
Drogi, o którą walczyliśmy w Parchowie nie będzie! 
Historia drogi jest bardzo długa, ale warto ją opisać.
4.listopada 2016 r. na zebraniu wiejskim, mieszkańcy Parchowa podjęli prawomocną uchwałę, w 
której zobowiązali burmistrza do zabezpieczenia środków finansowych w wys. ok 480 tys.zł naprawę 
drogi gminnej tzw. "szkolnej" o długości 2300 m.
W budżecie gminy na rok 2017 ujęto zadanie pn. Budowa drogi gminnej w Parchowie.
Rozpisano przetarg na budowę drogi w Parchowie, ale już tylko na odcinek 360 m na co przeznaczono 
aż 400 tys.zł.
Ze względu na wątpliwości dotyczące prawidłowości przy przetargu, zgłaszane przez mieszkańców 
oraz sołtys, burmistrz bez wahania podczas sesji unieważnił przetarg zarówno na drogę w Parchowie, 
jak i na drogę w Trzebnicach.
Rozpisano nowy przetarg. Pomimo protestów mieszkańców wsi i prośb o wydłużenie remontowanego
odcinka drogi, przetarg nadal obejmował zaledwie 360 m. Zgodnie z wyliczeniami urzędu gminy 
budowę 1 km drogi szacowano na 1 mln złotych! 
Zakończono drugi przetarg, w którym inny wykonawca zadeklarował wykonać drogę za ok 50 tys.zł 
mniej niż zwycięzca pierwszego przetargu. Sołtys Parchowa zaproponowała, aby zaoszczędzone 
pieniądze przekazać na wydłużenie remontowanego odcinka. Burmistrz nie zgodził się. 50 tys.zł trafiło
do Trzebnic, prawdopodobnie na prace dodatkowe przy drodze w Trzebnicach. Choć już samo 
rozstrzygnięcie drugiego przetargu w Trzebnicach opiewało na kwote ok.38 tys.zł wyższą (!) w 
stosunku do unieważnionego wcześniej przetargu ( ponad 260 metrów drogi, ten sam wykonawca i ta 
sama metoda co w pierwszym, unieważnionym przetargu). W sumie prawie 90 tys. więcej niż 
wskazywało rozstrzygnięcie pierwszego przetargu, o którego unieważnienie nikt nie prosił. Nie udało 
sie zaoszczędzić publicznych środków. Szybko spożytkowano zaoszczędzone na przetargu w Parchowie 
pieniądze. Droga w Trzebnicach kosztowała zatem ok. 280 tys.zł - 260 metrów. Sami Państwo oceńcie 
o czym to świadczy. Przetarg wygrywa wykonawca preferowany przez gminę Chocianów.
Wracając do tematu Parchowa, sołtys wraz z mieszkańcami wsi zwrócili się do zwycięskiego 
wykonawcy z prośbą o zbadanie możliwości wydłużenia remontowanego odcinka drogi z 360 do 800 
metrów. Wykonawca po oględzinach oraz przeprowadzeniu badań geologicznych gruntu, zlecil 
projektantowi wykonanie projektu na remont drogi w Parchowie. Propozycja ta została przedłożona 
burmistrzowi Chocianowa. Bardzo długo trwało oczekiwanie na odpowiedź, ludzie z nadzieją czekali, 
w końcu burmistrz wydał decyzję, że nie zgadza się na wydłużenie drogi! Pomimo, że nie kosztowało 
by to gminy ani jednej dodatkowej złotówki. Mieszkańcy mogli mieć 800 metrów drogi asfaltowej, 
sięgającej aż do zabytkowej Aleji Dębowej. Była to decyzja czysto polityczna burmistrza, nie zważając 
na potrzeby społeczne, na racjonalność w gospodarowaniu zasobami finansowymi.
Wracamy do punktu wyjścia. Tylko 360 metrów, zgodnie z życzeniem burmistrza. Rozpoczyna się 
kolejna bitwa, tym razem z czasem, gdyż wykonawca zmuszony jest zrobić kolejny projekt, 
uzgodnienia, zdobyć wszelkie wymagane pozwolenia na przystąpienie do pracy. Termin zakończenia 
prac zgodnie z umową przypada na koniec listopada. Pod koniec listopada, kiedy wykonawca zdaje 
sobie sprawę, że czeka jeszcze na pozwolenia wpięcia do drogi wojewódzkiej, organizuje robocze 
spotkanie z mieszkańcami, na którym dochodzi do kilku ustaleń:
- ze względu na fatalny stan drogi wykonawca zobowiązał się dokonać wyrównania 2300 metrów 
rzeczonej drogi gminnej
- informuje mieszkańców o stanie zaawansowania procedur urzędnicznych (to drugi projekt, kolejne 
uzgodnienia)
- zostaje poruszona kwestia pogarszających się warunków pogodowych i uzgadniamy, że w obawie o 



jakość nawierzchni asfaltowej przy zbliżających się mrozach i fakcie utrzymywania przez wykonawcę 
(na jego koszt) drogi w należytym stanie, jesteśmy w stanie poczekać na wykonanie naprawy do 
wiosny
- poruszamy także kwestię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i prac drogowych, które wypadły 
by właśnie tym okresie.
Po dwóch dniach droga na całym odcinku przeszło 2 km (nie na 360 m, jak to było w umowie) zostaje 
wyrównana przez wykonawcę na jego koszt, po czym wykonawca zwraca się do burmistrza 
Chocianowa z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia prac związanych z tą inwestycją. Przedstawia 
argumenty. Otrzymuje odmowę. Burmistrz zrywa umowę z wykonawcą i obciąża go karą finansową w 
wysokości 35 tys.zł! 
Dlaczego? Wykonawca odpowiadał racjonalnie na potrzeby społeczności wsi Parchów. Działał zgodnie 
z prawem, prawdą i wszelkimi przepisami. Wystarczyło odrobinę dobrej woli z strony burmistrza 
miasta (gospodarza?), aby zawrzeć aneks do umowy. 
Wykonawca ponosi ogromne koszty, koszty dwukrotnego wykonania projektu budowy, koszty badań 
geologicznych gruntu, koszty wyrównania drogi na odcinku 2 km, zerwaną umowę oraz karę 
finansową od gminy w wys.ok 36 tys.zł! Wszystko za działania na rzecz i dla dobra mieszkańców wsi 
Parchów. Działania zgodne ze zdrowym rozsądkiem. 
Ta historia pokazuje jak nieracjonalne bywają zachowania niektórych, działania podyktowane być 
może chęcią osobistej zemsty za protest pod urzędem lub też zagrywkami czysto politycznymi. 
Musicie Państwo wiedzieć w jaki sposób wydatkowane są nasze podatki.
Niektórzy moi znajomi twierdzą, że środków na drogę w Parchowie, fizycznie w budżecie gminy nigdy 
nie było, więc wszystko to, co się wydarzyło było świetnym pretekstem dla burmistrza, aby 
zrezygnować z tej inwestycji. Gdyby nie analiza budżetu i fakt, że inwestycja o nazwie "Budowa drogi 
gminnej w Parchowie " na dobre zniknęła z budżetu miasta pewnie bym polemizowała... 
Niektórzy pewnie stwierdzą, że niepotrzebnie walczyliśmy. Straciliśmy mnóstwo czasu, energii, a 
niektórzy także pieniędzy. Trzeba było brać 360 m za 400 tys.zł i czekać kolejne dziesiątki lat na resztę 
drogi, siedząc cicho, powiedzą niektórzy. Ale na szczęście wiele jest takich osób, które nie chcą stać z 
boku i patrzeć jak marnotrawi się środki publiczne. Po co nam to było? Walczyliśmy o dobro ludzi, dla 
ludzi chcieliśmy lepiej i więcej. Po gospodarsku. Mamy czyste sumienia i poczucie walki w słusznej 
sprawie. Zabrakło dobrej woli ze strony innych. 
Ludzie czekają na tę drogę już 70 lat. To droga do szkoły, do kościoła, na cmentarz, do remizy 
strażackiej, do obiektów sportowych, do zabytkowego pałacu i do wielu domostw położonych na 
odcinku 2300 metrów. Podobnych miejsc w naszej gminie jest więcej i przyjdzie czas, że trzeba będzie 
zmierzyć się z zacofaniem infrastrukturalnym w gminie Chocianów, gdyż właśnie to jest priorytetem 
dla mieszkańców gminy. Na szczęście zrobi to nowy gospodarz, gdyż obecny burmistrz nie otrzyma już
mandatu zaufania od wyborców.
Nie traćcie zatem nadziei na lepsze jutro i nie poddawajcie się
Z poważaniem, sołtys wsi Parchów Anna Pichała


