
Na tę informację od połowy 
marca czekali wszyscy 
użytkownicy darmowej 
komunikacji. Mieszkańcy 
Chocianowa i okolic znów mogą 
jeździć bezpłatnymi 
autobusami.   str. 5
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POZNAJ PRZYRODĘ 
PARKU PIASTOWSKIEGO

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„WRZOSOWA KRAINA” OPRACOWAŁA I WYDAŁA GRĘ 
TERENOWĄ, KTÓRA POZWALA NA POZNANIE DRZEW, 

ŚCIEŻEK I CIEKAWYCH MIEJSC W OBRĘBIE 
CHOCIANOWSKIEGO PARKU PIASTOWSKIEGO.

STR. 7

Zakończyły się już 
prace związane 
z wykonaniem 
skwerku przy ul. 
Zamkowej. Dzięki 
temu chocianowianie 
zyskali nowy teren 
zielony, a miasto staje 
się coraz piękniejsze.  
 str. 3

Autobusy 
zawiozły do pracy

Chocianów staje się 
piękniejszy

 W urokliwej części 
Chocianowa powstaje osiedle 
domków jednorodzinnych 
„Leśny Zakątek”  

DLA WSZYSTKICH! 

BĘDZIE TANIEJ 

B urmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński 
postanowił rozszerzyć swoją obietnicę wy-
borczą, dlatego niedawno zaprezentował 
swój pomysł na nowe osiedle mieszkaniowe 

w urokliwej części miasta.
Atutem działek o powierzchni od 10 do 13 arów ma 

być nie tylko ich świetna lokalizacja wśród zieleni, ale 
przede wszystkim atrakcyjne ceny. Wszyscy zaintereso-
wani już niebawem powinni spodziewać się ogłoszenia 
o przetargu.

.  Więcej na str. 3 
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Za zakupy płacili cudzą kartą.
Grozi im do 10 lat więzienia
Nawet 10 lat za kratami mogą 
spędzić dwaj mężczyźni 
zatrzymani przez polkowicką 
policję. 21-latek i jego o 40 lat 
starszy kompan płacili za zakupy 
znalezioną kartą bankomatową. 
Obaj przyznali się już do 
zarzucanych im czynów.

Kartę zgubiła mieszkanka Polkowic, pod-
czas parkowania auta. Kobieta zorien-
towała się tego samego wieczoru, gdy 
chciała zrobić zakupy, ale nie mo-
gła już odnaleźć swojej karty ani 
w portfelu ani w samochodzie. Na-
zajutrz, sprawdzając swoje konto, 
zobaczyła się, że ktoś nieuprawnio-
ny płacił jej kartą w kilku sklepach 
na łączną kwotę 136 zł. Sprawę 
zgłosiła na policję. 
Miejscowym stróżom prawa udało się 
ustalić nieuczciwych znalazców. 
– W trakcie realizacji czynności służbowych 

polkowickim kryminalnym udało się ustalić 
i zatrzymać dwóch mieszkańców Polkowic, 
którzy wspólnie i w porozumieniu dokonali 
dwukrotnie zakupów za pośrednictwem karty 
pokrzywdzonej. Po- licjanci ustalili, iż kolej-

nych transakcji znalazca karty dokonał już sa-
memu – informuje podkomisarz Mariusz Flor-
czak z Komendy Powiatowej Policji w Polko-
wicach.
Okazało się, że starszy z mężczyzn znalazł 
kartę bankomatową na jednym z parkin-
gów w Polkowicach. Poprosił swojego młod-
szego kolegę, by ten, kupując piwo i papiero-
sy, sprawdził w sklepie, czy są na niej jakieś 
środki. Dwukrotna płatność zbliżeniowa po-

twierdziła przypuszczenia, dlatego udało 
się wyłudzić zakupy.
Po udanej transakcji młodszy ze wspólni-
ków oddał kartę wraz z zakupami swoje-
mu koledze, dlatego znalazca karty miał 
okazję, aby dokonać kolejnych transakcji 
sklepowych, kupując (łącznie jeszcze 

cztery razy) głównie tytoń i alkohol. Po 
zakupach wyrzucił kartę do śmietnika. 

Obaj zatrzymani przyznali się do zarzuca-
nych czynów. Grozi im do 10 lat więzienia.
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Odpowie za 
narkotyki i amunicję
Chcąc odwrócić od siebie uwagę policjantów 
pewien 34-latek osiągnął efekt odwrotny od 
zamierzonego. Ostatecznie mieszkaniec Sieradza 
wpadł w ręce polkowickich policjantów, po tym 
jak mundurowi znaleźli przy nim narkotyki oraz 
amunicję.

Funkcjonariusze, wi-
dząc dziwne zachowanie 34-let-
niego mieszkańca Sieradza, na-
tychmiast podjęli wobec niego 
interwencję. Szybko okazało się, 
że mężczyzna miał powody, że-
by próbować uniknąć wzroku 
stróżów prawa.

– Podczas wieczornego patro-
lu polkowiccy funkcjonariusze 
na jednej ze stacji paliw zauwa-
żyli dziwnie zachowującego się 
mężczyznę –relacjonuje sierżant 
sztabowy Przemysław Rybikow-
ski, ofi cer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Polkowicach. 
– Mieszkaniec Sieradza nieudol-
nie próbował nie zwracać na 
siebie uwagi funkcjonariuszy. 
Efekt takiego postępowania był 
odwrotny do zamierzonego ce-
lu. Funkcjonariusze po tym jak 
34-latek wsiadł za kierownicę 
podjęli wobec niego czynności 
służbowe – dodaje rzecznik.

W trakcie przeszukania 
samochodu policjanci znaleź-
li zabezpieczyli nie tylko 50 
porcji handlowych pochod-
nych amfetaminy i kilka porcji 
marihuany, ale również dwie 
sztuki amunicji. 

– Mężczyzna został zatrzy-
many i trafi ł do policyjnej celi, 
po czym usłyszał zarzut posia-

dania zabronionych substancji, 
za co grozi mu nawet 3-letni po-
byt w zakładzie karnym. Ujaw-
niona w trakcie przeszukania 
amunicja została zabezpieczo-
na i będzie przesłana do specja-
listycznych badań – informuje 
Rybikowski

Jeśli okaże się, że na jej posia-
danie wymagane jest zezwole-
nie, mężczyzna usłyszy zarzuty 
nielegalnego posiadania amu-
nicji, za co zgodnie z przepisami 
Ustawy o broni i amunicji, grozi 
kara do ośmiu lat pozbawienia 
wolności.   

Pijany syn okradł matkę
Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Przemkowie zatrzymali 23-latka, który podczas odwiedzin 
w rodzinnym domu, awanturował się, będąc pod wpływem alkoholu Na odchodne okradł swoją matkę 
z pieniędzy i dokumentów.

Kradzież dokumentów to 
czyn, za który grozi mu kara do 
dwóch lat pozbawienia wolno-
ści, natomiast za przywłaszcze-
nie pieniędzy grozi mu kara od 
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności.

– Mieszkanka jednej z miej-
scowości na terenie powiatu po-

lkowickiego zgłosiła, że w nocy 
została okradziona. Z jej miesz-
kania zginęły dwie saszetki. 
W jednej trzymała pieniądze 
w drugiej dokumenty. O kra-
dzież podejrzewała swojego sy-
na. Mężczyzna nie mieszkał na 
stałe z matką. Przyjechał do niej 
w odwiedziny i został na noc. 

Nad ranem syn opuścił dom za-
bierając ze sobą saszetki z zawar-
tością pieniędzy w kwocie 2500 
zł oraz kilku dokumentów. Na-
stępnie udał się do swoich zna-
jomych na jedną z melin - in-
formuje podkomisarz Mariusz 
Florczak z Komendy Powiato-
wej Policji w Polkowicach.

Przemkowskim policjan-
tom udało się namierzyć i za-
trzymać krnąbrnego syna. 
W wyniku przeszukania funk-
cjonariusze zdołali odzyskać 
pieniądze w kwocie ok. 800 
zł. Teraz za swój czyn odpowie 
przed sądem. 
 

P ie r wszy w pad ł 
oszust z Lubina 
podczas próby ode-
brania pieniędzy 

od 72-letniego mieszkań-
ca Polkowic. Funkcjonariu-
sze zajmujący się tą sprawą, 
jak po nitce do kłębka, dotar-
li do dwóch kolejnych osób 
uczestniczących w tym nie-
legalnym procederze. Była 
to 32-latka i 34-latek, obaj 
mieszkańcy Świebodzic. Ca-

ła trójka trafi ła już do poli-
cyjnej celi.

– Dwaj mężczyźni usłysze-
li zarzuty udziału w zorganizo-
wanej grupie przestępczej oraz 
trzech usiłowań oszustw meto-
dą „na policjanta”. Zatrzymana 
została też 32-letnia mieszkan-
ka Świebodzic, która również 
jest podejrzana o udział w gru-
pie przestępczej oraz w jednym 
z usiłowań oszustwa – informu-
je sierżant sztabowy Przemy-

sław Rybikowski, ofi cer praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Polkowicach.

Przy okazji wyszło na jaw 
inne przestępstwo, za którym 
prawdopodobnie także stoi opi-
sywana trójka. Chodzi o oszu-
stwo z początku czerwca, któ-
rego ofi arą padła starsza miesz-
kanka Polkowic. Z relacji po-
krzywdzonej kobiety wynika-
ło, że na jej telefon stacjonarny 
zadzwonił nieznany mężczy-
zna, który przedstawił się jako 
kurier z banku. Chwilę później 
seniorka odebrała kolejny tele-
fon. Tym razem mężczyzna po-
dający się za policjanta poin-
formował. że poprzednia roz-
mowa była prowadzona przez 
oszusta. Fałszywy policjant 
zapewniał rozmówczynię, że 
chce jej pomóc, ale ona musi 
współpracować.

– Następnie kazał jej spa-
kować pieniądze, które mia-

ła w domu i wyrzucić je przez 
okno. Niestety niczego nie po-
dejrzewająca polkowiczanka 
zastosowała się do wskazówek 
przekazanych przez przestęp-

ców i wykonała wszelkie ich in-
strukcje, przekazując ostatecz-
nie 70 tysięcy złotych – dodaje 
rzecznik.

Sąd Rejonowy w Lubinie, po 

zapoznaniu się z aktami sprawy, 
aresztował 32-letniego miesz-
kańca Lubina i 34-latka ze Świe-
bodzic na trzy, a na 32-letnią ko-
bietę na dwa miesiące.  

Wyrzuciła przez okno 
32-letni lubinianin oraz dwoje jego 
kompanów ze Świebodzic zostali 
zatrzymani przez polkowickich 
kryminalnych. Grupę podejrzewa 
się m.in. o wyłudzenie 70 tys. zł 
metodą „na policjanta”. 
Poszkodowana seniorka zaufała 
oszustom na tyle, że gotówkę w 
takiej wysokości wyrzuciła przez 
okno. Cała trójka trafiła już do 
tymczasowego aresztu.

Wyrzuciła przez okno 
70 tys. złotych 
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Językowe dyktando w czasach zarazy
W Internecie odbyło się I Gminne Dyktando z Języka Angielskiego i Niemieckiego, 
którego organizacją zajęła się Katarzyna Chudzińska ze Szkoły Podstawowej 
w Chocianowie. Znamy już wyniki. 

W tych nietypowych czasach objętych restrykcjami sani-
tarno-epidemiologicznymi konkurs nie mógł się odbyć 
w normalnych warunkach. Ortograficzna rywalizacja od-
bywała się więc w domach. Uczniowie mieli za zadanie 
odsłuchać nagrania zamieszczone na stronie interneto-
wej, ręcznie napisać tekst i w określonym czasie odesłać 
jego skan na adres mailowy organizatorów.
Pierwsze miejsce w dyktandzie z języka angielskiego za-
jęła Lena Swaciak ze Szkoły Podstawowej w Chociano-
wie. Druga była Amelia Klecko ze Szklar Dolnych. Z kolei 
w kategorii języka niemieckiego na podium znalazły się 
uczennice Szkoły Podstawowej w Chocianowie – Ewa 
Młynarczyk (I miejsce), Dominika Palle (II miejsce) oraz 

Kaja Miętus (III miejsce). Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom i życzymy dalszych sukcesów na polu lingwi-
stycznym.  

W Chocianowie stanie pomnik Braci Górniczej
W Chocianowie powstanie pomnik w hołdzie Braci Górniczej. 
Jednogłośnie zdecydowali o tym miejscowi radni podczas ostatniej sesji. 

Okazuje się, że na terenie naszej gminy miesz-
ka ponad pół tysiąca górników zatrudnionych 
w Zakładach Górniczych Lubin, Rudna i Polko-
wice-Sieroszowice. Dodatkowo blisko 300 obec-
nych emerytów było zatrudnionych w Kopal-
niach Miedzi KGHM Polska Miedź S.A. To wła-
śnie dla nich przy ulicy Ratuszowej 10 stanie po-
mnik „w dowód wdzięczności Braci Górniczej”.

– Burmistrz Tomasz Kulczyński chciałby 
upamiętnić ich trud, poświęcenie oraz zaanga-
żowanie w pracę – uzasadnia Krystian Wan z 
chocianowskiego ratusza. – Osoby te zasługują 
na miejsce w pamięci przyszłych pokoleń oraz 
symboliczną obecność w przestrzeni publicz-
nej – podkreśla urzędnik.

Wzniesienie pomnika ma wpisać się w histo-
rię mieszkańców naszej gminy, nie tylko tych za-
trudnionych w Kombinacie Górniczo-Hutni-
czym Miedzi. Nieofi cjalnie dowiedzieliśmy się, 
że burmistrz planuje ufundować powstanie po-
mnika ze środków prywatnych.   

Chocianów staje się 
piękniejszy
Zakończyły się już prace związane z wykonaniem 
skwerku przy ul. Zamkowej. Dzięki temu 
chocianowianie zyskali nowy teren zielony, 
a miasto staje się coraz piękniejsze.

Nowy skwer to zasługa pracowników Miejskiego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cho-
cianowie, którzy wyłożyli tam ponad 11 ton grysiku, na-
sadzili 35 kosodrzewin i pięć sztuk trawy dekoracyjnej. To 
wszystko ma poprawić klimat tego miejsca i pozytywnie 
wpłynąć na samopoczucie mieszkańców.
Oprócz roślinności powstał również chodnik, a cały teren zy-
skał nowe ogrodzenie. To jednak nie koniec, bowiem w tym 
miejscu stanie również ławeczka i kosz na śmieci. Przechod-
nie jednogłośnie uznali, że Chocianów pięknieje w oczach.  

B urmistrz Cho-
cianowa Tomasz 
Kulczyński po-
stanowił rozsze-

rzyć swoją obietnicę wy-
borczą, dlatego zaprezento-
wał pomysł na nowe osie-
dle mieszkaniowe w uro-
kliwej części Chociano-
wa. Atutem działek ma być 
lokalizacja wśród zieleni, 
głównie świerków, w ma-
lowniczej scenerii, odda-
lona od zgiełku, w tak po-
trzebnej ciszy i spokoju, bli-
skość do popularnych tras 
rowerowych prowadzą-

cych bezpośrednio do Bo-
rów Dolnośląskich.

Wybudowana i oświetlo-
na przez gminę została także 
droga dojazdowa, przy której 
dostępne będą wszystkie me-
dia: elektryka, gaz, woda i ka-
nalizacja, a każdy z nowych 
nabywców będzie mógł sam 
zdecydować, jakie drzewa po-
zostawi na swojej działce.

– Łącznie na obszarze po-
nad 237 arów do przetargu wy-
stawionych zostanie 21 dzia-
łek – podlicza Krystian Wan 
z Urzędu Miasta i Gminy Cho-
cianów. – Ceny nieruchomości 

gruntowej do sprzedaży w dro-
dze przetargu nieograniczone-
go zaczynają się od niespełna 
45 tysięcy złotych i nie prze-
kroczą kwoty 57 tysięcy zło-
tych. Średnia cena działki to 
niespełna 49 tysięcy złotych, 
warto jednak zauważyć, że tyl-
ko trzy działki będą odrobinę 
droższe – dodaje Wan.

O nowym osiedlu w prze-
strzeni publicznej mówiło się 
już od dawna. W Biuletynie 
Informacji Publicznej można 
odnaleźć wykaz nieruchomo-
ści gruntowej do sprzedaży 
w drodze przetargu nieogra-

niczonego. Wynika z niego, 
że działki na sprzedaż będą 
miały powierzchnię między 
10 a 13 arów.

Nowe osiedle domków 
jednorodzinnych powsta-
nie dzięki zakończeniu re-
alizacji pierwszej w tej ka-
dencji drogowej inwestycji 
wzdłuż ulic Środkowej, Ja-
godowej oraz Szprotawskiej. 
To właśnie przy tej ostatniej 
powstanie „Leśny Zakątek”. 
Wszyscy zainteresowani już 
niebawem powinni spodzie-
wać się ogłoszenia o przetar-
gu.  

Powstaje 
„Leśny Zakątek”

W Chocianowie powstaje nowe osiedle domków jednorodzinnych 
„Leśny Zakątek”. W związku z tym pojawiło się również mnóstwo 
pytań, dotyczących m.in. cen nieruchomości przeznaczonych do 
zabudowy mieszkaniowej. W poniższym artykule odpowiadamy na 
te pytania.

Będzie taniej 
dla wszystkich
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Celina Michalak Honorowym Obywatelem Gminy Chocianów
Celina Michalak została Honorowym Obywatelem Gminy Chocianów. Taki tytuł nadali jej miejscowi radni podczas ostatniej sesji. 
Wnioskował o to burmistrz Tomasz Kulczyński. 

Tytuł honorowego oby-
watela jest wyrazem najwyż-
szego uznania. Rada Miej-
ska ustanowiła tytuły Ho-
norowego Obywatela Gmi-
ny Chocianów oraz Zasłu-
żony dla Gminy Chocianów 
jeszcze w ubiegłym roku. Od 
tego czasu radni nadali ty-
tuł Honorowego Obywate-
la Gminy Chocianów Teresie 
Marciniak. Teraz dołączyła 
do niej Celina Michalak.

– Pani Celina Michalak po 
śmierci małżonka Józefa Mi-
chalaka, który od lat 90-tych 
ubiegłego wieku był wielolet-

nim prezesem, z sercem i pa-
sją zajęła się prowadzeniem 
wszystkich spraw kombatan-
tów i podopiecznych, a tak-
że biura. Odwiedza i wspie-
ra członków koła, niosąc po-
moc w trudnych dla nich sy-
tuacjach – czytamy w uza-
sadnieniu projektu uchwały. 

We wniosku burmistrza 
skierowanym do rady odnaj-
dujemy najważniejsze punkty 
historii Celiny Michalak. Do-
wiadujemy się, że jako pre-
zes w latach 2012–2019 roku 
z zaangażowaniem i kompe-
tencją realizowała zadania 

statutowe Miejsko-Gminne-
go Koła Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Chociano-

wie. Została wyróżniona od-
znaką „Za Zasługi dla ZK RP 
i BWP” przyznaną przez Dol-
nośląski Zarząd Wojewódzki 

ZK RP i BWP we Wrocławiu 
oraz Tytuł Honorowego Pre-
zesa Koła. Ponadto w ubie-
głym roku otrzymała specjal-
ne podziękowanie od staro-
sty polkowickiego za ogrom-
ny wkład w prowadzeniu Ko-
ła.

– Gdyby nie inicjatywa 
Pani Celiny Michalak i jej 
wspaniała praca w środowi-
sku kombatanckim być może 
Koło ZK RP i BWP w Chocia-
nowie nie istniałoby dzisiaj, 
jak to miało miejsce w wielu 
miastach naszego wojewódz-
twa – pisze w uzasadnieniu 

burmistrz Chocianowa To-
masz Kulczyński. – W staty-
stykach w skali wojewódz-
twa Koło zajmuje wysoką 
pozycję z uwagi na pozytyw-
ny wkład w pracę jaki oferu-
je Pani Celina Michalak. Mi-
mo swoich prawie 94 lat jest 
pełna energii i zaangażowa-
nia w działalność statutową 
Koła. W dalszym ciągu jest 
żywo zainteresowana losem 
Kombatantów i Podopiecz-
nych, ich sytuacją bytową, 
a przede wszystkim zdro-
wiem – dodaje. 

  

Nowe kafle 
w miejsce 
starych dech
Świetlica Wiejska w Ogrodzisku zyska 
nową podłogę. Zadanie realizowane 
przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej jest 
przykładem udanej współpracy 
między radnym, sołtysem 
i burmistrzem.

Wymiana podłogi w świetlicy to, jak po-
daje tutejszy zakład komunalny, efekt współ-
pracy między sołtysem wsi Małgorzatą Woź-
niak, radnym Pawłem Bujakiem oraz bur-
mistrzem Chocianowa Tomaszem Kulczyń-
skim. Wymiana podłogi była koniecznością, 
ponieważ drewniany parkiet był spróchnia-
ły i niebezpieczny dla osób przebywających 
na sali.

–  Po zdjęciu paneli, w pełnej krasie mo-
gliśmy podziwiać zagrzybioną podłogę oraz 
połamane deski – poinformowali pracowni-
cy MZGKiM Chocianów. – Zrywamy i dzia-
łamy. Dziękujemy Pani Sołtys i mieszkańcom 
Ogrodziska za pomoc przy pracach rozbiór-
kowych – dodają.

Po usunięciu wszystkich starych desek 
wybrany ma zostać nadmiar ziemi. Możli-
we, że jeszcze w tym tygodniu pracownicy 
chocianowskiej komunalki wykonają wy-
lewkę, dzięki czemu w przyszłym tygodniu 
będzie można przystąpić do położenia no-
wych kafl i podłogowych. Jeszcze przed okre-
sem pandemii koronawirusa sala służyła nie 
tylko do organizacji zajęć dla dzieci, ale cie-
szyła się także zainteresowaniem przy orga-
nizacji różnych spotkań rodzinnych. Nieofi -
cjalnie dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy no-
szą się również z zamiarem odświeżenia ścian 
wewnętrznych.   

Z Podhala do Trzebnic
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebnicach na swoim profi lu facebookowym pochwaliła się swoim  nowym 
nabytkiem. Mowa o wozie strażackim JELCZ P420 GCBA 10/32 Hydromil II o pojemności 10 tysięcy litrów wody. 
Pojazd przyjedzie do Trzebnic z Podhala.

Nowy samochód ma niezależny sil-
nik do podawania wody, co, jak zauwa-
żają strażacy, jest rzadkością w takich sa-
mochodach. Z wpisu możemy także do-
wiedzieć się, że samochód swoje począt-
ki miał we Wrocławiu, jednak ostatecznie 
do Trzebnic przyjechał z oddalonej o bli-
sko pół tysiąca kilometrów gminy Czorsz-
tyn na Podhalu.

– Samochód pozyskaliśmy za zgodą 
i pomocą burmistrza Chocianowa Toma-
sza Kulczyńskiego oraz naszego radne-

go Piotra Wandycza, który pomaga i do-
radza w każdej kwestii – informują trzeb-
niccy ochotnicy. – Pojazd pochodzi z na-
szych wysokich gór z Podhala, z miejsco-
wości i gminnej OSP Czorsztyn w powie-
cie nowotarskim – dodają druhowie.

Teraz strażacy załatwiają wszystkie for-
malności związane z przyjęciem pojazdu 
na stan. Z tej okazji życzymy im, aby sa-
mochód był niezawodny w działaniu, lecz 
jednocześnie, aby nie trzeba nim było czę-
sto wyjeżdżać na akcje.  

Z a przyjęciem uchwał 
zaproponowanych 
przez burmistrza To-
masza Kulczyńskie-

go dotyczących nadania ty-
tułu Honorowego Obywatela 
Gminy Chocianów pani Celi-
nie Michalak oraz postawienia 
pomnika w hołdzie Braci Gór-
niczej byli wszyscy uczestni-
czący w sesji radni.

Zwykłą większością przyję-
to też pozostałe zaplanowane 
uchwały. Wśród nich znalazły się 
m.in. nadanie Szkole Podstawo-
wej w Chocianowie imienia „Od-

krywców Polskiej Miedzi”, zmia-
na regulaminu Chocianowskiego 
Parku Piastowskiego, przekazania 
powiatowi polkowickiemu dotacji 
na remont nawierzchni drogi po-
wiatowej pomiędzy Chocianow-
cem i Rakowem, a także zmiana 
statutu Biblioteki Publicznej i po-
łączenia jej z Regionalnym Cen-
trum Kultury.

Będzie droga do Rakowa
Radni przekazali w formie po-

mocy fi nansowej powiatowi po-
lkowickiemu 60 tys. zł z przezna-
czeniem na remont nawierzchni 

drogi powiatowej nr 
1155D pomiędzy miejscowościa-
mi Chocianowiec i Raków.

– Przekazanie środków jest od-
powiedzią na potrzeby społeczne 
mieszkańców Rakowa oraz mo-
jego wniosku w sprawie remon-
tu tej drogi – komentuje radny Ar-
tur Wandycz. - Dziękuję pozosta-
łym radnym w imieniu wszystkich 
mieszkańców Chocianowca i Ra-
kowa, którzy skorzystają z tej waż-
nej inwestycji – dodaje.

Powiat Polkowicki zabezpie-
czył w budżecie środki w wyso-
kości 65 tys. zł, pozyskując na ten 
cel dotację celową z Województwa 
Dolnośląskiego w ramach Tereno-
wego Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

Kolejny etap 
oszczędności

Podjęto też uchwałę intencyjną 
o połączeniu Biblioteki Publicznej 

i Regionalnego Centrum Kultury. 
Jest to kolejny etap walki ze skut-
kami kryzysu związanymi z epide-
mią koronawirusa. 

Propozycja połączenia instytu-
cji gminnych, w tym Biblioteki Pu-
blicznej z Regionalnym Centrum 
Kultury pojawiła się już na począt-
ku kwietnia, kiedy wiadomo było, 
że epidemia może przynieść fatal-
ne skutki, nie tylko dla gospodarki 
światowej, lecz także dla budżetów 
jednostek samorządu terytorialne-
go. Już wtedy burmistrz przedsta-
wił kierunek Programu Naprawy 
Skutków Epidemii na lata 2020 - 
2023.

Wszystkie zaplanowane 
oszczędności mają zasilić budżet, 
dzięki czemu możliwe będą kolej-
ne inwestycje. Będziemy o nich na 
bieżąco informować.
 

Chocianowscy radni po raz kolejny 
spotkali się na sesji, która, tak jak 
poprzednio, ze względów 
bezpieczeństwa, odbyła się zdalnie. 
Niektóre propozycje burmistrza 
spotkały się z nadzwyczajnym 
poparciem wszystkich biorących 
udział w  spotkaniu radnych.

drogi powiatowej nr 
1155D pomiędzy miejscowościa-

Sesja zdalna, 
uchwały podjęte 
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P rzypomnijmy, że 
19 marca decy-
zję o wstrzymaniu 
Lubińskich Prze-

wozów Pasażerskich podjęli 
urzędnicy tutejszego ratusza. 
Dokładnie od soboty 21 mar-
ca nie mogliśmy jeździć auto-
busami linii 111, 121 i 131. Z 
kolei od poniedziałku 23 mar-
ca przestały kursować auto-
busy na trasie Chocianów - 
Polkowice linii nr 25 zarzą-
dzanej przez Zakład Komu-
nikacji Miejskiej w Polkowi-
cach. Wszystko w związku z 
rozwijającą się sytuacją epide-
miczną na terenie całej Polski.

2 czerwca na ulice naszej 
gminy wróciła linia nr 131. 
Kursowanie tego autobusu na 
trasie Chocianów - Chociano-
wiec - Raków - Chocianowiec - 
Trzebnice - Michałów - Żabice 
- Ogrodzisko - Górzyca - Krze-
czyn Wielki - Lubin nie ulega 
zmianie. Z kolei 8 czerwca po-
nownie uruchomiona została li-
nia nr 25, dla której obowiązu-
je nowy rozkład jazdy przez Ja-
błonów. 

– Autobusy pojadą w ogra-
niczonym zakresie, dwa ra-
zy w ciągu dnia. Natomiast 
dotychczasowe linie nr 111 i 
121 zostaną połączone i uru-

chomione w najbliższym 
możliwym terminie. Zmieni 
się również ich trasa, pierw-
szy przystanek w Chociano-
wie przy ul. Krótkiej O1, da-
lej Bohaterów Wojska Polskie-
go/Szprotawska 26, Rotmi-
strza W. Pileckiego 02, Kole-
jowa 04, Dworzec PKP, Gło-
gowska/Zaułek Fabryczny 
20, Głogowska/Leśna 21, Lu-
bińska cmentarz, Lubińska ce-
gielnia 01, dalej Trzmielów 07, 
Szklary Dolne 05, Szklary Dol-
ne świetlica 03, Brunów, Lubin 
/Stary Lubin, I maja, Skłodow-
skiej SP Nr 1, Al. Niepodległo-
ści w Lubinie – informuje Ewa 
Kałuzińska, naczelnik wydzia-

łu Inwestycji i Drogownictwa 
w chocianowskim magistracie.

Wszystkie linie w kierunku 
do Polkowic i Lubina będą kur-
sować do końca roku tylko w dni 
robocze. Połączona linia 121 i 
111 będzie rozpoczynać trasę 
w taki sposób, aby mieszkańcy 

Chocianowa mogli dojechać na 
godzinę 6. do pracy do Lubina. 
Trasa Polkowicka, będzie skory-
gowana, aby swoim zasięgiem 
obsługiwała również Jabłonów.

Warto zaznaczyć, że zostały 
złagodzone nieco restrykcje do-
tyczące korzystania z komuni-

kacji zbiorowej. W autobusach 
i pociągach może być teraz za-
jęta połowa wszystkich miejsc, 
zarówno stojących, jak i siedzą-
cych. Nadal przepisy zakłada-
ją, że podróżując komunikacją 
publiczną, musimy zasłaniać 
usta i nos. 

Na tę informację od połowy marca 
czekali wszyscy użytkownicy 
darmowej komunikacji. 
Mieszkańcy Chocianowa i okolic 
znów mogą jeździć bezpłatnymi 
autobusami. 

Bezpłatne 
autobusy 
wróciły! 
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Prawie 
1,5 tys. 
mieszkańców 
z lepszą 
kranówką
Jak informuje 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-
Kanalizacyjne 
w Chocianowie 
kolejne blisko półtora 
tysiąca mieszkańców 
korzysta 
z wody lepszej 
jakości. Chodzi 
o mieszkańców 
Brunowa, Krzeczyna 
Małego i Gorzycy, 
gdzie w kranach 
od kilku dni płynie 
woda uzdatniania 
w nowym układzie 
technologicznym.

Na początku czerwca tutejsze 
wodociągi otrzymały pozytyw-
ną Ocenę Higieniczną Pań-
stwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Polko-
wicach. Ta decyzja była do 
przewidzenia, bowiem wszyst-
kie zastosowane materiały wy-
korzystane do modernizacji 
ZUW Brunów posiadają atest 
PZH. To świadectwo, że do-
starczana do ludzi woda jest 
bezpieczna i przeznaczona do 
spożycia.
– Na nasze zaproszenie w tym 
dniu towarzyszył nam radny 
Andrzej Kuśmierczyk. Razem 
z nami odkręcił pierwszą zasu-
wę, która zasila już naszych 
odbiorców – czytamy na profi-
lu facebookowym PWK. 
– Dzięki podjętym decyzjom 
burmistrza Chocianowa Toma-
sza Kulczyńskiego oraz współ-
pracy z radnym Andrzejem Ku-
śmierczykiem, ponad 1400 
mieszkańców zaopatrywanych 
z ZUW w Brunowie od dziś ko-
rzysta z lepszej jakości wody – 
dodają pracownicy przedsię-
biorstwa.
PWK szczyci się, że poprawia ja-
kość świadczonych usług i reali-
zuje zadania zaplanowane przez 
burmistrza Tomasza Kulczyń-
skiego, które mają na celu upo-
rządkowanie gospodarki wodnej 
i ściekowej gminy Chocianów.
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” opracowała i wydała grę terenową, którą nazwała questem. Nowa 
propozycja zabawy pozwala na poznanie drzew, ścieżek i ciekawych miejsc w obrębie Chocianowskiego Parku Piastowskiego.

Quest (z ang. „zadanie” 
– przyp. red.) to w tym wy-
padku rodzaj gry polegającej 
na odkrywaniu dziedzictwa 
miejsca i tworzeniu nieozna-
kowanych szlaków, którymi 
można wędrować, kierując 
się informacjami zawartymi 
w wierszowanych wskazów-
kach. W wielu elementach gra 
przypomina podchody. Od 
typowych gier miejskich qu-
est odróżnia bezosobowość, 
a od podchodów dodatkowo 
też to, iż są one ściśle związa-

ne z konkretnymi miejscami i 
mają funkcję edukacyjno-roz-
rywkową.

– Gra umożliwia pozna-

nie podstawowych gatunków 
drzew rosnących w zabytko-
wym Chocianowskim Parku 
Piastowskim, a także jego naj-

bliższego otoczenia. Wypra-
wa zaczyna się przy parkingu 
koło Parku zaraz za sklepem 
Delikatesy Centrum – czy-
tamy w komunikacie praso-
wym opisującym grę. 

Celem gry jest pokonanie 
całej drogi zgodnie ze wska-
zówkami zamieszczonymi na 
przygotowanych ulotkach. 
Uważne czytanie i prawidło-
we odpowiedzi dadzą nam na 
końcu wędrówki hasło.

Każda osoba, która ukoń-
czy grę może zalogować się na 

swoje konto w serwisie, gdzie 
rejestracja jest całkowicie bez-
płatna. Dodając przebyty qu-
est z ulotki do swoich wyni-
ków da nam pieczęć przypi-
sany do Twojego konta. Im 
więcej ukończonych questów, 
tym wyższy stopień ogólno-
polskiej odznaki PTTK Qu-
esty-Wyprawy Odkrywców. 
Więcej informacji o edukacyj-
nej grze terenowej znajdziemy 
na stronie internetowej Wrzo-
sowej Krainy.
 

Poznaj przyrodę Parku Piastowskiego

C hoc ia nowsk ie 
wodociągi po-
informowały, że 
z fi rmą EKO-Bu-

dowa została podpisana 
umowa na od dawna ocze-
kiwaną inwestycję, a reali-
zacja tego zadania jest moż-
liwa dzięki decyzjom bur-
mistrza Tomasza Kulczyń-
skiego oraz jego współ-
pracy z samorządem woje-
wództwa dolnośląskiego. 
Swoje zadowolenie w me-

diach społecznościowych 
wyraził także włodarz na-
szej gminy.

– Zadanie o wartości bli-
sko 700 tys. zł „Budowa sieci 
wodociągowej dla zapewnie-
nia dostawy wody pitnej i do 
celów przeciwpożarowych 
dla mieszkańców wsi Raków, 
gm. Chocianów” rozpocznie 
się już w tym miesiącu – pi-
sze burmistrz. – Sukcesyw-
nie realizujemy obietnice wy-
borcze, rozpoczynając kolej-

ne inwestycje, a wiele ich jesz-
cze przed nami. Cieszę się, że 
dzięki ciężkiej pracy udało się 
osiągnąć kolejny zamierzo-
ny cel – dodaje Tomasz Kul-
czyński.

Kilka dni temu burmistrz 
Tomasz Kulczyński, zarząd 
PWK, radny Artur Wandycz 
oraz sołtys Rakowa Bożena 
Czekajło wspólnie przypie-

czętowali zawartą umowę 
z wykonawcą zadania. 

– Po tylu latach obieca-
nek poprzedników to wła-
śnie nam udało się, we współ-
pracy z Tomaszem Kulczyń-
skim oraz Przedsiębiorstwem 
Wodociągowo-Kanalizacyj-
nym doprowadzić do realiza-
cji inwestycji, która przez 70 
lat nie mogła być zrealizowa-

na. Nam zajęło to półtora ro-
ku – komentuje radny z tam-
tego okręgu, Artur Wandycz. 
– Skupiamy się na dalszej pra-
cy na rzecz Miasta i Gminy 
Chocianów – dodaje.
Mieszkańcy Rakowa, jak przy-
stało na XXI wiek, wreszcie bę-
dą mieli możliwość korzystania 
z bieżącej wody w swoich do-
mach.    

Raków wreszcie 
z bieżącą wodą w kranach
Jak donosi Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-Kanalizacyjne 
w Chocianowie „woda w całym 
Rakowie staje się faktem”. 
Niedawno została podpisana 
umowa na realizację zadania, 
której celem jest zapewnienie 
dostawy wody pitnej i do celów 
przeciwpożarowych dla 
mieszkańców wsi.

Różne odsłony dialogu…
Czy metoda kija bez marchewki, stosowana w relacjach z Urzędem Miasta i Gminy w Chocianowie przez byłą już sołtys 
Parchowa sprawdzi się także w Szklarach Dolnych? 

Wszystko wskazuje na to, że zo-
stała zawarta unia personalna 
między tymi sołectwami, co oba 
prowadzi w jednym kierunku. 
Ostatecznym efektem nie będzie 
jednak faktyczna obrona szkół 
podstawowych, a wyłącznie po-
lityczna jatka, która skłóci ze so-
bą mieszkańców gminy Chocia-
nów.

Na szczególną uwagę zasługuje do-
puszczenie do głosu bezimiennych 
autorów wierszy, którzy postanowili 
popisać się swoim poziomem inte-
lektualnym na profilu „Sołectwo 
Szklary Dolne - Osada Strażacka”. 
Nienawiść, hejt i epitety, jakie wyle-
wają się z tych treści, są zatrważają-
ce. Na szczęście tylko jedna ze stron 
trawestuje język nienawiści w argu-

menty w obronie placówki, której 
patronem jest katolicki święty. Do 
rangi racji urosły dharmiczna „kar-
ma”, która spadnie „na (…) łyse 
głowy”, czy przechwałki o wielkości 
posiadanych taczek… Więcej nie 
zacytujemy, bowiem te teksty nie 
świadczą o chęci prowadzenia dia-
logu, do którego tak namawiał 
święty Jan Paweł II.

Kto stoi za tymi wpisami? Pa-
trząc na inne profile, a także na 
język debaty prowadzonej przez 
opozycję, można dojść do wnio-
sku, że to właśnie totalna opo-
zycja weszła w sojusz z autora-
mi i administratorami tej strony, 
po to, by wyrównać ją do swoje-
go poziomu. Jak to się może 
skończyć? Doświadczenia z Par-

chowa nie wróżą sukcesów. Te 
internetowe zaczepki pozostają 
jednak bez odpowiedzi. Warto 
bowiem pamiętać, że nie opła-
ca się grać w szachy z gołę-
biem, bowiem ten rozrzuci figu-
ry po planszy, nafajda na nią, 
a na koniec będzie się puszył, 
jakby wygrał. 
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Energooszczędne 
latarnie w Żabicach
Mieszkańcy Żabic mają powody do radości. We 
wsi trwają prace związane z rozbudową sieci 
elektroenergetycznej. Jej skutkiem będą nowe 
latarnie i nowe oprawy oświetleniowe LED na już 
istniejących słupach.

Nowe oświetlenie uliczne powstanie na działkach o numerach 68/1, 
68/2, 68/3 w obrębie ewidencyjnym 0013. Zakres prac obejmuje bu-
dowę szafy oświetleniowej SO, budowę linii kablowych 1,0kV o dłu-
gość 70 metrów oraz budowę trzech słupów oświetleniowych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego te-
renów objętych inwestycją nowe lampy zamontowane będą w środ-
kowej części wsi. Dodatkowo zostanie wykonana LED-owa oprawa 
oświetleniowa przy istniejących już słupach energetycznych. 
Poprawa bezpieczeństwa to tylko jedna z wielu korzyści jakie niesie ze 
sobą inwestycja. Żabice będą teraz bardziej ekologiczne, bez-
pieczniejsze i jaśniejsze. Za sprawą zastosowania opraw 
LED-owych oświetlenie uliczne stanie się bardziej ekolo-
giczne i energooszczędne, a do atmosfery trafi mniej dwu-
tlenku węgla. 

renów objętych inwestycją nowe lampy zamontowane będą w środ-
kowej części wsi. Dodatkowo zostanie wykonana LED-owa oprawa 
oświetleniowa przy istniejących już słupach energetycznych. 
Poprawa bezpieczeństwa to tylko jedna z wielu korzyści jakie niesie ze 
sobą inwestycja. Żabice będą teraz bardziej ekologiczne, bez-
pieczniejsze i jaśniejsze. Za sprawą zastosowania opraw 
LED-owych oświetlenie uliczne stanie się bardziej ekolo-
giczne i energooszczędne, a do atmosfery trafi mniej dwu-
tlenku węgla. 

To prawdziwy wysyp pie-
niędzy pozyskiwanych ze źró-
deł zewnętrznych w naszej 
gminie. W połowie grudnia 
ubiegłego roku informowa-
liśmy o tym, że gmina pozy-
skała dla naszych mieszkań-
ców ponad 4 miliony złotych. 
Dzięki temu teraz możliwa bę-
dzie wymiana starych kopciu-
chów na nowe piece. W tym 
roku informowaliśmy także 
o innych środkach zewnętrz-
nych wykorzystanych przez 
tutejszych urzędników na bu-
dowę placów zabaw, remonty 
dróg czy komputery potrzebne 
do zdalnego nauczania.

– 28 maja otrzymaliśmy in-
formację o wygranej w kon-
kursie pod nazwą „Dolnoślą-
ski Fundusz Pomocy Rozwo-
jowej 2020” organizowanym 
przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnoślą-
skiego. Otrzymaliśmy dotację 
w wysokości 112.210 zł – in-
formuje Ewa Kałuzińska, na-
czelnik Wydziału Drogownic-
twa i Inwestycji Urzędu Mia-

sta i Gminy Chocianów. – Ce-
lem zgłoszonego do konkur-
su projektu była poprawa bez-
pieczeństwa i uporządkowanie 
ruchu drogowego odcinka uli-
cy Rotmistrza Witolda Pileckie-
go w Chocianowie – podsumo-
wuje urzędniczka.

Dolnośląski Fundusz Po-
mocy Rozwojowej to kon-
kurs dla gmin, który ma na 
celu realizację zasady rów-
nomiernego rozwoju. Pozwa-
la on na wsparcie gmin w re-
alizacji zadań własnych, wpi-
sujących się w Strategię Roz-
woju Województwa Dolnoślą-
skiego 2030.

– W 2018 roku gmina wy-
budowała na 240 metrowym 
odcinku drogi kanalizację 
deszczową, niestety bez wy-
miany nawierzchni. Z uwagi 
na brak miejsc do parkowania 
szczególnie w godzinach popo-
łudniowych część jezdni pozo-
staje wyłączona z ruchu, dodat-
kowo pogarszając bezpieczeń-
stwo ruchu i warunki przeciw-
pożarowe, bez możliwości sku-

tecznego dojazdu 
karetek ratowniczych – 
przypomina naczelnik. – Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
pieszym, a kierującym możli-
wości należytej obserwacji od-
bywającego się ruchu pieszych 
i odpowiedniego reagowania 
w „strefi e zamieszkania” obo-
wiązywać będzie prędkość po-
jazdów ograniczona do 20 km/
h – dodaje Kałuzińska.

W efekcie tego remontu na 
odcinku 240 metrów przebu-
dowana zostanie nawierzch-
nia jezdni z możliwością wy-
korzystania jej przez pieszych, 
przebudowana zostanie część 
chodnika, powstanie przejście 
dla pieszych i 14 miejsc postojo-
wych, w tym dwa dla osób nie-
pełnosprawnych. Dodatkowo 
budowlańcy wymienią 5 lamp 
oświetlenia ulicznego oraz wy-

konają oznako-
wanie pionowe. Łącz-

ny budżet tej inwestycji to po-
nad 250 tysięcy złotych z cze-
go ponad 112 tysięcy będzie sfi -
nansowane przez budżet woje-
wództwa. 

Przedmiotem projektu jest 
przebudowa nawierzchni jezd-
ni przeznaczonej do jednocze-
snego wykorzystywania przez 
pieszych i pojazdy na odcinku 
240 metrów, przebudowa czę-
ści chodnika, budowa przejścia 
dla pieszych, budowa 14 miejsc 
postojowych (w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych), wymia-
nę 5 lamp oświetlenia uliczne-
go, wykonanie oznakowania 
pionowego. Oddanie do ruchu 
przebudowanego odcinka uli-
cy Pileckiego w Chocianowie 
planowane jest na paździer-
nik tego roku.   

Kolejna inwestycja 
dofinansowana 
Ponad 112 tys. zł dofi nansowania otrzymał 
Chocianów w ramach konkursu „Dolnośląski 
Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”, którego 
organizatorem był Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest 
równomierny rozwój. To kolejna w tym roku 
wykorzystana dotacja zewnętrzna przez naszą 
gminę. 

W  zestawieniu naj-
biedniejszych 
miast na Dolnym 
Śląsku znalazło 

się 15 gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich. Jak zauważają auto-
rzy rankingu „zamożność samo-
rządów można mierzyć na różne 
sposoby”. Lista najmniej zamoż-
nych gmin przygotowana została 
w oparciu o ostatnie dane GUS.

Ranking (licząc od najbogatszej 
w tym rankingu gminy) otwiera 
Dzierżonów, gdzie dochód w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca wy-
nosi 4 065,66 zł. Wśród samorzą-
dów z budżetem powyżej 4 tys. zł na 
mieszkańca znalazły się jeszcze tyl-
ko Bierutów (4 013,91 zł) oraz Zło-
toryja (4 012,26 zł). Później są już 
gminy, których dochody budżeto-
we zaczynają się od 3 tys. zl. Na liście 
znajdujemy kolejno: gminę Leśna (3 
997,37 zł), Kamienną Górę (3 950,43 
zł), Olszynę (3 945,74 zł), Przemków 
(3 891,05 zł), Syców (3 885,64 zł), 

Kowary (3 868,31 zł), Z awidów 
(3842,88 zł), Ziębice (3 842,05 zł) 
oraz Gryfów Śląski (3 830,58 zł).

Podium w tym niechlubnym 
rankingu otwiera gmina Chocia-
nów, której dochody budżetu mia-
sta w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca wynoszą poniżej 3,8 tys zł. 
Oznacza to, że gdyby całoroczny 
budżet podzielić po równo między 
mieszkańców, to każdy otrzymałby 

zaledwie 3796,09 zł. Gorzej plasuje 
się tylko Lubań (3 747,89 zł) i Niem-
cza (3624,49 zł). Sytuacja ta mo-
że być pokłosiem znacznego spad-
ku wpływów we wszystkich pol-
skich gminach. Obecnie samorzą-
dy borykają się bowiem ze skutka-
mi epidemii koronawirusa, co jed-
noznacznie i niemal jednym głosem 
podkreślają wszyscy samorządowcy 
z całej Polski. 

Chocianów wśród 
najbiedniejszych gmin 

Bezrobotnych biorą 
w kamasze
W tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej wznowiło 
szkolenia wojskowe rezerwistów. Priorytetem są osoby, które 
znalazły się na bezrobociu z powodu epidemii koronawirusa.

Szef resortu Mariusz Błaszczak 
wydał decyzję o szkoleniach długo-
terminowych rezerwy. Mogą one 
trwać nawet do 90 dni. Równolegle 
prowadzony ma być nabór ochot-
ników na szkolenie podstawowe. 
W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kan-
dydaci na żołnierzy otrzymają peł-
ne wyżywienie i będą kwaterowa-
ni na terenach jednostek. Rezerwi-
ści, czyli osoby, które odbyły zasad-
niczą służbę wojskową lub mają już 
przyznany stopień wojskowy mogą 
liczyć na miesięczne wynagrodze-
nie od 3,5 tysiąca złotych.

- 15 czerwca ruszają ćwiczenia 
żołnierzy rezerwy. Poleciłem, by 
priorytetowo traktowano zgłosze-
nia osób, które w związku z epide-
mią koronawirusa straciły pracę. 
Rezerwiści w czasie ćwiczeń otrzy-
mają miesięcznie ponad 3 tys. zł., 
wyżywienie i bezpłatne zakwatero-
wanie - zapowiadał w mediach spo-
łecznościowych Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak.

Osoby, dla których będzie to 

pierwszy kontakt z wojskiem, bę-
dą odbywać swoje ćwiczenie w ra-
mach tak zwanej służby przygoto-
wawczej. Miesięczne wynagrodze-
nie wynosi w takim przypadku 1,2 
tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na 
zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo 
uzyskają oni status żołnierza rezer-
wy i będą mogli starać się o zatrud-
nienie w Wojsku Polskim.  

Dziennikarze Gazety Wrocławskiej ustalili 15 najbiedniejszych miast 
i gmin na Dolnym Śląsku. Okazuje się, że w tym niechlubnym 
rankingu Chocianów znalazł się na podium. Pod uwagę wzięto 
dochody miast w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 



  9

J edna z niedawnych 
decyzji podjętych 
przez Zgromadze-
nie Związku wskazu-

je na to, że zarząd tej organiza-
cji jest hermetycznym gronem 
dla wybrańców, do którego do-
stać można się tylko za sprawą 
sprawowanej w gminie funk-
cji. W związku z decyzją To-
masza Kulczyńskiego o rezy-
gnacji z zasiadania w Zgroma-
dzeniu Związku, Rada Miejska 
w Chocianowie w maju podję-
ła decyzję, że drugim reprezen-
tantem gminy, obok przewod-

niczącego naszej rady Janusza 
Ślipko, będzie wiceprzewodni-
czący tej rady, Piotr Wandycz.

– Zaproponowałem Piotra 
Wandycza jako reprezentan-
ta Miasta i Gminy Chocianów 
do zarządu stowarzyszenia  – 
mówi burmistrz Chocianowa. 
– Nie czuję się lepszy od rad-
nych i uważam, że to właśnie 
organ stanowiący gminy, czyli 
radni powinni mieć możliwość 
wypowiedzenia się w zakresie 
opłat śmieciowych i funkcjo-
nowania związku – dodaje To-
masz Kulczyński.

Tradycją jest, że każda 
z gmin ma swojego repre-
zentanta w zarządzie. Do-
tychczas byli to wyłącznie 
wójtowie i burmistrzowie, 
jednak nie jest to zapis wy-
nikający ze statutu, a zwy-
kła idée fixe, która przy-
świeca członkom śmiecio-
wego związku. Co jednak 
w przypadku, kiedy wło-
darz danej gminy nie zasia-
da w zgromadzeniu? Okazu-
je się, że pozostali wójtowie 
i burmistrzowie zasiadający 
w zarządzie nie życzą sobie, 

aby do tego grona dołączył 
(sic!) zwykły radny.

– Niezrozumiała jest dla 
mnie opinia części członków 
zgromadzenia, że nie wystar-
czy być reprezentantem gmi-
ny wskazanym przez jej wło-
darza i radę, żeby zasiadać 
w zarządzie ZGZM. Okazu-
je się, że trzeba być szefem sa-
morządu, bo inni włodarze 
gmin nie chcą zasiadać w za-
rządzie obok przedstawicie-
la rady gminy i osoby wska-
zanej przez włodarza – uwa-
ża Piotr Wandycz, nowy re-

prezentant gminy Chocianów 
w ZGZM. – Bardzo dzięku-
ję za nominację burmistrzowi 
Tomaszowi Kulczyńskiemu 
oraz za okazane wsparcie prze-
wodniczącemu naszej rady Ja-
nuszowi Ślipko, którzy jedno-
znacznie poparli moją kandy-
daturę – dodaje radny.

W głosowaniu nad wybo-
rem Piotra Wandycza do Za-
rządu Związku Gmin Zagłę-
bia Miedziowego „za” był wła-
śnie Janusz Ślipko. Trzy oso-
by (w tym sam zainteresowa-
ny) wstrzymały się od głosu, 

a 10 przedstawicieli m.in. Ra-
dwanic i Grębocic, zagłoso-
wało przeciwko. Tym samym 
narodziła się nowa, niechlub-
na i ekstraordynaryjna sytu-
acja, w wyniku której Chocia-
nów nie ma swojego reprezen-
tanta w Zarządzie ZGZM. Czy 
to przeleje czarę goryczy i spo-
woduje, że chocianowscy rad-
ni podejmą decyzję o wystąpie-
niu z tej śmieciowej organiza-
cji? Tego na razie nie wiadomo. 
Do sprawy powrócimy przy 
okazji nowych ustaleń.
 

Tradycją jest, że każda aby do tego grona dołączył prezentant gminy Chocianów a 10 przedstawicieli m.in. Ra-

Nierówne 
traktowanie 
biedniejszych? 

Niezrozumiałą decyzję podjęło 
Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego. Chodzi o wybór 
reprezentanta gminy Chocianów do 

zarządu związku, a raczej o jego brak. 
Czy Zarząd ZGZM jest demokratycznie 
wybieralnym organem z reprezentacją 

wszystkich gmin, czy może 
ekskluzywnym gronem dla 

wybranych?

Mieszkańcy Szklar 
Dolnych rozmawiali 
z urzędnikami
Jak informują służby prasowe burmistrza Chocianowa, pracownicy 
magistratu spotkali się z mieszkańcami Szklar Dolnych. Jednym 
z punktów do omówienia zebrania sołeckiego była planowana 
reorganizacja systemu edukacji w gminie.

W spotkaniu z mieszkańcami wzię-
li udział pracownicy chocianowskiego 
ratusza podlegli burmistrzowi Toma-
szowi Kulczyńskiemu.

– Burmistrz, z uwagi na zaplano-
wany wcześniej kalendarz służbowy 
oraz podejmowanie działań rozwija-
jących gminę, znajdując się dzisiaj na 
ważnych spotkaniach we Wrocławiu, 
nie zdążył na zebranie sołeckie, dlate-
go oddelegował urzędników – infor-
muje obecny na spotkaniu Krystian 
Wan z Urzędu Miasta i Gminy Cho-
cianów. – Do dyspozycji mieszkańców 
byli kierownicy jednostek organizacyj-
nych oraz naczelnicy wydziałów, któ-
rzy odpowiadali merytorycznie na py-
tania przybyłych mieszkańców – pod-
kreśla urzędnik.

Spotkanie, ze względu na napiętą 
sytuację, było bardzo ważne zarówno 
dla mieszkańców Szklar Dolnych, któ-
rzy mieli wiele pytań związanych z re-
organizacją systemu edukacji, ale tak-
że dla urzędników, którzy dość już ma-
ją fałszywych informacji pojawiających 
się w przestrzeni publicznej. 

– Poruszane były m.in. tematy dot. 
reorganizacji szkół, bezpłatnej komu-
nikacji oraz zaplanowanych inwesty-
cji. Ponadto mieszkańcy zaprezento-
wali, co udało się dokonać w sołectwie 
w latach 1990-2020 w ramach fundu-
szu sołeckiego oraz wolontariatu – opi-
suje Krystian Wan. – Ani burmistrz 

ani urzędnicy nie uciekają od rozmów. 
Mamy na uwadze dobro całej gminy 
i inwestycje, a bez reorganizacji edu-
kacji gmina niestety stanie w miejscu, 
stąd włodarz gminy oddelegował me-
rytorycznych fachowców, którzy spo-
tkali się z mieszkańcami Szklar, aby to 
omówić. Reforma szkół będzie mogła 
stać się faktem dopiero w III kwarta-
le 2021 roku, także mamy dużo cza-
su na znalezienie konsensusu – podsu-
mowuje Wan.

Jak się dowiedzieliśmy niewyklu-
czone są kolejne spotkania. Ostatnie 
okazało się bardzo owocne, bowiem 
każda ze stron wyszła bogatsza o wie-
dzę niezbędną do znalezienia wspólne-
go języka w sporze o zasadność reor-
ganizacji Szkoły Podstawowej w Szkla-
rach Dolnych. Wiadomo jednak, że nie 
przesądziło ono jednoznacznie o pla-
nach reorganizacji placówki.
 

Narkotyki trzymał w słoiku
Nawet 10 lat za kratami grozi 24-latkowi zatrzymanemu przez chocianowskich 
kryminalnych. Policjanci w samochodzie mężczyzny znaleźli elektroniczną wagę 
służącą do porcjowania narkotyków, woreczki strunowe oraz słoik, a w nim w sumie 
ponad 211 porcji handlowych metamfetaminy. To jednak nie wszystko…

Do zatrzymania doszło 
w okolicach ulicy Głogow-
skiej. Funkcjonariusze zauwa-
żyli dwóch dziwnie zachowu-
jących się mężczyzn, stojących 
nieopodal zaparkowanego sa-
mochodu.

– Policjanci, podejmując in-
terwencję, zauważyli zdenerwo-
wanie 24-latka, który za wszel-
ką cenę nie chciał otworzyć sa-
mochodu – informuje sierżant 
sztabowy Przemysław Rybi-
kowski, ofi cer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Po-

lkowicach. – Mundurowi mie-
li uzasadnione podejrzenia, że 
mężczyzna posiada zabronio-
ne substancje. To, co się wyda-
rzyło później, tylko potwierdzi-
ło ich wcześniejsze przypuszcze-
nia. Na nic zdały się próby nie-
dopuszczenia policjantów do 
samochodu – dodaje rzecznik.

Podczas przeszukania osobo-
wego volkswagena stróże pra-
wa znaleźli elektroniczną wagę 
służącą do porcjowania narko-
tyków, woreczki strunowe oraz 
słoik, a w nim w sumie ponad 

211 porcji handlowych metam-
fetaminy. Ponadto w mieszka-
niu zatrzymanego funkcjona-
riusze zabezpieczyli również 
kilka porcji marihuany. Zgro-
madzony w sprawie materiał 
dowodowy pozwolił na posta-
wienie zatrzymanemu zarzu-
tów posiadania znacznej ilości 
narkotyków. Zgodnie z ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
za to przestępstwo 24-latkowi 
grozi teraz do 10 lat pozbawie-
nia wolności. 
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Razem 
idą przez 
życie już 
pół wieku
Złote gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego, świętowały w chocianowskim 
ratuszu trzy małżeństwa. Z tej okazji burmistrz 
Tomasz Kulczyński wręczył małżonkom 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy 
gratulacyjne i okolicznościowe upominki.

Wśród celebrujących półwiecze związku małżeńskiego zna-
leźli się Danuta i Adam Steć, Maria i Stanisław Markiewiczo-
wie oraz Feliksa i Franciszek Krasowscy. Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy wręczył im burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński. 
Dla świętujących par była to także okazja, by powspominać 
przezwyciężone trudy oraz piękne wspólnie przeżyte chwile.
– Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote gody 
to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy 
przeżyli razem pół wieku – napisał Tomasz Kulczyński. –  To 
właśnie ta piękna okazja była powodem dzisiejszego spotka-
nia, podczas którego wręczyłem medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP mieszkańcom 
gminy Chocianów. Pod adresem dostojnych Jubilatów kieruję 
słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie 
małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia – 
dodał burmistrz.
My również gratulujemy małżeństwom i życzymy dalszych 
lat wytrwałości i miłości w zdrowiu.  

Powołają rachmistrzów rolnych
Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do 
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego. Sprawdzamy, jakie kwalifi kacje i umiejętności muszą 
mieć kandydaci.

Aby zostać rachmi-
strzem, zgodnie z przepisa-
mi o powszechnym spisie 
rolnym, który w tym roku 
odbędzie się między wrze-
śniem a listopadem, nale-
ży spełnić szereg wyma-
gań. Wśród nich jest m.in. 
pełnoletniość, minimum 

średnie wykształcenie, za-
mieszkanie na terenie gmi-
ny, piśmienność i mowa 
w języku polskim, a także 
brak prawomocnego wy-
roku za umyślne przestęp-
stwo (w tym także skarbo-
we). Wśród dodatkowych 
umiejętności są: znajomość 

obsługi komputera, funk-
cjonowania i obsługi GPS, 
podstawowa znajomość za-
gadnień z zakresu rolnic-
twa, komunikatywność, 
obowiązkowość, rzetel-
ność, staranność oraz umie-
jętność organizacji własnej 
pracy.

Wszyscy kandydaci 
z naboru otwartego muszą 
wziąć udziału w szkoleniu, 
podzielonym na część prak-
tyczną i teoretyczną. Szko-
lenia rozpoczną się 3 sierp-
nia i potrwają nawet do 11 
września, natomiast egza-
miny ruszą 13 września. 
Nauka odbywać się będzie 
w systemie elektronicz-
nym. Co istotne kandyda-
ci, którzy nie wezmą udzia-
łu w szkoleniu nie będą mo-
gli przystąpić do egzaminu 
końcowego. Termin skła-
dania aplikacji na rachmi-
strzów mija 8 lipca.

Wszystkie wymagane 
dokumenty oraz szczegó-
łowe informacje związane 
z procesem rekrutacji do-
stępne są na stronie Biule-
tynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta i Gminy 
Chocianów. 

 

Z niesienie podatku 
od nieruchomo-
ści dla osób fi zycz-
nych to z pewno-

ścią popularny wśród miesz-
kańców gminy pomysł. To 
jeden z głównych postula-
tów w programie burmi-
strza, który pomimo epide-
mii, jest realizowany krok 
po kroku. Co więcej, po-
mysł ten zweryfi kowany zo-
stał już przez inne samorzą-
dy. Postanowiliśmy spraw-
dzić, czy epidemia korona-
wirusa nie pokrzyżuje pla-
nów burmistrza. Po infor-
macje sięgamy do tutejszego 
magistratu.

– Burmistrz od objęcia 
urzędu systematycznie pra-
cuje nad realizacją swoich 
obietnic. Po długiej anali-
zie, także dzięki reorgani-

zacji szkół, realnym jest zli-
kwidowanie podatku od 
nieruchomości – mówi Kry-
stian Wan z Urzędu Miasta 
i Gminy Chocianów.

Wpływy do budżetu z ty-
tułu podatku od nierucho-
mości dokonane przez osoby 
fi zyczne w skali całej gminy 
za rok 2019 wyniosły 1 887 
004 zł. Kwota blisko 2 mln 
zł bardzo przypomina pro-
pozycję oszczędności wyni-
kających z reorganizacji sys-
temu oświaty w naszej gmi-
nie. Przypomnijmy, że po-
mysł reorganizacji szkół po-
jawił się w ramach Progra-
mu Naprawy Skutków Epi-
demii na lata 2020-2023.

Program jest już w trak-
cie realizacji, o czym świad-
czy zakup budynku pod 
Centrum Obsługi Admini-

stracyjnej, łączenie jedno-
stek samorządowych czy 
zmniejszenie wynagrodze-
nia członkom rad nadzor-
czych. Pewnym zmianom 
miałyby podlegać także od-
działy IV–VIII klas szkół 
podstawowych w Parchowie 
i Szklarach Dolnych, któ-
re ze względu na zbyt małą 
liczbę uczniów w tych kla-
sach, zostałyby przeniesio-
ne do szkół w Chocianowie 
i Trzebnicach.

– Myślę, że wniosek jest 
logiczny. Jeśli reorganizacja 
tych szkół zostanie powstrzy-
mana, czy to za sprawą kura-
tora, ministra czy nawet są-
du, to może to znacznie wpły-
nąć na rozwój gminy – uważa 
Krystian Wan. –  W związku 
z reorganizacją szkół, utwo-
rzeniem fi lii zespołów szkół 

c z y 
łącze-

niu jed-
nostek samo-

rządowych możliwe 
będzie spełnienie zarów-
no obietnic wynikających 
z listu intencyjnego do soł-
tysów obszarów reorgani-
zowanych szkół, jak i li-
kwidacja samego podat-
ku. W skrócie zyskają wszy-
scy –  podsumowuje urzęd-
nik.

Decyzja kuratora oświa-
ty może zaważyć nie tyl-
ko na reorganizacji szkół 
w Parchowie i Szklarach 
Dolnych. Dzięki niej zyskać 
mogą wszyscy, nie tylko naj-
biedniejsi mieszkańcy, któ-
rzy skorzystają na likwida-
cji podatku od nieruchomo-
ści. Czy tak się stanie? To za-
leży od skutecznej reorgani-
zacji oświaty w naszej gmi-
nie. Widać jednak, że pre-
sja na realizację wszystkich 
obietnic burmistrza jest du-
ża. Do tematu z pewnością 
powrócimy. 

 

c z y 
łącze-

niu jed-
nostek samo-

Blisko likwidacji 
podatku 
„Czas na zmiany” – to jedno z wyborczych 
haseł Tomasza Kulczyńskiego 
w kampanii wyborczej. Faktycznie dzieje 
się wiele, w naszej gminie na dobre 
zagościła bezpłatna komunikacja, Raków 
będzie miał wodociągi, a Trzebnice 
przychodnię zdrowia. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak miewa się kolejny postulat 
z kampanii wyborczej Kulczyńskiego, a mianowicie 
likwidacja podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.
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Prawie 40 tys. zł dla Chocianowa
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakwalifi kował 
do dofi nansowania ponad sto zadań w ramach konkursu związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na rok 2020. Wśród benefi cjentów znalazł się także Chocianów.

20 maja minął termin składania wniosków o przyznanie do-
fi nansowania na usuwanie azbestu. Gmina Chocianów po raz 
kolejny otrzymała dofi nansowanie od WFOŚiGW we Wrocła-
wiu, które pokryje 70 procent kosztów związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest. W tym roku wpłynęło 13 wnio-
sków, m.in od ogrodów działkowych i osób fi zycznych. Każdy 
wnioskujący właściciel działki musiał być ujęty w gminnej in-
wentaryzacji wyrobów zawierających azbest prowadzonej przez 
burmistrza Chocianowa.

– Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyro-
bów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skut-
ków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na te-
rytorium Polski oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania 
tego odpadu na środowisko – wylicza Krystian Wan z chocia-
nowskiego ratusza. – Pozyskane środki w wysokości 38 tys. 
313 zł zostaną przeznaczone na zadania w zakresie demonta-

żu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawie-
rających azbest – dodaje Wan.

Urzędnicy uspokajają, że ci, którym z różnych przyczyn nie 
udało się złożyć w terminie wniosku, dostaną szansę w kolej-
nych konkursach, jeśli te się tylko pojawią, bowiem gmina Cho-
cianów z pewnością do nich przystąpi.

  

Czy Piotrowski 
zrezygnuje z zasiadania 
w radzie?
Szef klubu radnych powinien świecić 
przykładem, ponieważ reprezentuje nie 
tylko mieszkańców, którzy go wybrali, 
ale także radnych, którym przewodniczy 
w radzie. Sprawdzamy, jaki przykład 
swoim koleżankom i kolegom dają 
szefowie ich klubów.

W naszej gminie ma-
my trzy kluby rad-
nych: „Tomasz 
K u l c z y ń s k i 
2018”, które-
mu przewod-
niczy radny 
Artur Wan-
dycz, „Prawo 
i Sprawiedli-
wość”, które-
mu przewodni-
czy radny Paweł 
Baran oraz „Razem 
dla Chocianowa”, któ-
remu przewodniczy radny 
Norbert Piotrowski. Postanowiliśmy zweryfi -
kować ich obecności na sesjach.

Okazuje się, że najlepiej pod tym względem 
wypada radny Artur Wandycz, który nie opuścił 
ani jednej z dotychczasowych 27 sesji rady gmi-
ny. Niewiele gorzej wypada jego koalicyjny ko-
lega, radny Paweł Baran, który może poszczycić 
się blisko 93-procentową frekwencją.

Najsłabiej w tym porównaniu wychodzi Nor-
bert Piotrowski. Nie daje on najlepszego przy-
kładu swoim klubowym podwładnym. Okazuje 
się, że radny Piotrowski bierze udział rzadziej niż 
w trzech na cztery sesje, a jego frekwencja oscy-
luje w granicach 74 proc.

Co ciekawe, nieobecności u radnego Piotrow-
skiego zaczęły się pojawiać dopiero 26 kwietnia 
ubiegłego roku, a przybrały na sile od końca paź-
dziernika 2019. Tym samym w ostatnich ośmiu 
posiedzeniach radny uczestniczył tylko trzykrot-
nie. Ta sytuacja bardzo mocno kojarzy się z in-
ną radną klubu „Razem dla Chocianowa”, któ-
ra przed swoją rezygnacją z mandatu radnej też 
przestała brać udział w sesjach. Czy to zwiastun 
rezygnacji z mandatu radnego Norberta Pio-
trowskiego? Tego nie wiemy, bowiem nie udało 
nam się z nim na ten temat porozmawiać.  

Zaglądamy 
do Trzebnic

Sprawdzamy postępy prac przy najważniejszej w Trzebnicach inwestycji. Jak zakładają 
plany,  jeszcze w tym roku mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mieli własną 
przychodnię zdrowia. Powracamy do tematu budowy przychodni w Trzebnicach. To już 
kolejna odsłona wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Poniżej prezentujemy nową 
porcję zdjęć z placu budowy.
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Chocianowski Klub Karate „Sento-
Kan” uczestniczył w treningu on-
line zorganizowanym przez Polski 
Związek Karate Tradycyjnego. 
Aktywność młodych sportowców 
można było obserwować od 
samego początku trwania 
pandemii koronawirusa w mediach 
społecznościowych na ofi cjalnym 
profi lu klubu.

Zawodnicy 
nie podda-
ją się i ca-
ły czas tre-
nują, lecz 
nieco ina-
czej niż 
dot ych-
czas. Za-
jęcia od-
bywają się 
zdalnie przed 
monitorem tele-
wizora bądź kom-
putera, oczywiście pod 
okiem trenera Wiesława Olewicza. Niedaw-
no chocianowscy młodzi karatecy: Hanna 
Kraszewska, Mateusz Bartyzel, Amelia Wol-
kowicz, Oliwia Pluta, Zofi a Wróblewska, Ka-
rolina Wróblewska, Igor Pierzchnica, Patryk 
Pawlik, Barbara Gruszka oraz Alicja Grusz-
ka uczestniczyli we wspólnym treningu w ra-
mach programu PZKT „Sportowe Talenty”.

W treningu wzięli udział zawodnicy 
z całej Polski. Konsultacje poprowadził 
sensei Mariusz Lewandowski, posiadacz 
stopnia mistrzowskiego w karate tradycyj-
nym 4 den, sędzia klasy międzynarodo-
wej, wychowawca wielu polskich zawodni-
ków odnoszących sukcesy zarówno w kra-
ju jak i zagranicą. Sensei Mariusz Lewan-
dowski jest także doświadczonym zawodni-
kiem, który sam wielokrotnie stawał na po-
dium mistrzostw świata, Europy i Polski. Tre-
ning on-line był dla uczestników z pewno-
ścią nowym doświadczeniem i wyzwaniem. 
Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwało-
ści i sportowych sukcesów.   

K wota dofinansowa-
nia w to 10 tys. zł dla 
klubów jednosekcyj-
nych oraz 15 tys. zł dla 

klubów wielosekcyjnych. W pod-
stawowym modelu finansowa-
nia środki można przeznaczyć 
na wynagrodzenie szkoleniow-
ców, organizację obozów sporto-
wych i zakup sprzętu sportowe-
go. Chocianowska „Stal otrzyma 
10 tys. zł.

– W ramach tegorocznej edycji 
istnieje możliwość wyboru nowe-
go modelu fi nansowania, jakim 
jest przeznaczenie 100 procent 
dofi nansowania na wsparcie pra-
cy trenerów – komentuje dla por-
talu granty.pl minister sportu Da-
nuta Dmowska-Andrzejuk. 

W ciągu ostatnich czterech lat 
na wsparcie małych i średnich 
klubów sportowych w całej Pol-

sce ministerstwo przeznaczyło po-
nad 144 miliony złotych. Wyniki, 
wśród których na pozycji 4759. 
można odnaleźć także chocia-
nowski klub piłkarski „Stal” do-
stępne są na BIP-ie resortu sportu.

Jak donosi miesięcznik „Dol-
nośląska Piłka”, niewiele, bo tyl-
ko 26 punktów zabrakło Stali 
Chocianów do zdetronizowania 
rezerw Chrobrego Głogów w kla-
syfi kacji czwartoligowego Pro Ju-
nior System. Głogowianie od sa-
mego początku byli faworytem te-
go zestawienia. Przez pół sezonu 
wpuścili na boisko aż 18 młodzie-
żowców.

Pro Junior System polega na 
przyznawaniu punktów klubom 
za rozegrane minuty zawodników 
kwalifi kujących się do Programu 
w ofi cjalnych meczach rozgrywek 
mistrzowskich. Na zakończenie li-

gowych rozgrywek mistrzowskich 
danego sezonu, kluby z najwięk-
szą liczbą punktów zostają na-
gradzane fi nansowo. W progra-
mie uczestniczą czwartligowcy, 
a administratorem programu jest 
PZPN. Prekursorem systemu PJS 
w Polsce był Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej, który już w poprzed-
nich latach nagradzał zespoły na 
szczeblu czwartoligowym.

– Cieszę się, że udało się za-
szczepić tym pomysłem członków 
zarządu PZPN, dzięki czemu na-
grody w systemie są naprawdę im-
ponujące. 35 tys. zł dla klubu (ty-
le otrzymała drużyna z Głogowa 
– przyp. red.) na tym szczeblu roz-
grywkowym to duży zastrzyk fi -
nansowy – mówi Andrzej Padew-
ski, prezes DZPN.

Minimalnie za plecami gło-
gowskiego klubu znalazła się Stal 

Chocianów, która rundę zakoń-
czyła na przedostatnim miejscu 
w grupie zachodniej. Podopieczni 
Mirosława Wolana uniknęli spad-
ku, dzięki czemu również zainka-
sują nagrodę. Nie będzie to 100 
proc. przewidzianej kwoty, a jedy-
nie jej połowa. Jednak 12,5 tys. zł 
dla klubu z Chocianowa to wciąż 
spory zastrzyk gotówki. 4723 pkt. 
to największa zasługa duetu Ja-
kub Zdulski i Adam Gryga, któ-
rzy w indywidualnej klasyfi kacji 
zajęli odpowiednio 3. i 5. miejsce.

– Od wielu lat bardzo mocno 
stawiamy na szkolenie młodzieży 
w naszym klubie. Nie nastawiali-
śmy się jednak na punktowanie 
w Pro Junior System, aczkolwiek 
nagroda, którą udało nam się zdo-
być, bardzo cieszy – podkreśla Do-
minik Jaskólski, prezes Stali Cho-
cianów. 

Treningi 
inne niż 
zwykle 

Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki rządowego programu „Klub”. Do prawie 5 tysięcy 
małych i średnich klubów sportowych w Polsce trafi łącznie ponad 54 mln zł. W gronie 
beneficjentów znalazła się również Stal Chocianów, która otrzyma finansowe wsparcie 
w wysokości 10 tys. złotych. Stal może też liczyć na spory zastrzyk gotówki w ramach 
programu Pro Junior System.

Kolejne pieniądze 
popłyną do Stali 


