
J ak to zwykle bywa przy wy-
borach uzupełniających, 
frekwencja nie zachwyca-
ła. Ostatecznie do urny uda-

ły się 184 osoby, co stanowi zaled-
wie niespełna 29 procent wszyst-
kich uprawnionych do głosowania. 
Prawie jedną trzecią głosów popar-
cia uzyskał Henryk Osoliński. Ten 

wynik pozwolił mu o siedem głosów 
wyprzedzić Krzysztofa Kowalczyka. 

Przypomnijmy, że skład rady 
miejskiej w Chocianowie należało 
uzupełnić, ponieważ Izabela Szwed 
zrezygnowała z mandatu, który uzy-
skała w wyborach samorządowych 
w 2018 roku, startując w okręgu nr 
5. Dotychczasowa radna należała 

do opozycyjnego klubu Razem Dla 
Chocianowa. Teraz układ sił w gmi-
nie się zmieni, ponieważ Henryk 
Osoliński już podczas pierwszej sesji 
wszedł w skład największego klubu 
Tomasz Kulczyński 2018. To ozna-
cza, że ugrupowanie burmistrza ma 
samodzielną większość w radzie.

 Więcej na str. 3

Rozrywka dla seniorów
Taneczny wieczorek dla 
seniorów po raz kolejny cieszył 
się sporym zainteresowaniem. 
Impreza, która cyklicznie 
odbywa się w Regionalnym 
Centrum Kultury, na stałe 
wpisała się już w kalendarz 
chocianowskich wydarzeń.
 str. 2 
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Ptasia grypa 
coraz bliżej!
Niepokojące sygnały 
docierają z dwóch sąsiednich 
powiatów, w których 
potwierdzono ogniska 
ptasiej grypy. Zagrożonych 
jest łącznie osiem wsi  
z powiatów legnickiego 
i złotoryjskiego. Na szczęście 
wirus ten nie jest groźny dla 
życia ludzkiego. 

 Str. 5

  Henryk Osoliński uzupełnił skład Rady 
Miejskiej w Chocianowie. W wyścigu o mandat 
radnego kandydat KWW Porozumienie 
wyprzedził swoich konkurentów: Krzysztofa 
Kowalczyka, Mateusza Sarżyńskiego 
i Katarzyny Pikulskiej-Danis.

ROZPOCZNIJ 
PRZYGODĘ Z SIATKÓWKĄ!

RUSZA SIATKARSKI PROJEKT W CHOCIANOWIE. 
OD LUTEGO NAJMŁODSI MIESZKAŃCY NASZEGO 

MIASTA BĘDĄ MOGLI UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH, 
KTÓRE POPROWADZĄ LICENCJONOWANI TRENERZY 

SIATKÓWKI. TRENINGI PODZIELONO NA DWIE 
KATEGORIE WIEKOWE.

KULCZYŃSKI Z SAMODZIELNĄ 

STR. 8

KULCZYŃSKI Z SAMODZIELNĄ KULCZYŃSKI Z SAMODZIELNĄ 
WIĘKSZOŚCIĄ W RADZIE!
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Festiwal, 
który łączy 
pokolenia
W Kościele św. Józefa Robotnika w Chocianowie już 
po raz trzeci odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek. 
Organizatorem tego wydarzenia jest chór „Soli 
Deo” oraz Regionalne Centrum Kultury. Podobnie 
jak przy poprzednich edycjach, świątynia została 
wypełniona do ostatniego miejsca. 

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. 

W siedzibie 
Regionalnego Centrum 
Kultury w Chocianowie 
odbył się już kolejny 
taneczny wieczór 
dla seniorów. To 
stosunkowo nowa 
propozycja rozrywki 
dedykowana zwłaszcza 
starszemu pokoleniu 
mieszkańców gminy. 
Jej pomysłodawcą 
jest burmistrz Tomasz 
Kulczyński.

Lista osób chętnych na wieczory 
taneczne została zapełniona już 
podczas pierwszych dni zapisów. 
Sami organizatorzy nie ukrywają, 
że liczyli na pozytywny odzew 
mieszkańców. Nie sądzili jednak, 
że zainteresowanie będzie aż tak 
duże. Pozostawało pytanie, czy 
jest to tylko jednorazowy zryw czy 
też seniorzy regularnie będą od-
wiedzać miejscowy ośrodek kul-
tury w Chocianowie.
Ostatnie tygodnie rozwiały 
te wątpliwości – frekwencja 

na wieczorkach tanecznych 
jest bardziej niż zadawalają-
ca.
W siedzibie RCK ruszyły już zapisy 
na kolejne taneczne spotkania. 
Najbliższy wieczorek taneczny za-
planowano na środę 5 lutego. Za-
bawa odbywa się w godzinach od 
17 do 20. Chętni mogą się zapisy-
wać również telefonicznie pod 
numerem 76 818 55 80 lub drogą 
mailową, pisząc na adres: sekre-
tariat@rckchocianow.pl.  
 

Kolejny wieczór taneczny za nami

Z aproszeni goście 
z podziwem przy-
glądali się wystę-
pom wychowan-

ków parchowskiej podsta-
wówki. Najważniejsze te-
go dnia osoby, czyli bab-
cie i dziadkowie, mieli oka-
zję zobaczyć przedstawie-

nie teatralne pt. „Czerwo-
ny Kapturek” przygotowa-
ne przez maluchów z od-
działu i punktu przedszkol-
nego. Dzieciaki z klas star-
szych zaprezentowały także 
piosenki, tańce oraz grę na 
kolorowych tubach „Bum 
Bum Rurkach”. Całości do-

pełniła przemiła atmosfe-
ra oraz przygotowane przez 
rodziców słodkości.

Z tej okazji dyrektor szko-
ły podziękowała przybyłym 
gościom za tak liczną fre-
kwencję, a przede wszystkim 
kadrze i dzieciom za włożoną 
pracę w przygotowania oraz 

Radzie Rodziców za dobrą 
współpracę i pomoc w przy-
gotowaniach. 

Dodajmy, że podob-
ne wydarzenia odbyły się 
też w innych placówkach 
oświatowych na terenie 
miasta i gminy Chocianów. 
 

Uczcili Uczcili Uczcili 
wyjątkowe 
święto
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się ubiegłotygodniowa 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, którą zorganizowała 
społeczność Szkoły Podstawowej w Parchowie. Spotkanie odbyło się 
w tamtejszym Wiejskim Ośrodku Kultury. 

„Hej kolęda, kolęda” – 
pod takim hasłem odbyła 
się trzecia edycja festiwalu. 
Wstęp na to wydarzenie był 
bezpłatny, więc przyjść mógł 
każdy. W kościele pojawiły 
się zarówno osoby starsze, 
jak i młodsze. Można więc 
powiedzieć, że festiwal, łą-
czy pokolenia. 

– To znakomita okazja 
do wspólnego kolędowania 
i spędzenia czasu w świą-
tecznym klimacie. Chocia-
nowski Festiwal Kolęd i Pa-
storałek stał się ważnym wy-
darzeniem dla mieszkańców 
naszego miasta, więc chęt-
nie go wspieramy i wspierać 
będziemy nadal – mówi bur-
mistrz Chocianowa Tomasz 
Kulczyński, który wydarze-

nie objął honorowym patro-
natem.

Tym razem swoje możli-
wości wokalne zaprezento-
wało aż pięć chórów: Can-
tus Mirabilis z Legnicy, 
Skoranta z Chojnowa, Gau-
dium z Głogowa, Cantabi-
le z Lubina oraz miejscowy 
chór Soli Deo.   
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Teresa Marciniak 
honorowym 
obywatelem gminy!
Teresa Marciniak jako pierwsza 
w historii została odznaczona 
tytułem Honorowego Obywate-
la Gminy Chocianów. Taką decy-
zję podjęli radni podczas ponie-
działkowej sesji.
30 grudnia 2019 roku na ręce 
przewodniczącego rady miejskiej 
wpłynął wniosek burmistrza 
Chocianowa o3nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy 
Chocianów. – Pani Teresa Marci-
niak w Chocianowie mieszka od 
35 lat, od 30 lat jest członkiem 
Związku Sybiraków, a od dwóch 
lat pełni funkcję prezesa tego 

związku, gdzie ze szczególną 
troską i aktywnością dba o za-
chowanie pamięci o polskich ze-
słańcach, opiekuje się ich mogi-
łami oraz współpracuje z mło-
dzieżą, przekazując jej świadec-
two przeżytych na Syberii lat – 
czytamy w uzasadnieniu wnio-
sku.
Radni nie mieli wątpliwości w tej 
sprawie i podjęli uchwałę, dzięki 
której Teresa Marciniak na stałe 
wpiszę się do historii Chociano-
wa jako pierwsza osoba, która 
została wyróżniona tym za-
szczytnym tytułem.   

N a poniedziałkowej sesji Henryk Osoliński 
złożył ślubowanie i ofi cjalnie rozpoczął 
pracę jako radny Rady Miejskiej w Cho-
cianowie. W swojej kampanii wyborczej 

podkreślał, że musi poznać specyfi kę pracy nowej rady 
i dopiero wtedy zobaczy, do której grupy jest mu bliżej. 
Decyzję podjął bardzo szybko, ponieważ już na pierw-
szej sesji dołączył do największego klubu w radzie, czy-
li Tomasz Kulczyński 2018. Od teraz burmistrz Cho-
cianowa posiada samodzielną większość, jednak nikt 
nie myśli o zerwaniu koalicji z PiS. – Poczyniliśmy 
pewne ustalenia, a umowy trzeba dotrzymywać – za-
pewniają przedstawiciele największego klubu w radzie.

Praca w chocianowskiej radzie w obecnej kaden-
cji z pewnością do najłatwiejszych nie należy. Choć-
by z tego powodu, że w tutejszym samorządzie na do-
bre ugruntowały się dwa obozy. Pierwszy z nich to gru-
pa współpracująca z burmistrzem Tomaszem Kulczyń-
ski, a druga to totalna opozycja, atakująca każdą ini-
cjatywę swoich przeciwników. Taka sytuacja daje się 
we znaki większości radnych oraz pracowników ma-
gistratu, którzy – zamiast zajmować się naprawdę waż-
nymi dla mieszkańców sprawami – muszą stale odpo-
wiadać na bezzasadne pytania radnych opozycyjnych.

  

Około 5 milionów 
złotych – tyle obecnie 
wynoszą zaległości 
fi nansowe wobec 
gminy i miasta 
Chocianów. 
Egzekucję 
tych środków 
przeprowadzi 
naczelnik 
Urzędu 
Skarbowego. 
Pracownicy 
zadłużonych 
fi rm mogą 
jednak spać 
spokojnie…

 Każdy organ podat-
kowy zobowiązany jest do 
skutecznego ściągania na-
leżności w sposób zdefi nio-
wany przepisami prawa. 
Do czynności prezydentów, 
wójtów i burmistrzów nale-
ży m.in. wystawianie upo-
mnień i tytułów wykonaw-
czych wobec podatników 
zalegających z płatnością 
podatków należnych gmi-
nie, w której są włodarzami.

Niestety także nasze 
miasto ma nieściągnięte 

z a l e -
g ł o ś c i . 
Aktualnie wyno-
szą one około 5 milionów 
złotych. Środki te stano-
wią dochody własne gmi-
ny, a ich egzekucję prowa-
dzi naczelnik Urzędu Skar-
bowego. Tajemnicą poliszy-
nela jest, że większość tej 
kwoty to zadłużenie, które 

w sto-
sunku do 

gminy ma Fa-
bryka Urządzeń Me-

chanicznych CHOFUM, 
czyli  jeden z największych 
zakładów na terenie Cho-
cianowa 

– Wyraźną częścią tej 
kwoty są zaległości powsta-
łe jeszcze przed kilkoma la-
ty. Po ich odzyskaniu, środ-

ki te mogłyby zostać wyko-
rzystane do realizacji wie-
lu inwestycji poprawiają-
cych jakość życia miesz-
kańców – informuje Kry-
stian Wan z chocianow-
skiego ratusza. 

Egzekucja, o ile jest 
uciążliwa dla dłużni-
ka, to jednak nie ma 
wpływu na wypłatę 
wynagrodzeń dla je-
go pracowników. Re-
guluje to przepis art. 

81 kodeksu postępowa-
nia egzekucyjnego w ad-

ministracji, który w  § 4 
stanowi, że „zakaz wy-
płat” z zajętego rachunku 
„nie dotyczy wypłat na bie-
żące wynagrodzenia za pra-
cę oraz na zasądzone ali-
menty i renty o charakte-
rze alimentacyjnym”. Wy-
starczy, że dłużnik-praco-
dawca przedłoży bankowi 
„odpis listy płac lub innego 
wiarygodnego dowodu” ko-
nieczności zapłaty za pracę. 
Wówczas „bank dokonuje 
wypłat alimentów lub ren-
ty do rąk osoby uprawnio-
nej do tych świadczeń”.  

Około 5 milionów 
złotych – tyle obecnie 
wynoszą zaległości 
fi nansowe wobec 

 Każdy organ podat-
kowy zobowiązany jest do 
skutecznego ściągania na-
leżności w sposób zdefi nio-
wany przepisami prawa. 
Do czynności prezydentów, 
wójtów i burmistrzów nale-
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rzystane do realizacji wie-
lu inwestycji poprawiają-
cych jakość życia miesz-
kańców – informuje Kry-
stian Wan z chocianow-
skiego ratusza. 

uciążliwa dla dłużni-
ka, to jednak nie ma 
wpływu na wypłatę 
wynagrodzeń dla je-
go pracowników. Re-
guluje to przepis art. 

81 kodeksu postępowa-
nia egzekucyjnego w ad-

ministracji, który w  § 4 
stanowi, że „zakaz wy-
płat” z zajętego rachunku 
„nie dotyczy wypłat na bie-
żące wynagrodzenia za pra-
cę oraz na zasądzone ali-
menty i renty o charakte-
rze alimentacyjnym”. Wy-
starczy, że dłużnik-praco-

Ściągną należności od dłużników, 
ale nie dotknie to pracowników

N a poniedziałkowej sesji Henryk Osoliński 

Mieszkańcy 
wybrali 
nowego radnego
Henryk Osoliński uzyskał 
najwięcej głosów 
w styczniowych wyborach 
uzupełniających do Rady 
Miejskiej w Chocianowie. 
Zwycięzca zajął miejsce Izabeli 
Szwed, która z powodów 
osobistych zrezygnowała 
z mandatu. Przed nowym 
członkiem rady teraz trudne 
zadanie, ponieważ będzie 
musiał zmierzyć się 
z problemami mieszkańców 
okręgu numer 5, a także z... 
niektórymi radnymi.
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Ważna umowa 
dla chocianowskiej 
szkoły
„Europejski system szkolenia zawodowego dla 
dolnośląskiego rzemiosła” to kolejny projekt 
edukacyjny, który otwiera uczniom Zespołu 
Szkół w Chocianowie nowe możliwości zdobycia 
doświadczenia.

Porozumienie partnerskie w tej spra-
wie zostało podpisane we Wrocła-
wiu przez dyrektor Dolnośląskiej Izby 
Rzemieślniczej Magdalenę Łubkow-
ską i dyrektor Zespołu Szkół w Cho-
cianowie Bożenę Wiszniewską.
W ramach porozumienia 
zorganizowane zostaną 
staże zawodowe. Pierwsza 
okazja nadarzy się już w marcu. 
Grupa uczniów będzie miała moż-
liwość wyjazdu do Danii i Niemiec 
na trzytygodniowe staże.
– Jesteśmy jedną z siedmiu szkół 

na Dolnym Śląsku, które podpisa-
ły porozumienie z Izbą Rzemieśl-
niczą – mówi wicestarosta polko-
wicki Krzysztof Nester, który 
uczestniczył w spotkaniu. – Ma-
my nadzieję, że nasza współpraca 
w miarę upływu czasu będzie się 
rozwijała, a dzięki temu młodzież 
zyska nowe doświadczenia i wie-
dzę, które wykorzystają na swojej 
ścieżce zawodowej – dodaje.
Koordynatorem projektu w cho-
cianowskiej szkole jest Beata Rol-
ska.  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych to nowoczesna, przyjazna uczniom 
placówka, której motto brzmi: “Łączymy tradycje z nowoczesnością”.

W szkole, oprócz zadań 
statutowych, realizowa-
nych jest wiele działań wy-
nikających z potrzeb spo-
łeczności lokalnej. Mieści 
się tu fi lia biblioteki miej-
skiej i klub sportowy “Re-
laks”. Na wyremonto-
wanym poddaszu szkoły 
w 2019 roku powstała Izba 
Pamięci, którą chętnie od-
wiedzają zarówno naj-
młodsi mieszkańcy Szklar, 
jak i seniorzy. Osoby star-
sze są także częstymi go-

śćmi placówki podczas re-
gularnie organizowanych 
wieczornic historycznych, 
w trakcie których mogą 
podzielić się z młodzie-
żą wspomnieniami z okre-
su swojej młodości. Week-
endy to czas na sporto-
wy relaks dla dorosłych, 
np. podczas parafialnego 
turnieju piłki siatkowej. 
Także wieczorami w dni 
powszednie w szkole tęt-
ni życie. Przy współpra-
cy z sołtysem Szklar Dol-

nych Dorotą Janusz od po-
niedziałku do czwartku re-
gularnie odbywają się za-
jęcia językowe fi nansowa-
ne ze Środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego, w ramach projektu 
“Znajomość języków ob-
cych i obsługi komputera 
furtką do większych szans 
na rynku pracy”. Ucznio-
wie popołudniami trenu-
ją taniec nowoczesny i te-
nis ziemny.

– Moim marzeniem jest 
stan, w którym w szkole za-
wsze tętni życie. Uważam, 
że każda godzina, gdy pla-
cówka jest pusta, to godzi-
na stracona. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
do korzystania z naszych 
obiektów – mówi dyrek-
tor szkoły Jacek Nowicki. 
– W okresie zbliżających się 
ferii zimowych przeprowa-
dzimy wiele ciekawych za-
jęć dla najmłodszych – za-
chęca.  

Szkoła w Szklarach 
Dolnych zaprasza! 

D odajmy, że wpłat można także doko-
nywać gotówką – w kasie Banku Spół-
dzielczego w Chocianowie. Pracownik 
banku nie będzie pobierał przy tym żad-

nych prowizji czy opłat, co nie spowoduje dodat-
kowych kosztów. Jednocześnie UMiG informuje 
o możliwości uregulowania opłaty skarbowej po-
przez terminal POS, czyli urządzenie elektronicz-
ne umożliwiające akceptację kart płatniczych i in-
nych instrumentów płatniczych (telefonów komór-
kowych, BLIK) lub świadczenia usług dostarczone 
przez First Data Polcard.

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną też 
płatności „masowe”. Oznacza to, że każdy podat-
nik czy też inna osoba będąca płatnikiem należ-
ności wobec gminy Chocianów zostanie poinfor-
mowana o indywidualnym koncie, na które będzie 
mogła wnosić należne opłaty. 

W urzędzie 
już nie 
zapłacisz 

Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie 
informuje, że wszelkie wpłaty z tytułu 
podatków i opłat lokalnych oraz innych 
należności na rzecz gminy  należy 
dokonywać przelewem na konto w Banku 
Spółdzielczym w Przemkowie – Filia 
Chocianów, mającego swoją siedzibę 
w Chocianowie przy ulicy Plac Wolności 14. 
Numer rachunku bankowego do wpłat: 
39 8653 0004 0000 0089 1321 0001.
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Przypominają o opłacie za groby
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Chocianowie przypomina 
o konieczności dokonywania opłaty przedłużającej 
ważność miejsca pochówku na kolejne 20 lat.

Opłata dotyczy wszystkich zainteresowanych osób, których bliskich pocho-
wano na chocianowskim cmentarzu komunalnym 20 lat temu. Brak uiszcze-
nia opłaty przedłużającej oznacza wyrażenie zgody na ponowne wykorzy-
stanie grobu w celu dokonania nowego pochówku. Wysokość opłaty określa 
uchwała Rady Miejskiej z 2019 roku. Obecnie wynosi ona 300 zł za mogiłę 
osoby dorosłej oraz 150 zł za mogiłę dziecka.
Zapłatę aktualizacyjną należy wnieść w biurze zarządcy cmentarza – MZG-
KiM w Chocianowie (ul. Głogowska 14) po uzyskaniu faktury VAT. Zakład 
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 15. 

Ptasia 
grypa 
w okolicy!
Niepokojące informacje docierają 
do nas z dwóch przyległych do 
gminy Chocianów powiatów, gdzie 
potwierdzone zostały ogniska ptasiej 
grypy. Pierwszy przypadek H5N8, bo 
tak fachowo nazywa się odmiana tego 
wirusa, odnotowano w gminie Chojnów. 

„Uwaga! Wysoce zjadliwa grupa ptaków – 
obszar zapowietrzony” – takie tablice można 
będzie już niebawem zobaczyć w ośmiu wsiach 
powiatów legnickiego i złotoryjskiego. Dolno-
śląskie służby próbują zapobiec dalszemu roz-
przestrzenianiu się wirusa. Wojewoda dolno-
śląski Jarosław Obremski wydał pierwsze roz-
porządzenie w tym zakresie. Wymienione są 
w nim miejscowości, w których niezbędne są 
szybkie działania izolujące zarażone ptactwo 
i powstrzymujące wirus od ekspansji.

Przypomnijmy, że w naszym regionie 
pierwszy przypadek tego szczepu ptasiej gry-
py odkryto w Strupicach, w gminie Chojnów. 
Dziś poważnie zagrożone chorobą są też po-
bliskie Pawlikowice, Budziwojów, Dzwonów 
i Gołocin. W obszarze zapowietrzonym, czyli 
położonym bezpośrednio przy ognisku cho-
roby i wymagającym szczególnych środków 
ostrożności, znalazły się też wsie z powiatu 
złotoryjskiego: Brochocin (gmina Zagrodno) 
oraz Podolany i osada Kolonia Kwiatów (gmi-
na Złotoryja).

W tych miejscowościach ptaki muszą być 
trzymane w odosobnieniu, w zamkniętych 
obiektach. Nie mogą mieć kontaktu z innym 
ptactwem, w szczególności dzikim. Miejsca, 
w których przechowywany jest drób, muszą 
być niezwłocznie oczyszczane i odkażane. Te 
same ograniczenia dotyczą pojazdów wjeż-
dżających na teren zapowietrzonych gospo-
darstw oraz mieszkających lub pracujących 
w nich ludzi.

Transport ptactwa, ściółki i nawozów na-
turalnych jest możliwy tylko za zgodą powia-
towego lekarza weterynarii. On też musi za-
akceptować organizację polowania i odłowu 
dzikich ptaków. Przez najbliższe cztery mie-
siące na tych terenach nie wolno będzie zor-
ganizować żadnych targów ani wystaw zwie-
rząt z udziałem ptaków.

Nieco mniej restrykcyjne środki ostroż-
ności obowiązują w pozostałych częściach 
gmin Chojnów, Zagrodno i Złotoryja, a tak-
że w gminach: Miłkowice i Krotoszyce. Zo-
stały one uznane za tereny zagrożone choro-
bą, na których ryzyko rozprzestrzenienia się 
wirusa jest bardzo wysokie. Na tej liście zna-
lazł się też cały Chojnów.

We wszystkich wymienionych miejsco-
wościach muszą stanąć tablice ostrzegające 
o wjeździe na niebezpieczny teren. Zarządcy 
dróg publicznych mają natomiast obowiązek 
wyłożyć specjalne maty dezynfekcyjne.  

W sali Starostwa 
Powiatowego 
w Polkowicach 
odbyła się roczna 
odprawa 
podsumowująca 
wyniki 
funkcjonariuszy 
Komendy 
Powiatowej 
Policji 
w Polkowicach 
za rok 2019. 

W  spo t k a n iu 
uczestn iczył 
K o m e n d a n t 
W o j e w ó d z -

ki Policji we Wrocławiu, nad-
inspektor Tomasz Trawiń-
ski. Wśród zaproszonych go-
ści obecni byli także przed-
stawiciele władz samorządo-
wych oraz wymiaru sprawie-
dliwości.

Odprawę rozpoczął mel-
dunek komisarza Łukasza Ra-
chwalskiego, naczelnika Wy-
działu Prewencji Komendy Po-
wiatowej Policji w Polkowicach 
złożony Komendantowi Woje-
wódzkiemu Policji we Wrocła-
wiu nadinspektorowi Toma-

szowi Trawińskiemu. Zastępca 
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Polkowicach, komisarz 
Tomasz Jagielski zaprezento-
wał i szczegółowo omówił wy-
niki pracy pionu kryminalne-
go. W spotkaniu udział wzię-
li samorządowcy z powiatu 
polkowickiego, w tym także 
burmistrz Chocianowa To-
masz Kulczyński.

W swoim wystąpieniu 
młodszy inspektor Waldemar 
Cichocki ocenił efektywność 
działań swoich podwładnych 
z wydziałów prewencji oraz 
ruchu drogowego w 2019 roku, 
a także przedstawił najważniej-
sze zadania, jakie zostały zre-

alizowane z zakresu prewencji 
kryminalnej.

Komendanci zgodnie pod-
kreślili, że uzyskanie satys-
fakcjonujących wyników było 
możliwe dzięki olbrzymiemu 
zaangażowaniu policjantów 

w codzienną służbę, wzorowej 
współpracy z innymi instytu-
cjami w procesie zapobiegania 
przestępstwom oraz w ich wy-
krywaniu. Komendant Powia-
towy Policji w Polkowicach 
młodszy inspektor Waldemar 
Cichocki podkreślił także istot-

ną i niezbędną rolę władz sa-
morządowych w codziennym 
funkcjonowaniu polkowickiej 
jednostki.

Nadinspektor Tomasz Tra-
wiński w wieńczącym odpra-
wę przemówieniu podzięko-

wał wszystkim służbom i in-
stytucjom współpracującym 
z polkowickimi funkcjonariu-
szami oraz policjantom i pra-
cownikom policji za duże zaan-
gażowanie i wysiłek, jaki wło-
żyli w pracę w minionym roku. 
 

W sali Starostwa 

Podsumowali 
ubiegłoroczną służbę 

 Komendanci zgodnie podkreślili, 
że uzyskanie satysfakcjonujących 
wyników było możliwe dzięki 
olbrzymiemu zaangażowaniu 
policjantów w codzienną służbę, 
wzorowej współpracy z innymi 
instytucjami w procesie zapobiegania 
przestępstwom oraz w ich wykrywaniu. 
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Walentynkowy 

bal po raz drugi!
Na drugi Walentynkowy Bal Charytatywny zaprasza 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Chocianowie. 
Podobnie jak przed rokiem, zabawa odbędzie się we 
Wrzosowym Tartaku.

Ubiegłoroczna impreza 
okazała się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. Jej pod-
stawowym celem było zebra-
nie pieniędzy na potrzeby 
uczniów, integracja środowi-
ska oraz budowanie życzliwe-

go klimatu wokół szkoły. Wiel-
kim sukcesem zakończyły się 
licytacje. Goście nie szczędzi-
li grosza, bawiąc się przy tym 
wyśmienicie. Pod młotek po-
szły między innymi dwie ko-
lonie językowe w Przemkowie 
oraz w Niemczech, które prze-
kazano zdolnym uczniów cho-
cianowskiej szkoły, znajdują-
cym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Furorę zrobiła również 
loteria fantowa z bardzo atrak-
cyjnymi nagrodami. Wszyst-
kie losy rozeszły się w mgnie-
niu oka.

To wszystko sprawiło, że 
w tym roku Rada Rodziców 
postanowiła zorganizować 
drugą edycję tego charytatyw-
nego balu. Odbędzie się on we 
Wrzosowym Tartaku w dzień 
Walentynek, czyli 14 lutego. 

Start o godz. 19. Udział w zaba-
wie jest płatny 150 zł za osobę. 
Zgłoszenia i wpłaty przyjmu-
je sekretariat szkoły przy ulicy 
Wesołej 16 do 25 stycznia.

Organizatorzy przewidu-
ją występy uczniów, niespo-
dzianki i liczne atrakcje, a tak-
że wspaniałą zabawę. Nie za-
braknie również przepyszne-
go menu oraz walentynkowej 
atmosfery. Całkowity dochód 
z imprezy zostanie przezna-
czony na rzecz uczniów Szkoły 
Podstawowej w Chocianowie.

 

 Goście nie szczędzili grosza, 
bawiąc się przy tym wyśmienicie. Pod 
młotek poszły między innymi dwie 
kolonie językowe w Przemkowie oraz 
w Niemczech, 

T akie pojemni-
ki z powodze-
niem funkcjo-
nują już w in-

nych samorządach, dzię-
ki czemu mieszkańcy rów-
nież w taki sposób mo-
gą wspomagać potrzebu-
jących z własnego oto-
czenia. Radny Paweł Bu-
jak do dostarczonego do-
kumentu dołączył także 
jeden z takich pojemni-
ków, który można już spo-

tkać w Polsce. – Dzięki po-
stawieniu w miejscu ogól-
nodostępnym takiego po-
jemnika, możemy zachę-
cić osoby z terenu miasta 
i wsi do segregacji tego ty-
pu odpadów. Zebrane na-
krętki można przeznaczyć 
na pomoc osobom potrze-
bującym lub fundacjom 
zbierającym pieniądze na 
szczytne cele – argumen-
tuje pomysłodawca.
 

T akie pojemni- tkać w Polsce. – Dzięki po-

Czy w Chocianowie 
staną pojemniki 
na zakrętki?
Do chocianowskiego ratusza 
wpłynęła niedawno 
interpelacja, by na terenie 
miasta pojawiły się pojemniki 
na plastikowe nakrętki, 
przeznaczone na cele 
charytatywne. Autorem 
pomysłu jest radny Paweł Bujak. 
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Karatecy 
z medalami
Za nami piąta edycja Noworocznego Turnieju w Karate Tradycyjnym 
„KARATE-DO CUP” o Puchar Burmistrza Miasta Czerwieńsk. 
W zawodach rywalizowało łącznie 213 zawodników oraz 17 drużyn. 
Naszą gminę reprezentowali wojownicy SENTOKAN Chocianów.

Turniej został roze-
grany w systemie pucha-
rowym z repasażami (ro-
dzaj baraży charaktery-
styczny m.in. dla wio-
ślarstwa, szermierki, ju-
do i karate – przyp. red.) 
w konkurencjach Kihon 
dla najmłodszych, KATA 
indywidualnych i KA-
TA drużynowych. W za-
wodach wzięło udział 11 
klubów z 5 województw: 
RKKT Zamość (woj. lu-
belskie), GKKT Głucho-
łazy z (woj. opolskie), 
HIRAKI Oleśnica, SEN-
TO-KAN Chocianów, 
CKTW Wrocław, DAK 
Wrocław (wszystk ie 
z Dolnego Śląska), SHO-
TA Piła (woj. wielkopol-
skie), a także z wojewódz-
twa lubuskiego: KON-
TRA Żary, NIDAN Zie-
lona Góra, JAGUAR Kro-

sno Odrzański i w roli go-
spodarza ABiRO Zielona 
Góra.

Chocianowscy ka-
ratecy swój start mogą 
uznać za udany. W dru-
żynowej kategorii KATA 
dziewcząt wywalczyli bo-
wiem srebrny medal, na-
tomiast indywidualnie 
mogą się poszczycić pię-
cioma krążkami. Zdoby-
li je: Amelia Wołkowicz 
i Jakub Pierzchnica (zło-

to), Hanna Kraszewska 
(srebro), Alicja Gruszka 
i Karolina Wróblewska 
(brąz).

Oprócz medalistów 
naszą gminę dzielnie re-
prezentowali również: 
Urszula Pawlik, Mateusz 
Bartyzel, Patryk Pawlik, 
Barbara Gruszka, Zo-
fia Wróblewska, Patryk 
Jankowiak, Oliwia Pluta 
i Igor Pierzchnica. 

 

Przedostatnie, czyli 15. miejsce 
w IV lidze oraz ćwierćfi nał 
Pucharu Polski – to pozycja 
startowa Stali Chocianów 
do rundy wiosennej sezonu 
2019/2020. Podstawowy cel dla 
zespołu to utrzymanie na tym 
szczeblu rozgrywkowym, lecz 
z pewnością warto powalczyć 
również o dobry wyniku 
w okręgowym pucharze.

W 16 jesiennych meczach 
Stal zdobyła jedynie 10 punk-
tów. Wygrane z Orkanem 
Szczedrzykowice i Prochowi-
czanką Prochowice oraz remi-
sy z Górnikiem Złotoryja, Or-
lą Wąsosz (dwukrotnie) i Lot-
nikiem Jeżów Sudecki pozwo-
liły po rundzie jesiennej zająć 
15 miejsce w tabeli IV ligi dol-
nośląskiej (grupa zachodnia). 
Podopieczni Wojciecha Grzy-
ba stanęli tym samym w trud-
nej, choć nie beznadziejnej, 
sytuacji, ponieważ do bez-
piecznego 12. miejsca tracą 
zaledwie 6 „oczek”.

Aby wiosną powalczyć 
o awans, zespół na pewno bę-
dzie potrzebował wzmocnień. 
Wąska kadra Stali już jesienią 

d a w a -
ła się moc-
no we znaki. 
Do tego stopnia, 
że w końcówce rundy 
zmuszony do wejścia na bo-
isko był sam szkoleniowiec 
Wojciech Grzyb, który dawał 
na murawie sporo jakości, 
jednak jak sam podkreślał – 
jego miejsce jest na ławce re-
zerwowych.

Zdecydowanie lepiej niż 
w lidze chocianowskiemu ze-
społowi idzie natomiast w Pu-
charze Polski, gdzie na pozio-
mie Podokręgu Legnica dotarł 
już do ćwierćfi nału. Po dro-
dze podopieczni Wojciecha 
Grzyba wyeliminowali Orzeł 
Wojcieszyn oraz Dąb Stowa-

rzy-
s z e -

nie Siedli-
ska. Teraz jed-

nak przed chocianowianami 
trudne zadanie, wszak przyj-
dzie im się zmierzyć ze zde-
cydowanym liderem legnic-
kiej okręgówki – Mewą Ku-
nice. Walka toczyć się będzie 
o awans do najlepszej czwór-
ki, która będzie o krok od fi -
nału. Przypomnijmy, że jest 
o co walczyć – zwycięzca Pu-
charu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Legnica zainkasuje 3 
tysiące złotych. Mecz fi nało-
wy odbędzie się w Chojnowie 
i będzie transmitowany na ży-
wo w TV Regionalna.pl. 

d a w a -
ła się moc-
no we znaki. 
Do tego stopnia, 
że w końcówce rundy 
zmuszony do wejścia na bo-

rzy-
s z e -

nie Siedli-
ska. Teraz jed-

nak przed chocianowianami 

Wiosną o utrzymanie 
i Puchar Polski

T reningi dla dzie-
ci będą podzielo-
ne na dwie gru-
py: Kinder (rocz-

niki 2011-2014) w godzinach 
od 17 do 18 – koszt 60 zł mie-
sięcznie oraz Kinder + Sport 
(roczniki 2007-2010) w go-
dzinach od 18 do 19.30 – 
koszt 70 zł miesięcznie.

– W lutym i marcu planu-
jemy prowadzić zajęcia raz 
w tygodniu,  a od kwietnia 
podzielimy dzieci na grupy 
dwurocznikowe, co pozwoli 
na bardziej dopasowane tre-
ningi – informuje Przemy-
sław Cedro z UKPS.

Przypomnijmy, że cho-
cianowska akademia będzie 
fi lią i partnerską szkółką Siat-
karskiej Akademii Uczniow-
skiego Klubu Piłki Siatkowej 
w Lubinie – klubem, który 
na co dzień prowadzi bardzo 
szerokie działania szkolenio-
we dla miejskich przedszkoli, 
szkół podstawowych, a tak-
że prowadzi drużyny ligowe 
i rozbudowany system szko-
lenia mini siatkówki.

– Mamy liczne sukcesy 
wojewódzkie: 5-krotni mi-

strzowie województwa w mi-
ni siatkówce, czy krajowe: 4., 
7., i 9. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w kategorii 
klas 4-6 szkół podstawowych 
i klubów – wylicza Przemy-
sław Cedro. – Nasze dzia-
łania w 2020 roku chce-
my przenieść z Lubina do 
Chocianowa, bo widzimy 
tu ogromny potencjał.  Do 
tego władze miasta są zainte-
resowane promocją Chocia-
nowa przez sport oraz inwe-
stowaniem w rozwój młode-
go pokolenia – dodaje twórca 
UKPS-u.

Trenerz y  pla nują 
w przedszkolach lekcje po-
kazowe dla pięcio- i sześcio-
latków oraz dla uczniów 
klas 1-6 szkoły podstawo-
wej.  Pozwoli to przedsta-
wić rodzicom ofertę szkole-
niową, a dzieci zaintereso-
wać uprawianiem siatków-
ki. Treningi dla młodszej 
grupy będą miały charakter 
gier i zabaw z elementami 
piłki siatkowej oraz rozwój 
cech psychomotorycznych, 
tak ważny w tym wieku. 
Grupa starsza będzie miała 
zmienione proporcje dzia-

łań z naciskiem na szkole-
nie techniczno-motoryczne.

Tworząc akademię 
w Chocianowie organiza-
torzy chcą szkolić dzieci, by 
rozwijać w nich pasję, po-
kazywać kierunki rozwo-
ju przez sport, dawać szan-
se na realizowanie marzeń 
o byciu zawodowym siatka-
rzem lub siatkarką, uczyć sa-
modyscypliny czy podsta-
wowych czynności życia co-
dziennego, przebywając np. 
na obozach. Zajęcia prowa-
dzone będą przez wykwali-
fi kowaną kadrę z uprawnie-

niami pedagogicznymi, tre-
nera PZPS, trenera II klasy 
Piłki Siatkowej i byłych siat-
karzy. Od maja planowane 
są także występy w turnie-
jach towarzyskich oraz wa-
kacyjne wyjazdy na siatkar-
skie obozy.

Zainteresowanych za-
praszamy do śledzenia pro-
fi lu akademii na Facebooku: 
Akademia UKPS Lubin. Będą 
tam zamieszczane wszelkie 
informacje związane ze szko-
leniami w Chocianowie. Na 
stronie UKPS będą natomiast 
relacjonowane wszystkie wy-
darzenia. Rodzice dzieci chęt-
nych do udziału w pierw-
szym bezpłatnym treningu 
(3 lutego) mogą zapisać swoje 
pociechy telefonicznie, dzwo-
niąc pod nr 783-251-025 lub 
drogą mailową, pisząc na ad-
res: cedro.przemyslaw@gma-
il.com.  

T
niki 2011-2014) w godzinach 
od 17 do 18 – koszt 60 zł mie-
sięcznie oraz Kinder + Sport 
(roczniki 2007-2010) w go-
dzinach od 18 do 19.30 – 
koszt 70 zł miesięcznie.

jemy prowadzić zajęcia raz 
w tygodniu,  a od kwietnia 
podzielimy dzieci na grupy 
dwurocznikowe, co pozwoli 
na bardziej dopasowane tre-
ningi – informuje Przemy-
sław Cedro z UKPS.

cianowska akademia będzie 
fi lią i partnerską szkółką Siat-
karskiej Akademii Uczniow-
skiego Klubu Piłki Siatkowej 
w Lubinie – klubem, który 
na co dzień prowadzi bardzo 
szerokie działania szkolenio-
we dla miejskich przedszkoli, 
szkół podstawowych, a tak-
że prowadzi drużyny ligowe 
i rozbudowany system szko-
lenia mini siatkówki.

Siatkarska Akademia 
UKPS Chocianów 
zaprasza chłopców 
i dziewczynki 
z roczników 2007 - 2014 
na zajęcia sportowe , 
które odbywać się będą 
w każdy poniedziałek 
w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej 
w Chocianowie przy 
ul. Wesołej 16. Pierwsze 
zajęcia, które 
zaplanowano na 
3 lutego, będą bezpłatne. 
To idealna okazja dla 
dzieci, aby przekonały 
się, czy siatkówka może 
stać się ich pasją.

Rozpocznij wielką 
przygodę z siatkówką!


