy”. Dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Trzebnicach wy-
walczyła w nim drugie miej-
sce  (kategoria  klas  czwar-
tych) a na zawodach wystą-
piła w składzie: Magdalena 
Godek, Alicja Ilczyszyn, Ju-
lia Iwanowska, Julia Duszeń-
ko, Franek Tomczak, Przemek 
Mikołajczak, Bartek Burdzy.

Od września UKS Rugby 
Huragan rozpocznie projekt 
„Rugby  Tag  dla  każdego”, 
dofinansowany z programu 
„Działaj Lokalnie” fundacji 
Wrzosowa Kraina, który bę-
dzie obejmował upowszech-
nianie Rugby Tag na terenie 
wiejskich szkół gminy Cho-
cianów, a w grudniu zostanie 
zakończony Turniejem Rugby 
Tag o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Chocianów.   

Sukces sprinterów 
z Chocianowa
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Chocianowie wzięli udział w finale 
Dolnośląskich Igrzysk Dzieci w Lekkiej 
Atletyce. Spisali się w nich rewelacyjnie, 
ponieważ w biegu sztafetowym zajęli 
drugie miejsce.

Indywidualnie awans jako mistrzowie powiatu polkowickie-
go wywalczyli wcześniej: Adrian Glapski w biegu na 300 m, 
który w finale uzyskał 6. miejsce w województwie z wyni-
kiem 45;08 s oraz Bartłomiej Tomaszewski w rzucie piłecz-
ką palantową, który zdobył 4. miejsce w województwie 
z wynikiem 50,5 m.
Drużynowo awans wywalczyła sztafeta 4x100 m, która bie-
gła w składzie: Bartłomiej Tomaszewski, Olaf Drożdż, Pa-
weł Starzec, Adrian Glapski oraz Paweł Wątroba (rezerwo-
wy). Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Chocianowie za-
jęli drugie miejsce w województwie z wynikiem 54;53 s, co 
jest trzecim wynikiem w historii szkoły.
Opiekunem zespołu był Daniel Bukowski, nauczyciel wy-
chowania fizycznego.  

Rugby 
coraz 
popularniejsze! 
Od kilku miesięcy w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Trzebnicach dzieci mają możliwość trenowania coraz 
popularniejszej dyscypliny sportu, jaką bez wątpienia jest rugby. 

 Od 
września UKS 
Rugby Huragan 
rozpocznie 
projekt „Rugby 
Tag dla każdego”, 
dofinansowany 
z programu 
„Działaj Lokalnie” 
fundacji 
Wrzosowa Kraina
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Oba 
boiska 

do 
remontu
W pierwszym 
tygodniu lipca obie 
murawy na obiektach 
użytkowanych przez 
Stal Chocianów 
doczekają się 
renowacji. W związku 
z rozgrywanymi 
w lipcu zawodami 
Piłkarskie Niższe Ligi 
Cup, boiska zostaną 
oddane pod opiekę 
specjalistycznej firmy 
Centrum Sportu 
Amatorskiego, która 
będzie poddawać 
je specjalnym 
zabiegom.

– W ramach prac na boiskach 
Stali Chocianów wykonana zo-
stanie m. in. wertykulacja, ae-
racja, nawożenie oraz od-
chwaszczanie – mówi Patryk 
Skrzypczyk, właściciel firmy 
Centrum Sportu Amatorskiego, 
która bezpłatnie wykonana za-
biegi na obu boiskach. Wszyst-
ko dzięki współpracy z organi-
zatorami największej piłkar-
skiej imprezy dla amatorów, 
czyli Piłkarskie Niższe Ligi 
Cup.
– Nasz turniej w tym roku roz-
grywany będzie już nie tylko 
w Lubinie, ale także na obu 
boiskach Stali Chocianów, więc 
pracy przed CSA będzie na-
prawdę dużo – dodaje Adam 
Michalik, organizator zawo-
dów.
W tym miejscu warto podkre-
ślić, że obiekty obecnie stano-
wią własność FUM „CHOFUM” 
w Chocianowie S.A. Dzięki za-
wartej umowie pomiędzy tą 
firmą a gminą Chocianów 
mieszkańcy i kluby sportowe 
z terenu gminy mogą nadal ko-
rzystać z tego terenu. Takie 
rozwiązanie utrudnia jednak 
jakiekolwiek prace na tego te-
renie, ponieważ ciężko oczeki-
wać, by gmina Chocianów in-
westowała większe środki 
w obiekt, który nie jest jej 
własnością.
W ostatnich miesiącach pro-
wadzone są rozmowy dotyczą-
ce przejęcia stadionu w mają-
tek Gminy. Burmistrz podjął 
się prowadzenia trudnych ne-
gocjacji z właścicielami w celu 
omówienia warunków przeka-
zania majątku.   

Z chocianowskiego urzędu na szefa piłki w regionie
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Chocianów został szefem piłki w regionie. Adam Michalik, który do tej pory współpracował 
z burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim, został dyrektorem Podokręgu Legnica Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i będzie 
zarządzał rozgrywkami na terenie 41. gmin naszego regionu. 

Adam Michalik to współtwór-
ca telewizyjnego programu Piłkar-
skie Niższe Ligi. Od blisko czterech 
lat wspólnie z Radosławem Salamo-
nem relacjonuje poczynania drużyn 
z całego regionu, dzięki czemu po-
znawał problemy klubów. Od grud-
nia 2018 r. wiedza niespełna 27-let-
niego lubinianina wykorzystywana 
była również w gminie Chocianów. 

– Miło wspominam czas, gdy 
mogłem tutaj działać. Wielki Cho-
cianowski Mecz Charytatywny czy 
zmagania  Madness  Chocianów 
w drugiej lidze futsalu z całą pew-
nością pozostaną mi w pamięci. Te-
raz czas na kolejne wyzwania, jed-

nak zawsze z wielką chęcią będę 
wracał do Chocianowa – mówi A-
dam Michalik, były już pracownik 
chocianowskiego urzędu. 

Od  połowy  czerwca  Micha-
lik pełni funkcję dyrektora Podo-
kręgu Legnica. To oznacza, że za-
rządza piłkarskimi rozgrywkami 
w całym regionie, a więc podlega-
ją mu także kluby z gminy Cho-
cianów. Wśród nich także Victo-
ria Parchów, której prezes Anna Pi-
chała wielokrotnie podważała je-
go kompetencje. 

– Nie reagowałem wcześniej na ta-
kie zaczepki i w dalszym ciągu nie za-
mierzam. Już wcześniej próbowałem 

wyciągnąć pomocną dłoń do klu-
bu z Parchowa, bo znam tam 
większość zawodników i tre-
nera. Niestety pani prezes 
nie zamierzała ode mnie 
odebrać korespondencji 
z zaproszeniem do roz-
mów. Mam nadzieję, 
że teraz to się zmieni 
– podkreśla Adam Mi-
chalik.

W  rundzie  wio-
sennej nowy dyrektor 
Podokręgu Legnica wy-
stępował również w bar-
wach B-klasowego Relaksu 
Szklary Dolne.   

G łównym krokiem w tym kie-
runku mają być starania klu-
bu o zdobycie Certyfikatu 
Szkółek Piłkarskich, któ-

re wydawane będą przez PZPN. 
Program Certyfikacji Szkółek Pił-
karskich to innowacyjny projekt 
skierowany do podmiotów pro-
wadzących szkolenie dzieci w za-
kresie piłki nożnej. Jego ideą jest wy-
znaczanie standardów pracy z młody-
mi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu  
oraz weryfikacja szkółek. 

– Chcemy stać się ważnym ośrodkiem 
szkoleniowym nie tylko w naszym regio-
nie, ale także w województwie. W okolicy 
mamy trzy prężnie działające akademie, 
które są jednak na tyle atrakcyjne dla za-
wodników, że przyciągają tutaj młodych 
piłkarzy z całego kraju. W związku z tym 
wciąż niezagospodarowana zostanie mło-
dzież z naszego regionu, która także ma-
rzy o tym, by w przyszłości zostać piłka-
rzami – mówi Tomasz Kulczyński, bur-
mistrz Chocianowa.

Przyznanie danemu podmiotowi Cer-
tyfikatu PZPN na jednym z trzech pozio-
mów (złotym, srebrnym lub brązowym) 
jest równoznaczne ze spełnieniem przez 
niego szeregu kryteriów i gwarancją od-

powiedniej ja-
kości szkolenia. 

Jednostki wyróż-
nione w ten sposób 

przez Polski Związek 
Piłki Nożnej dołączą do 

elitarnego grona szkółek 
będących dla dzieci spraw-

dzonym miejscem do rozwijania 
swoich piłkarskich umiejętności.
Starania o przyznanie certyfika-

tu będą wymagały od osób związa-
nych z klubem jeszcze więcej pracy. 
Jednak jeśli uda się tego dokonać, to 
w ramach Programu Certyfikacji 
klub otrzyma od Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej m. in. możliwość 
bezpłatnego korzystania z syste-
mów informatycznych do zarzą-
dzania proce-
sami  szko-
leniowy-
mi  oraz 
admini-
stracją 
szkółki. 

 

Stal 
postara się  
o certyfikację?
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych 
miesiącach Klub Sportowy Stal Chocianów czekają 
spore zmiany. Jeszcze większy nacisk położony ma 
być na szkolenie młodzieży i zapewnianie jej 
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. 
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POZIOMO:
   3. Dawna, niemiecka nazwa Chocianowa
   6. Najmniejsza wieś w Gminie Chocianów
   7. Pochowany jest tam polski jeniec Michał Simlak
   8. Siedziba Zespołu Folklorystycznego ECHO
10. Chocianowska grupa biegowa
12.  Strzelec pierwszej bramki w historii polskiej piłki, 

pochowany w Chocianowie
13. Owoc, który najbardziej kojarzy się z Chocianowem
15. Przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej
16. Klub sportowy w Szklarach Dolnych
17. Fabryka paluszków i precli w Chacianowie

PIONOWO:
   1. Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie
   2. Stolica powiatu polkowickiego
   4. Wioska tematyczna Krainy Raka i Dobrego Smaka
   5. Burmistrz Chocianowa
   9. Chocianowski klub występujący w II lidze futsalu
11. Reprezentant Polski w piłce ręcznej z Chocianowa
14.  Chocianowski pilot prezydenckiego tupolewa, który rozbił 

się pod Smoleńskiem

CHOCIANOWSKA 
KRZYŻÓWKA

DROGI WOJEWÓDZKIE NA TERENIE GMINY CHOCIANÓW
DROGA NR 331 – Chocianów – Polkowice
DROGA NR 328 – Przemków – Chocianów – Chojnów
Utrzymanie tych dróg w okresie letnim i zimowym należy do zarządcy 
drogi, czyli w tym przypadku Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich we Wrocławiu. Gmina nie może przeznaczać środków z budżetu 
na utrzymanie tych dróg, ponieważ nie jest ich właścicielem.
DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY CHOCIANÓW
DROGA NR 335 – Brunów – Szklary Dolne – droga nr 1219D
1137D Chocianów – Trzebnice 
1139D  Sieroszowice – Jabłonów – Jędrzychówek – Pogorzeliska 

– Parchów
1144D Nowa Kuźnia – Jabłonów 
1147D Parchów – Jabłonów 
1154D droga woj. nr 335 – Michałów – Trzebnice 
1155D Chocianowiec – Raków – droga woj. nr 328 
1011D granica powiatu – Żabice 
1138D Parchów – Jędrzychów – granica powiatu 
1219D  (Lubin) gr. powiatu – Szklary Górne – Szklary Dolne 

– Chocianów 
1234D (Krzeczyn Wlk.) gr. powiatu – Ogrodzisko – Żabice 
2272D (Nowa Kuźnia) – gr. powiatu – Chocianów 
1176D m. Chocianów – ul. Lubińska 
1177D m. Chocianów – ul. Trzebnicka 
1178D m. Chocianów – ul. Kościuszki
Za utrzymanie letnie i  zimowe dróg powiatowych odpowiada zarząd-
ca drogi: Polkowicki Zarząd Dróg z siedzibą w Przemkowie.

Czy 
wiesz, 
że 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chocianowcu poleca: 

PRZEPIS NA HOŁUBCIE:

SMACZNEGO!

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Z drożdży zrobić rozczyn. Szczypta cukru, szczypta soli i dwie łyżki mąki. Odstawiamy do wyroś-
nięcia. W kolejnym etapie do miski trzy wrzucamy trzy szklanki mąki, żółtka, mleko oraz rozczyn 
z drożdży plus masło. Odstawiamy do wyrośnięcia.

Na stolnicy formujemy bułeczki i dodajemy jagód. Pieczemy 30 minut w 170 stopniach Celsjusza.

SKŁADNIKI:
 1 główka kapusty
 2 kg ziemniaków (zetrzeć na tarce)
 1 cebula (podsmażyć)
 2 jajka
 sól

 pieprz
 2 łyżki kaszy manny
 1 woreczek kaszy gryczanej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kapustę należy obgotować w osolonej wodzie, by zmiękła. Oderwać liście i nadziać farszem 
ziemniaczanym. Starannie złożyć gołąbki, uważając przy tym, by farsz nie wypłynął. Ułożyć 
w rondlu i zalać niewielką ilością bulionu. Piec w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Podawać 
ze smażonym boczkiem z cebulą i śmietaną. ze smażonym boczkiem z cebulą i śmietaną. ze smażonym boczkiem z cebulą i śmietaną. 

SKŁADNIKI:
 1/2 kg mąki
 3 żółtka
 3 dag drożdży
 1/2 szklanki cukru
 10 dag masła

 2/3 szklanki mleka
 cukier waniliowy
 skórka z cytryny
 szczypta soli
 2 szklanki jagód
 3 łyżki cukru pudru

LUKIER:
 2 szklanki cukru pudru
  2 łyżki wody 

przegotowanej
 2 łyżki soku z cytryny

PRZEPIS NA JAGODZIANKI:


