
Burza w szklance wody…  
Burza w szklance wody – tak można 
określić doniesienia, którymi radna 
opozycji Anna Pichała próbowała 
zainteresować mieszkańców 
miasta i gminy Chocianów. Mowa 
o zarzutach w stosunku do radnego 
Artura Wandycza, który pobrał 
świadczenie w wysokości 400 złotych za 
przygotowanie kilkuset porcji grochówki...  s. 2 

Będzie żłobek!
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RUSZYŁA 

Na taką informację rodzice małych dzieci 
mieszkający w gminie Chocianów czekali 
od dawna. Wszystko wskazuje na to, że już 
niebawem w Chocianowie powstanie 
żłobek. W związku z tym rozpoczęło się 
gromadzenie wstępnych deklaracji 
potwierdzających chęć korzystania z 
usług placówki.  s. 7

Są pieniądze 
na drogi
Dzięki działaniom burmistrza 
miasta i gminy Chocianów Tomasza 
Kulczyńskiego i wsparciu wojewody 
dolnośląskiego Pawła Hreniaka 
nasza gmina pozyskała z Funduszu 
Dróg Samorządowych 730 801 
złotych. To już kolejne środki, 
które trafi ają do Chocianowa w tej 
kadencji.  s. 5

  Powiększa się sieć bezpłatnej 
komunikacji, która swój początek ma 
w Lubinie. Od poniedziałku, 9 września, 
mieszkańcy gminy Chocianów mogą korzystać 
z żółtych autobusów, kursujących już nie tylko 
do Lubina, ale także do Polkowic.  

O biecałem bezpłatną ko-
munikację do Lubina 
i Polkowic i teraz sta-
je się ona faktem. Dzię-

ki temu mieszkańcy Parchowa i Po-
gorzelisk będą mogli jeździć auto-
busami, nie ponosząc z tego tytułu 
żadnych kosztów – mówi burmistrz 
Chocianowa Tomasz Kulczyński.

Na konferencji prasowej po-
święconej darmowej komunika-
cji, oprócz burmistrzów Tomasza 
Kulczyńskiego i Łukasza Puźniec-
kiego, obecni byli również Lesław 
Golba, wójt gminy Jerzmanowa 
oraz Bartosz Chojnacki, wicewójt 
gminy Lubin. Ich obecność spowo-
dowana była szerszym porozumie-

niem w sprawie bezpłatnej komu-
nikacji. Dzięki temu, mieszkańcy 
Chocianowa będą mogli pojechać 
za darmo do Polkowic, a tam prze-
siąść się w bezpłatny autobus do 
Jerzmanowej.

 s. 5

 RADNA REZYGNUJE
IZABELA SZWED PODJĘŁA DECYZJĘ 

O REZYGNACJI Z PEŁNIENIA FUNKCJI RADNEJ 
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. STOSOWNE PISMO 

W TEJ SPRAWIE ZOSTAŁO DOSTARCZONE 
DO MAGISTRATU PO OSTATNIEJ SESJI. 

 STR. 2

BEZPŁATNA 
KOMUNIKACJA 
DO POLKOWIC!



2  19 września 2019

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. 

Wojewoda uznał skargę Pichały za niezasadną
Burza w szklance wody 
– tak można określić 
doniesienia, którymi 
radna opozycji Anna 
Pichała próbowała 
zainteresować 
mieszkańców miasta 
i gminy Chocianów. 
Mowa o zarzutach 
w kierunku radnego 
Artura Wandycza, który 
pobrał świadczenie 
w wysokości 400 złotych 
za przygotowanie 
kilkuset porcji 
grochówki...

Próba wymuszenia na 
radnym Arturze Wandyczu 
złożenia mandatu to kolej-
ny atak radnych związanych 
z burmistrzem Tomaszem 
Kulczyńskim.  Przypomnij-
my, że podczas jednej z se-
sji w obronie radnego Artu-
ra Wandycza stanęła sołtys 
Rakowa, która podkreślała, 
że z żadnym dotychczaso-
wym przedstawicielem w ra-
dzie nie współpracowało jej 
się tak dobrze. 

W całej sprawie nie chodzi 
jednak o to, czy komuś się do-
brze współpracuje, ale o to, by 
wszystko odbywało się w zgo-

dzie z prawem. Do całej sytu-
acji odniósł się więc wojewo-
da dolnośląski. – W odpowie-
dzi na Pani wniosek z dnia 2 
lipca 2019 r. o wydanie zarzą-
dzenia zastępczego stwier-
dzającego wygaśnięcie man-
datu radnego Rady Miejskiej 
w Chocianowie Artura Wan-
dycza informuję, że w ocenie 
Wojewody Dolnośląskiego 
nie zachodzą przesłanki uza-
sadniające stwierdzenie wy-
gaśnięcia mandatu radnego 
Rady Miejskiej w Chociano-
wie Artura Wandycza – czy-
tamy w piśmie, które wpłynę-
ło do rady.

Okazało się więc, że to ko-
lejna, nieudana próba zdys-
kredytowania radnych zwią-
zanych z burmistrzem Cho-
cianowa ze strony opozycji.
� 

Radna 
zrezygnowała
Izabela Szwed 
zrezygnowała z funkcji 
radnej rady miejskiej w 
Chocianowie. Po ostatniej 
sesji, w jej imieniu stosowne 
pismo złożył Norbert 
Piotrowski, przewodniczący 
klubu „Razem Dla 
Chocianowa”. 

 Z tego co udało nam się dowiedzieć, jako 
powód swojej decyzji Izabela Szwed 
wskazała sprawy osobiste. Przypomnij-
my, że jesienią 2018 roku wygrała ona 
wybory w okręgu nr 5. Zdobyła wtedy 86 
głosów, wyprzedzając Darię Szotkiewicz, 
Henryka Osolińskiego, Mateusza Sarżyń-
skiego, Marka Skornego oraz Andrzeja 
Bobera. 
 Niewykluczone, że przyczyną rezygnacji 
było zachowanie niektórych członków 
klubu „Razem Dla Chocianowa”, za które 
Izabela Szwed nie raz musiała się wsty-
dzić. Nie wiadomo również jak wygląda-
łaby reakcja jej klubowych kolegów, gdy-
by chciała odejść z „Razem Dla Chociano-
wa” i zostać radnym bez przynależności 
do jakiegokolwiek klubu.
Złożenie rezygnacji to dopiero pierwszy 
krok w kierunku zmian w radzie, następ-
nym jest wygaśnięcie mandatu, które 
stwierdza uchwała rady gminy. Wyga-
śnięcie mandatu radnego oznacza ko-
nieczność uzupełnienia składu rady gmi-
ny. Dopiero wtedy wojewoda zarządzi wy-
bory uzupełniające.   

F unkcję radne-
go sprawuję dla 
Państwa dobra. 
Członkostwo 

w komisji rewizyjnej było 
dla mnie bardzo ważne, 
ponieważ miałem realny 
wpływ na kształtowanie 
się decyzji rady – pisał na 
swoim profilu jeszcze ja-
kiś czas temu radny Nor-
bert Piotrowski.

Należy więc zadać py-
tanie, co się od tamtej po-
ry zmieniło? A może jest to 
efekt przysłowiowego my-
dlenia oczu mieszkańcom 
Chocianowa? Przypomnij-
my, że saga z powołaniem 
członka klubu „Razem Dla 
Chocianowa” trwa już od 
kilku miesięcy, lecz wcze-
śniej odmawiała udziału 
w niej Izabela Szwed. Pod-

czas piątkowej sesji taką 
propozycję otrzymał tak-
że przewodniczący klubu 
Norbert Piotrowski, któ-
ry jednak pokrętny spo-
sób próbował odpowie-
dzieć na konkretne pyta-
nie zadawane przez prze-
wodniczącego rady Janu-
sza Ślipko. 

Ostatecznie do komi-
sji rewizyjnej ponownie 

nie został wybrany nikt, 
choć koalicyjna więk-
szość proponowała już 
połowę osób znajdują-
cych w klubie. Cała sytu-
acja wygląda komicznie, 
ponieważ przez zacho-
wanie opozycji sesje co-
raz częściej przypominają 
„cyrk”, który często oglą-
damy w polskim Sejmie.   

 

Komisja rewizyjna 
przestała być 
ważna dla 
Piotrowskiego 
Dużo krzyków 
i pretensji, 
a koniec 
końców i tak 
brak chęci do 
pracy 
w komisjach – 
tak w skrócie 
można 
podsumować 
postawę 
radnego 
Norberta 
Piotrowskiego 
na ostatniej 
sesji.  
Podczas niej 
samorządowiec 
odmówił 
najpierw pracy 
w komisji 
skrutacyjnej,  
a następnie  
w komisji 
rewizyjnej.
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Powalczą o Sejm
Sześciu mieszkańców gminy Chocianów 
wystartuje w zbliżających się wyborach 
parlamentarnych. Wśród nich jest 
wiceprzewodniczący rady miejskiej Piotr 
Wandycz, który znalazł się na listach Koalicji 
Bezpartyjni i Samorządowcy. 

Piot r Wan-
dycz, który 
na co dzień 
p r a c u -
je w Pań-
s t w o -
wej Stra-
ży Pożar-
nej w Po-
lkowicach 
p r z e b o j e m 
wdarł się na li-
sty w wyborach do 
Sejmu. Autor rekordowego 
wyniku w zeszłorocznych 
wyborach samorządowych 
wystartuje z 7. miejsca z list 
Koalicji Bezpartyjni i Sa-
morządowcy. Na tej samej 
liście, lecz na 22. miejscu 
znalazła się też Katarzyna 
Tymińska. 

Również dwóch przed-
stawicieli na listach ma 
Koalicyjny Komitet Wy-
borczy Koalicja Obywatel-
ska. Wśród „ludzi Schety-
ny” znalazły się radne An-
na Pichała oraz Beata Rol-

ska, które wystar-
tują z 11. i 13. 

miejsca. Bio-
rąc pod uwa-
gę wyniki 
z ostatnich 
lat , trud-
no wyobra-
zić sobie, by 

mieszkańcy 
naszego regio-

nu zaufali przed-
stawicielom powiąza-

nym z Platformą Obywa-
telską.

4. miejsce na liście KW 
Konfederacja Wolność 
i Niepodległość zajął nato-
miast były radny Krzysz-
tof Mistoń. Nasza gmina 
ma jeszcze jednego kandy-
data – Magdalenę Jankow-
ską, która na co dzień jest 
członkinią partii Wiosna 
Roberta Biedronia, a w wy-
borach wystartuje z listy 
KW Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej.
� 

Niewiedza czy 
chwytanie się brzytwy?
Próba celowej manipulacji 
rodziców uczniów czy zwykła 
niewiedza? Takie pytanie 
można sobie zadać, odnosząc 
się do niedawnych rewelacji 
zaprezentowanych przez 
jeden z chocianowskich 
portali informacyjnych. Mowa 
oczywiście o cenach obiadów 
w szkołach.

– Nawiązując do informacji przed-
stawionych na jednym z chocianow-
skich portali internetowych informu-
jemy, że wzrost odpłatności za obia-
dy w szkołach podstawowych wyni-
ka wyłącznie ze wzrostu cen środków 
żywnościowych oraz faktu serwowa-
nia uczniom zdrowych i pełnowarto-
ściowych posiłków – czytamy w spe-
cjalnie wystosowanym komunikacie. 

Czy kwota 4,60 złotych za dwuda-
niowy obiad z kompotem i deserem 
jest ceną wygórowaną? Jest ona kon-
sekwencją twardej kalkulacji wyłącz-
nie artykułów spożywczych niezbęd-
nych do przygotowania posiłków (wy-
nikającą notabene z przeprowadzone-
go przetargu). To dostawcy warzyw, 
owoców, mięs, ryb, nabiału itd. kreu-
ją ceny rynkowe przekładające się na 
cenę obiadu.

Jednocześnie warto zaznaczyć, 
że zgodnie z art. 106 ust. 2 oraz ust. 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148) korzystanie z posiłków w stołów-
ce jest odpłatne, a do opłat ponoszo-
nych za korzystanie przez wychowan-
ków/uczniów z posiłków w placówce nie 
wlicza się wynagrodzeń pracowników 
i składek naliczanych od tych wyna-
grodzeń oraz kosztów utrzymania sto-
łówki. Te koszty pokrywa tylko i wy-
łącznie samorząd z budżetu gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę zauwa-
żyć należy, że rodzice pokrywają jedy-
nie koszt tzw. wsadu do kotła, a cena 
obiadu nie obejmuje kosztów zatrud-

nienia pracowników kuchni, kosztów 
zużytych mediów, jak też funkcjono-
wania kuchni i stołówki. Przewidzia-
ne do wydatkowania na ten cel środki 
fi nansowe w budżecie szkoły wynoszą 
348 tysięcy złotych.

W związku z tym warto sobie zadać 
następujące pytania i szczerze na nie 
odpowiedzieć: czy wzrost ceny obia-
du o 60 groszy (w miesiącu 12 zł) przy 
rosnącej cenie żywności to dużo? Czy 
chcemy karmić nasze dzieci niskiej 
jakości posiłkami, tylko dlatego, by 
utrzymać dotychczasowa cenę obia-
du? Można przecież zamiast ogórko-
wej podawać tzw. zupę na gwoździu… 

 

W  imieniu człon-
ków klubów rad-
nych „Tomasz 
Kulczyński 2018” 

oraz Prawo i Sprawiedliwość wzy-
wamy Pana jako przedstawiciela 
klubu „Razem dla Chocianowa” 
o podjęcie natychmiastowych 
działań mających na celu zaprze-
stanie szerzenia mowy nienawiści 
w Internecie, a w szczególności 
w mediach społecznościowych – 
apelują koalicjanci. 

W apelu znalazły się cytaty 
bezsprzecznie pogardliwych wy-
powiedzi takich jak: „nie potra-
fi ę okłamywać i mydlić ludziom 
oczy, nie jestem burmistrzem...”, 
„taczki i łysego odesłać tam skąd 
przyszedł”, „ja bym od razu kała-
cha i pozamiatane...”, „ja pir co za 
bezczelni złodzieje...”, „powinno 
być jak w Rosji kałasza i z dwóch 
dla przykładu reszta by się bała 
sięgnąć po publiczne pieniądze”. 

Warto podkreślić, że to zale-
dwie kilka cytatów, których na 
co dzień świadkami są miesz-
kańcy miasta i gminy Chocia-

nów. W apelu radni podkreśla-
ją, że bierna postawa pozosta-
łych członków klubu „Razem 
Dla Chocianowa”, a właściwie 

brak jakichkolwiek 
reakcji skutkuje na-
pędzaniem spirali 
nienawiści. 

W trakcie odczyty-
wania apelu przez rad-
nego Artura Wandy-
cza momentalnie na 
sali zrobił się chaos, 
który próbował wpro-
wadzić Piotr Piech, 
a także mocno po-
pierający „Razem dla 
Chocianowa”, mienią-
cy się dziennikarzem, 
Sławomir Tomczak vel 
Bazyl. Zadziwiać w ne-
gatywny sposób nie 
przestała także radna 
Pichała, która w trak-
cie sesji urządzała sobie 
„wycieczki” z telefo-
nem w ręku po sali ob-
rad. Ocenę takiego za-
chowania pozostawia-
my jednak Państwu...

Cały apel przygoto-
wany przez kluby „To-
masz Kulczyński 2018” 

oraz Prawo i Sprawiedli-
wość, podpisane przez obu prze-
wodniczących można przeczytać 
obok.  

Podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej 
w Chocianowie, 
przewodniczący klubu 
Tomasz Kulczyński 2018 
Artur Wandycz 
przeczytał apel 
przygotowany przez 
kluby będące w koalicji. 
Skierowany był on do 
opozycji z „Razem Dla 
Chocianowa”, 
a w szczególności do jej 
szefa Norberta 
Piotrowskiego.

brak jakichkolwiek 
reakcji skutkuje na-
pędzaniem spirali 
nienawiści. 

wania apelu przez rad-
nego Artura Wandy-
cza momentalnie na 
sali zrobił się chaos, 
który próbował wpro-
wadzić Piotr Piech, 
a także mocno po-
pierający „Razem dla 
Chocianowa”, mienią-
cy się dziennikarzem, 
Sławomir Tomczak vel 
Bazyl. Zadziwiać w ne-
gatywny sposób nie 
przestała także radna 
Pichała, która w trak-
cie sesji urządzała sobie 
„wycieczki” z telefo-
nem w ręku po sali ob-
rad. Ocenę takiego za-
chowania pozostawia-
my jednak Państwu...

Cały apel przygoto-
wany przez kluby „To-
masz Kulczyński 2018” 

Apelują
o zaprzestanie 
mowy 
nienawiści
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Gniazda os koło przedszkola
Już w ubiegłym tygodniu dzieci bawiące się na placu zabaw 
przy Przedszkolu Miejskim w Chocianowie skarżyły się na la-
tające owady. Osy były tak uciążliwe, że nie obeszło się bez 
interwencji miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po zgłoszeniu dyrekcji przedszkola na miejsce przybyli straża-
cy z jednostki OSP z Chocianowa, którzy zlokalizowała gniaz-
da i zabezpieczyli miejsca wylotu owadów. – Niestety przez 
kilka dni osy znalazły inne miejsce wylotu i problem powrócił 
– mówi jeden z pracowników placówki.
Kilka dni później znowu konieczna okazała się interwencja stra-
żacka w tym samym miejscu. Tym razem na pomoc przyjechały 
jednostki straży pożarnej z Trzebnic i Szklar Dolnych. Poza zabez-
pieczeniem terenu taśmą ostrzegawczą, strażacy spryskali spe-
cjalnym środkiem miejsca wylotów os w celu częściowego usunię-
cia problemu. Niestety z braku specjalistycznego sprzętu nie byli 
w stanie usunąć całych gniazd os, które znajdowały się głęboko 
w ziemi przy tylnych schodach prowadzących do przedszkola.
Ostatecznie zgłoszenie trafiło do Pogotowia Weterynaryjne-
go, które zajęło się sprawą i na dobre pozbyło się gniazd os 
z okolic przedszkola miejskiego.   

W Chocianowie znów szerzy się wandalizm
Zniszczone stelaże 
ekspozycyjne stojące 
na Placu Wolności 
w Chocianowie, 
wyłamane pręty, 
wyrwane zdjęcia, 
a nawet zdarte naklejki 
z logo miasta i gminy 
Chocianów – to efekt 
złośliwości ludzkiej 
czy może zwykłego 
wandalizmu? Otwartym 
pozostaje też pytanie, kto 
za tym wszystkim stoi…

Komu zależy na tym, aby 
Chocianów dalej stał w miej-
scu? Zdarte naklejki z logo 
miasta i gminy Chocianów 
mogą sugerować, że to celowe 
zachowania niektórych prze-

ciwników obecnej władzy 
i widocznych zmian na lepsze. 

Gmina inwestuje w psie 
pakiety, śmietniki, kwiet-
niki, girlandy czy wystawy. 
Wszystko po to, by w Chocia-
nowie żyło się lepiej i przyjem-
niej. Niestety wiele osób wciąż 
próbuje atakować poczynania 
burmistrza Tomasza Kulczyń-
skiego, co możemy przeczytać 
często w mediach społeczno-
ściowych. Dodajmy, że autora-
mi niepochlebnych wpisów są 
zwykle posiadacze anonimo-
wych kont. Ale słowa to jed-
no, a celowe i uporczywe nisz-
czenie wprowadzonych zmian 
w przestrzeni publicznej to już 
krok idący zdecydowanie za 
daleko. A może po prostu ko-

muś nie odpowiada, że w gmi-
nie Chocianów może być czy-
ściej i ładniej? Niewykluczo-
ne, że jest to bezsilność sta-
rych układów, które za nic nie 
chcą dopuścić do zmian na no-

we, lepsze. Jeśli to prawda, to 
należy zadać sobie pytanie, do 
czego jeszcze mogą się posu-
nąć takie osoby w przyszłości?

Warto podkreślić, że to 
nie jedyne zniszczenia, któ-
re w ostatnim czasie mia-
ły miejsce w Chocianowie. 
Kilka dni wcześniej ktoś po-
stanowił zniszczyć pojemniki 
na „Psie Pakiety”, nie wspo-
minając już o śmietnikach czy 
innych drobniejszych uszko-
dzeniach.

O wszystkich zdarzeniach 
poinformowana została już 
policja. Funkcjonariusze pro-
szą o kontakt wszystkich, któ-
rzy mają wiedzę o tym, kto 
mógł się przyczynić do znisz-
czenia wystawy. � 

G łównym tematem by-
ło podniesienie sta-
wek za gospodaro-
wanie odpadami ko-

munalnymi przez Związek Gmin 
Zagłębia Miedziowego, do któ-
rego należy również gmina Cho-
cianów. – Od dłuższego czasu ob-
serwowałem sytuację w Związku 
i odniosłem wrażenie, że zaczęto 
faworyzować te bogatsze gminy, 
które razem zawsze przegłosowy-
wały wszystko. Prawdą jest także, 
że do zarządu zostałem powoła-
ny całkiem niedawno. Wcześniej 
nie miałem prawa głosu, więc nie 
widziałem sensu uczestnictwa 
w spotkaniach, w których w mo-
jej ocenie, odrębny głos nie byłby 
brany pod uwagę, co jak widać po-
twierdziło dzisiejsze głosowanie – 
mówił burmistrz Chocianowa To-
masz Kulczyński.

Podczas dyskusji padło wie-
le negatywnych wypowiedzi od-
nośnie podwyżki opłat za wywóz 
śmieci, która odbije się bezpośred-
nio na mieszkańcach. – Akcepto-

wanie podwyżki, jaka została za-
proponowana, jest niecelowe i bez-
zasadne. Można stopniować pod-
wyżkę, a tego tak naprawdę nie zro-
biliśmy. Dla nas najważniejsza jest 
cena, ponieważ nie jesteśmy naj-
bogatszą z gmin. W moim intere-
sie nie jest za wszelką cenę dbanie 
o kondycję fi nansową Związku, ale 
o to, aby mieszkańcy gminy Cho-
cianów płacili jak najmniej – dodał 
szef chocianowskiego samorządu.

Nie jest tajemnicą, że urząd 
analizuje wszystkie opcje dotyczą-
ce gospodarki śmieciowej. – Ostat-

nie zmiany statutu są także w mojej 
ocenie niekorzystne dla naszej gmi-
ny. Zwiększenie okresu ewentual-
nego wyjścia ze Związku do roku, 
zmniejszenie liczby przedstawicieli 
naszej gminy z 3 do 2, czyli de facto 
głosów, a zwiększenie Polkowicom 
z 3 do 7, rezygnacja z odbioru odpa-
dów od fi rm to w mojej ocenie kwe-
stie wysoce dyskusyjne i niekorzyst-
ne dla nas – podkreślił Kulczyński..

Warto zauważyć, że dzię-
ki obecnym zmianom w prawie 
Związek może kształtować ceny 
indywidualne dla każdej z gmin, 

w tym także podwyższać ceny za 
brak odpowiedniej segregacji odpa-
dów. Wiadomo, że przez lata

gmina Chocianów nie prowadzi-
ła dobrej polityki edukacyjno-infor-
macyjnej w zakresie segregacji odpa-
dów, która w naszej gminie nie jest 
zbyt rygorystycznie przestrzegana.

Podczas zgromadzenia prze-
głosowano jednak uchwałę do-
tyczącą podwyżki opłat za go-
spodarkę odpadami większością 
głosów. Takiej decyzji jako jedyni 
sprzeciwili się reprezentanci gmi-
ny Chocianów.  

Kulczyński przeciwny 
wzrostom cen za wywóz odpadów
W Polkowicach odbyło 
się VIII Posiedzenie 
Zgromadzenia Związku 
Gmin Zagłębia 
Miedziowego. 
W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele 
gmin powiatu 
polkowickiego m.in. 
burmistrz miasta 
i gminy Chocianów 
Tomasz Kulczyński, 
przewodniczący rady 
miejskiej w Chocianowie 
Janusz Ślipko oraz 
burmistrz Polkowic 
Łukasz Puźniecki.

r e k l a m a
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Ponad 700 tys. zł. dla Chocianowa
Starania burmistrza Chocianowa Tomasza Kulczyńskiego po raz kolejny przyniosły  
oczekiwane efekty.  Dzięki nim nasza gmina tym razem otrzyma w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych ponad 730 tysięcy złotych.

Projekt został złożony przez gminę 
Chocianów w kwietniu tego roku. 
Pozyskane pieniądze zostaną prze-
znaczone na przebudowę kanaliza-
cji deszczowej oraz nawierzchni 
dróg przy ul. Szprotawskiej i Środ-
kowej (pomiędzy ulicami Wrzoso-
wą i Jagodową). Łącznie powsta-

nie ok. 600 metrów nowej drogi. 
Projekt obejmuje też doświetlenie 
i wykonanie bezpiecznego przejścia 
dla pieszych oraz progi spowalnia-
jące ruch kołowy.  Działania te 
przyczynią się do poprawy płynno-
ści ruchu w Chocianowie, 
a w szczególności na osiedlu Zaci-

sze. Przebudowa nawierzchni oraz 
wykonanie przejścia dla pieszych 
wpłynie na zwiększenie bezpie-
czeństwa ruchu w naszej gminie.
– Rozwój, bezpieczeństwo i stabil-
ność gminy to priorytety, którymi 
jako burmistrz kieruję się na co 
dzień. Znane są mi potrzeby gminy 

Chocianów, wiem jednak, że nie 
wszystko można zrobić od razu – 
mówi Tomasz Kulczyński.
Projekt w całości zostanie zrealizo-
wany w 2020 roku. Jego łączna 
wartość to ok. 1,1 mln złotych. 
Kwota ta obejmuje wkład własny 
oraz pozyskane środki.  

D o naszej redak-
cji dociera wie-
le  in formac ji 
od mieszkań-

ców, którzy nie kryją zdzi-
wienia z faktu, że bezpłat-
na komunikacja pojawiła się 
także w Parchowie. – Każ-
dy z nas widzi co się dzie-
je, jak zaostrzona jest sytu-
acja na punkcie władze gmi-
ny a radna Pichała. Nie zamie-
rzam nikogo oceniać, ale cza-
sami warto pójść na pewne 
ustępstwa. Cieszę się, że po-
mimo zachowań naszej rad-
nej, burmistrz Kulczyński nie 
zapomina o nas i wywiązuje 
się z obietnic. Mam nadzieję, 
że przyjdzie taki moment, że 
również druga strona wykaże 
chęć współpracy – pisze do nas 
jedna z mieszkanek Parchowa.

Trudno się z taką oceną nie 
zgodzić, ponieważ gdy kolej-
na linia bezpłatnej komuni-
kacji staje się faktem to soł-

tys Parchowa na swoim pro-
filu w mediach społeczno-
ściowych martwi się o... los 
prywatnych przewoźników. 
Trzeba przyznać, że taka sy-
tuacja jest co najmniej kurio-
zalna. –Darmowa komunika-
cja oraz fakt wygaszania kur-
sów prywatnych przewoźni-
ków pokazuje, że jest na nią 
zapotrzebowanie. To oczy-
wiste, że mieszkańcy wo-
lą jeździć darmowymi kli-
matyzowanymi autobusa-
mi, niż płatnymi busami – 
podkreśla burmistrz Chocia-
nowa Tomasz Kulczyński.

Przypomnijmy, że na mo-
cy porozumienia sieć darmo-
wej komunikacji powiększy-
ła się o kolejne gminy. Wcze-
śniej można było bezpłat-
nie poruszać się po Lubinie, 
gminie wiejskiej Lubin, gmi-
nie Ścinawa, gminie Chocia-
nów i gminie Polkowice. Od 
września do tej grupy dołą-

czy także gmina Jerzmano-
wa. – Mam nadzieję, że prze-
woźnicy, którzy dotychczas 
obsługiwali linię z Chocia-
nowa do Polkowic przerzu-
cą kursy do Chojnowa czy 
Przemkowa. Oczywiście je-

stem jednak także otwarty 
na rozmowy z tymi gmina-
mi, co do rozszerzenia dar-
mowej komunikacji o kolej-
ne miejscowości, bo wiem, że 
mieszkańcy tego chcą – do-
daje Kulczyński. 

Pełna realizacja jednego 

z punktów programu wybor-
czego zajęła rok, choć gdyby 
wola partnerów była więk-
sza, to z całą pewnością by-
łoby to wykonane jeszcze 
szybciej. W mediach spo-
łecznościowych przedstawi-

ciele opozycji na włodarzu 
Chocianowa nie pozostawia-
ją jednak suchej nitki, zarzu-
cając mu m.in. brak budowy 
sieci kanalizacyjnej w pierw-
szym roku urzędowania.

Nie trzeba być jednak od-
krywcą, by wiedzieć, że aby 

skanalizować całą gminę po-
trzeba ogromnych środków 
finansowych. Obecny okres 
programowania się kończy, 
więc najprawdopodobniej 
będzie trzeba poczekać do 
następnego rozdziału środ-
ków unijnych, który przy-
padnie w 2021 roku. Infor-
mowali o tym eksperci, któ-
rzy gościli na sesji Rady Miej-
skiej w Chocianowcu. – Jeśli 
ktoś mówi, że nie ma jesz-
cze kanalizacji czy chodni-
ka to jasno pokazuje, że się 
na wykonywaniu tego się nie 
zna. Każda inwestycja mu-
si przejść swoją drogę, czy-
li projektowanie, uzgodnie-
nia i przetargi i to normal-
ne w każdym samorządzie. 
To wydłuża realizację całe-
go przedsięwzięcia – tłuma-
czy Kulczyński.

Takich wieloletnich za-
niedbań oraz niedociągnięć 
w gminie Chocianów jest 

zdecydowanie więcej. Wśród 
nich także długo wyczekiwa-
ny chodnik w Parchowie. – 
Wielokrotnie powtarzałem, 
że naprawimy błędy, które 
zastaliśmy i w najbliższym 
czasie, gdy tylko znajdzie się 
wykonawca, to powstanie 
chodnik w Parchowie. Mo-
ja rodzina tam mieszkająca 
na każdym kroku mówi mi, 
że będzie to trafiona inwesty-
cja, a w połączeniu z darmo-
wą komunikacją to już wię-
cej, niż zrobili moi poprzed-
nicy – kończy burmistrz.

 Rozkład jazdy autobu-
sów dostępny jest na stro-
nie internetowej www.cho-
cianow.pl w zakładce „bez-
płatna komunikacja” oraz 
w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Chocianów. Już wkrót-
ce będzie on także na każ-
dym przystanku autobuso-
wym, do czego zobligowała 
się gmina Polkowice.  

także do Polkowic i gminy 
Jerzmanowa! 

Żółtym autobusem  

Po wprowadzeniu 
bezpłatnej komunikacji 
do Lubina, przyszedł 
czas na rozszerzenie 
sieci żółtych autobusów. 
Od 9 września 
mieszkańcy Chocianowa 
i okolic mogą już za 
darmo podróżować 
także do Polkowic. 
Dzięki temu do 
wspomnianej sieci 
włączone zostały 
dodatkowo wsie 
Parchów i Pogorzeliska. 

 Wielokrotnie powtarzałem, że 
naprawimy błędy, które zastaliśmy 
i w najbliższym czasie, gdy tylko 
znajdzie się wykonawca, to powstanie 
chodnik w Parchowie – mówił Tomasz 
Kulczyński, burmistrz Chocianowa.
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C ieszę się, że 
uda nam się 
wykonać ten 
remont – mó-

wi chocianowski radny 
Andrzej Kuśmierczyk.

Przypomnijmy, że ko-
ściół w Brunowie to nie 
jedyny cenny zabytek na 
terenie gminy Chocia-
nów. Na uwagę zasługu-
ją także m.in. zespoły pa-
łacowo-parkowe w Cho-
cianowie, Parchowie 
i Żabicach, dwór i drew-
niany wiatrak w Cho-
cianowcu czy kościoły 
w Chocianowie i Trzeb-
nicach. Szczególne miej-
sce zajmują też dawne 
protestanckie kościoły 
graniczne w Pogorzeli-
skach i Trzmielowie. Dziś 
służą katolikom, jednak 
okoliczności ich powsta-
nia oraz rola, jaką pełni-
ły w dobie kontrreforma-
cji, czynią z nich pomni-
ki śląskiego protestanty-
zmu. � 

Droga w Ogrodziskach poprawiona
Kolejna obietnica zrealizowana. Tym razem 
mowa o poprawie infrastruktury drogowej 
w Ogrodziskach. Poza remontem nawierzchni, 
w planie jest jeszcze wykonanie nowego 
przystanku dla potrzeb darmowej komunikacji. 

Mieszkańcy  Ogrodzisk 
od lat narzekali na jakość 
dróg wewnętrznych, po 
których codziennie muszą 
jeździć do pracy czy wo-
zić dzieci do szkoły. Dro-

gi dotychczas były wąskie 
i dziurawe. By nie uszko-
dzić pojazdu należało po-
ruszać się więc bardzo wol-
no.

Dzięki interwencji cho-

cianowskiego radnego Paw-
ła Bujaka i jego zaangażowa-
niu udało się w szybkim cza-
sie wyrównać i utwardzić 
nawierzchnię. – Wierzę, że 
poprawa drogi w znacznym 
stopniu ułatwi poruszanie 
się samochodów, a także 
osób spacerujących – mówi 
Bujak.

  

Wyremontują 
wieżę 
kościoła  
w Brunowie 
Kościół w Brunowie czeka 
pierwszy remont od 2014 
roku, kiedy to na nową 
blachę na dach gmina 
przeznaczyła 20 tys. 
złotych. Teraz miejscową 
parafię pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego wspomógł 
powiat polkowicki, który 
przeznaczył 25 tys. złotych 
na remont wieży świątyni. 
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Przekażą 1200 ton odpadów
W ostatnim czasie w gminie Chocianów można 
zaobserwować wiele zmian, zarówno jeśli chodzi 
o poprawę drogi wewnętrznej w miejscowości 
Ogrodzisko czy wprowadzenie darmowej 
komunikacji na trasie Chocianów-Polkowice. 
Działania można również dostrzec w podległych 
jednostkach czy spółkach.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
-Kanalizacyjne w Chocianowie 
przekazało z oczyszczalni ścieków 
do zagospodarowania kolejne par-
tie osadów ściekowych. Przekaza-

nie nastąpiło zarówno w sierpniu 
jak i wrześniu. – W bieżącym roku 
spółka przeznaczy na ten cel aż 
250 tys. zł czyli ponad dwa razy 
więcej niż w roku poprzednim – 

mówi Paweł Najdek, członek za-
rządu PWK w Chocianowie.
Zarząd PWK dodaje, że do końca 
listopada zostanie przekazane do 
zagospodarowania aż 1200 ton 
wytworzonych odpadów. Dwu-
krotne zwiększenie dotacji na ten 
cel pokazuje, że spółka dba o do-
bry wizerunek gminy i mieszkań-
ców. Takie działania nie tylko po-
prawiają wizerunek, ale sprzyjają 
też środowisku naturalnemu.  

Barbórkowa 
karczma 
powraca 

do 
Chocianowa!
W tradycjach 
górniczych, poczynając 
od średniowiecza, raz 
w roku zbierano się, by 
podsumować wyniki 
całorocznej pracy. 
Z czasem zebrania te 
przerodziły się w święto 
górnicze, podobnie jak 
zwyczajowe dożynki 
podsumowujące pracę 
rolników.

– Pragnę przywrócić tradycję spo-
tkań górników i emerytów górnic-
twa zamieszkujących na terenie 
miasta i gminy Chocianów. Już z te-
go miejsca zapraszam wszystkich 
chętnych mieszkańców związanych 
z górnictwem do udziału w uroczy-
stym spotkaniu – mówi burmistrz 
Chocianowa Tomasz Kulczyński.
Odśpiewanie hymnu górniczego, 
skok przez skórę, tradycyjna golon-
ka, powołanie prezydium, śpiew 
i wspólna zabawa – to i wiele więcej 
czeka na górników na uroczystych 
obchodach święta patronki górni-
ków Świętej Barbary i Dnia Górnika. 
Spotkanie zaplanowano na sobotę 
30 listopada w sali weselnej Tosca 
w Chocianowie o godzinie 17.
Organizatorzy proszą o wcześniejsze 
zgłoszenia i zapisy w siedzibie Re-
gionalnego Centrum Kultury, które 
trwać będą do dnia 20 września. 
Koszt zapisu wynosi 100 zł od oso-
by. Ze względu na warunki lokalowe 
ilość miejsc jest ograniczona. Zapro-
szenie skierowane jest do wszyst-
kich osób zatrudnionych w przemy-
śle miedziowym, zamieszkałych na 
terenie miasta i gminy Chocianów 
oraz emerytów górniczych.  

Z asady, jakie bę-
dą obowiązywa-
ły w ostatecznym 
postępowaniu re-

krutacyjnym prowadzo-
nym przez podmiot prowa-
dzący żłobek:

1.  Zapisy do żłobka pro-
wadzone będą przez 
cały rok.

2.  Przyjęcia dzieci będą 
odbywały się w miarę 
posiadanych wolnych 
miejsc.

3.  Ze świadczeń żłob-
ka będą mogły ko-

rzystać dzieci będące 
mieszkańcami gminy 
Chocianów, których 
rodzice również są 
mieszkańcami gminy 
Chocianów.

4.  Warunkiem udzia-
łu w procesie rekru-
tacji dziecka będzie 
złożenie wypełnio-
nego przez rodziców/
prawnych opiekunów 
„Formularza zgłosze-
niowego” (dostępne-
go w momencie ogło-
szenia przez podmiot 
prowadzący żłobek 

rekrutacji) za pomocą 
poczty elektronicznej.

5.  Dzieci z innych gmin 
będą mogły korzystać 
ze świadczeń placów-
ki w przypadku, gdy 
po przeprowadzo-
nym postępowaniu 
rekrutacyjnym pla-
cówka nadal będzie 
dysponowała wolny-
mi miejscami.

6.  Warunkiem przyję-
cia dziecka do żłob-
ka będzie podpisanie 
„Umowy o sprawowa-
nie opieki” wraz z in-
nymi wymaganymi 
dokumentami okre-
ślonymi przez pod-
miot prowadzący.

KRYTERIA 
OBOWIĄZUJĄCE 
PRZY NABORZE:

1.  W przypadku, gdy 
liczba kandydatów 
będzie większa niż 
liczba wolnych miejsc 
w żłobku na etapie 
postępowania rekru-
tacyjnego bezwzględ-
ne pierwszeństwo bę-

dą miały dzieci speł-
niające łącznie nastę-
pujące kryteria (zgod-
nie z uchwałą Nr 
V.32.2019 z dnia 19 
lutego 2019 r. Rady 
Miejskiej w Chocia-
nowie w sprawie wy-
sokości i zasad usta-
lania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla 
podmiotów prowa-
dzących żłobek lub 
klub dziecięcy na te-
renie gminy Chocia-
nów):

•  dziecko zamieszkujące 
na terenie gminy Cho-
cianów,

•  dziecko, którego oby-
dwoje rodzice (w tym 
rodzic samotnie wy-
chowujący) lub opie-
kunowie prawni pra-
cują, uczą się lub stu-
diują stacjonarnie,

•  dziecko, którego ro-
dzice lub opiekuno-
wie prawni wskazali 
gminę Chocianów ja-
ko miejsce zamieszka-
nia w zeznaniu o wy-
sokości osiągniętego 
dochodu w roku po-
datkowym.

Jeżeli liczba miejsc bę-
dzie mniejsza od licz-
by dzieci spełniających 
wszystkie kryteria, decy-
zję o przyjęciu do placów-
ki podejmował będzie pod-
miot prowadzący żłobek.

2.  W przypadku, gdy po 
zakończeniu rekru-
tacji dzieci spełniają-
cych łącznie kryteria 
z pkt. 1 żłobek nadal 
będzie dysponował 
wolnymi miejscami, 
w dalszym procesie 
rekrutacji pierwszeń-
stwo będą miały dzie-
ci, których miejsce za-
mieszkania znajduje 
się w gminie Chocia-
nów.

3.  W przypadku, gdy po 
zakończeniu rekru-
tacji dzieci spełniają-
cych łącznie kryteria 
z pkt. 1 lub kryterium 
z pkt. 2 żłobek nadal 
będzie dysponował 
wolnymi miejscami, 
o przyjęciu dziecka 
do placówki decydo-
wał będzie podmiot 
prowadzący żłobek.

  

W Chocianowie W Chocianowie W Chocianowie 
powstanie żłobek!

Rodzice dzieci zamieszkujących 
gminę Chocianów mogą już 
składać wstępne deklaracje, 
potwierdzające chęć korzystania 
z usług żłobka, który wkrótce 
powstanie w Chocianowie. 
Odpowiednie formularze 
dostępne są w miejscowym 
ratuszu (pokój nr 9). Ostateczny 
termin upływa 20 września.
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Narodowe 
Czytanie 
w Chocianowie
W Regionalnym Centrum 
Kultury w Chocianowie 
odbyła się kolejna 
edycja Narodowego 
Czytania pod honorowym 
patronatem pary 
prezydenckiej.

Podczas tegorocznej odsłony akcji, 
para prezydencka zaproponowała do 
czytania polskie nowele. Wybrane 
utwory reprezentują różne epoki 
i style, od romantyzmu po dwudzie-
stolecie międzywojenne, ale łączy je 
to, co najważniejsze: są na trwałe 
wpisane w historię polskiej literatury.
Chocianowska biblioteka w tym roku 
wybrała „Katarynkę” Bolesława Pru-
sa. – Niezwykłość tej książki polega 
na jej wielotematyczności, której nie 
da się zredukować do jednego głów-
nego tematu. Niesie za sobą ogromne 
przesłanie, ukazuje wrażliwość czło-
wieka na nieszczęście, jakie spotkało 
innych. Jest krótka, a jednocześnie 
pozwala wyzwolić w człowieku pew-
ne dygresje, które mogą mieć wpływ 
na wewnętrzne przemiany – uważa 
Sylwia Kondysz, dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Chocianowie.
Spotkanie rozpoczęło się od odczyta-
nia listu prezydenta Andrzeja Dudy 
przez sekretarz miasta i gminy Cho-
cianów Partycję Jugo. Następnie 
w kilku zdaniach została przedsta-
wiona geneza wybranej noweli. Po 
oficjalnym rozpoczęciu spotkania 
zgromadzeni mieszkańcy i goście zo-
stali zaproszeni do ,,Narodowego 
Czytania”.
 W Regionalnym Centrum Kultury
w Chocianowie pojawili się m.in. lo-
kalni samorządowcy: radna powiatu 
polkowickiego Marcelina Falkiewicz, 
radni miejscy Paweł Bujak i Jerzy Ba-
łecki. Wśród obecnych gości była 
także pedagog Izabela Szwed, która 
dzień wcześniej złożyła mandat rad-
nej miejskiej.  

Złodziej samochodu 
zatrzymany  
w Michałowie
Wspólne działania lubińskich i polkowickich funkcjonariuszy 
doprowadziły do zatrzymania  mężczyzny podejrzanego 
o kradzież osobowego bmw, wartego blisko 220 tysięcy 
złotych. Pojazd udało się odzyskać, a jego złodziejowi grozi 
teraz do 10 lat więzienia.

Samochód został 
skradziony 24 sierpnia 

na terenie Niemiec. Poli-
cjantom z Lubina i Polko-

wic udało się go odzyskać  w 
Michałowie w gminie Cho-

cianów. Złodziejem okazał 
się 39-letni obywatel Litwy, któ-

ry podczas interwencji znajdował 
się w skradzionym aucie. Początkowo 

zatrzymany swoją postawą próbował skie-

rować mundurowych na fałszywy trop, jed-
nak na podstawie zebranego materiału dowo-
dowego udowodniono mu przestępstwo kra-
dzieży z włamaniem, do którego mężczyzna 
przyznał się na obecnym etapie prowadzone-
go postępowania.

Sąd Rejonowy w Lubinie podjął decyzję 
o tymczasowym aresztowaniu 39-latka na 
okres dwóch miesięcy. Grozi mu do 10 lat po-
zbawienia wolności.
� 

W p r o g r a -
mie arty-
stycznym 
wystąpiły 

m.in. dzieci z Przedszko-
la Miejskiego w Chocia-
nowie. Było to wzruszają-
ce spotkanie, tym bardziej, 
że kombatantów z roku na 
rok jest coraz mniej. Po czę-

ści oficjalnej odbył się po-
częstunek, podczas które-
go kombatanci wspomina-
li swoje życie i cieszyli się, 
że mogli jeszcze raz spo-
tkać się w tym gronie.

Chocianowskie Koło re-
prezentowali: prezes Walde-
mar Falarczyk oraz poprzed-
nia prezes Celina Michalak, 

a także Zdzisław Rasław-
ski i Mieczysław Lemiński. 
Po wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego odśpiewano 
hymn państwowy. Człon-
kowie naszego koła zosta-
li uhonorowani pamiątko-
wymi tabliczkami przez sta-
rostę polkowickiego Kamila 
Ciupaka.  � 

Kombatanci 
spotkali się  
w Polkowicach

12 września 
w Auli Forum 
Zespołu Szkół im. 
Zjednoczonych 
Narodów Europy 
w Polkowicach 
odbył się XX 
Powiatowy Zjazd 
Kombatantów 
i BWP Powiatu 
Polkowickiego.

 Było to 
wzruszające 
spotkanie, tym 
bardziej, że 
kombatantów 
z roku na rok 
jest coraz mniej.
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Nowy wóz gaśniczy  
dla OSP Trzebnice 
Urząd Miasta i Gminy Chocianów ogłosił 
przetarg na zakup wozu gaśniczo–pożarniczego 
typu lekkiego. Pojazd będzie przeznaczony 
na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Trzebnicach.

– Samochód tego typu jest nam potrzebny. Musimy być przygotowani 
na każdą ewentualność i każdy wypadek losowy. Do pracy niezbędny 
jest nam zatem dodatkowy wóz specjalistyczny do ratownictwa tech-
nicznego – mówią strażacy OSP w Trzebnicach.
Kryteria, jakie musi spełniać samochód, to m.in. rok produkcji nie póź-
niejszy niż 2009, zarejestrowany w Polsce, przystosowany do przewozu 
5 osób, a dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg. 
Dla zainteresowanych szczegółowy opis zamówienia oraz więcej infor-
macji znajduje się w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.
Warto zaznaczyć, że jest to przetarg nieograniczony, zatem każdy zain-
teresowany może wziąć w nim udział i złożyć swoją ofertę. Wytyczne i 
dane do złożenia dokumentów są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Chocianowie oraz na stronie http://chocianow.bip.pbox.pl w zakład-
ce Ogłoszenia o przetargach.  

Jesienny repertuar 
wydarzeń dla 
najmłodszych 
mieszkańców gminy 
Chocianów wygląda 
naprawdę imponująco. 
Nie zabraknie 
zajęć tanecznych, 
artystycznych, 
a pewną nowością 
będą również 
warsztaty 
naukowe dla dzieci 
współorganizowane 
przez Klockotekę.

W ramach tych ostatnich 
zajęć, dzieci nauczą się pro-
jektowania i druku 3D, ro-
botyki i programowania 
oraz przy pomocy klocków 
lego podszkolą się z mate-
matyki. – Wszystkie warsz-
taty mają uczyć przez zaba-
wę, dzięki czemu dzieci bę-
dą rozwijały swoje kompe-
tencje naukowo-technicz-
ne – mówi Krystyna Kozo-

łup, dyrektor Regionalnego 
Centrum Kultury.

Poza zajęciami współor-
ganizowanymi przez Kloc-
kotekę, najmłodsi miesz-
kańcy gminy Chocianów 
mogą również dołączyć do 
m.in. Akademii Dziecięcej 

Twórczości, a także zajęć 
tanecznych prowadzonych 
przez Dorotę Bożek-Chrobak. 
Dorosłych Regionalne Cen-
trum Kultury zaprasza nato-
miast na zumbę, którą popro-
wadzi Magdalena Kwiatkow-
ska-Korczowska. 

Wszystkie zajęcia będą 
prowadzić wykwalifikowa-
ni i zaangażowani instruk-
torzy. – Mam nadzieję, że 
nowa oferta wywoła szeroki 
uśmiech na twarzach dzieci, 
bo to jest najważniejsze – do-
daje Krystyna Kozołup. 

Moc zajęć  
z Regionalnym Centrum Kultury 

T o jest kolejny 
krok, kolejny 
dowód działań 
zmierzających 

do likwidacji wyklucze-
nia kolejowego Chocia-
nowa. Jak wiemy, rad-
ny Piotr Karwan wal-

czy o rozwój kolejnictwa 
na Dolnym Śląsku. Wła-
śnie dzięki takim spotka-
niom i konstruktywnym 
rozmowom udało nam 
się doprowadzić do sytu-
acji, w której połączenia 
kolejowe wrócą do naszej 

gminy – mówi burmistrz 
Tomasz Kulczyński.

Wspomniana linia 
ma łączyć Chocianów 
z Przemkowem i Rokit-
kami, a z Rokitek poje-
dziemy już do Chojno-
wa a nawet Wrocławia. 

Linia ta znalazła się w wą-
skim gronie czterech punk-
tów, które zawarte zostały 
w stanowisku przyjętym 
przez Sejmik Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i zosta-
ła uznana za jedną z prio-
rytetowych.

Z tego co udało nam 
się dowiedzieć burmistrz 
Tomasz Kulczyński zwró-
cił się już nawet do Zarzą-
du Województwa Dolno-
śląskiego z prośbą o za-
bezpieczenie części bu-
dżetu na rok 2020.  

Kolej wróci  
do Chocianowa!
W piątek odbyło się 
spotkanie burmistrza 
Chocianowa Tomasza 
Kulczyńskiego z radnym 
Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Piotrem 
Karwanem. Podczas 
rozmów poruszonych 
zostało kilka kwestii, 
jednak najważniejsze 
były ustalenia w sprawie 
reaktywacji linii 
kolejowej do 
Chocianowa oraz temat 
zbliżających się 
wyborów 
parlamentarnych.
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Rusza  
liga 
futsalu
Stowarzyszenie 
„Madness” 
zaprasza drużyny 
do rozgrywek 
Chocianowskiej Ligi 
Futsalu o puchar 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Tomasza 
Kulczyńskiego, które 
ruszą już tej jesieni

Futsal to zespołowa gra 
sportowa, odmiana piłki nożnej 
rozgrywana w hali. Eliminacje 
będą trwać przez 5 miesięcy.
Od 28 października do 13 marca 
spotkania odbywać się będą 
w poniedziałki w godzinach od 
16-21. Z naszych źródeł 
wynika, że w lidze weźmie 
udział od 6 do12 drużyn 
składających się z 16 
zawodników i kierownika, który 
także będzie mógł uczestniczyć 
w rozgrywkach. Drużyny chcące 
wziąć udział w rozgrywkach 
muszą wysłać potwierdzenie 
mailowe oraz uiścić tzw. 
wpisowe w wysokości 1900 
złotych, a następnie pojawić się 
na spotkaniu organizacyjnym.
W ramach ligi organizator 
zapewnia opiekę medyczną 
i techniczną dla każdej drużyny 
oraz dostarcza na rozgrywki 
wodę i ciepłe napoje. Dla 
uczestników przewidziane są 
okazałe puchary i nagrody 
indywidualne.
Więcej informacji udziela 
Wojciech Chmielewski pod nr 
tel. 508 244 715.  

Madness znów  
powalczy o awans
Komisja Futsalu Dolnośląskiego ZPN zaprasza do udziału w rozgrywkach  
II Dolnośląskiej Ligi Futsalu w sezonie 2019/2020. – Warto wypełnić czynnie  
zimową przerwę ligową piłki trawiastej i wziąć udział w rozgrywkach na wysokim 
szczeblu rozgrywkowym na hali – mówi Janusz Cygan, przewodniczący Komisji 
Futsalu DZPN.

W poprzednim sezonie w II 
Dolnośląskiej Lidze Futsalu 
występowało sześć zespołów. 
Emocji nie brakowało, a o wy-
graniu ligi zadecydowały bram-
ki zdobyte na wyjeździe w star-
ciach AZS Uniwersytet Wro-
cławski z Madness Chocia-
nów. Ostatecznie lepsi okazali 
się wrocławianie i to oni w no-
wym sezonie zagrają w I Lidze.

Zespół z Chocianowa bez 
wątpienia będzie głównym fa-
worytem tegorocznych rozgry-
wek. Szczególnie biorąc pod 
uwagę, że rok temu do spor-
towych zmagań przystąpi-
li z marszu. – Występy w II Li-
dze to okazja nie tylko gry z ze-
społami z regionu, ale też moż-
liwość promocji drużyny w wo-
jewództwie – dodaje Janusz Cy-

gan. W poprzednim roku w roz-
grywkach udział brały także ze-
społy z województwa lubuskie-
go, więc niewykluczone, że ten 
scenariusz powtórzy się rów-
nież i tym razem.

Więcej informacji o roz-
grywkach udziela Janusz Cy-
gan, tel. 602 242 819, e-mail: 
janusz.cygan@op.pl.

 

P rzypomnijmy, że  
klub rozstał się 
z dotychczasowym 
szkoleniowcem Ro-

bertem Gajewskim. Wśród 
kandydatów do kierowania 
zespołem, oprócz Wojciecha 
Grzyba, wymieniano tak-
że piłkarza 70-lecia Zagłę-
bia Lubin Romualda Kuja-
wę oraz byłego trenera UKS 
Przemków Huta Sławomira 
Wałowskiego.

Nie było jednak tajemni-
cą, że najbliżej porozumie-

nia klub był z Grzybem, któ-
ry ostatecznie został nowym 
szkoleniowcem Stali Chocia-
nów. – Mam nadzieję, że ta-
ka zmiana nie tylko poprawi 
grę zespołu, ale też przycią-
gnie kolejnych młodych pił-
karskich adeptów do nasze-
go klubu. Nazwisko Grzyb 
nie jest anonimowe w całym 
kraju, dlatego cieszymy się, 
że udało nam się dojść do po-
rozumienia – mówi Dominik 
Jaskólski, prezes Stali Chocia-
nów.

Nowy trener zespołu 
przez cały okres kariery pił-
karskiej grał w śląskich klu-
bach. Piłkarscy kibice Woj-
ciecha Grzyba pamiętają 
przede wszystkim z czasów 
występów w Ruchu Cho-
rzów, z którym w sezonie 
2011/2012 zdobył wicemi-
strzostwo Polski oraz był fi-
nalistą Pucharu Polski. W su-
mie na najwyższym szczeblu 
rozgrywek rozegrał 302 spo-
tkania, zdobywając w nich 30 
bramek.� 

Legenda ekstraklasy 
trenerem Stali 
Chocianów 

To z całą pewnością 
największy transferowy hit 
w piłkarskiej czwartej lidze. 
Nowym trenerem Stali 
Chocianów został Wojciech 
Grzyb. Legenda Ruchu 
Chorzów po raz pierwszy 
poprowadziła zespół w meczu 
z Prochowiczanką Prochowice.
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Stal walczy 
w Pro Junior 
System
Nawet 35 tys. zł może 
wywalczyć Stal 
Chocianów w rozgrywkach 
Pro Junior System, które 
od tego sezonu fi nansuje 
Polski Związek Piłki Nożnej. 
Po pierwszych kolejkach 
chocianowianie znajdują 
się w ścisłej czołówce 
zestawienia.

Celem systemu Pro Junior System jest 
przede wszystkim promowanie i wspie-
ranie jakości szkolenia w klubach. Kluby 
gromadzić będą punkty za występy 
młodzieżowców i wychowanków w ze-
społach seniorskich. Gra jest warta 
świeczki, bowiem czwartoligowcy wal-
czą już nie tylko o ligowe punkty, ale też 
o spore gratyfikacje finansowe.
Najlepszy klub otrzyma 35 tysięcy zło-
tych, a kolejne odpowiednio 25, 20, 15 
i 5 tysięcy złotych. Kwoty te pozwolą na 
jeszcze lepsze szkolenie młodzieży. 
Na razie na czele zestawienia jest Pro-
chowiczanka Prochowice, która jednak, 
jeśli w tym momencie zakończyłby się 
sezon, nie otrzymałaby środków finan-
sowych, ponieważ znajduje się w strefie 
spadkowej IV ligi. Podobnie zresztą jak 
Orla Wąsosz, zajmująca piąte miejsce. 
Taka sytuacja powoduje, że aktualnie 
Stal Chocianów plasuje się na czwartej 
pozycji, za co otrzymałaby 10 tysięcy 
złotych.
� 

r e k l a m a

Pechowa porażka Stali
Rozgoryczeni mogą być kibice i piłkarze Stali Chocianów po ostatnim meczu IV ligi dolnośląskiej, w którym podopieczni Wojciecha Grzyba podejmowali 
Spartę Grębocice. Mimo że goście sami nie zdobyli bramki to ostatecznie i tak pokonali chocianowski zespół.

Takie spotkania zdarzają się na-
prawdę rzadko. Po zaledwie sied-
miu minutach gry Sparta prowadzi-
ła już różnicą dwóch bramek, pomi-
mo tego, że żadnej z nich nie strze-
liła sama... Najpierw w 2. minucie 
piłkę do własnej bramki zapako-
wał Dominik Wasieńko, a pięć mi-
nut później drugiego gola samobój-

czego zaliczył Mirosław Kunz. Po 
takim początku z całą pewnością 
ciężko się podnieść, jednak Stal am-
bitnie próbowała walczyć o choćby 
jeden punkt. Niestety bramkę kon-
taktową udało się zdobyć dopiero 
w 85. minucie, a jej autorem okazał 
się Mateusz Bartuzel. Na wyrówna-
nie zabrakło już czasu, a to ozna-

cza, że Stal poniosła trzecią poraż-
kę w tym sezonie. 

Po sześciu kolejkach chociano-
wianie zajmują dziesiąte miejsce 
w ligowej tabeli. Do tej pory Stal 
zgromadziła na swoim koncie 7. 
pkt. za wygrane z Orkanem Szcze-
drzykowice i Prochowiczanką Pro-
chowice oraz za remis z Orlą Wą-

sosz. Teraz przed zespołem prowa-
dzonym przez Wojciecha Grzyba 
dwa mecze wyjazdowe, w których 
zmierzą się z Karkonoszami Jelenia 
Góra i AKS Strzegom. Do Chocia-
nowa wrócą w pierwszy weekend 
października. Czeka ich wtedy star-
cie z  Górnikiem Złotoryja. 

 

P odczas letniej przerwy 
trenerka Bożena Kar-
kut podjęła decyzję o 
dołączeniu kilku mło-

dych zawodniczek do senior-
skiej drużyny. Wśród nich by-
ła także chocianowianka Daria 
Miłek, która regularnie wystę-
powała w meczach kontrolnych 
przed sezonem 2019/2020. De-
biut w ofi cjalnych rozgrywkach 
zanotowała natomiast w eu-
ropejskich pucharach, gdzie w 
starciu z WHC Metalurg Sko-
pje zdobyła nawet bramkę. Mie-
dziowe w dwumeczu zdeklaso-
wały swoje rywalki i bez naj-
mniejszego problemu awanso-
wały do kolejnej rundy. 

Dla szczypiornistek Metra-
co Zagłębia Lubin początek w 
PGNiG Superlidze niestety nie 
był udany. W inauguracyjnym 
spotkaniu podopieczne Bożeny 
Karkut uległy na wyjeździe KPR 
Kobierzyce. 
� 

Chocianowianka 
podbije PGNiG 
Superligę? 

Daria Miłek 
otrzymuje coraz 
więcej szans gry 
w zespole 
Metraco Zagłębia 
Lubin. 
Chocianowianka 
ma za sobą udany 
okres 
przygotowawczy, 
a także występy 
w pierwszych 
spotkaniach 
seniorskiego 
zespołu.
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POZIOMO:
1.  Jednostka organizująca zajęcia 

dla mieszkańców Gminy 
Chocianów

S.  Wyremontowana zostanie 
wieża Kościoła

6.  lektura, która została wybrana 
podczas Narodowego Czytania 
w Chocianowie

7.  Nazwisko nowego trenera 
Stali Chocianów

9.  Prowadzi tam nowa linia 
bezpłatnej komunikacji

11.  Nazwisko radnej, która zrzekła 
się mandatu

PIONOWO:
2.  Zorganizuje warsztaty m.in. 

z druku 3D
3.  OSP, które otrzyma nowy wóz
4.  W ostatnim czasie zaatakowały 

teren przy Przedszkolu Miejskim
6.  Górnicza. Po kilku latach wróci 

do Chocianowa
8.  Negatywnie odpowiedział na 

skargę radnej Pichaly
10.  Liczba kandydatów do Sejmu 

z Gminy Checianów

CHOCIANOWSKA 
KRZYŻÓWKA

Czy 
wiesz, 
że 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chocianowcu poleca: 

JABŁECZNIK

SMACZNEGO!

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wodę zagotować z margaryną. Garnek ściągnąć 
z pieca i mieszając energicznie (najlepiej łyżką 
drewnianą), dodać mąkę. Garnek postawić 
z powrotem na piecu i gotować na małym ogniu, ciągle 
mieszając przez ok. 2-3 minuty (ciasto powinno być 
jednolite i ładnie odchodzić od garnka). Ciasto 
pozostawić na chwilę do ostygnięcia. Najłatwiej 
przełożyć je do miski lub innego garnka, wtedy szybciej 
ostygnie, choć nie musi całkowicie. Do lekko ciepłego 
lub zimnego ciasta, miksując mikserem, dodać po 
jednym jajku, szczyptę soli i proszek do pieczenia. 
Ciasto podzielić na 2 części. Formę prostokątną 
o wymiarach ok. 35x 24cm wysmarować margaryną 
i posypać mąką. Połowę ciasta rozprowadzić łyżką 

w formie. Piec w nagrzanym piekarniku na złoty kolor 
przez ok. 30 minut w temperaturze 180°C. W ten sam 
sposób upiec drugą połowę ciasta.
Przygotować masę budyniową. 2 szklanki mleka 
i cukier zagotować. Pozostałe mleko wymieszać 
dokładnie z żółtkami, cukrem waniliowym i mąkami. 
Dodać do gotującego się mleka, szybko mieszając, 
aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować, ok. 1 
minuty (budyń będzie gęsty). Pozostawić do 
ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć mikserem na 
puszystą masę. Dalej miksując, dodawać stopniowo 
chłodny budyń. Masę rozsmarować na jednym blacie 
ciasta. Przykryć drugim blatem. Ciasto wstawić do 
lodówki na co najmniej 3 godziny. Na koniec posypać 
cukrem pudrem.

SKŁADNIKI:
 kostka margaryny
 3 żółtka
 szklanka cukru

 2 łyżki śmietany
  2 łyżki proszku do 

pieczenia
 cukier waniliowy

 1/2 kg mąki
 1 kg jabłek
 cynamon

SKŁADNIKI:
 szklanka wody
 szklanka mąki
 450 dag margaryny
  2 łyżki proszku do 

pieczenia
 5 jajek
 szczypta soli
 3 szklanki mleka
 3/4 szklanki cukru
  2 łyżeczki cukru 

waniliowego
 4 łyżki mąki pszennej
 4 łyżki mąki ziemniaczanek
 2 żółtka

KARPATKA

URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW ogłosił przetarg na 
sprzedaż działek o następujących lokalizacjach:

1 .DZIAŁKI PRZY UL. MAKOWEJ W CHOCIANOWIE nr. 40/4, 
40/5, 40/6, 40/9, 40/11, 40/12, 40/13 o powierzchniach od 0,1536 
ha do 0,1837 ha. Działki posiadają dojazd do drogi publicznej drogą 
wewnętrzną, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, działki nieużytkowane.

2. DZIAŁKA USŁUGOWA W SZKLARACH DOLNYCH nr 176/7 
o powierzchni 0,3464 ha. Dobry dojazd, działka z przeznaczeniem 
zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. DZIAŁKA BUDOWLANA W BRUNOWIE nr 163/3 
o powierzchni 0, 2700 ha. Dojazd z drogi głównej ok 350 m drogą 
polną utwardzoną. Położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

4. DZIAŁKA BUDOWLANA W BRUNOWIE 165/10 o powierzchni 
0,4900 ha.  Brak dostępu do drogi publicznej. Położona w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zmiksować kostkę margaryny z trzema żółtkami oraz 
3/4 szklanki cukru. Następnie dodać dwie łyżki 
śmietany, dwie łyżki proszku do pieczenia oraz cukier 
waniliowy. Na stolnicy wysypać 1/2 kg mąki, dodać 
zmiksowaną masę i wstawić do lodówki na czas 
przygotowania musu jabłkowego. Jabłka umyć, obrać, 
usunąć gniazda nasienne i pokroić w niedużą kostkę 

lub zetrzeć na tarce. Wymieszać z 2 łyżkami cukru i 
przesmażyć, aż powstanie mus. Gdyby mus był mocno 
„wodnisty” smażyć, aż nadmiar soku wyparuje. 
Wmieszać cynamon i pozostawić do ostygnięcia. 
Połowę ciasta wykleić na dnie formy. Wyłożyć mus 
jabłkowy. Z pozostałego ciasta odrywać kawałki i 
układać je na musie jabłkowym. Można również ciasto 
rozwałkować.


