
Darmowy Internet dla mieszkańców
To była jedna z flagowych obietnic wyborczych Tomasza 
Kulczyńskiego. Bezpłatny Internet w mieście oraz na wsiach, a także 

bazująca na tym sieć monitoringu. 
Wszystko wskazuje na to, że już 
wkrótce stanie się to faktem, 
ponieważ gminie Chocianów udało 
się pozyskać niezbędne środki na 
realizację tego zadania.
 str. 3
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PZPN zorganizuje 
imprezę
w Chocianowie 
Pierwotnie wydarzenie miało 
się odbyć w Lubinie, jednak 
ostatecznie Polski Związek Piłki 
Nożnej postanowił przenieść je do 
Chocianowa. W dniach 6-8 grudnia 
w naszej hali odbędą się Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski Kobiet w Futsalu 
do lat 18. W turnieju udział weźmie 16 
zespołów, które będą reprezentowały 
wszystkie polskie województwa.    str. 10

  Czas na zmiany” – z takim hasłem do wyborów 
samorządowych w 2018 roku szedł Tomasz Kulczyński 
i takie zmiany już widać po pierwszym roku jego 
urzędowania, który mija za kilka dni, bo 19 listopada. 

P rzez ten okres samorząd mocno się 
rozwinął, co mieszkańcy dostrzega-
ją na każdym kroku. Początki były 
trudne, jednak, jak podkreśla sam 

zainteresowany, było warto, bo teraz widać 
prawdziwe owoce jego pracy. Nie brakowało 
zarówno wyjątkowych wydarzeń, jak konse-
kwentnego realizowania mniejszych i więk-
szych inwestycji. To powoduje, że w porów-

naniu z poprzednimi włodarzami Chociano-
wa, jego osiągnięcia już teraz wyglądają im-
ponująco. W związku z tym, pokusiliśmy się 
na obszerne podsumowanie tego, co udało 
się już zrealizować burmistrzowi Kulczyń-
skiemu.

 

 Więcej na str. 6-9

STAL ZAGRA BEZ 
KIBICÓW

 PODCZAS NIEDAWNEGO MECZU IV LIGI 
PIŁKI NOŻNEJ W CHOCIANOWIE DOSZŁO DO 

NAGANNEGO ZACHOWANIA KIBICÓW MIEJSCOWEJ 
DRUŻYNY. STAL ZOSTAŁA UKARANA GRZYWNĄ 

W WYSOKOŚCI 2 TYS. ZŁ ORAZ ZAKAZEM UDZIAŁU 
KIBICÓW W DWÓCH NAJBLIŻSZYCH SPOTKANIACH 

W CHOCIANOWIE.                              STR. 2

DYNAMICZNY 
ROZWÓJ 
W PIERWSZYM ROKU URZĘDOWANIA 
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Ekrany 
akustyczne 
w Chocianowie? 
Mieszkańcy 
zadecydują
W ostatnich tygodniach 
coraz częściej mówi 
się o uciążliwym 
hałasie, który dobiega 
z terenów zajmowanych 
przez fi rmę Smulders. 
W związku z tym, 
w urzędzie zaczęto 
poważnie zastanawiać 
się nad zamontowaniem 
w tym miejscu ekranów 
akustycznych.

Decyzję o rozpoczęciu kon-
sultacji społecznych podjął 
burmistrz Chocianowa To-
masz Kulczyński, który chciał-
by poznać zdanie mieszkań-
ców ulicy Kolonialnej i Spor-
towej w tej sprawie. Jeśli po-
twierdzą oni doniesienia o du-
żym hałasie, to najprawdopo-
dobniej w najbliższym czasie 
pojawią się tam ekrany aku-
styczne. 

– Zdanie mieszkańców jest 
dla mnie bardzo ważne, dla-
tego postanowiłem przepro-
wadzić konsultację społeczne. 
Koszt takiego przedsięwzięcia 
jest praktycznie żaden, a my 
będziemy mogli poznać sta-
nowisko chocianowian w tej 
sprawie – mówi Tomasz Kul-
czyński.

Aby oddać ważny głos na-
leży wypełnić kartę dostęp-
ną w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Chocianowie lub wysłać ją 
elektronicznie na adres e-ma-
il: konsultacje@chocianow.pl. 
Głosować mogą tylko miesz-
kańcy ulicy Kolonialnej i Spor-
towej. Konsultacje potrwają do 
29 listopada.

Drakońska kara dla Stali! Klub słono zapłaci za kibiców
2 tys. zł grzywny i dwa najbliższe mecze bez udziału publiczności – to kara, jaką nałożył na Stal Chocianów Wydział Dyscypliny 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu. Powód? Skandaliczne zachowanie kibiców, którzy podczas niedawnego 
meczu Stali z zespołem KS Legnickie Pole spalili fl agę rywali.

Podczas sobotniego me-
czu, chocianowscy kibice 
wywiesili skradzioną kil-
ka lat temu fl agę KS-u Le-
gnickie Pole, z którym te-
raz rozgrywali spotkanie. 
Jak łatwo się domyślić, nie 
miał być to gest przyjaźni 
z przeciwnikiem, lecz de-
monstracja niezrozumia-
łej nienawiści. Chwilę póź-
niej z fl agi pozostał już tyl-
ko popiół. Wszystko to na 
oczach związkowego ob-
serwatora, który oglądał 

ten mecz z wysokości try-
bun.

Było więc jasne, że 
podczas środowego zebra-
nia Wydziału Dyscypli-
ny we Wrocławiu (za roz-
grywki IV ligi odpowiada 
Dolnośląski Związek Pił-
ki Nożnej, a nie Podokręg 
Legnica) zostanie podjęta 
decyzja o wymiarze kary 
dla zespołu. Ta okazała 
się bardzo wysoka.

– Klub Stal Chocianów 
został ukarany karą fi-
nansową 2 tys. zł oraz za-

kazem uczestnictwa ki-
biców w dwóch meczach 
w Chocianowie za brak 
odpowiednego zabez-
pieczenia zawodów oraz 
za spalenie flagi druży-
ny przeciwnej – czytamy 
w ofi cjalnym komunika-
cie DZPN.

Klubowi wprawdzie 
przysługuje odwołanie, 
jednak ciężko będzie bro-
nić to, co wydarzyło się 
na stadionie w Chocia-
nowie. 
 

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. 

Kto wybuduje 
nową przychodnię 
w Trzebnicach? 

K ilka tygodni te-
mu burmistrz 
Chocianowa za-
prezentował wi-

zualizację nowego ośrodka 
zdrowia w Trzebnicach, co 
było kolejnym etapem prac 
związanych z budową takiej 
placówki w gminie. Od te-
go momentu podjęto szereg 

działań w tym kierunku, 
a jednym z nich jest ogło-
szony niedawno przetarg.

– Nowy ośrodek zdrowia 
w Trzebnicach to był jeden 
z priorytetów w pierwszych 
miesiącach mojej kadencji. 
Obiecałem go, więc słowa do-
trzymam pomimo tego, co 
próbowała wmówić opinii 

publicznej opozycja. Poza sa-
mym budynkiem, w najbliż-
szej okolicy poprawiona zosta-
nie też pozostała infrastruk-
tura, czyli drogi wewnętrzne, 
ogrodzenie, oświetlenie oraz 
parking, by komfort korzysta-
nia z placówki był jeszcze wyż-
szy – mówi burmistrz Chocia-
nowa Tomasz Kulczyński.

W nowej przychodni 
znajdzie się między inny-
mi gabinet internistyczny, 
zabiegowy,  stomatologicz-
ny, gabinet położnej i pielę-
gniarki środowiskowej, po-
mieszczenie pomocnicze, 
rejestracja czy też gabinet 
dzieci zdrowych i gabinet 
szczepień.  

K
zualizację nowego ośrodka 
zdrowia w Trzebnicach, co 
było kolejnym etapem prac 
związanych z budową takiej 
placówki w gminie. Od te-
go momentu podjęto szereg 

Pod koniec 
października 
został ogłoszony 
przetarg na 
budowę 
ośrodka 
zdrowia 
w Trzebnicach. 
Do zrealizowania 
tej inwestycji 
konsekwentnie 
dąży Tomasz 
Kulczyński 
i wszystko 
wskazuje, że już 
wkrótce 
mieszkańcy 
będą mogli 
korzystać 
z nowoczesnego 
obiektu. 
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Skuteczny 
jak… 
Artur 
Wandycz
Nowa droga na odcinku Chocianowiec - Raków 
staje się faktem. To jedna z obietnic radnego Ar-
tura Wandycza, która została zrealizowana, 
dzięki owocnej współpracy z burmistrzem To-
maszem Kulczyńskim.
Już od początku kadencji radny Artur Wandycz 
zabiegał o poprawę fatalnej nawierzchni drogi 
łączącej Chocianowiec z Rakowem. Rozmowy 
na ten temat toczyły się także ze starostą po-
lkowickim podczas jego wizyty w Chocianowie. 
– Rozmawiałem z panem Kamilem Ciupakiem 
na temat tej inwestycji. Miedzy innymi od pani 
sołtys Rakowa wiem, że ta droga wymagała 
gruntownej naprawy. Jest to ważne zwłaszcza 
teraz, gdy do tej miejscowości dojeżdża bez-
płatna komunikacja. Cieszę się, że od strony 
Chocianowca można dojechać do Rakowa. Li-
czę, że dalsza część drogi powiatowej w kierun-
ku Rokitek przez Raków do drogi wojewódzkiej 
również zostanie poprawiona. Mieszkańcy cze-
kają na to już od kilkudziesięciu lat – mówi rad-
ny Artur Wandycz.
To kolejna inwestycja w naszej gminie, która 
znacząco wpłynie na poprawę jakości życia 
mieszkańców.  

D armowy Internet to 
popularne narzędzie 
umożliwiające lu-
dziom dostęp do in-

formacji. Już niedługo mieszkań-
cy Chocianowa będą mieli okazję 
się o tym przekonać. Wszystko za 
sprawą rozmieszczonych w mie-
ście punktów HotSpot. Pod ko-
niec sierpnia radni gminni wy-
razili wolę budowy publicznej, 
w pełni darmowej, sieci dostępu 
do Internetu. Szybko rozpoczęto 
starania o unijne fundusze na ten 
cel. I udało się! W ramach projek-
tu „Łącząc Europę” - CEF Tele-
com, gmina Chocianów otrzy-
mała całość potrzebnej na in-
westycję kwoty, czyli 130 tys. zł! 
Środki te zapewnią pokrycie za-

planowanych wydatków w stu 
procentach.

– Prawda jest taka, że w tych 
czasach bezpłatny Internet w ca-
łej gminie daje wielkie możliwo-
ści samorządowi. Realizujemy ten 
projekt i już myślimy o kolejnym, 

by w przyszłości zwiększyć bezpie-
czeństwo mieszkańców zarówno 
miasta jak i wsi poprzez wykorzy-
stanie sieci także do gminnego mo-
nitoringu – mówi Tomasz Kulczyń-
ski, burmistrz Chocianowa. 

Inicjatywa WiFi 4 EU wdrażana 
przez Komisję Europejską ma na ce-
lu zapewnienie bezpłatnej ogólno-
dostępnej sieci Wi-Fi dla mieszkań-
ców i turystów do 2020 r. na obsza-
rze od 6 do 8 tys. gmin w całej UE. 
Punkty z darmowym Internetem 
będą umieszczone m. in. w świe-
tlicach, parku, placach i budyn-
kach publicznych. Teraz gmina ma 
18 miesięcy na wdrożenie zadania 
w życie. Prędkość pobierania da-
nych musi być na poziomie co naj-
mniej 30 Mb/s.  

Najpierw 
bezpłatny 
Internet, 

D
formacji. Już niedługo mieszkań-
cy Chocianowa będą mieli okazję 
się o tym przekonać. Wszystko za 
sprawą rozmieszczonych w mie-
ście punktów HotSpot. Pod ko-
niec sierpnia radni gminni wy-
razili wolę budowy publicznej, 
w pełni darmowej, sieci dostępu 
do Internetu. Szybko rozpoczęto 
starania o unijne fundusze na ten 
cel. I udało się! W ramach projek-
tu „Łącząc Europę” - CEF Tele-
com, gmina Chocianów otrzy-
mała całość potrzebnej na in-
westycję kwoty, czyli 130 tys. zł! 
Środki te zapewnią pokrycie za-

To może być jedna 
z kluczowych 
inwestycji 
w gminie 
Chocianów w tej 
kadencji. 
Burmistrz Tomasz 
Kulczyński 
pozyskał środki na 
uruchomienie 
bezpłatnego 
Internetu dla 
mieszkańców 
w postaci HotSpot-
ów, a to pierwszy 
krok w kierunku 
wprowadzenia 
monitoringu 
w mieście. 

Zmiana godzin kursowania autobusów
Od września ruszyła nowa linia autobusowa nr 25 obsługująca trasę Chocianów – Polkowice, która 
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu. Jest to kolejne udogodnienie dla osób 
dojeżdżających do pracy i szkół. W najbliższych dniach zmienią się jednak godziny kursowania tych 
autobusów, o które zabiegali zwłaszcza mieszkańcy Chocianowa.

W związku z licznymi 
sugestiami osób korzysta-
jących z darmowej komu-
nikacji oraz m. in. miesz-
kańców Parchowa, podję-
to działania zmierzające do 
zmiany godzin odjazdów. – 
Dzięki merytorycznej i rze-
czowej współpracy z Łuka-
szem Puźnieckim oraz Ja-

nem Wójtowicz już od po-
łowy listopada zmienią się 
godziny odjazdów autobu-
sów bezpłatnej komunika-
cji z Polkowic do Chocia-
nowa – zapowiada Tomasz 
Kulczyński.

Najważniejsze zmiany 
będą dotyczyły godzin po-
rannych, kiedy to miesz-

kańcy na czas muszą do-
stać się do pracy lub szko-
ły oraz godzin popołudnio-
wych, kiedy zwykle ucznio-
wie kończą zajęcia szkolne. 
Odjazd przesunięto z godz. 
6:35 na 7:00 oraz z godz. 
12:45 na 14:50. Wiadomo 
też, że zmieni się trasa kur-
sowania samej linii nr 25. 

Autobus będzie teraz jeź-
dził przez cały Parchów, co 
aż o połowę skróci czas do-
jazdu do Polkowic. 

Na nowej trasie pojawią 
się również dwa nowe przy-
stanki (przy ul. Wesołej i ul. 
Trzebnickiej). 

 

 Punkty 
z darmowym 
Internetem będą 
umieszczone m. 
in. w świetlicach, 
parku, placach 
i budynkach 
publicznych. 

potem 
monitoring!
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Kasztany zamienili na pieniądze
Zbiórka kasztanów w Szkole Podstawowej w Parchowie została 
zakończona i rozliczona. Od 16 września do 15 października 
uczniowie, nauczyciele, rada rodziców oraz rodzice uzbierali 
wspólnie 2185 kg kasztanów.
– Informujemy, że na konto Rady Rodziców wpłynęły środki z ak-
cji KASZTANOBRANIE. Nieco więcej, niż wynikało ze wstępnych 
obliczeń. Udało się pozyskać dokładnie 1529,50 zł za 2185 kg 
kasztanów. Jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w akcji – 
czytamy na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej w 
Parchowie.
Zbiórka darów jesieni to dobry sposób promowania nawyków 
ekologicznych wśród uczniów i oszczędnego gospodarowania za-
sobami przyrody. Zebrane pieniądze trafiły na konto Rady Rodzi-
ców, którzy zdecydują, na co zostaną przeznaczone.
Warto dodać, że była to pierwsza tego typu akcja w Parchowie i 
prawdopodobnie nie ostatnia, o czym zapewniał dyrektor pla-
cówki Kamil Lis.  

r e k l a m a

Pierwsza taka wycieczka
Dzieci z punktów przedszkolnych w Trzebnicach i Żabicach pojechały na pierwszą wspólną wycieczkę do 
Lubina. Przedszkolaki, a zwłaszcza 3-latki, były ogromnie przejęte, ponieważ była to ich pierwsza w życiu 
wyprawa bez rodziców.

Najpierw maluchy zwie-
dziły Muzeum Historycz-
ne mieszczące się w miejsco-
wym ratuszu. Tam dowiedzia-
ły się, że miasto, które często 
odwiedzają, jest ściśle zwią-
zane z górnictwem. Dziecia-
ki miały okazję poznać pra-

cę górnika, elementy stroju 
galowego, a nawet mogły do-
tknąć kruszców wydobywa-
nych w kopalni, czyli miedzi 
i srebra. Przedszkolaki wzię-
ły też udział w quizie na te-
mat ciężkiej pracy w kopal-
ni. Następnie obejrzeli różne 

przedmioty pochodzące z lat 
70. ubiegłego wieku: kompu-
ter, pralkę, telewizor, zabaw-
ki, telefon, latarki, a nawet fia-
ta 126p.

– Dzieci nie mogły uwie-
rzyć, że telewizory były takie 
grube i miały dużo guzicz-

ków. Bardzo im się spodoba-
ło, że mogły popisać na ma-
szynie do pisania – mówią 
opiekunowie.

Kolejnym etapem wy-
cieczki była wizyta w sali za-
baw „Mrowisko”. Dzieci z ra-
dością pobiegły na konstruk-
cje, ślizgawki, karuzele, do 
prawdziwych domków, kuch-
ni i kącików z klockami. Pa-
nie animatorki zorganizowa-
ły małym gościom różne za-
bawy, między innymi szuka-
nie mrówki Antka.

Wycieczka była bardzo 
udana, pełna pozytywnych 
emocji, których z pewnością 
na długo przedszkolaki nie za-
pomną. Szkoła zapewnia, że 
była to pierwsza, ale nie ostat-
nia taka wycieczka.  

Za nami II Gminny 
Turniej Historyczny 
z okazji 80. rocznicy 
Wybuchu II Wojny 
Światowej. Wydarzenie 
honorowym 
patronatem objęli: 
burmistrz miasta 
i gminy Chocianów 
Tomasz Kulczyński, 
wojewoda dolnośląski 
Paweł Hreniak, 
marszałek sejmu 
Elżbieta Witek oraz 
rektor Uczelni Jana 
Wyżykowskiego JM 
prof. dr Tadusz Kierzyk.

Turniej rozpoczął się punk-
tualnie o godzinie 10 w sa-
li gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Szklarach Dolnych. Za-
wody miały na celu zachęcić 
młodych mieszkańców na-
szej gminy do poznania prze-
szłości regionu oraz histo-
rycznego dziedzictwa Polski. 
– Mam nadzieje, że konkurso-
we zmagania będą przebiega-
ły w bardzo miłej, przyjaznej, 
fair play atmosferze. Nagrody 
na dzisiejszy turniej ufundo-
wał przede wszystkim bur-
mistrz miasta i gminy Cho-

cianów Tomasz Kulczyński 
– mówi Jacek Nowicki, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Szklarach Dolnych.

W  rywalizacji wzięli 
udział uczniowie podstawó-
wek z Chocianowa, Szklar 
Dolnych, Parchowa i  Trzeb-
nic. Testy historyczne, strza-
ły do tarczy, składanie radia 
czy marsz z przeszkodami to 
tylko niektóre z konkurencji, 
w jakich rywalizowali uczest-
nicy. Po prawie dwugodzin-
nych zmaganiach wyłoniono 
zwycięskie drużyny. Klasyfi-
kacja końcowa:

1.   SP w Szklarach  
Dolnych – 21 pkt.

2.  SP im. Reymonta 
w Trzebnicach  
– 20 pkt.

3.  SP w Parchowie  
–17 pkt.

4.  SP w Chocianowie

Dyrektor placówki Jacek No-
wicki przyznał również nagrodę 
specjalną dla najlepszego gracza 
turnieju. Za swoją aktywność 
i zaangażowanie voucher na wy-
cieczkę do Budapesztu otrzyma-
ła uczennica SP w Trzebnicach 
Aleksandra Korta.   

Zmagania młodych historyków 
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Wyjątkowy koncert w hali
W Hali Widowiskowo–
Sportowej 
w Chocianowie 
odbył się wyjątkowy 
koncert z okazji Święta 
Niepodległości. 
Swoje umiejętności 
artystyczne mieli 
okazję zaprezentować 
m. in. przedszkolaki 
oraz uczniowie szkoły 
podstawowej, którzy 
pięknie zaśpiewali 
znane pieśni 
patriotyczne.

„11 listopada 1918 roku 
Polska odzyskała wolność po 

123 latach zaborów. Chcemy 
uczcić to wydarzenie wspól-
nym słuchaniem i śpiewa-
niem pieśni, które towarzy-
szyły Polakom w czasie walk 
o niepodległość, jak rów-
nież w latach wolności” – 
tymi słowami rozpoczęto tę 
podniosłą dla najmłodszych 
mieszkańców uroczystość.

– Spotkaliśmy się tu, aby 
świętować wolność i nie-
podległość Polski. Mamy to 
szczęście, że nie musimy wal-
czyć, ani umierać za naszą 
Ojczyznę, ale teraz musimy 
o nią dbać, starać się dobrze 
uczyć i pracować. Warto być 

dumnym z tego, że jesteśmy 
Polakami i w święta narodo-
we, takie jak dzisiaj możemy 
wywiesić fl agę czy przypiąć 
biało-czerwony kotylion – 
mówiła Anna Świekatowska, 
wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Chocianowie.

Minutą ciszy uczniowie, 
nauczyciele, zaproszeni go-
ście i rodzice uczcili tych, 
którzy walczyli o naszą nie-
podległość. Nie zabrakło 
wzruszeń, wspomnień, hi-
storii oraz chwil zadumy. 
Uczniowie wysłuchali rów-
nież wiersza napisanego 
przez Teresę Marciniak, pre-

zesa Zarządu Koła Sybiraków 
w Chocianowie, która otrzy-
mała owację na stojąco.

W uroczystościach wzię-
li udział między innymi: Pa-
trycja Jugo, sekretarz Mia-
sta i Gminy Chocianów, Do-
rota Kyc, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Chociano-
wie oraz wicedyrektorzy An-
na Świekatowska i Ewa Swa-
ciak, Teresa Marciniak, pre-
zes Zarządu Koła Sybiraków 
w Chocianowie czy Anna Ja-
błońska, prezes Chocianow-
skiego Stowarzyszenia Pomo-
cy Dzieciom i Dorosłym Spe-
cjalnej Troski.  

B urmistrz Chocia-
nowa to osoba, 
która wielokrot-
nie udowadniała, 

że patriotyzm ma we krwi. 
Dlatego też łatwo było prze-
widzieć, że tak ważne ob-
chody jak te, upamiętniają-
ce odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, będą mia-
ły wyjątkowy wymiar. – Ko-
rzystając z długiego weeken-
du postanowiliśmy rozbudo-
wać uroczystości i podzie-
lić je na dwa dni. Poprzed-
nie edycje Chocianowskiego 
Biegu Niepodległości cieszy-
ły się sporym zainteresowa-
niem, dlatego na stałe wpi-
sał się on w kalendarz wy-
darzeń sportowo-patriotycz-
nych w Chocianowie – mówi 
Tomasz Kulczyński.

O randze wspomnianego 
biegu może świadczyć fakt, 
że wystartował w nim jeden 
z czołowych biegaczy w re-
gionie Tomasz Belgrau. Za-
wodnik nie miał problemu ze 
zwycięstwem na trasie. Tym 
razem sportowa rywalizacja 

nie była sprawą kluczową, 
ale uczczenie wyjątkowego 
święta. W poprzednich latach 
wielu mieszkańców gminy, by 
poczuć ducha patriotyzmu, 
musiało udać się do ościen-
nych miejscowości, gdzie or-
ganizowano podobne wyda-
rzenia. – Powtarzałem to wie-
le razy, ale powtórzę raz jesz-
cze. W chocianowianach drze-
mie niebywały potencjał, któ-

ry wystarczy tylko obudzić. 
Robimy to wspólnie od dłuż-
szego czasu i mam, że w kolej-
nych latach będziemy nasze 
wydarzenia jeszcze bardziej 
rozbudowywać – dodaje szef 
chocianowskiego samorządu. 

Po zakończonym biegu 
uczestnicy mogli skosztować 
wojskowej grochówki, która 
serwowana była w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej. Kil-

ka godzin póź-
niej w tym miejscu 

spotkało się kilkuset miesz-
kańców Chocianowa, którzy 
uczestniczyli w Koncercie Pol-
skiej Muzyki Rozrywkowej 
i Patriotycznej. Wykonawca-
mi byli muzycy  z Orkiestry 
Górniczej ZG Polkowice-Sie-
roszowice. – Nasza hala okaza-
ła się idealna do tego typu wy-
darzeń, dlatego warto pomy-
śleć o kolejnych takich inicja-
tywach – uważa chocianowski 
radny Paweł Bujak.

Niedzielna część obcho-
dów była już typowo trady-
cyjna. Najpierw w koście-
le pw. św. Józefa odprawiona 
została msza święta za ojczy-
znę, a następnie złożono kwia-
ty pod pomnikiem Józefa Pił-
sudskiego. W uroczystościach 
uczestniczyli także ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w Chocianowie oraz członko-
wie chóru Soli Deo. 

Chocianowianie świętowali 
niepodległość Polski 

W biegu wziął udział 
m.in. radny Paweł 
Bujak

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Chocianowie były wyjątkowe, ponieważ trwały 
aż dwa dni. W niedzielę mieszkańcy mogli uczestniczyć w III Chocianowskim Biegu Niepodległości oraz 
w koncercie muzyki patriotycznej, który po raz pierwszy odbył się w miejscowej Hali Widowiskowo-
Sportowej. W poniedziałek natomiast odbyła się oficjalna msza święta za ojczyznę, uroczysty apel oraz 
złożenie kwiatów. 
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Pierwszy rok burmistrza Tomasza Kulczyńskiego

Ośrodek Zdrowia 
w Trzebnicach

O budowie Ośrodka Zdrowia 
w Trzebnicach pisaliśmy już na str. 
2. Jak ważna jest to inwestycja wie-
dzą zwłaszcza ci, którzy mieli oka-
zję przebywać w obecnej placówce. 
Nowy Ośrodek Zdrowia w Trzeb-
nicach zagwarantuje nie tylko naj-
wyższy standard usług, ale także 
zwiększy mienie gminy Chocia-
nów, która będzie właścicielem te-
go budynku.

Rozbudowa sieci 
wodociągowych 

Kolejną rzeczą, z którą burmistrz 
Tomasz Kulczyński musiał się zmie-
rzyć to rozbudowa sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Dzięki za-
trudnieniu fachowców w Przedsię-
biorstwie Wodociągowo-Kanaliza-
cyjnym prace na terenie całej gmi-
ny zdecydowanie przyśpieszyły. 
Dobrym przykładem może być tu 
zakończenie pierwszego etatu bu-
dowy sieci wodociągowej w Rako-
wie. Do zakończenia inwestycji zo-
stało jeszcze kilka etapów, na któ-
re PWK złożyło wnioski do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Sieć wodociągową roz-
budowywano również w Chocia-
nowie oraz innych wsiach położo-
nych na terenie gminy. 

Modernizacja oraz 
naprawa gminnych 
fragmentów dróg

Ten punkt można by przydzie-
lić do różnych kategorii, ponie-
waż w wielu przypadkach mowa tu 
o inwestycjach, realizowanych przy 
udziale środków zewnętrznych. 
Tak było m.in. w przypadku drogi 
Chocianowcu, na którą pozyska-
no ponad 150 tys. zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego. Prawie pięciokrotnie 
więcej, bo ponad 730 tys. zł, uda-
ło się zdobyć w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Miejskie 
służby nie zapomniały też o innych 
odcinkach, gdyż, jak wiadomo, nie 
wszystkie drogi da się komplekso-
wo wyremontować od razu. Dlate-
go w pozostałych przypadkach po-
stawiono na stały kontakt z miesz-
kańcami, którzy chętnie wskazywa-
li MZGKiM fragmenty nawierzch-
ni, wymagające natychmiastowej, 
choćby doraźnej poprawy. 

 

INWESTYCJE  
Pierwszy rok urzędowania burmistrza Chocianowa to przede wszystkim okres, w którym przygotowywano duże inwestycje. Zadania będą realizowane zarówno 

w mieście, jak i na wsiach. Na potrzeby naszego podsumowania wybraliśmy trzy z nich, będące w naszej ocenie kluczowe.  

Podsumowanie
Inwestycje, podobnie jak i pozyskiwanie 

środków zewnętrznych to dwa aspekty, 
poprzez które ciężko oceniać włodarza gminy 
po pierwszym roku jego urzędowania. Każda 
z takich spraw wiąże się wieloma etapami, 
począwszy od pomysłu, poprzez projekt, 
uzyskanie zgód różnych organów, przetargi aż 
po wykonanie zadania. Czas na podsumowanie 
takich działań przyjdzie najpewniej po trzecim 
lub czwartym roku urzędowania, choć początki 
wyglądają obiecująco.

Wizualizacja Ośrodka Zdrowia w Trzebnicach

Modernizacja oraz naprawa gminnych fragmentów dróg Rozbudowa sieci wodociągowych 
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Pierwszy rok burmistrza Tomasza Kulczyńskiego
WYDARZENIA

Chocianowskie 
Dni Jagody 

W kampanii wyborczej ówcze-
sny kandydat na burmistrza Cho-
cianowa przekonywał mieszkań-
ców o tym, że większość imprez 
organizowanych w mieście war-
to przenieść do Parku Miejskiego 
i skorzystać z jego walorów. Począt-
kowo wielu sceptycznie podchodzi-
ło do organizacji Chocianowskich 
Dni Jagody przed Pałacem, jednak 
po samej imprezie nie było już żad-
nych złudzeń. Wydarzenie okazało 
się strzałem w dziesiątkę i co waż-
ne, pozostawiło także sporo moż-
liwości do rozbudowy tej imprezy 
na kolejne lata. Można powiedzieć, 
że już w pierwszym roku urzędowa-
nia Tomasz Kulczyński przywrócił 
blask imprezie, która w poprzed-
nich latach stawała się coraz mniej 
popularna. Idąc za ciosem, w wa-
kacje zorganizowano w tym miej-
scu wieczorki z muzyką klasyczną, 
które również cieszyły się sporym 
zainteresowaniem wśród chocia-
nowian. 

Traktor-jada 
w Chocianowcu

Druga edycja wydarzenia, które-
go pomysłodawcami w 2018 r. byli 
Artur Wandycz oraz Krzysztof Zdo-
bych. Traktor-jada już na stałe wpi-
sała się w kalendarz imprez, nie tyl-
ko miejskich, ale także całej gminy 
i konsekwentnie z roku na rok bu-
duje swoją rozpoznawalność w ca-
łym regionie. Ci, którzy uczestni-
czyli w jej ostatniej edycji nie mo-
gli czuć się zawiedzeni. Odbywa-
ły się m.in. wystawy maszyn rolni-
czych, rolnicze show, a także cieka-
we zawody sprawnościowe związa-
ne z rolnictwem. 

Sylwester 
w Chocianowie

W 2019 rok mieszkańcy miasta 
i gminy Chocianów weszli w szam-
pańskich nastrojach. To między in-
nymi również za sprawą organiza-
cji plenerowego Sylwestra w cho-
cianowskim Rynku. Ten wyjątko-
wy czas mieszkańcy mogli spędzić 
wspólnie w bardzo ważnym dla 
nich miejscu, bawiąc się przy mu-
zyce na żywo. Wydaje się więc, że 
plenerowy Sylwester na stałe wpi-
sał się kalendarz imprez i już za po-
nad miesiąc ponownie spotkamy 
się w jednym miejscu, świętując na-
dejście nowego 2020 roku.   

 

Miasto i gmina Chocianów stały się miejscem spotkań nie tylko mieszkańców, ale także turystów, którzy coraz chętniej nas odwiedzają. Z pewnością nie byłoby 
tak, gdyby nie imprezy, które po pierwszym roku urzędowania Tomasza Kulczyńskiego zostały wyniesione na zdecydowanie wyższy poziom. Mówi się o nich 

bardzo pozytywnie w całym regionie, a to oznacza, że ciężka praca włożona w ich organizację nie poszła na marne. 

PODSUMOWANIE:
Celowo nie wspomnieliśmy tutaj o imprezach, 

które zwiększyły swoją rangę w ostatnim roku, ale 
wcześniej już odbywały się w gminie Chocianów (np. 
dożynki). Mówiąc o wydarzeniach należy podkreślić, 
że nasza gmina, dzięki współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, stała się naturalnym partnerem do 
organizacji wszelkich imprez sportowych. 

Chocianowskie Dni Jagody 

Traktor-jada w Chocianowcu
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Pierwszy rok burmistrza Tomasza Kulczyńskiego
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW 

Procedury konkursowe, które obowiązują przy pozyskiwaniu środków są czasochłonne i wymagają sporego zaangażowania. Nierzadko proces ten trwa wiele 
miesięcy, a na rozstrzygnięcia niektórych czeka się czasami nawet dłużej. W związku z tym warto docenić, że już w pierwszym roku urzędowania Tomasza 

Kulczyńskiego udało mu się pozyskać ponad milion złotych na różne przedsięwzięcia. 

Bezpłatny Internet 
w całej gminie

Pozyskanie środków fi nan-
sowych na uruchomienie Hot-
Spotów w Gminie Chocianów 
to doskonała wiadomość nie 
tylko dla tych, którzy często 
korzystają z Internetu. Dzię-
ki tej inwestycji będzie można 
rozpocząć budowę sieci mo-
nitoringu w całej gminie, co 
znacząco wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Kwota ponad 130 tys. zł 
pozwoli na pokrycie w stu pro-
centach kosztów powstania 
sieci HotSpotów, które poja-
wią się m.in. przy świetlicach, 
w Parku Miejskim, na placach 
zabaw i budynkach publicz-
nych.

Promesa na 
przebudowy dróg

887 801 zł. to suma dwóch 
dotacji, które udało się pozy-
skać na poprawę stanu na-
wierzchni dróg w gminie Cho-
cianów. Ponad 700 tys. zł po-
chodzi z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Środki te zo-
staną przeznaczone na prze-
budowę nawierzchnię przy 
ulicach Szprotawskiej, Środko-
wej oraz pomiędzy ul. Wrzo-
sową i Jagodową w Chociano-
wie. Reszta to dotacja pocho-
dząca z budżetu wojewódz-
twa dolnośląskiego, która zo-
stanie przeznaczona na drogę 
w Chocianowcu. Biorąc pod 
uwagę braki w projektach za-
stane na początku kadencji – 
środki te można uznać za spo-
ry sukces i pozostaje liczyć na 
więcej w kolejnych latach.

 

Lekki wóz bojowy 
dla OSP Trzebnice

Środki na drogę w Chocia-
nowcu to nie jedyne fundusze, 
które w ostatnich miesiącach 
udało się zdobyć z budżetu 
Województwa Dolnośląskie-
go. Kolejne 100 tys. zł trafi ło 
do gminy Chocianów w for-
mie dofinansowania na za-
kup lekkiego wozu bojowego 
dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Trzebnicach. Nowy wóz 
służy już miejscowym ochot-
nikom, dzięki czemu znacznie 
poprawiło się bezpieczeństwo 
mieszkańców.

 

Podsumowanie
Tylko w przytoczonych przez nas 

przypadkach, łączna kwota pozyskanych 
środków w pierwszym roku urzędowania 
Tomasza Kulczyńskiego przekroczyła 
1 mln zł! W zestawieniu ujęliśmy jednak 
tylko kwoty przekraczające 100 tys. 
zł. Warto jednak pamiętać, że gmina 
pozyskała także wiele mniejszych 
grantów, których wartość to kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Za jeden z nich 
wyremontowano Świetlicę Wiejską 
w Chocianowcu. 

Lekki wóz bojowy dla OSP Trzebnice

Bezpłatny Internet w całej gminie
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Pierwszy rok burmistrza Tomasza Kulczyńskiego
STREFA MIEJSKA

Nowy szef chocianowskiego samorządu nie zapomniał również o tym, że warto dbać o komfort codziennego życia każdego mieszkańca. Poczyniono w tej 
kwestii bardzo duże starania, a fl agowym projektem, obiecanym jeszcze w kampanii wyborczej, jest bezpłatna komunikacja, którą mieszkańcy mogą swobodnie 

podróżować zarówno do Lubina, jak i Polkowic. 

Darmowa 
komunikacja

Wprowadzenie darmo-
wej komunikacji było jednym 
z głównych punktów zeszło-
rocznej kampanii wyborczej. 
Od samego początku inicjaty-
wy tej bronił ówczesny kandy-
dat na burmistrza Tomasz Kul-
czyński. Słowa zostały zamie-
nione w czyny i mieszkańcy 
mogą się już cieszyć z bezpłat-
nej komunikacji zarówno do 
Lubina, jak i do Polkowic. Do 
sieci bezpłatnych autobusów 
systematycznie dołączają kolej-
ne gminy, co może oznaczać, że 
wkrótce za darmo będzie moż-
na przemieszczać się po terenie 
całego Zagłębia Miedziowego. 

Oświetlenie 
miejskie

Miasto i gmina Chocianów 
realizuje projekt doświetle-
nia ulic i miejsc publicznych, 
przystanków a także niebez-
piecznych przejść dla pieszych 
na terenie całej gminy. Trwa-
ją też prace nad systematycz-
nym zwiększeniem oświetle-
nia w inteligentnej formie, co 
wyraźnie wpłynie na zmniej-
szenie zużycia energii. W tym 
miejscu warto również pod-
kreślić, że dzięki negocjacjom 
burmistrza Tomasza Kulczyń-
skiego udało się parafować 
nową umowę z TAURON-
-em, która gwarantuje kilku-
dziesięcioprocentowy spadek 
kosztów dla gminy za obsłu-
gę punktów oświetleniowych. 

Społeczna lodówka
Otwarcie Społecznej Lo-

dówki przy budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej było du-
żym wydarzeniem w całym re-
gionie. Wprawdzie takie miej-
sca funkcjonują w innych miej-
scowościach, jednak o takim 
standardzie nigdzie. Lodów-
ka Społeczna jest to przeszklo-
na witryna chłodnicza stojąca 
w miejscu publicznym, ogól-
nodostępnym. Zamysł jest bar-
dzo prosty: Masz za dużo jedze-
nia – wkładasz je do lodówki, 
a każda osoba może takim je-
dzeniem się podzielić. Dzięki 
temu zamiast wyrzucać nad-
miar jedzenia, dzielisz się nim 
z każdym, kto tego potrzebuje. 
 

Podsumowanie
W tej kategorii śmiało mogłoby się znaleźć jeszcze o wiele 

więcej punktów. Gołym okiem widać bowiem, że Chocianów 
w ciągu ostatniego roku zdecydowanie wypiękniał. Pojawiły 
się duże donice w kolorach gminy, które wpływają na estetykę 
kluczowych miejsc w mieście. Nie można zapomnieć też 
o duszkach w Rynku oraz w Chocianowcu. Zadbano również 
o odrestaurowanie wiat przystankowych, zabytkowego ujścia 
wody w centrum czy o remont schodów do świetlicy w Brunowie. 
Pojawiły się także psie pakiety, nowe kubły na odpady oraz 
deptak pomiędzy ulicą Wesołą a Polną.  

Społeczna lodówka

Tomasz Kulczyński podczas rozmów 
na temat darmowej komunikacji

Psie pakiety

Kolorowe donice w barwach gminy Chocianów



10  14 listopada 2019

Kolejne sukcesy 
karateków
W Wołczynie odbyła się Opolska Liga 
Karate Tradycyjnego pod patronatem 
Marszałka Województwa Opolskiego. 
W zawodach udział wzięło ponad 200 
zawodników z 14 klubów z całej Polski. 
Wśród nich znaleźli się również sportowcy 
Chocianowskiego Klubu Karate Sento-
Kan, którzy godnie reprezentowali naszą 
gminę.

Srebrny medal wywalczyła Hanna Kraszewska, zaś brązowe 
krążki przypadły w udziale Amelii Wołowicz oraz Annie i 
Piotrowi Roztoczyńskim. Tym razem bez „łupu” pozostali 
Nela Koperna, Patryk Pawlik oraz Patryk Jankowiak.
To już kolejne sukcesy i osiągnięcia Chocianowskiego Klubu 
Karate Do Shotokan ,,Sento-Kan’’. Wcześniej reprezentanci 
klubu uczestniczyli m.in. w Międzynarodowym Turnieju Ka-
rate Tradycyjnego we Wrocławiu, a także w XIII Pucharze 
Lubelszczyzny w Karate Tradycyjnym.
– W planach mamy zorganizowanie zajęć dla seniorów (pro-
gram 50+ ) oraz realizację programu z zakresu samoobrony 
dla kobiet – mówi sensei Wiesław Olewicz.  

Strefa Street Workout 
strzałem w dziesiątkę
Za nami pierwsze otwarte warsztaty Street Workout z wykorzystaniem masy własnego ciała, a to za sprawą 
nowo utworzonych obiektów sportowych, których głównym pomysłodawcą był burmistrz Chocianowa 
Tomasz Kulczyński oraz radny Piotr Wandycz.

Podczas  wa r sz t atów 
uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z podstawowymi za-
gadnieniami takimi jak: pra-
widłowa rozgrzewka, ćwicze-
nia bazowe, budowanie siły 
i wytrzymałości oraz przy-
gotowanie ciała pod elemen-
ty typu human flag, hand 

stand, back lever czy front le-
ver. Dwugodzinne zajęcia po-
prowadził Maciej Staszczak, 
ekspert w dziedzinie zakresie 
kalisteniki i street workout’u. 
W warsztatach udział wzięły 
młode osoby z terenu gminy 
Chocianów, w tym również  
radny Piotr Wandycz.

W Chocianowie takie 
warsztaty odbyły się po raz 
pierwszy, a to za sprawą no-
wo utworzonych stref do ćwi-
czeń. Przypomnijmy, że takie 
obiekty znajdują się w pobliżu 
ulicy Trzebnickiej czy Sporto-
wej. 

– Docelowo chciałbym, 

aby w każdej miejscowości 
w gminie Chocianów znaj-
dowała się strefa do ćwiczeń 
Street Workout. Po pierw-
szych warsztatach widzę, że 
młodzi ludzi interesują się 
tym rodzajem sportu – mó-
wi chocianowski radny Piotr 
Wandycz.  

M łodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski Kobiet 
w futsalu do lat 18 to 
impreza, która cie-

szy się wielkim zainteresowaniem 
w całym kraju, a kluby rywalizują 
o miano gospodarza tego prestiżo-
wego wydarzenia. W tym roku uda-
ło się to drużynie LUKS Ziemia Lu-
bińska, której trenerem jest członek 
Zarządu KS Stal Chocianów oraz jej 
były trener – Janusz Przybyło. To 
przede wszystkim dzięki niemu to 
właśnie w Chocianowie odbędzie 
się tak ważna impreza.

Aby docenić rangę wydarzenia 
wystarczy warto zauważyć, że do 
walki o Mistrzostwo Polski stanie 
16 drużyn z całego kraju. – Cieszę 
się, że udało nam zdobyć prawo 
do organizacji tego wydarzenia. 
Co roku jest ono organizowane 
bardzo profesjonalnie i tak też bę-
dzie i tym razem. Wystarczy pod-
kreślić, że z wszystkich meczów pro-
wadzona będzie transmisja na żywo, 
więc kibice w całej Polsce dowiedzą 
się o tym, że rywalizacja toczy się 
w Chocianowie – mówi Janusz Przy-
było, organizator zawodów.

Organizacja takich wydarzeń 
w Chocianowie to także dodatko-
wa szansa dla lokalnych przedsię-
biorców, ponieważ do naszego mia-
sta na kilka dni przyjedzie kilkaset 
osób prowadzących działalność go-
spodarczą. Z pewnością przełoży się 
to także na dochód dla lokalnych 
przedsiębiorców. To tylko pokazu-
je, że polityka miasta przyjaznego 
na wszelkiego rodzaju imprezy się 
sprawdza, ponieważ Chocianów po 
kilku miesiącach działań nasza gmi-
na stała się naturalnym partnerem 
dla sportowych związków.    

PZPN zorganizuje 
imprezę w Chocianowie

Gmina Chocianów coraz częściej staje się 
miejscem zauważalnym na piłkarskiej 
mapie Polski. Do tej pory organizowane 
imprezy miały zazwyczaj charakter 
regionalny bądź wojewódzki. Na początku 
grudnia do hali przy ulicy Kasztanowej 
zawita turniej, którego organizatorem 
będzie Polski Związek Piłki Nożnej.
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Wizyta przedstawicieli 
Zagłębia Lubin
To była nie lada gratka dla 
najmłodszych adeptów piłki nożnej 
w Chocianowie. Do miejscowej 
hali sportowej przyjechali 
przedstawiciele ekstraklasowego 
klubu KGHM Zagłębie Lubin, którzy 
odwiedzili nasze miasto 
w ramach akcji „Silni 
dzięki Wam”.

Podczas spotkania 
młodzi mieszkańcy 
naszej gminy 
wzięli udział 
w licznych za-
bawach i kon-
kursach z na-
grodami. Cho-
cianowscy fani 
znali wiele 
szczegółów 
związanych z pił-
karskim klubem, 
począwszy od zało-
żenia drużyny po wyniki 
ostatnich meczów. Dla 

osób, które wykazały się dużą wiedzą na temat 
Zagłębia Lubin otrzymały ciekawe upominki, 
w tym koszulkę z podpisami zawodników, czapki, 
skarpetki, getry.. Pozostali miłośnicy futbolu do-
stali pamiątkowe gadżety długopisy, opaski czy 
smycze.

Największą atrakcja spotkania oka-
zała się maskotka klubowa, 

czyli popularny krecik. 
Przedstawiciele mie-

dziowego klubu za-
dbali o to, by każ-

dy, kto przyszedł 
na spotkanie, 
znalazł coś dla 
siebie. Chocia-
nowscy fani 
KGHM Zagłę-
bie Lubin mają 
nadzieję, że by-

ło to pierwsze, 
ale nie ostatnie 

tego typu spotka-
nie. 

 

Zajęcia rugby 
w szkole w Parchowie
Dzięki staraniom dyrektora Szkoły Podstawowej w Parchowie Kamila Lisa, 
przy współpracy z Dolnośląskim Okręgowym Związkiem Rugby oraz Polskim 
Związkiem Rugby, już niedługo w placówce ruszy program „Upowszechnianie 
sportu dzieci i młodzieży - Rugby Tag”. Inicjatywa dofi nansowana jest ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W tym roku resort sportu 
przeznaczył na ten cel rekor-
dową dotację w wysokości 
1,5 mln zł. Tegoroczna edy-
cja programu odbywa się w 
11 województwach, w tym 
na Dolnym Śląsku i m. in. 
w gminie Chocianów. Zaję-
cia w szkole w Parchowie, po 
odbytym przeszkoleniu, po-
prowadzi nauczyciel wycho-
wania fi zycznego.

Rugby tag to jedna z od-
mian rugby, bardzo popular-
na w Irlandii. Zasady gry są 
nieco inne niż w przypadku 
tradycyjnego rugby. Z założe-
nia jest to sport bezkontakto-
wy, nie występują elementy 
ataku na zawodnika. Biorący 

udział w rozgrywkach rugby 
tag mają przyczepione na wy-
sokości bioder kolorowe ta-
śmy. Zatrzymanie przeciwni-
ka polega na zerwaniu szarfy 

(tag). Dyscyplina ta uczy gry 
zespołowej i koordynacji ru-
chowej, a przy tym jest świet-
ną zabawą. 

   

K urs UEFA PRO trwa kilkanaście mie-
sięcy i odbywa się w Białej Podla-
skiej. Co rok kwalifi kuje się na nie-
go od 20 do 25 chętnych, którzy po 

zaliczeniu mogą prowadzić zespoły na wszyst-
kich szczeblach rozgrywkowych w kraju. To 
oznacza, że jeśli Wojciech Grzyb ukończy kurs 
to Stal Chocianów będzie miała szkoleniowca, 
legitymującego się najwyższymi uprawnienia-
mi w IV lidze.

Paweł Janas w barwach reprezentacji Pol-
ski rozegrał 53 mecze w latach 1976-1984. Był 
członkiem reprezentacji Polski, która zajęła 3. 
miejsce na  Mistrzostwach Świata w Piłce Noż-
nej rozgrywanych w Hiszpanii w 1982 r. 20 
lat później został selekcjonerem reprezenta-
cji Polski, zastępując na tym stanowisku Zbi-
gniewa Bońka. Choć nie udało mu się wywal-
czyć awansu do Mistrzostw Europy w Portuga-
lii w 2004, pozostał na stanowisku i awanso-
wał z drużyną narodową do Mistrzostw Świata 
w Niemczech w 2006 r.. Biało-czerwoni prze-
grali wówczas dwa pierwsze mecze (z Ekwado-
rem 0:2 i Niemcami 0:1) i tym samym straci-
li szansę na awans do 1/8 fi nału, a krytyka Ja-
nasa przez kibiców i media była coraz większa. 
W ostatnim meczu nasi piłkarze pokonali Ko-
starykę 2:1. Jednak to zwycięstwo nie uchroni-
ło Janasa przed dalszą krytyką. Ostatecznie 11 
lipca 2006 r. na stanowisku zastąpił go Holen-
der Leo Beenhakker.   

Były selekcjoner 
reprezentacji 

odwiedził 
Chocianów!

To było nie lada 
wydarzenie w skali 

naszej gminy. Na 
stadionie Stali 

Chocianów pojawił się 
były piłkarz, a także 
trener reprezentacji 
Polski Paweł Janas. 

Wizyta selekcjonera 
związana była 

z kursem UEFA PRO, 
który odbywa aktualny 

trener Stali  Wojciech 
Grzyb.
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POZIOMO:
2.  Nowa dyscyplina sportu, którą 

będzie można uprawiać w SP 
w Parchowie

5. Futsalowy klub z Chocianowa
6.  Były selekcjoner reprezentacji 

Polski, który odwiedził 
Chocianów

8.  Zbierali je uczniowie, 
nauczyciele i rada rodziców 
SP w Parchowie

11.  Sensei Chocianowskiego 
Klubu Karate

12.  Organizator Chocianowskiej 
Karczmy Piwnej

PIONOWO:
1.  Dyscyplina sportowa, w której 

PZPN zorganizuje zawody 
w Chocianowie

3.  Otwarty punkt dostępu 
umożliwiający połączenie 
z Internetem

4.  Radny, który wywalczył drogę 
z Chocianowca do Rakowa

7.  Klub piłkarski z Ekstraklasy, 
który odwiedził Chocianów

9. Trener Stali Choclanów
10.  Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Szklarach Dolnych

CHOCIANOWSKA 
KRZYŻÓWKA

Czy 
wiesz, 
że 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chocianowcu poleca: 

RURKI Z KREMEM:

SMACZNEGO!

SKŁADNIKI:
  1/2 szklanki kaszy 

jaglanej
  1/4 szklanki mąki ryżowej
  4 łyżki oleju

  1/2 szklanki mleka
  2 łyżeczki proszku do 

pieczenia
  6 łyżeczek ksylitolu
  2 łyżki kakao

  4 jaja
  przyprawy do piernika
  spora garść daktyli 

świeżych lub 
suszonych

  sok wyciśnięty 
z 1 cytryny
  garść rodzynek
  1/4 szklanki wiórek 

kokosowych

SKŁADNIKI: 
CIASTO:
  pół kg mąki
  25 dag margaryny
  2 zółtka

  szczypta soli
  proszek do pieczenia
  szklanka śmietany

KREM:
  pół litra mleka
  3 żółtka
  2 budynie waniliowe

  3 łyżki cukru
  1 łyżka mąki pszennej
  1 łyżka mąki 

ziemniaczanej

 FIT PIERNIK Z KASZY JAGLANEJ

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wyrobić ciasto, badzo cienko rozwałkować i kroić 
paski o szerokości 2 centymetrów. Nawijać na foremki 
i piec na złoty kolor. Następnie wymieszać i ugotować 
budyń. Dwa jajka (wcześniej sparzone wrzątkiem) 

i 7-10 dag cukru ubić na parze. Utrzeć jedno masło, 
dodać wystudzony krem budyniowy i jajka ubite na 
parze. Wszystko zmiksować na jednolitą masę 
i napełniać rurki.

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO NIE WOLNO SPALAĆ:
 MUŁU I FLOTOKONCENTRATU
 WĘGLA BRUNATNEGO
  WĘGLA KAMIENNEGO, KTÓRY WEDŁUG DEKLARACJI 

PRODUCENTA ZAWIERA ZIARNO O ŚREDNICY PONIŻEJ 3 MM
 DREWNA O WILGOTNOŚCI POWYŻEJ 20 PROCENT

BEZ PROBLEMU MOŻEMY PALIĆ 
W PIECACH:
 WĘGLEM KAMIENNYM
 NIEMALOWANYM I NIEIMPREGNOWANYM DREWNEM
 EKOGROSZKIEM, PELLETEM, BRYKIETAMI DRZEWNYMI
 BRYKIETAMI ZE SŁOMY, ZBOŻEM  

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę dokładnie wypłukać w zimnej wodzie. Następnie gotować w szklance wody około 25 minut i pozostawić do 
ostygnięcia. Dokładnie zblendować kaszę wraz z kakao, mlekiem, jajkami, olejem, mąką, daktylami, cukrem 
i proszkiem do pieczenia. Masa powinna być gładka, puszysta i bez grudek. Do ciasta dodać wiórki kokosowe oraz 
rodzynki. Następnie wszystko delikatnie wymieszać przelać do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto 
piec 45 minut w temperaturze 180 stopni. Sok z cytryny podgrzać w rondelku a następnie wstrzyknąć go 
miejscami w ciepłe jeszcze ciasto. 


