
O  tej głośnej me-
dialnie sprawie 
pisa l i śmy już 
wiele razy. Od-

wołania Pichały ze stanowi-
ska sołtysa Parchowa doma-
gają się sami mieszkańcy tej 
wsi. Ponad 100 osób podpisa-
ło się pod wnioskiem, w któ-
rym zarzucają obecnej soł-
tys, że „wykonuje swoje obo-
wiązki w sposób stronniczy, 
naruszając jednocześnie za-
sady współżycia społeczne-

go, poprzez stałe i notorycz-
ne prowadzenie wobec orga-
nów Miasta i Gminy Chocia-
nów oraz pracowników urzę-
du jak i mieszkańców Par-
chowa hejtu w mediach spo-
łecznościowych w zakresie 
wykonywanych przez nich 
zadań”.

Mieszkańcy Parchowa 
nie przebierają w słowach. 
Zaznaczają, że „taka posta-

wa sołtys Parchowa, jako 
funkcjonariusza publiczne-
go, dyskwalifikuje ją w opi-
nii środowiska do reprezen-
towania ich interesów w sa-
morządzie terytorialnym, re-
alizującego zadania własne 
gminy, w tym również na 
rzecz sołectwa Parchów”. 
Anna Pichała pełni także 
funkcję radnej, którą wyko-
rzystuje do ciągłych ataków 

politycznych. Celem nagon-
ki stają się już nie tylko radni 
i urzędnicy chocianowskiego 
ratusza, ale też sami miesz-
kańcy. W mediach społecz-
nościowych, udostępniając 
na swoim profi lu zdjęcie, na 
którym nazwa Chocianowa 
zmieniona została na „Cho-
mofobocianów” Pichała su-
geruje na przykład, że cho-
cianowianie są homofobami.

Niespełnione polityczne 
ambicje, ostatnia przegrana 
rozprawa w procesie, któ-
ry wytoczyła burmistrzowi, 
czy niechęć do współpra-
cy w środowisku lokalnym 
to tylko niektóre z przykła-
dów zachowania, do jakiego 
przyzwyczaiła nas Anna Pi-
chała. Mieszkańcy Parcho-
wa będą mieli teraz okazję, 
aby rozliczyć swoją przed-

stawicielkę z takiego zacho-
wania.

Zarządzenia w sprawie 
zwołania zebrania wiejskie-
go wydał burmistrz Tomasz 
Kulczyński na podstawie 
obowiązku, jaki nakłada na 
niego ustawa o samorządzie 
gminnym oraz przepisy Sta-
tutu Sołectwa Parchów. Po-
czątek zebrania zaplanowa-
no na godz. 16.  
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 Czy Anna 
Pichała przestanie 
być sołtysem 
Parchowa czy 
też nadal będzie 
pełnić tę funkcję? 
Odpowiedź na to 
pytanie poznamy 
już za kilka dni. 
Zdecydują o tym 
mieszkańcy tej wsi 
już w najbliższą 
sobotę 29 lutego 
podczas zebrania 
w tamtejszym 
Wiejskim Ośrodku 
Kultury. 

POMOGĄ 
ROZLICZYĆ PIT

OD KILKU DNI W CHOCIANOWSKIM RATUSZU 
DZIAŁA PUNKT, W KTÓRYM PRACOWNIK URZĘDU 

SKARBOWEGO W POLKOWICACH POMOŻE 
SKORZYSTAĆ Z USŁUGI TWÓJ E-PIT ORAZ ZŁOŻYĆ 
ELEKTRONICZNE ZEZNANIE POPRZEZ PLATFORMĘ 

E-DEKLARACJE.

CZY MIESZKAŃCY 
PARCHOWA ODWOŁAJĄ 
PICHAŁĘ?
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Trzeci raz pobiegną dla Wyklętych
W niedzielę 1 marca obchodzimy Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji 
Miasto i Gmina Chocianów, Regionalne Centrum 
Kultury oraz Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w 
Chocianowie zapraszają na III Chocianowski Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Honorowy patronat 
nad imprezą objął burmistrz Tomasz Kulczyński. 
Dla wszystkich uczestników przewidziano pakiety 
startowe oraz ciepły posiłek.

Przełajowy bieg po tere-
nach Parku Miejskiego w 
Chocianowie, oprócz uczcze-
nia pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, ma też na celu populary-
zację biegania, wdrażanie za-

sad kultury rywalizacji i kibi-
cowania, promocję zdrowe-
go stylu życia oraz integrację 
społeczności lokalnej.

Na dystansie 4 kilometrów 
zmierzą się zawodnicy powy-

żej 15 roku życia w kategorii 
open kobiet i mężczyzn. Za-
wodnicy wystartują w nie-
dzielę, 1 marca w samo po-
łudnie. Pięć minut później 
pobiegną uczniowie klas 1-
3, którzy do pokonania będą 
mieli 500 metrów. W każdej 
kategorii przewidziano nagro-
dy specjalne za zajęcie miejsca 
na podium.

Zgłoszenia przyjmowane 
będą w biurze zawodów tylko 
w dniu biegu. Maksymalna 
liczba zawodników jest ogra-
niczona do 100 osób. Decydu-

je kolejność zgłoszeń. Uczest-
nicy nie ponoszą opłaty star-
towej. Numery startowe wy-
dawane będą od godz. 10:30 
do 11:30 w biurze zawodów, 
po podpisaniu oświadczenia. 
W przypadku osób nieletnich 
oświadczenie podpisuje ro-
dzic lub opiekun prawny.

Biuro zawodów znajdować 
się będzie w hali sportowo-wi-
dowiskowej Centrum Spor-
towego im. Polskich Olimpij-
czyków w Chocianowie. Uro-
czyste otwarcie zawodów za-
planowano na godz. 11.45, a 

ofi cjalne wręczenie nagród na 
godz. 13. Około godz. 12.30 
wydawane będą ciepłe posił-
ki dla zawodników. Więcej 

szczegółów dotyczących wy-
darzenia znajdziemy w regu-
laminie zawodów na stronie 
www.rckchocianow.pl   
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Czy w Chocianowie 
powstanie Letnia Strefa 
Relaksu? O opinię  
w tej sprawie zapytał 
mieszkańców burmistrz 
Tomasz Kulczyński 
za pośrednictwem 
jednego z portali 
społecznościowych.

Na mapie Polski i Euro-
py jest coraz więcej miast 
i gmin, które inwestu-
ją w specjalne strefy relak-
su dla swoich mieszkańców. 
Są to miejsca sprzyjające in-
tegracji i odpoczynkowi. To 
również ciekawa forma pro-
mocji, a miasto może zyskać 
kolejną ciekawą, zagospoda-
rowaną przestrzeń.

Póki co lokalizacja Letniej 
Strefy Relaksu pozostaje dla 
nas tajemnicą. Poznamy ją 
jeśli  mieszkańcy zaakceptu-
ją pomysł. Na profi lu facebo-
okowym Tomasza Kulczyń-
skiego do 15 marca trwa gło-

sowanie w tej sprawie. Każdy 
zainteresowany może wyra-
zić swoją opinię w komenta-
rzu. Jak dotąd wszystkie od-
dane głosy są na „tak”. 
� 

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. 

Co myślisz o Letniej 
Strefie Relaksu?

Otworzą drzwi dla przyszłych 
pierwszoklasistów
Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Szklarach 
Dolnych zaprasza przyszłych 
pierwszoklasistów na Dni 
Otwarte, które odbędą się 
w piątek 13 marca. Placówka 
zachęca przyszłych uczniów 
mnóstwem atrakcji i zajęć, jakie 
odbywają się w ciągu roku 
szkolnego.

Dni otwarte to realna okazja do pozna-
nia nauczycieli i oferowanych zajęć. Jest 
to także możliwość porozmawiania z pe-
dagogami o sposobach nauczania, o za-
jęciach, w jakich udział biorą uczniowie 
podstawówki i innych atrakcjach organi-
zowanych w ciągu roku szkolnego. A tych 
w szkole w Szklarach Dolnych nie brakuje.

– Łączymy tradycję z nowoczesno-
ścią, promując edukację w duchu pa-

triotyzmu, tolerancji i szacunku dla in-
nych – wylicza dyrektor Jacek Nowicki.
– Współpracujemy z Uniwersytetem 
Wrocławskim i Uczelnią Jana Wyży-
kowskiego, stając się „szkołą ćwiczeń” 
dla studentów, posiadamy nowoczesny, 
usytuowany w bezpiecznej, zielonej oko-
licy obiekt dydaktyczny z pełnowymia-
rową halą sportową, dysponujemy świet-
ną, doświadczoną kadrą pedagogiczną, 
która nieustannie doskonali swoje kom-
petencje, realizujemy modelowe rozwią-
zania w zakresie edukacji historyczno-
-patriotycznej oraz nowatorskie podej-
ście w edukacji matematyczno-przyrod-
niczej – dodaje.

13 marca rodzice przyszłych uczniów 
będą mogli poznać autorski program na-
uczania, z wykorzystaniem technologii cy-
frowych, bowiem każdy pierwszoklasista 
otrzymuje tablet. Dziesięcioosobowe kla-
sy są skoncentrowane na przyjazną i  bez-
pieczną naukę. Szkoła oferuje także naukę 
języka angielskiego, zajęcia artystyczne, za-
jęcia z programowania i robotyki, zajęcia 
sportowe i pływackie, a także opiekę świe-
tlicową w godzinach od 6.20 do 15.30 oraz 
smaczne obiady.  

O s t at n io  du żo 
więcej aut prze-
jeżdżało przez 
Trzebnice i Cho-

cianowiec. To właśnie z tych 
miejscowości pochodzą fi na-
liści konkursu na najlepszą 
iluminację „Świąteczne ma-
lowanie światłem w gminie 
Chocianów” zorganizowa-
nego przez Regionalne Cen-
trum Kultury. Pierwsze miej-
sce zajął Grzegorz Petryk, zaś 
drugie Marek Dąbal. Obaj to 
mieszkańcy Trzebnic. Na 
najniższym stopniu podium 
uplasował się z kolei Krystian 
Choma z Chocianowca. Fi-
naliści otrzymali także na-

grody pieniężne, odpowied-
nio 1500, 1000 i 500 zł.

– Cieszy nas, że mieszkańcy 
uczestniczą w zdrowej i pięknej 
rywalizacji, która wpływa na 
promocję naszej gminy – mówi 
Krystian Wan z Urzędu Miasta 
i Gminy w Chocianowie. – Wie-
my, że zwiedzający przyjeżdżali 
nie tylko z terenu naszego powia-
tu, ale także z innych powiatów 
naszego  regionu: legnickiego, 
głogowskiego, lubińskiego czy 
bolesławieckiego – dodaje.

Głównym celem konkursu 
była właśnie promocja gminy 
poprzez wzbogacenie i uatrak-
cyjnienie jej wizerunku w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia, 

Nowego Roku i Karnawału. Ko-
misja konkursowa, brała pod 
uwagę walory estetyczne, har-
monię z otoczeniem, nawiąza-
nie do tradycji świąteczno-no-
worocznej, oryginalność deko-
racji i pomysł na ozdobienie po-
sesji. Najwięcej, bo aż 60 punk-
tów uzyskała posesja Grzego-
rza Petryka. Tuż za nią znala-
zła się iluminacja Marka Dąba-
la z 52 pkt, zaś trzecie miejsce 
z oceną 43 pkt. zajęła lokaliza-
cja z Chocianowca, której wła-
ścicielem jest Krystian Choma

– Będziemy chcieli zor-
ganizować ten konkurs tak-
że w przyszłym roku – zapo-
wiada Krystian Wan. – Myśli-
my nad dodaniem nowej kate-
gorii, tak aby również właści-
ciele mieszkań mogli konkuro-
wać. Widzieliśmy bowiem wie-
le ślicznie przystrojonych balko-
nów i okien, które nie startowa-
ły z udekorowanymi domkami. 
To wspaniałe, że tak wielu miesz-
kańców utożsamia się z hasłem 
„Bądźmy razem”.

Konkurs objął swoim patro-

natem burmistrz Chocianowa 
Tomasz Kulczyński. We wręcze-
niu nagród wzięli udział przed-
stawiciele tutejszego centrum 
kultury oraz burmistrz, kierow-
nik referatu promocji, komu-
nikacji społecznej i informaty-
ki Urzędu Miasta i Gminy Cho-
cianów, Krystian Wan, szef Klu-
bu Radnych Tomasz Kulczyń-
ski 2018, radny Artur Wandycz, 
radny Paweł Bujak oraz Katarzy-
na Tymińska, zastępca dyrekto-
ra Regionalnego Centrum Kul-
tury.   

Najlepsze dekoracje 
nagrodzone 
Ten konkurs to zwieńczenie 
świetnej promocji miejscowości 
naszej gminy. Wystawę 
zwycięskich prac odwiedzali 
mieszkańcy nie tylko powiatu 
polkowickiego, lecz także innych 
powiatów naszego 
regionu. Przejeżdżające w pobliżu 
samochody zwalniały lub 
zatrzymywały się, aby obejrzeć 
świetlne widowiska.

 – Cieszy nas, 
że mieszkańcy 
uczestniczą 
w zdrowej 
i pięknej 
rywalizacji, 
która wpływa 
na promocję 
naszej gminy – 
mówi Krystian 
Wan Urzędu 
Miasta i Gminy 
w Chocianowie.
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Śmiertelny wstrząs 
w kopalni Rudna
Jeden górnik nie żyje, 
a czterech jego kolegów 
zostało poszkodowanych 
– to tragiczny bilans 
niedawnego wstrząsu 
w Zakładach Górniczych 
Zakładach Górniczych 
Rudna. Decyzją prezesa 
zarządu Marcina 
Chludzińskiego została 
wprowadzona trzydniowa żałoba 
we wszystkich oddziałach KGHM.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło na oddziale G-24 w piątek, 7 lu-
tego o godzinie 12:44.  Była to tzw. górnicza „szóstka”. Dwie godziny 
później na stronie miedziowej spółki pojawiły się dwa komunikaty. 
W pierwszym czytaliśmy, że trzej poszkodowani doznali lekkich obrażeń, 
czwarty mężczyzna ma złamaną nogę i uraz głowy, a wszyscy zostali 
przewiezieni na szpitalne oddziały ratunkowe. Z drugiego niestety do-
wiedzieliśmy się, że piąty z górników nie żyje. Miał 35 lat, osierocił dwo-
je dzieci, pracował w ZG Rudna od 2007 roku.   

Będzie czyściej w mieście
Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
w Chocianowie 
prowadzi kampanię 
informacyjną na 
jednym z portali 
społecznościowych. 

Ostatnio mogliśmy się na 
przykład dowiedzieć, że pra-
cownicy tutejszego zakładu 
wywożą odpady z kubłów 
zamontowanych przy chod-
nikach, w parku i na tere-
nach zielonych w każdy po-
niedziałek, środę i piątek.

Jak informuje MZGKiM 
obecnie na terenie miasta jest 
160 kubełków, a 74 z nich zo-
stało zamontowanych w mi-
nionym roku. W 2019 r. po 
raz pierwszy w Chocianowie 
pojawiły także psie pakiety, 

których obecnie jest już 20. 
W ostatnich 12 mie siącach 
z samych kubełków zebrano 
około 200 metrów sześcien-
nych śmieci.

Więcej ciekawostek moż-
na się dowiedzieć, śledząc  
profil MZGKiM na Facebo-
oku.   

Uzupełnili 
społeczną lodówkę
Słowa podziękowania należą się przedstawicielom 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach 
Dolnych, którzy przed kilkoma dniami uzupełnili 
chocianowską lodówkę dla potrzebujących.

„Społeczna lodówka” cie-
szy się bardzo dużą popular-
nością wśród mieszkańców 
Chocianowa. Pomysł dziele-
nia się żywnością spodobał 
się także włodarzom i miesz-
kańcom innych miast nasze-

go regionu. Takie lodówki, 
w których mieszkańcy mogą 
zostawić jedzenie dla najbar-
dziej potrzebujących pojawi-
ły się już w Legnicy, Jawo-
rze czy Polkowicach, o czym 
więcej pisaliśmy w poprzed-
nim numerze.

Dzisiaj szczególne podzię-
kowania należą się społecz-
ności Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Szklarach Dol-
nych, która aktywnie uczest-
niczy w akcjach pomagania 
innym. Wśród produktów, 
którymi zasilili lodówkę, 
znalazły się m.in. prowiant 
suchy, mleko, napoje oraz 
konserwy.  

W Tłusty Czwartek na 
chocianowskim 
Rynku można było 
spotkać burmistrza 
Tomasza 
Kulczyńskiego 
rozdającego pączki 
napotkanym 
przechodniom. Powoli 
staje się to już tradycją 
naszej gminy. 

Rozdawał 
pączki 
po raz trzeci

I nicjatywa, aby dzielić się z miesz-
kańcami pysznymi pączkami zro-
dziła się w 2018 roku – przypomina 
Krystian Wan, kierownik Referatu 

Promocji, Komunikacji Społecznej i In-
formatyki Urzędu Miasta i Gminy Cho-
cianów. – Warto przy tym podkreślić, że 
burmistrz co roku kupuje pączki z pry-
watnych pieniędzy – dodaje urzędnik.

Burmistrz Tomasz Kulczyński wraz 
z prezesem Przedsiębiorstwa Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnego, Martą Burzyń-
ską oraz dyrektorem Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, Elżbietą Kowalczuk rozdali miesz-
kańcom ponad 250 pączków.
� 
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10-letni Ibrahim 
odnaleziony!
Polska policja odwołała 
Child Alert w związku 
z poszukiwaniami 
10-letniego Ibrahima. 
Chłopiec odnalazł się 
w Belgii i pozostaje 
bezpieczny pod 
opieką ojca. My 
przypominamy, co 
zrobić w przypadku, 
kiedy nasze dziecko 
zniknie nam z oczu.

„Służby belgijskie oficjalnie po-
informowały, że życiu i zdrowiu 
Ibrahima nie zagraża niebezpie-
czeństwo. Chłopiec pozostaje 
w Belgii pod opieką ojca, a kolej-
ne czynności może podejmować 
Sąd. Child Alert został odwoła-
ny. Dziękujemy za pomoc, zaan-
gażowanie i odebrane sygnały” 
– czytamy w komunikacie pol-
skiej policji na jednym z portali 
społecznościowych.
Zaginięcie dziecka wiąże się 
z ogromnym stresem i paniką ro-
dzica. Niko-
mu z nas nie 
życzymy ta-
kich wrażeń, 
jednak war-
to poznać 
kroki, jakie 
należy pod-
jąć w sytu-

acji, gdy nie wiemy, gdzie znaj-
duje się nasza pociecha. Twórcy 
szkoleniowego filmu doradzają, 
aby po pierwsze zachować spo-
kój, a poszukiwania rozpocząć 
w miejscu, w którym ostatnio 
widziane było dziecko. Często 
zdarza się, że małe dzieci cho-
wają się i tam zasypiają. 
Warto też pamiętać, aby spraw-
dzić okoliczne niebezpieczne 
miejsca, rozpytać rodzinę, przy-
jaciół i sąsiadów. Jeśli nadal nie 
wiemy gdzie jest nasze dziecko, 
trzeba zawiadomić służby. Poli-
cja będzie potrzebować rysopis 
zaginionego, aktualne zdjęcie 
i w co był ubrany. Należy także 
podać listę znajomych i uczęsz-
czanych miejsc. W przypadku 
starszych dzieci trzeba poszukać 
notatek i wskazówek, także 
w telefonie, skrzynce pocztowej, 
mediach społecznościowych czy 
w pamiętniku. 
Policja uspokaja, że najczęściej 
dzieci odnajdywane są szybko, 

całe i zdro-
we. Więcej 
informacji 
można uzy-
skać na 
stronie chil-
dalert.pl. 
� 

W PIĄTKI NIE PRZYJMĄ INTERESANTÓW
Od marca dział finansowy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w piątki nie 
będzie przyjmował interesantów. Takie zarządzenie wprowadził przewodni-
czący związku. 
2 marca wchodzi w życie Zarządzenie nr 8/20 wydane 6 lutego przez prze-
wodniczącego Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie wprowadzenia 

w Biurze Związku „DNIA BEZ PETENTA”.
Dniami, w których Związek nie będzie przyjmował interesantów, będą wszyst-
kie piątki. Pierwszy z nich wypadnie 6 marca. Decyzja ta jest podyktowana ko-
niecznością bieżącego wprowadzania danych do programu „Odpady w gmi-
nie”.  

W ramach usługi „Twój e-PIT” Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła w wersji elektronicznej 
PIT-37 i PIT-38 za 2019 rok dla podatników uzyskujących dochody m.in. z umów o pracę, zlecenia, 
pobierających zasiłki dla osób bezrobotnych, z kapitałów pieniężnych oraz PIT-28 i PIT-36 dla 
podatników nie prowadzących działalności gospodarczej, a uzyskujących dochody z najmu. 

Skorzystanie z rozli-
czenia w formie elektro-
nicznej przyspieszy zwrot 
nadpłaty wynikającej z ze-
znania z 3 miesięcy do 45 
dni. W wypełnieniu dekla-
racji pomogą eksperci dyżu-
rujący w chocianowskim ra-
tuszu. 

Twój e-PIT to platforma, 
która ułatwia rozliczenie się 
z uzyskanych dochodów. Nie 
trzeba już składać papierowej 
deklaracji w Urzędzie Skarbo-
wym. Teraz można sprawę za-
łatwić przez internet, nie wy-
chodząc z domu. W tym ro-
ku zmienią się jednak zasady 
logowania do platformy roz-
liczeniowej. Wszystko po to, 
aby uniemożliwić osobom po-
stronnym poznanie naszych 

danych pouf-
nych. W ubiegłym roku ogól-
nopolskie media informowały 
bowiem, że system logowania 
umożliwia byłym pracodaw-

com poznanie aktualnego 
rozliczenia pracownika.

Teraz ma być trudniej. 
System administracji skar-
bowej może podczas logo-
wania zapytać nas o róż-
ne dane. Osoby, które bę-
dą chciały złożyć zezna-
nie w formie elektronicz-
nej lub skorzystać z usłu-
gi „Twój e-PIT” powin-
ny przygotować: swój 
dowód osobisty, kwo-
tę przychodu z zeznania 
za rok 2018, informa-
cje od płatników (z za-
kładów pracy) o uzyska-

nych dochodach w roku 2019 
oraz kwoty odliczeń przysłu-
gujących za 2019 rok (jeżeli 
chcą skorzystać z ulg podat-
kowych).

Od kilku dni w chocianow-
skim ratuszu działa punkt, 
w którym pracownik Urzędu 
Skarbowego w Polkowicach 
pomoże skorzystać z usługi 
Twój e-PIT oraz złożyć elektro-
niczne zeznanie poprzez plat-
formę e-Deklaracje. Z pomocy 
specjalisty można skorzystać 
w najbliższy wtorek 3 marca 
w godzinach od 11.30 do 14.30 
oraz 17 marca (również wto-
rek) w godzinach od 8 do 11 i 15 
kwietnia w godzinach od 11.30 
do 14.30. Zeznanie roczne dro-
gą elektroniczną można będzie 
wysłać także w siedzibie Urzę-
du Skarbowego w Polkowicach, 
w godzinach pracy urzędu, ko-
rzystając ze specjalnie utwo-
rzonych w tym celu stanowisk 
komputerowych.   

Pomogą rozliczyć PIT 

czenia w formie elektro-
nicznej przyspieszy zwrot 
nadpłaty wynikającej z ze-
znania z 3 miesięcy do 45 
dni. W wypełnieniu dekla-
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rujący w chocianowskim ra-
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z uzyskanych dochodów. Nie 
trzeba już składać papierowej 
deklaracji w Urzędzie Skarbo-
wym. Teraz można sprawę za-
łatwić przez internet, nie wy-
chodząc z domu. W tym ro-
ku zmienią się jednak zasady danych pouf-

com poznanie aktualnego 
rozliczenia pracownika.

System administracji skar-
bowej może podczas logo-
wania zapytać nas o róż-
ne dane. Osoby, które bę-

nych dochodach w roku 2019 

W n io sko -
d a w c a 
powinien 
zarabiać 

na produkcji zwierzęcej lub 
roślinnej, o czym ma świad-
czyć wykazany przychód 
w wysokości co najmniej 5 
tys. zł, odnotowany w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc złożenia wnio-
sku. Konieczna jest także 
obecność w krajowym syste-
mie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatno-
ści. Co istotne, przyznanie 
pomocy w tym obszarze 
wsparcia nie jest uzależnio-
ne od wielkości ekonomicz-
nej gospodarstwa i nie trze-
ba wykazywać wzrostu war-
tości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z Agen-
cji mogą zostać objęte 

trzy kategorie inwestycji: 
ulepszające już istniejące 
instalacje nawadniające; 
powiększające obszar na-
wadniania; jednocześnie 
powiększające obszar na-
wadniania oraz ulepsza-
jące już istniejące instala-
cje. Ubiegając się o dotację na 
nawadnianie należy: w przy-
padku ulepszenia istnieją-
cych instalacji – doprowa-
dzić do oszczędności wody 
na poziomie co najmniej 10 
proc.; w przypadku powięk-
szenia obszaru nawadnia-
nia – wykazać brak znaczą-
cego negatywnego oddzia-
ływania inwestycji na środo-
wisko; w przypadku inwesty-
cji wpływających na jednoli-
te części wód powierzchnio-
wych lub podziemnych, któ-
rych stan ze względu na ilość 
wody został w planie gospo-
darowania wodami w do-

rzeczu określony jako mniej 
niż dobry – wykazać ponad-
to faktyczną (efektywną) 
oszczędność wody. Stąd też 
każda z inwestycji w nawad-
nianie musi mieć zainstalo-
wane urządzenie do pomia-
ru zużycia wody.

Pomoc finansowa na 
jednego benefi cjenta i jed-
no gospodarstwo wyno-
si maksymalnie 100 tys. zł, 
przy czym refundacji podle-
ga 50 proc. kosztów ponie-
sionych na realizację inwe-
stycji (60 proc. w przypadku 
młodego rolnika). Minimal-
ny poziom kosztów inwesty-
cji musi być wyższy niż 15 
tys. zł. Planowane operacje 
mogą być realizowane tylko 
jednoetapowo. Zakończe-
nie realizacji operacji i złoże-
nie wniosku o płatność po-
winno nastąpić przed upły-
wem dwóch lat? od dnia za-

warcia umowy o przyzna-
niu pomocy, lecz nie później 
niż do 30 czerwca 2023 ro-
ku. Realizację operacji oraz 
ponoszenie kosztów kwa-
lifikowalnych można roz-
począć „na własne ryzyko” 
od dnia złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy. Rol-
nicy mogą sfi nansować z te-
go programu m.in. budo-
wę studni i zbiorników; za-
kup maszyn i urządzeń do 
poboru, magazynowania, 
uzdatniania, odzyskiwania 
lub rozprowadzania wody, 
instalacji nawadniających 
i systemów do sterowania 
nawadnianiem.

Wnioski przyjmują od-
działy regionalne ARiMR, 
można je także składać za 
pośrednictwem biur powia-
towych. Dokumenty aplika-
cyjne dostępne są na stronie 
Agencji. � 

Do 100 tys. zł 
na ochronę przed suszą
Do 20 kwietnia tego roku mają czas rolnicy, którzy chcą otrzymać pieniądze na zabezpieczenie swoich 
upraw przed skutkami suszy. O dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego można 
ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc może wystąpić rolnik 
posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 hektara i nie większe niż 300 hektarów.

z ogromnym stresem i paniką ro-
dzica. Niko-
mu z nas nie 
życzymy ta-
kich wrażeń, 
jednak war-
to poznać 
kroki, jakie 
należy pod-
jąć w sytu-

dzieci odnajdywane są szybko, 
całe i zdro-
we. Więcej 
informacji 
można uzy-
skać na 
stronie chil-
dalert.pl. 
� 
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Wypełnij 
antysmogowy 

test!
Na terenie 
województwa 
dolnośląskiego 
obowiązuje 
uchwała w sprawie 
wprowadzenia 
ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których 
następuje spalanie 
paliw. Wszystko to 
w trosce o czyste 
powietrze.

Uchwała w sprawie wprowadze-
nia ograniczeń i zakazów w zakre-
sie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw, 
zwana uchwałą antysmogową, 
jest aktem prawa miejscowego, 
podejmowanym przez sejmik wo-
jewództwa w celu poprawy jakości 
powietrza poprzez wprowadzenie 
ograniczeń lub zakazów w zakresie 
stosowanego do ogrzewania pali-
wa oraz użytkowanych instalacji 
do ogrzewania oraz przygotowy-
wania posiłków i ciepłej wody 
użytkowej.
Zgodnie z wynikami badań prowa-
dzonych przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska 
w ramach systemu Państwowego 
Monitoringu Środowiska, najwięk-
szy negatywny wpływ na jakość 
powietrza na Dolnym Śląsku ma 
emisja z obiektów zaliczanych do 
sektora komunalno-bytowego, tj. 
z lokalnych kotłowni i palenisk do-
mowych, wyposażonych w niskie 
emitory, co potwierdza wzrost po-
ziomów zanieczyszczenia powie-
trza w okresie grzewczym. Źró-
dłem zanieczyszczenia powietrza 
jest w tym przypadku spalanie ni-
skiej jakości paliw w pozaklaso-
wych instalacjach grzewczych.
Bardzo łatwo można ustalić, czy 
nasze ogrzewanie spełnia wymogi 
uchwały. Wystarczy tylko wejść na 
stronę www.czystezasady.pl i wy-
pełnić test, który podpowie nam 
czy spełniamy kryteria. Dowiemy 
się stamtąd również, jak zdobyć 
dofinansowanie do wymiany sta-
rych pieców. Warto podkreślić, że 
osoba naruszająca przepisy 
uchwały może być ukarana man-
datem do 500 zł lub grzywną do 5 
tys. zł, a w myśl art. 225 kodeksu 
karnego udaremnianie lub utrud-
nianie przeprowadzenia kontroli 
w zakresie ochrony środowiska 
jest przestępstwem zagrożonym 
karą aresztu.
� 

Przypominają o prawidłowej segregacji 
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przypomina o znaczeniu prawidłowej segregacji 
odpadów. Jego członkowie zwracają też uwagę, aby odpady nienadające się do selektywnej 
zbiórki lub odpady niebezpieczne zagospodarować we właściwy sposób.

Związek przypomina, co po-
winno trafi ć do czarnego pojem-
nika na odpady niesegregowane 
(zmieszane), czyli tzw. resztkowe. 
Są to wszystkie odpady niebędące 
odpadami niebezpiecznymi i nie-
podlegające selektywnej zbiórce, 
w tym gąbki, cerata, tacki styropia-
nowe, guma, zabrudzone opako-

wania (np. po maśle), zabrudzone 
opakowania papierowe (np. po piz-
zy), zatłuszczoną folię i worki, zu-
żyte szczoteczki do zębów, jedno-
razowe zużyte maszynki do gole-
nia, pieluchy jednorazowe, podpa-
ski, wata, doniczki ceramiczne, ta-
lerze, szklanki, lustra, porcelana, 
naczynia żaroodporne, mięso i ko-

ści, inne resztki żywności pocho-
dzenia zwierzęcego, żwirek i od-
chody zwierząt.

Związek Gmin przypomina rów-
nież o konieczności prawidłowego 
oznaczenia pojemników. Specjal-
ne naklejki dostępne są w biurze 
ZGZM. 

  

Czterech mężczyzn 
zamieszanych 
w nielegalny proceder 
przewożenia odpadów 
zatrzymali polkowiccy 
policjanci. Głównym 
odpowiedzialnym za 
to jest mieszkaniec 
powiatu mieleckiego. 
Usłyszał zarzuty. 

– Na podstawie zgroma-
dzonych informacji policjan-
ci namierzyli samochód do-
stawczy, którym, jak się póź-
niej okazało, wielokrotnie 
przewożono odpady, również 
te niebezpieczne – informu-

je sierżant sztabowy Przemy-
sław Rybikowski, ofi cer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Polkowicach. 

Kiedy tylko samochód 
zjechał z drogi i dojechał 
do miejsca docelowego, 
funkcjonariusze rozpo-
częli działania, w wyniku 
których, trzech mężczyzn 
znajdujących się w aucie 
zostało zatrzymanych.

Jak ustalono, odpady prze-
wożono samochodem, który 
nie był do tego celu przystoso-
wany, a miejsce, gdzie je skła-
dowano nie było odpowied-
nio zabezpieczone. Okazało 

się też, że fi rma wykonująca tę 
usługę nie miała „stosownej 
decyzji zezwalającej na 
prowadzenie działal-
ności w zakresie zbie-
rania i składowania 
odpadów niebez-
piecznych”. Mun-
durowi ustalili, że 
za tym procede-
rem stoi 54-letni 
mieszkaniec po-
wiatu mieleckiego.

– Został za-
trzymany jeszcze te-
go samego dnia i po 
pobycie w policyjnej ce-
li usłyszał zarzut przewożenia 

i składowania odpadów w spo-
sób, w który mogło to zagrozić 

życiu, zdrowiu człowieka lub 
zagrażać środowisku – do-

daje rzecznik polkowic-
kiej policji.

Grozi za to do pię-
ciu lat więzienia.

W działaniach 
związanych ze znale-
zieniem nielegalnych 
odpadów uczestniczy-

ła też Inspekcja Trans-
portu Drogowego. Po-

wiadomiono również Wo-
jewódzki Inspektorat Ochro-

ny Środowiska i Komendę Po-
wiatową PSP w Polkowicach.    

Nielegalne odpady w Polkowicach

S eniorów, członków i za-
proszonych przywitała 
przewodnicząca związku 
Krystyna Łysiak. W uro-

czystości wzięli udział także sekre-
tarz Miasta i Gminy Chocianów Pa-
trycja Jugo, przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Ślipko oraz radni 
Henryk Osoliński i Jerzy Bałecki.

– Nasze dzisiejsze spotkanie wpi-
sane jest w kalendarz działalności 

naszego związku. Dzisiaj spotyka-
my się z okazji obrzędu Tłustego 
Czwartku, który w naszej kulturze 
symbolizuje pożegnanie karnawału 
– mówiła przewodnicząca Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Krystyna Łysiak. – Dziś nie liczy-
my kalorii, dlatego życzę wszyst-
kim smacznego – dodała.

Goście wysłuchali także prelek-
cji wygłoszonej przez Teresę Marci-

niak. Honorowa Obywatelka Cho-
cianowa opowiedziała o przeżyciach 
związanych z zsyłką na Sybir. Po ofi -
cjalnej części seniorzy rozpoczęli 
tradycyjną już zabawę w rytm mu-
zyki na żywo. Senioralny Wieczorek 
Muzyczny rozbrzmiewał z RCK do 
późnych godzin wieczornych. Im-
prezę zorganizowano dzięki wspar-
ciu burmistrza Chocianowa Toma-
sza Kulczyńskiego.   

Tłusty 
wieczorek 
muzyczny
Ponad stu seniorów 
wzięło udział 
w Senioralnym 
Wieczorku 
Muzycznym 
połączonym 
z Tłustym 
Czwartkiem. 
Zabawę 
zorganizowało 
Regionalne Centrum 
Kultury i Związek 
Emerytów, 
Rencistów 
i Inwalidów 
w Chocianowie. Była 
prelekcja, muzyka 
na żywo i słodki 
poczęstunek.
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Tydzień 
kobiet 
w Urzędzie 
Pracy
„Spotkajmy się na 
kawie” – takim 
hasłem w mediach 
społecznościowych 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Polkowicach 
zaprasza wszystkie 
panie do wspólnego 
świętowania Dnia 
Kobiet. 

Polkowicki urząd zatrudnienia 
z okazji Dnia Kobiet zaprasza 
na spotkania, podczas których, 
za pośrednictwem testów wy-
konanych z doradcą, odkryje 
potencjał zawodowy bezro-
botnych pań. Jako, że święto 
przypada na niedzielę, urzęd-
nicy postanowili zorganizować 
cały tydzień atrakcji. W termi-
nie od 9 do 13 marca doradcy 
zawodowi zaproszą wizażyst-
kę, która wykona makijaże biz-
nesowe oraz psychologa, który 
opowie o roli kobiety we 
współczesnym świecie.
Spotkania u doradcy zawodo-
wego, z którym będzie można 
wypełnić Kwestionariusz Zain-
teresowań Zawodowych zapla-
nowano na 9 i 10 marca w go-
dzinach od 8 do 13. Dwudnio-
we warsztaty pod nazwą „... bo 
każda Kobieta ma wiele twa-
rzy”, podczas których zainte-
resowane będą mogły odna-
leźć swoje miejsce na rynku 
pracy, poprowadzi psycholog 
wyjaśniający rolę współcze-
snych pań w dzisiejszym świe-
cie. Profesjonalna kosmetycz-
ka - wizażystka podpowie na-
tomiast, jak dobrze zrobić ma-
kijaż biznesowy i codzienny. Te 
warsztaty w dniach 11 i 12 
marca zaczynać się będą o go-
dzinie 10. Ostatni dzień, czyli 
13 marca przewidziano na spo-
tkanie informacyjne, podczas 
którego oferowane będą sze-
rokie możliwości wkroczenia 
na rynek pracy: staże, szkole-
nia zawodowe, dotacje na 
otwarcie własnej działalności 
oraz bony na zasiedlenie.
Aby wziąć udział w spotka-
niach należy skontaktować się 
z indywidualnym doradcą, 
który zapisze na wybrane 
spotkania. Szczegółowych in-
formacji udzielają pracownicy 
PUP. Chocianowianie mogą 
dzwonić pod numer telefonu: 
885-700-760.
  

Pracują i poznają kulturę Hiszpanii
18-osobowa grupa uczniów Zespołu 
Szkół w Chocianowie pracuje i zwiedza 
piękną hiszpańską Malagę. Wszystko to 
w ramach projektu staży zagranicznych 
Międzynarodowa mobilność edukacyjna 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. 

Młodzież z Zespo -
łu Szkół w Chocianowie 
w tym roku kształci się 
w trzech kierunkach: lo-
gistycznym, mechatro-
nicznym oraz obsługi tu-
rystycznej. Grupa 10 me-
chatroników poszerza wie-
dzę z zakresu obróbki me-

talu jako operatorzy ma-
szyn CNC. Nauki pobiera-
ją w firmach Mecanizados 
Malaga, Cortes y Plegados 
Cantalejo, Puertas Metali-
cas J. Garcia e hijos i Astille-
ros Nereo. Jeden z uczniów 
szkoli się jako mechanik 
samochodowy w Los Euca-

liptos, natomiast uczenni-
ce pogłębiają tajniki obsłu-
gi turystycznej w hotelach: 
Hilton Garden Inn Malaga, 

Soho Bahia Malaga – Con-
sultora Hotelera, Soho Las 
Vegas, Soho Los Naranjos, 
Tribuna Malagueña.

W oparciu o zaangażo-
wanie i przykładność w zdo-
bywaniu kompetencji zawo-
dowych każdy otrzyma ade-
kwatne oceny, dlatego wszy-
scy starają się o wysokie no-
ty na certyfikatach, które 
otrzymają na koniec stażu. 
Dodatkową zaletą są umie-
jętności językowe i mię-
dzykulturowe. Oprócz te-
go uczniowie uczą się samo-
dzielności, nawiązują no-
we znajomości i podziwia-
ją bogatą kulturę Hiszpanii. 
W wolnych chwilach zwie-
dzają region i grają w siat-
kówkę plażową. 

  

Przekaż 1% podatku
Już od ponad 15 lat możemy przekazać 
jedną setną podatku dochodowego 
wybranej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego. W ten sposób sami 
decydujemy, do kogo trafi jeden procent 
naszego podatku, który musimy zapłacić 
do budżetu państwa.

Niedawno rozpoczął się okres rocznego rozli-
czania podatków dochodowych. Przypominamy, 
że w chocianowskim ratuszu urzędnicy ze skar-
bówki pomogą rozliczyć PIT. Termin składania fi-
skusowi deklaracji PIT mija w ostatni dzień kwiet-
nia, który w tym roku przypada w czwartek. Roz-
liczając się z podatku warto pamiętać o możliwo-

ści wskazania celu, na jaki pójdzie 1 procent dani-
ny należnej skarbowi państwa.  Jeśli nie przekaże-
my naszego wsparcia organizacji pożytku publicz-
nego, nasz podatek za dany rok w całości trafi do 
tzw. wspólnego worka, a o jego przeznaczeniu zde-
cyduje rząd i parlament.

Z prawnego punktu widzenia musimy zapła-
cić, a możliwość przekazania jednego procenta jest 
swoistą „pomocą” ministrowi finansów w redy-
strybucji środków publicznych. Na nasze wspar-
cie liczą lokalne organizacje, stowarzyszenia, fun-
dacje i szkoły. Aby poprawnie wskazać wybraną 
organizację należy podać nr KRS oraz wskazać cel 
szczegółowy w swojej deklaracji podatkowej.

Dobrym przykładem jest Szkoła Podstawowa 

w Parchowie, która na swojej stronie interneto-
wej przypomina o takiej możliwości. Aby środki 
znalazły się na koncie podstawówki należy w roz-
liczeniu podać KRS: 0000270261 oraz wskazać SP 
PARCHÓW 9429 jako cel szczegółowy. � 

Z decydowana większość 
zgłoszeń, bo aż 33 doty-
czyła zagrożeń związa-
nych z ruchem drogo-

wym. Najczęściej chodziło o prze-
kraczanie dozwolonej prędkości 
(74 procent zgłoszeń),  i nieprawi-
dłowe parkowanie (20 proc. zgło-
szeń). Warto zaznaczyć, że aż 70 
proc. wszystkich zgłoszeń zostało 
ostatecznie potwierdzonych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa to interaktywna plat-
forma wymiany informacji między 
obywatelami a policjantami. Umoż-
liwia mieszkańcom sygnalizowa-

nie funkcjonariuszom miejsc, które 
uważają za niebezpieczne. Informa-
cje dodawane przez użytkowników 
trafiają systemu, a następnie są przez 
policję weryfikowane. Zgłoszenia 
nanosić można za pośrednic-
twem mapy w 25 kategoriach ta-
kich jak m.in. akty wandalizmu, 
zła organizacja ruchu drogowe-
go, nieprawidłowe parkowanie 
czy kłusownictwo. Każdy może 
przekazać informacje o potencjal-
nych zagrożeniach, a także spraw-
dzić, co dzieje się w jego okolicy.

Przypominamy, że Mapa jest 
dostępna na stronie interneto-

wej Komendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach, a także stronach 
wszystkich innych jednostek poli-
cji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa nie służy do zgłasza-
nia interwencji pilnych, które po-
trzebują natychmiastowej obsługi. 
W takich przypadkach należy kon-
taktować się bezpośrednio z dyżur-
nym jednostki policji pod nume-
rami alarmowymi 997 i 112. Nale-
ży również zauważyć, że Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
nie jest narzędziem służącym do 
analizy stanu bezpieczeństwa 
w poszczególnych rejonach.  

Mapa zagrożeń coraz 
częściej w użyciu 
Mieszkańcy powiatu 
polkowickiego nadal 
aktywnie korzystają 
z Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Od 
początku bieżącego roku 
policjanci Komendy 
Powiatowej Policji 
w Polkowicach 
zarejestrowali 35 takich 
zgłoszeń, z których 
potwierdzonych zostało aż 70 
procent. Każde naniesione na 
mapę zagrożenie zostało 
przez policję zweryfikowane, 
co z pewnością przyczyniło 
się do wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa obywateli.
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Karatecy 
przygotowują się 
do turniejów
Kluczbork był miejscem zgrupowania szkoleniowego 
karateków z sensei Zbigniewem Sitarzem, 
posiadaczem mistrzowskiego 6 dan. 

Chocianowski klub kara-
te Sento-Kan podnosi swo-
je umiejętności w związku ze 
zbliżającymi się turniejami w 
Krakowie, Oleśnicy i Zielonej 
Górze.

Instruktorzy Sensei Wie-
sław Olewicz wraz z żoną Be-
atą Olewicz przyznają, że po-
woli przygotowują się na Pu-

char Polski Dzieci. W zgrupo-
waniu wzięło udział wielu za-
wodników z różnych klubów 
i na różnych poziomach za-
awansowania. Zgrupowanie 
miało charakter szkoleniowo-
-integracyjny.

Zawodnikom życzymy suk-
cesów bez kontuzji.
� 

Nowy 
trener Stali
Dotychczasowego trenera Stali 
Chocianów Wojciecha Grzyba zastąpił 
46-letni Mirosław Wolan. Czy nowemu 
szkoleniowcowi uda mu się utrzymać 
naszą drużynę w czwartej lidze?

Piłkarska historia Wolana bardzo mocno jest 
związana z Chocianowem. Jako zawodnik grał 
m.in. w Krysztale Chocianowiec, Arce Trzebni-
ce i właśnie w Stali Chocianów. W 2017 roku roz-
stał się z futbolem na poczet pracy zawodowej. 
Od tego czasu w klubie ciężko było zagrzać miej-
sce trenerskie. Przez to stanowisko przewinęli się 
Urbański, Gajewski i Grzyb, za którego kadencji 
Stal zajęła zaledwie dopiero przedostatnie miejsce 
w rundzie jesiennej.

Dziennikarze portalu e-legnickie.pl wska-
zują, że dotychczasowy trener Stali może 
wrócić do macierzystego Ruchu Chorzów, 
albo podejmie pracę w akademii piłkarskiej 
Zagłębia Lubin. Podobno pretendentem do obję-
cia stanowiska trenera chocianowskiego klubu był 
Daniel „Dudi” Dutkiewicz, który po rozstaniu z Za-
metem Przemków sugerował, że planuje odpocząć 
od pracy piłkarskiej. Ostatecznie wziął jednak udział 
w rozmowach i sparingach Stali. Te jednak nie przy-
niosły efektu w postaci podpisania kontraktu.

Swoistym kołem ratunkowym został Miro-
sław Wolan. Portal przypomina także, że z no-
wym rokiem powołano do życia Stal Sp. z o.o., 
która ma przejąć aktywa i zastąpić Stowarzysze-
nie Stal.  

W  futsalowej ry-
walizacji wzię-
ły udział: Ar-
ka  Trzebn i -

ce, „Mietek Team”, Państwo-
wa Straż Pożarna Polkowice, 
GG1, ZG Rudna K1, ZG Rud-
na K3, ZG Rudna E3, ZG Rudna 
R VII oraz spółki Evry, Libram, 
Eleks i Budimex. Najlepszą 
okazała się drużyna Państwo-
wej Straży Pożarnej z Polkowic. 
Na drugim stopniu podium sta-
nęli zawodnicy z ZG Rudna R 
VII, a trzecie miejsce przypadło 
w udziale zespołowi Mietek Te-
am. Tuż za podium znaleźli się 
piłkarze Arki Trzebnice.

Nagrody sportowcom wręczał 
Piotr Wandycz, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej. Za najlep-
szego zawodnika turnieju uznano 
Sławomira Baumanna z ZG Rud-

na R VII, najlep-
szym strzelcem zo-
stał Adam Wasi-
lewski z Państwo-
wej Straży Pożar-
nej z Polkowic, a naj-
lepszym bramkarzem 
Piotr Kocur z Arki Trzeb-
nice.

W turnieju piłki siatkowej 
uczestniczyły: ZG Rudna-Klima-
tyzacja, Zryw Stary Łom, Grand 
Volley Team Polkowice, SMS Ama-
tor Głogów, Brenna Biskupin, Jun-
kersi Volleyball Lubin, OSP Trzeb-

nice oraz S-Nova Legnica. W pierw-
szej czwórce uplasowali się kolejno: 
SMS Amator Głogów, Zryw Stary 
Łom, Junkersi Voleyball Lubin oraz 
S-Nova z Legnicy.

Pomiędzy meczami 
odbywały się licyta-

cje, w których udział 
wziął także chocia-
nowski radny Pa-
weł Bujak. Poza 
sportowymi ry-
walizacjami także 

najmłodsi uczestni-
cy znaleźli atrakcje dla 

siebie: dmuchańce, kącik 
plastyczny czy malowanie bu-

ziek. Na terenie hali znajdował się 
również słodki kącik z kawą i herba-
tą. Dla wszystkich kibiców oraz za-
wodników organizatorzy przygoto-
wali darmowy gorący gulasz.
� 

Zagrali dla Zuzi, 
Pati i Matiego 
Za nami VII Klima 
Evry Cup, 
charytatywny 
turniej halowej 
piłki nożnej oraz 
piłki siatkowej 
zorganizowany 
dla Zuzi, Pati 
i Matiego. 
Zawody 
zorganizowało 
stowarzyszenie 
Madness 
Chocianów, 
a swoim 
patronatem objął 
je burmistrz 
Chocianowa 
Tomasz 
Kulczyński. 


