
W mieście pojawił 
się Dobry Duszek
Wrocław ma swoje krasnale, Warszawa 
syrenkę, Kraków smoka wawelskiego, 
Poznań słynne koziołki, a Chocianów… 
Dobrego Duszka. Pierwsza odlewana 
figura z taką postacią pojawiła się 
w Rynku.  
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JAGODOWE SHOW 
W PARKU MIEJSKIM

Po raz kolejny w Trzmielowie 
odbyło się „Przywitanie 
Łemkowskiego Lata” – impreza, 
która na stałe wpisała się już 
w tradycję tej miejscowości. 
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Burmistrz skwitowany
Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński otrzymał 
absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Tak podczas 
ostatniej sesji zdecydowali radni miejscy, którzy chwilę 
wcześniej głosowali nad wotum zaufania dla gospodarza miasta. 

To absolutorium jest trochę na kre-
dyt, ponieważ nowy burmistrz pełni tę 
funkcję dopiero od jesiennych wyborów. 
Można więc powiedzieć, że radni udzie-
lili mu poparcia za to, co wydarzyło się 
od połowy listopada do końca grudnia 
zeszłego roku. – To tak naprawdę luka 
prawna, ponieważ mowa tutaj przede 

wszystkim o działalności poprzedniego 
burmistrza i poprzedniej Rady Miejskiej 
– podkreśla Tomasz Kulczyński. 

Zanim jednak burmistrz otrzymał 
absolutorium, radni po raz pierwszy 
w historii przeprowadzili debatę nad ra-
portem o stanie miasta i gminy Chocia-
nów za rok 2018.  str. 2

  Tę imprezę mieszkańcy Chocianowa 
z pewnością zapamiętają na długo. 
Tegoroczne Dni Jagody przejdą do historii 
jako jedno z najciekawszych i najbardziej 
udanych wydarzeń rozrywkowych 
i kulturalnych ostatnich lat. 

O rganizatorom, z burmi-
strzem Tomaszem Kul-
czyńskim na czele, nie 
brakowało pomysłów 

i kreatywności, co zresztą sami do-
cenili licznie przybyli goście. 

Przepyszne potrawy z jagoda-
mi w roli głównej, gwiazdy na wiel-
kiej scenie i mnóstwo innych atrak-

cji przyciągnęły do Parku Miejskie-
go w Chocianowie tysiące osób. Po-
mimo wcześniejszych obaw części 
mieszkańców, wybór właśnie tego 
miejsca okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Prawdziwym hitem było wy-
korzystanie miejscowego pałacu do 
nocnego występu Teatru Avatar. 
Zadowolenia z organizacji impre-

zy nie kryli ci, dla których została 
ona przygotowywana. Zdaniem 
wielu mieszkańców to były najlep-
sze Dni Jagody w historii. Jak prze-
konują władze miasta, pomysłów na 
rozbudowę imprezy nie brakuje i z ro-
ku na rok ma być ona coraz lepsza.
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CHOCIANÓW MA 
SWOJE LOGO I HASŁO

PRZEZ KILKA OSTATNICH TYGODNI 
TRWAŁ KONKURS NA NOWE LOGO I 

HASŁO MIASTA I GMINY CHOCIANÓW. 
JEGO ROZSTRZYGNIĘCIE POZNALIŚMY 

PODCZAS CHOCIANOWSKICH DNI JAGODY. 
STR. 4
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T o absolutorium jest trochę na kredyt, bo 
oceniamy pracę za większą część roku, 
gdy Chocianowem zarządzał jeszcze po-
przedni burmistrz. Ja tak naprawdę urzę-

duje dopiero od połowy listopada. Moim zdaniem 
jest to luka prawna – przyznaje obecny burmistrz 
Tomasz Kulczyński.

Pomimo krótkiego czasu urzędowania nowe-
mu włodarzowi wiele spraw udało się już zre-
alizować. Priorytetem na pierwsze miesiące było 
uruchomienie bezpłatnej komunikacji, co uda-
ło się wprowadzić stosunkowo szybko. Tomasz 
Kulczyński nie zamierza jednak spoczywać na 
laurach, zaznacza, że wciąż jest przed nim bar-
dzo dużo pracy. –  Sukcesywnie realizujemy na-
sze obietnice wyborcze. Czeka nas jeszcze wiele 
inwestycji i ciężkich zadań do wykonania – pod-
kreśla burmistrz Chocianowa. W najbliższych 
planach Kulczyńskiego jest m.in. oświetlenie uli-
cy Kasztanowej w Parku Miejskim czy podpisa-
nie umowy na wykonanie nowej Przychodni Me-
dycznej w Trzebnicach. 

Zanim jednak burmistrz otrzymał absoluto-
rium, radni po raz pierwszy w historii przeprowa-
dzili debatę nad raportem o stanie miasta i gminy 
Chocianów za rok 2018. 
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Wsparcie dla 
chocianowskiego 
komisariatu
20 tys. zł trafi  do 
Komisariatu Policji 
w Chocianowie. 
Za taką kwotę 
kupione zostanie 
m.in. urządzenie 
do badań na 
zawartość 
środków 
odurzających 
w organizmie. – 
Tak jak obiecałem 
w kampanii, będę 
robił wszystko, aby 
w naszej gminie było 
bezpiecznie – mówi 
Tomasz Kulczyński, 
burmistrz Chocianowa. 

Na jednym ze spotkań To-
masza Kulczyńskiego z ko-
mendantem chocianowskiej 
policji Piotrem Wójtowi-
czem, burmistrz zadeklaro-
wał pomoc fi nansową miej-
scowej jednostce. Oprócz 
wspomnianego urządzenia 
do badań na zawartość środ-
ków odurzających w orga-
nizmie, do komisariatu tra-
fi także urządzenie do ba-
dań zawartości alkoholu 
w wydychanym powietrzu 

oraz środki niezbędne do co-
dziennej pracy funkcjona-
riuszy.

Łączny koszt wspomnianych 
urządzeń to 20 tys. zł.   

W Chocianowie stanęła 
społeczna lodówka
W ostatnich dniach 
w Chocianowie 
pojawiła się pierwsza 
„społeczna lodówka”, 
która znajduje 
się przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej. 
To oznacza, że już za 
kilka dni mieszkańcy 
będą mogli w tym 
miejscu podzielić się 
jedzeniem i piciem 
z potrzebującymi. 

Chocianów ofi cjalnie do-
łączył do grona tych miejsco-
wości, w których tzw. food-
sharing jest już codzienno-
ścią. Idea społecznych lodó-
wek nie jest czymś nowym. 
Narodziła się ona w Niem-
czech w 2012 roku. Okre-
ślenie tej ciekawej inicjaty-
wy w języku angielskim traf-
nie oddaje istotę rzeczy. Fo-
odsharing to nic innego jak 
dzielenie się z innymi żyw-
nością. Mogą być to zarów-

no potrawy, których przygo-
towaliśmy za dużo (np. cia-
sta lub pierogi), jak i produk-
ty ze sklepu, które zostały 
zakupione w nadmiarze lub 
którym mija już termin przy-
datności do spożycia. Mowa 
tu chociażby o makaronach, 
pieczywie czy owocach. 

Zasada działania takich 
lodówek jest bardzo pro-
sta i wpisuje się w globalną 
ideę dzielenia się posiłkami. 
Niepotrzebne, zalegające w do-

mu jedzenie, zamiast wyrzucić 
do śmietnika, można przynieść 
i włożyć do społecznej lodówki. 

– Myślę, że pomysł ten 
przyczyni się do wsparcia 
osób potrzebujących, a także 
edukacji społeczeństwa w za-
kresie dzielenia się z drugim 
człowiekiem. Mam również 
nadzieję, że dzięki tej inicja-
tywie mniej będziemy mar-
nować jedzenia – uważa bur-
mistrz Chocianowa Tomasz 
Kulczyński.  

Burmistrz skwitowany
Burmistrz 
Chocianowa 
Tomasz 
Kulczyński 
otrzymał 
absolutorium 
z wykonania 
budżetu za 2018 
rok. Tak podczas 
ostatniej sesji 
zdecydowali 
radni miejscy, 
którzy chwilę 
wcześniej 
głosowali nad 
wotum zaufania 
dla gospodarza 
miasta. 

 Priorytetem na pierwsze 
miesiące było uruchomienie 
bezpłatnej komunikacji, 
co udało się wprowadzić 
stosunkowo szybko.
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Będzie remont 
świetlicy 
w Chocianowcu
Gminie Chocianów udało się pozyskać 20 tys. złotych z samo-
rządu województwa dolnośląskiego. Środki te zostaną przezna-
czone na remont świetlicy wiejskiej w Chocianowcu. – Tak jak 
wspominałem na spotkaniach z mieszkańcami, będziemy odre-
staurowywać kolejne miejscowości. Gdy zakończymy pracę w 
Chocianowcu, to wybierzemy kolejną lokalizację – podkreśla 
burmistrz Tomasz Kulczyński.
O remont świetlicy wiejskiej w Chocianowcu mocno zabiegał 
radny miejski Artur Wandycz. – To ważne, że nasze wcześniejsze 
ustalenia i rozmowy przeobrażają się w realne działania. 
Chciałbym podziękować nie tylko burmistrzowi, ale także pozo-
stałym pracownikom urzędu, za ich pracę przy pozyskiwaniu 
środków, które trafiają do naszej gminy – mówi Wandycz.
Dodajmy, że środki pozyskane na realizację tej inwestycji to już ko-
lejne fundusze, które trafiły do gminy Chocianów, dzięki owocnej 
współpracy z władzami województwa dolnośląskiego.  

Gmina pozyskała środki 
na remont drogi 
Ponad sto nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych wkrótce zostanie wybudowanych na terenie 
Dolnego Śląska. Wszystko to dzięki dotacjom przekazanym przez władze samorządu województwa. 
W gronie benefi cjantów znalazła się również gmina Chocianów.

Środki przekazywane sa-
morządom w ramach dofi -
nansowania ochrony, rekul-
tywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych będą prze-
znaczone na budowę, prze-
budowę lub remonty dróg 
dojazdowych do gruntów 
rolnych, zakup sprzętu po-
miarowego i informatycz-
nego oraz oprogramowa-
nia, a także budowy zbior-
ników wodnych służących 
małej retencji. Pieniądze 
otrzyma 91 gmin i 22 po-
wiatów w całym regionie. 
W tym roku jest to prawie 
18 mln zł.

Wśród beneficjentów 
jest także gmina Chocia-
nów, do której trafi 157 ty-
sięcy złotych na drogę do-
jazdową do gruntów rol-
nych w Chocianowcu. – Ta 
droga, podobnie jak wiele in-
nych na terenie naszej gmi-
ny, była zaniedbywana w po-

przednich latach. Cieszę się, 
że udało nam się pozyskać 
środki na poprawienie jej sta-
nu – mówi Artur Wandycz, 
radny rady miejskiej w Cho-
cianowie. Promesę w kwocie 
18 tysięcy złotych otrzymał 
również powiat polkowicki. 
Kwota ta będzie przeznaczo-

na  na zakup sprzętu pomia-
rowego i informatycznego 
oraz oprogramowania.

Od 2011 roku samorząd 
województwa przekazał 
w sumie 214 mln złotych. Za 
tę kwotę zrealizowano po-
nad 2100 zadań związanych 
z ochroną gruntów rolnych. 

Najwięcej  środków przezna-
czono na realizację dróg do-
jazdowych do gruntów rol-
nych – ponad 194 mln, co 
pozwoliło jednostkom sa-
morządu terytorialnego wy-
budować 936 km dróg w la-
tach 2011- 2018.

 

S treet workout to 
forma nowocze-
snej siłowni na po-
wietrzu. W Cho-

cianowie zarówno samym pro-
jektem placu treningowego jak 
i jego wykonaniem zajmie się 

Fitnessinone 
Rafał Sałaj z Lubi-

na – fi rma mająca spo-
re doświadczenie w tym za-

kresie. Miłośnicy kalisteniki, 
czyli ćwiczeń z wykorzystaniem 
głównie masy własnego ciała, 
już za kilka tygodni będą mieli 
idealne miejsce do trenowania. 

Trzy zestawy do street wor-
kout’u powstaną w pobliżu 
ul. Trzebnickiej, Odrodzenia 
i Sportowej. 

Będzie to już kolejna infra-
struktura, o którą wzbogaci się 
Chocianów i, jak zapewnia bur-
mistrz Tomasz Kulczyński, na 

pewno nie ostatnia. – Konse-
kwentnie realizujemy nasz plan 
na zmianę Chocianowa na lep-
sze. Trzeba jednak pamiętać, 
że przy tego typu inwestycjach 
pewnych procedur nie da się 
przeskoczyć – mówi Kulczyń-
ski. – Wiele nieprzychylnych 
nam osób atakowało nas od sa-
mego początku, oczekując reali-
zacji wszystkich zadań w ciągu 
kilku tygodni. Niestety, ale to 
nie działa niczym czarodziejska 
różdżka, tylko wymaga działań, 
których efekty widoczne są do-
piero po pewnym czasie  – doda-
je burmistrz.

Planowany termin montażu 
parków do street workout’u to 
osiem tygodni. Dodatkowo zo-
staną zamontowane też tram-
poliny zewnętrzne o wymiarach 
150x150 cm (powierzchnia na-
skoku 90x90cm) oraz ławki tre-
ningowe z możliwością wsko-
ków i pompek. 

Już wkrótce mieszkańcy Chocianowa 
będą mogli dbać o swoją tężyznę 
fizyczną pod gołym niebem. Właśnie 
trwają prace projektowe nad 
budową trzech zestawów 
sportowych do tzw. 
street workout’u. pewno nie ostatnia. – Konse-

Powstanie strefa 
street workout’u! 

Współpraca burmistrza Tomasza Kulczyń-
skiego z zarządem województwa dolnoślą-
skiego układa się bardzo dobrze
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W Chocianowie pojawił się Dobry Duszek
Dobry duszek, który podczas chocianowskich Dni Jagody stanął w Rynku, wciąż intryguje mieszkańców.  
Wiele osób chętnie podchodzi do zamontowanej niedawno fi gurki i robi sobie przy niej pamiątkowe zdjęcia. 

Nie wiadomo, czy Dobry Duszek 
stanie się symbolem miasta. - 
Pierwszą figurę zamontowaliśmy 
w Rynku, by sprawdzić, jakie są na-
stroje mieszkańców z tym związa-
ne. Ilość pozytywnych opinii, które 
dotarły do nas, wymagają pochy-
lenia się nad tym tematem jeszcze 
bardziej – mówi Tomasz Kulczyń-

ski, burmistrz Chocianowa. 
Najsławniejszymi figurkami na 
Dolnym Śląsku z całą pewnością są 
wrocławskie krasnale i ciężko z ni-
mi rywalizować. To nie oznacza 
jednak, że nie warto powielać cie-
kawych i sprawdzonych pomysłów 
od innych. Z takiego też założenia 
wyszli  włodarze Chocianowa. 

Z jednej strony na Rynku zo-
baczyliśmy dobrego duszka, 
z drugiej zaś na pałacu byli-
śmy świadkami związanego 
z tą tematyką pokazu arty-
stów z Teatru Avatar. – Na ra-
zie wyganiamy złe duchy, które 
rozsiadły się tutaj w poprzednich 
latach i na ich miejsca będziemy lo-

kować dobre duszki – dodaje 
z uśmiechem burmistrz.
Czy to oznacza, że w najbliższym cza-
sie możemy spodziewać się kolejnych 
figurek związanych z duszkami? Jak 
udało nam się dowiedzieć, niewyklu-
czone, że podobne figurki będą mon-
towane także na terenach wsi gminy 
Chocianów. 

 Nowy próg zwalniający na 
ulicy Piotrowskiej

W ostatnich dniach prowadzone były prace drogowe na ulicach 
Piotrowskiej i Zacisze. Pojawiły się tam progi zwalniające, mające 
służyć bezpieczeństwu mieszkańców. Oprócz tego na Zaciszu 
dodatkowo poprawiona została nawierzchnia jezdni. Obie inwestycje to 
przede wszystkim zasługa radnego Marcina Ślipki, który od wielu 
tygodni interweniował w tej sprawie.

W spomniany 
Marcin Ślip-
ko obiecy-
wał wybor-

com ze swojego okręgu, że 
zrobi wszystko, by powyższe 
inwestycje udało się przepro-
wadzić. Jak widać, słowa do-
trzymał.

– Małymi kroczkami do 
przodu. Cieszę się, że mo-
je starania przyniosły efekt 
– mówi radny Marcin Ślip-
ko, po czym dodaje: – Musi-
my być wszyscy świado-
mi, że zaniedbania w mie-
ście, jak i na wsiach są 
bardzo duże, więc z nie-

którymi inwestycjami trze-
ba jeszcze poczekać. Re-
gularnie spotykamy się jed-
nak z burmistrzem i rozma-
wiamy, co w pierwszej kolej-
ności należałoby zrobić.

Dla mieszkańców tej czę-
ści Chocianowa szczegól-
nie ważne były progi zwal-

niające, ponieważ pomimo 
obowiązujących tam ogra-
niczeń prędkości, kierow-
cy i tak jeździli zbyt szybko. 
To z kolei bezpośrednio za-
grażało przechodniom, któ-
rzy tą trasą udają się do cen-
trum miasta. 

 

REMONTY
na osiedlu Zacisze 

Próg pojawił się także 
na ulicy Zacisze

Mieszkańcy okręgu 
mogą być zadowoleni 
z radnego 
Marcina Ślipko
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Opozycja chce 
upolitycznić 
szkoły?
Na ofi cjalnej stronie Miasta i Gminy 
Chocianów kilka dni temu pojawiło 
się oświadczenie Magdaleny Lech, 
kierownika Referatu Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Chocianowie. Kończy się ono 
słowami: „przykre jest to, że wieloletnia, 
myślę owocna, współpraca z Panią Beatą 
Kawicką została upolityczniona”. Jest 
to odpowiedź na niedawny wpis radnej 
opozycyjnej Anny Pichały, w którym ta 
zasugerowała, że niektórzy dyrektorzy 
szkół w gminie mogą być gorzej 
traktowani od innych…

Wpis radnej został opublikowany na jej oficjalnym profilu jed-
nego z popularnych mediów społecznościowych, a chodziło 
w nim o dotychczasową dyrektor Szkoły Podstawowej w Par-
chowie Beatę Kawicką, która niedawno zakończyła pracę na 
tym stanowisku. Do słów Pichały odniosła się Magdalena 
Lech. – Ze swojej strony zaznaczam, że nie ma w tej gminie 
dyrektorów, od których wymaga się więcej lub mniej. Nie ma 
lepszych i gorszych szkół, nie ma dzieci lepszych i gorszych 
a szczególnie nie ma podziału na dzieci z okręgu wyborczego 
Pani Anny Pichały i pozostałe – czytamy w oświadczeniu kie-
rownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
W dalszej fragmentach dokumentu Lech wymieniła, na jakie 
wsparcie mogła liczyć dotychczas i będzie mogła w przyszło-
ści liczyć Szkoła Podstawowa w Parchowie.
Z oświadczenia dowiadujemy się także o kulisach wyborów 
nowych dyrektorów szkół w Parchowie i Szklarach Dolnych. – 
Nabór był otwarty i każdy, kto posiada wymagane kwalifika-
cje, mógł do nich przystąpić. Trudno szukać winnych podno-
szonego faktu o przystąpieniu do konkursu tylko jednego kan-
dydata. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych do 
konkursu również przystąpiła jedna osoba – argumentuje 
urzędniczka chocianowskiego ratusza.
Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia 
Magdaleny Lech.  

Wielkie donice 
zdobią Chocianów
Wielkie donice w kolorach gminy Chocianów pojawiły w różnych częściach miasta. To kolejny pomysł 
burmistrza Tomasza Kulczyńskiego oraz jego radnych. – To są detale, które szybko zmieniły postrzeganie 
naszego miasta przez samych mieszkańców – podkreśla jedna z radnych Dorota Kehle.

Trudno się nie zgo-
dzić z opinią radnej, bo 
wielkie donice w kil-
ku miejscach Chocia-
nowa wywołały spra-
wiły spore zaskocze-

nie wśród mieszkańców, któ-

rzy jednak chwalili sobie ta-
ki ruch władz miejskich. – Wi-
dać, że coś się zmienia na 
lepsze – powiedziała nam 
jedna z mieszkanek, któ-
rą spotkaliśmy w okolicach 
dworca PKS. 

Dworzec autobusowy nie 
jedyne miejsce, gdzie pojawiły 
się wspomniane donice z kwia-
tami. Można je zobaczyć tak-
że przed chocianowskim ma-
gistratem, w Rynku a także na 
niektórych osiedlach. – Pierw-

sze miesiące zawsze są trudne, 
bo przejmowaliśmy część pla-
nów poprzedniego burmistrza 
i musimy je na bieżąco korygo-
wać według naszej wizji  – do-
daje Dorota Kehle, radna rady 
miejskiej w Chocianowie.  

B ardzo podoba mi się 
nowe logo i hasło 
naszej gminy. Widzę 
już wizualizację tego 

loga podobną do tej, jaka ma-
ją chociażby w Amsterdamie. 
ChociaNOW, czyli, że teraz 
jest czas na Chocianów, czas na 
zmiany. To bardzo metaforycz-
ne i proste zarazem. Jeśli cho-
dzi o hasło, są to słowa, jakich 
potrzebują teraz mieszkańcy. 

Bądźmy razem, czyli bądźmy 
jednością, działajmy wspólnie, 
bez podziałów na rzecz dobra 
gminy – tłumaczy szef chocia-
nowskiego samorządu.

Zarówno nowy logotyp jak 
i hasło gminy zostały wybra-
ne w drodze konkursu. Udział 
w nim mogli wziąć mieszkańcy 
gminy Chocianów. Warto było 
próbować swoich sił, bo do wy-
grania było w sumie aż 10 tysię-

cy złotych – 5 tys. zł za projekt 
loga i 5 tys. zł za hasło. Propozy-
cji było sporo. Łącznie wpłynęło 
około 40 projektów. Zdaniem ju-
ry, w którego skład weszli radni: 
Izabela Szwed, Artur Wandycz 
i Piotr Wandycz, najlepszym 
okazał się pomysł autorstwa Syl-
wii Fabiszewskiej.

Prezentacja nowego loga 
i hasła odbyła podczas XVI 
Dni Jagody.  

Nowe logo i hasło 
Chocianowa 

„Chocianów Bądźmy Razem” – to nowe hasło promujące miasto 
i gminę Chocianów. Samorząd może pochwalić się też nowym 
logo. Składa się ono z granatowego napisu „ChociaNOW”, 
w którym w miejsce litery „o” wplecione zostało czerwone serce. 
Zdaniem burmistrza Tomasza Kulczyńskiego to znak, że teraz 
nadszedł czas na zmiany na lepsze.

 Zarówno 
nowy logotyp 
jak i hasło 
gminy zostały 
wybrane w drodze 
konkursu. 
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PAŁACOWI W CHOCIANOWIE 

DNI JAGODY
PRZYWRÓCIŁY ŚWIETNOŚĆ
Za nami Wielkie Chocianowskie Dni 
Jagody. To dwudniowe święto 
mieszkańców naszej gminy po raz 
pierwszy zostało zorganizowane według 
zupełnie nowej, autorskiej koncepcji 
burmistrza. Początkowo pomysł ten 
przez wiele osób był krytykowany. 
– Warto było zaryzykować, by potem 
czytać i słuchać wypowiedzi 
mieszkańców, że impreza w Parku 
Miejskim była strzałem w dziesiątkę
 – mówi Tomasz Kulczyński, szef 
chocianowskiego samorządu. 

T egoroczna edycja impre-
zy przeniesiona zosta-
ła na plac przed Pałacem 
w Parku Miejskim. Wielu 

mieszkańców obawiało się tej loka-
lizacji, jednak organizatorzy stanęli 
na wysokości zadania. – Obiecałem 
w kampanii wyborczej, że więk-
szość imprez będzie odbywała się 
w Parku Miejskim i słowa dotrzy-
małem – mówi Kulczyński, który 
nie krył swojego zadowolenia. 

Włodarz Chocianowa miał się 
z czego cieszyć, bo zdaniem nie-
mal wszystkich uczestników, im-

preza była bardzo udana, na co du-
ży wpływ miała właśnie jej lokali-
zacja. – Mamy piękny pałac, któ-
ry do tej pory nie był eksponowa-
ny. Cieszę się, że dzięki organizato-
rom chociaż na te dwa dni odzyskał 
swój dawny blask – uważa jedna 
z mieszkanek Chocianowa. Ciężko 
się z nią nie zgodzić, zwłaszcza jeśli 
się było naocznym świadkiem tego, 
co działo się sobotniej nocy. Pokaz 
Teatru Avatar, którego artyści poja-
wili się w oknach pałacu, z pewno-
ścią na długo pozostanie w pamię-
ci wszystkich gości. 

Jeszcze więcej niż w pałacu, 
działo się na scenie. W sobotę kró-
lowały na niej gwiazdy disco polo: 
Nokaut, For Fame, Effect i Łobuzy. 
W niedzielę natomiast swoje talen-
ty wokalne zaprezentowali przed-
stawiciele innych gatunków mu-
zycznych: Mesajah, Lemon oraz 
Mrozu. W połączeniu z tradycyjny-
mi obrzędami Dni Jagody sprawi-
ły, że zdaniem wielu uczestników 
była to najlepsza impreza w histo-
rii Chocianowa.
 
 



  7

PAŁACOWI W CHOCIANOWIE 
PRZYWRÓCIŁY ŚWIETNOŚĆ
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Dj Alex znów na Retro Trzebnice!
W sobotę, 20 lipca, odbędzie się kolejna edycja imprezy Retro Trzebnice. Ponownie 
na scenie zagości wieloletni rezydent Klubu Protektor w Głogowie – DJ Alex.

Przed rokiem Retro Trzeb-
nice przyciągnęło do naszej 
gminy wielu miłośników 
muzyki, wśród których do-
minowała młodzież. Zain-
teresowanie wydarzeniem 
przerosło najśmielsze ocze-
kiwania samych organiza-
torów. Wtedy stało się też ja-
sne, że  

W tym roku zadecydo-
wano, że impreza odbędzie 
praktycznie w samym środku 
lata. Biorąc pod uwagę panu-
jące warunki atmosferyczne, 
można być niemal pewnym, 
że na tegorocznej edycji Re-
tro Trzebnice ponownie po-
jawią się setki chętnych, któ-
rzy będą się świetnie bawić 

się podczas tego plenerowe-
go wydarzenia. 

W pobliżu sceny stanie rów-
nież Food Truck z burgerami. 
– Mile widziane są wszelkiego 
rodzaju gadżety typu okulary, 
rękawiczki, opaski odblaskowe 
– apelują organizatorzy. 

Początek wydarzenia za-
planowano na godzinę 20.  

W Trzmielowie już po raz kolejny odbyło 
się „Przywitanie Łemkowskiego Lata” 
– wydarzenie, którego organizatorem 
od 2007 roku jest Parafi a Prawosławna 
Świętej Trójcy w Lubinie. Powodzenie 
imprezy to efekt dobrej współpracy 
Miasta i Gminy Chocianów z sołectwem 
Trzmielowa oraz powiatem lubińskim.

T o już tradycja, że 
pod koniec czerw-
ca w Trzmielowie 
odbywa się wyda-

rzenie, które już na stałe wpi-
sało się w krajobraz ziemi, 
nie tylko chocianowskiej, ale 
także całego Dolnego Śląska. 
Na placu rekreacyjno-spor-
towym spotykają nie tylko 

Łemkowie, ale także wielu 
innych mieszkańców, któ-
rzy interesują się ich kulturą. 
- Z roku na rok przybywa mi-
łośników tego spotkania, co 
zdecydowanie przyczynia się 
do chęci jego dalszej  realiza-
cji – mówi Tomasz Kulczyń-
ski, który czynnie wspierał 
organizacje tego wydarzenia, 

zanim jeszcze został burmi-
strzem.

Spotkanie rozpoczęto 
modlitwą dziękczynną, któ-
rej przewodniczył proboszcz 
miejscowej parafii ks. Bog-
dan Repeła. Po nabożeństwie 
na scenie wystąpiły zespoły 
Szkoły Muzycznej z Legnicy 

pod kierownictwem Bogumi-
ły Kwiatkowskiej, łemkowska 
artystyczna grupa przedszkol-
na z Przemkowa pod czujnym 
okiem Natali Kucik, łemkow-
ska szkolna grupa artystyczna 
z Radwanic pod kierownic-
twem Doroty Maksymczak, 
zespół Kyczerka z Legnicy, ar-
tystyczny Zespół Pieśni i Tań-
ca Łastiwczata i Łastiwoczka  z 
Przemkowa, zespół Podolanki 
z Sobina oraz zespół H’Lem 
Folk z Lubina. 

Na scenie i placu sporto-
wym zorganizowano wystę-
py indywidualne i rodzinne 
dla wszystkich  uczestników 
Łemkowskiego Lata oraz 
spartakiadę łączących poko-
lenia. Wszyscy uczestnicy na-
grodzeni zostali przez orga-
nizatorów  nagrodami,  upo-
minkami i wyróżnieniami.  
  

Łemkowskie 
spotkanie w Trzmielowie 

 Na placu 
rekreacyjno-
sportowym 
spotykają nie 
tylko Łemkowie, 
ale także 
wielu innych 
mieszkańców, 
którzy interesują 
się ich kulturą.
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Rozmawiali 
o bezpieczeństwie 
seniorów
Policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Polkowicach oraz 
Komisariatu Policji w Chocianowie 
zorganizowali debatę ewaluacyjną 
pod nazwą „Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie seniorów 
– Możesz mieć na nie wpływ”. 
W rozmowach uczestniczyli 
przedstawiciele ratusza, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Chocianowie 
oraz mieszkańcy.

Debata była przede wszystkim okazją do podsu-
mowania działań policjantów, związanych z pro-
blemami społecznymi, przekazanymi przez miesz-
kańców podczas zeszłorocznego spotkania. Mun-
durowi przybliżyli inicjatywy, które podjęli na 
rzecz bezpieczeństwa seniorów oraz przedstawilii 
swoje działania dotyczące kierujących przekra-
czających dozwoloną prędkość we wskazanych 
miejscach.
Funkcjonariusze zapoznali też uczestników z „Kra-
jową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”, czyli na-
rzędziem pomocnym przy diagnozowaniu zagro-
żeń społecznych. Przypomnieli również o aplikacji  
„Moja Komenda” – pierwszym mobilnym prze-
wodniku po polskich jednostkach policji. Dzięki 
niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą 
jednostkę, sprawdzić jak najszybciej do niej trafić 
czy nawiązać kontakt ze swoim dzielnicowym.
Zgodnie z jednym ze zgłoszonych postulatów po-
ruszono także tematy związane z bezpieczeń-
stwem seniorów, w tym m.in. metody działań 
oszustów posługujących się metodami „na 
wnuczka” oraz „na policjanta”. Podczas spotkania 
nie zabrakło też prezentacji filmów i dyskusji 
związanych z tą tematyką.
Na koniec zebrano od uczestników wnioski zgło-
szone w trakcie dyskusji. Zostaną one wykorzysta-
ne w ramach dalszej współpracy dzielnicowych 
z mieszkańcami.  

Za nami niespełna dziewięć miesięcy od zmian w Chocianowie 
po wyborach samorządowych. W tym czasie miejscy radni 
spotkali się już piętnaście razy – to  rekord pod tym względem 
w całym powiecie polkowickim.

27 czerwca rada miej-
ska w Chocianowie spotka-
ła się już po raz piętnasty. 
Stało się to po 220. dniach 
od zaprzysiężenia, co w na-
szym regionie jest zdecy-
dowanie najlepszym wyni-
kiem. Pod względem praco-

witości nasi radni biją swo-
ich kolegów „po fachu” z in-
nych gmin powiatu polko-
wickiego. 

Za plecami chocianow-
skich radnych uplasowali 
się nawet rajcowie miej-
scy z Polkowic, gdzie od-

było się do tej pory 10 se-
sji. Najsłabiej w tej klasy-
fikacji wypadli natomiast 
przedstawiciele gmin Ra-
dwanice i Przemków, któ-
rzy w tym samym czasie 
spotkali się jedynie ośmio-
krotnie.  

Chocianowscy radni  
najbardziej pracowici

P od wnioskiem 
o zwo łan ie 
nadzwyczaj-
nej sesji pod-

pisali się: Anna Picha-
ła, Piotr Piech, Norbert 
Piotrowski oraz Izabe-
la Szwed. Jednak na po-
czątku obrad pojawiła 
się tylko pierwsza dwój-
ka z czterech wymienio-
nych radnych. 

– Klub Razem Dla 
Chocianowa zwołał 
nadzwyczajną sesję, 
a połowa z jego człon-
ków nie jest obecnych. 
To jest lekceważenie ra-
dy miejskiej i kolejna 
próba paraliżowania 
pracy naszych urzędni-
ków – mówi radny Pa-
weł Bujak.

Jednym z punktów 
posiedzenia miał być 
wniosek o wygaszenie 
mandatu radnego Ar-
tura Wandycza. Wszyst-
ko przez to, że jako oso-
ba fizyczna w imieniu 
Koła Gospodyń Wiej-
skich podpisał umo-
wę z Regionalnym Cen-
trum Kultury na wyko-
nanie grochówki na jed-
ną z imprez gminnych. 
Opozycja zarzucała mu, 
że wzbogacił się, gotu-
jąc blisko dwieście por-
cji wojskowej zupy, za 
co miał otrzymać… 400 
złotych. 

– Myślę, że to jest tyl-
ko czepianie się. Nasz 
radny (Artur Wandycz – 
przyp. red.) został wybra-

ny większością głosów 
i na tę chwilę uważamy, 
że sprawdza się bardzo 
dobrze. Wszystkie pro-
blemy rozwiązuje na bie-
żąco, uczestniczy w pra-
cach na rzecz mieszkań-
ców. Zresztą zachowa-
nie, o które jest oskarża-
ny, nie miało miejsca od 
chwili objęcia przez nie-
go mandatu radnego, 
ale zdecydowanie wcze-
śniej. Uważam, że ten 
wniosek o odwołanie  
w ogóle nie powinien 
mieć miejsca – mówiła 
na sesji  Bożena Cze-
kajło, sołtys Rakowa.

Ostatecznie radni 
postanowili przekazać 
sprawę do pracy w ko-
misjach.   

Opozycja zwołuje radę,  
po czym na nią 
nie przychodzi

Podczas przedostatniej sesji 
rady miejskiej 
w Chocianowie byliśmy 
świadkami niecodziennej 
sytuacji. Mimo że 
posiedzenie zostało zwołane 
na prośbę jednego z radnych 
obozu opozycji, to na sali 
obrad zabrało połowy jej 
członków. A wszystkiemu 
winna jest wojskowa 
grochówka…
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Arka 
Trzebnice 
powraca  
do A-klasy!
Dziewiętnaście zwycięstw, 
trzy remisy i cztery porażki 
– taki bilans dał awans do A-
klasy z drugiego miejsca Arce 
Trzebnice. Dla podopiecznych 
trenera Zbigniewa 
Grzybowskiego to powrót na 
ten szczebel rozgrywkowy po 
kilku latach przerwy. 

Trzebniczanie przez cały sezon deptali po 
piętach liderowi z Bieniowic, który jednak 
na finiszu rozgrywek okazał się zdecydowa-
nie lepszy. Arka natomiast do ostatnich ko-
lejek musiała walczyć o drugie miejsce 
w grupie. Tę lokatę zapewniła sobie dopiero 
w bezpośrednim meczu z Ikarem Miłogosto-
wice. Jak się okazało, drugie miejsce dało 
awans do A-klasy, w której trzebniczanie za-
grają po kilku latach przerwy. 
Wciąż nie wiadomo natomiast, czy piłkarze 
Arki swoje mecze będą rozgrywać w Trzeb-
nicach. – Wymogi są nieubłagane i jeśli klub 
ich nie spełni to będzie musiał posiłkować 
się innym obiektem – mówi Adam Michalik, 
dyrektor Podokręgu Legnica. Jak się dowia-
dujemy, najważniejszymi wymaganiami do 
spełnienia są szatnie z dostępem do peł-
nych sanitariów i ogrodzenie boiska. Sprawa 
szatni zostanie najprawdopodobniej rozwią-
zana, dzięki wsparciu miejscowej. Wciąż nie 
wiadomo, jak klub poradzi sobie z drugim 
z wymogów.
Wszystko wskazuje na to, że zespół nadal 
będzie trenował Zbigniew Grzybowski. 
W kuluarach mówi się, że być może drużyna 
przed nadchodzącym sezonem dokona 
wzmocnień kadrowych, by powalczyć o jak 
najwyższe miejsce w lidze.  

Zgodnie z zapowiedziami, na przełomie czerwca 
i lipca na murawie stadionu Stali Chocianów zostały 
przeprowadzone pierwsze zabiegi, które mają sprawić, 
że trawa na piłkarskim obiekcie zdecydowanie odżyje. 

Przez wiele lat prace na mu-
rawie Stali ograniczały się je-
dynie do podlewania i kosze-
nia, co powodowało, że, za-
miast na zielonej trawie, pił-
karze musieli grać na krótko 
przystrzyżonych chwastach. 
Oliwy do ognia dolała rów-
nież organizacja zeszłorocz-
nych Dni Jagody na stadionie, 
co znacząco naruszyło stan 
murawy. 

W związku z organiza-
cją wielu imprez sportowych, 

a także w trosce o jak najlep-
sze warunki dla zawodników 
Stali, na murawie przeprowa-
dzane są zabiegi, które powin-
ny zdecydowanie poprawić jej 
jakość. Renowacją płyty bez-
płatnie zajmuje się firma Cen-
trum Sportu Amatorskiego. 
Wszystko to, dzięki owocnej 
współpracy z organizatorami 
turnieju Piłkarskie Niższe Ligi 
Cup. W tym roku zawody od-
będą się 20 lipca w Chociano-
wie.  

Renowacja płyty 
na stadionie

T o właśnie on jako szes-
nastolatek, 14 lip-
ca 1894 roku zdobył 
pierwszą bramkę w hi-

storii polskiej piłki nożnej. Na 
przełomie roku 1945 i 1946 wy-
siedlony ze Lwowa na Ziemie Od-
zyskane, osiadł w Chocianowie, 
w którym mieszkał aż do śmierci 
(w budynku przy ulicy Żymierskie-
go 18). W wielkiej biedzie, utrzy-
mując się ze skromnej emerytu-
ry, wiódł spokojne życie wśród lo-
kalnej społeczności. Włodzimierz 
Chomicki, bo o nim mowa, od-
szedł zaledwie dwa dni przed 59 
rocznicą wydarzenia, którego sam 
był głównym aktorem.

I Memoriał im. Włodzimie-
rza Chomickiego to kolejna 
okazja do pokazania, że Cho-
cianów dysponuje naprawdę 
piękną historią. – Wciąż niewie-
le osób wie, że taka ważna postać 
dla polskiego futbolu mieszkała 
w naszym mieście. Postanowili-
śmy zorganizować ten memoriał 
z kilku powodów. Po pierwsze, by 
uczcić rocznicę pierwszej bram-
ki, a po drugie, by pokazać, że 
możemy być dumni z tego, gdzie 

mieszkamy – mówi Tomasz Kul-
czyński, burmistrz Chocianowa. 

Uroczystości rozpoczną się 
od mszy świętej odprawionej 

w parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny w Chocianowie. Następ-
nie zaproszeni goście udadzą się 
na cmentarz, gdzie złożą kwiaty. 
O godzinie 13:00 rozpocznie się 
natomiast sportowa część Memo-
riału im. Włodzimierza Chomic-
kiego, która odbędzie się na sta-
dionie Stali Chocianów. 

 

Uczczą pamięć 
pierwszego 
strzelca bramki 
Chocianów uczci 125. rocznicę pierwszej strzelonej bramki na ziemiach polskich. 
W związku z tym, władze gminy postanowiły uhonorować to wydarzenie, 
organizując I Memoriał im. Włodzimierza Chomickiego. 

 W spotkaniu organizacyjnym dot. 
memoriału brał udział m.in. burmistrz 
Chocianowa Tomasz Kulczyński i starosta 
polkowicki Kamil Ciupak
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Mocni 
rywale 
w Pucharze 
Polski
Od rundy wstępnej rywalizację 
w Pucharze Polski w Podokręgu 
Legnica rozpoczną piłkarze 
Arki Trzebnice oraz Victorii 
Parchów. Podopieczni 
Zbigniewa Grzybowskiego nie 
mieli szczęścia w losowaniu, 
ponieważ już na początku trafi li 
na wyżej notowanego rywala. 

Pierwsze spotkania w Pucharze Polski za-
planowano na 21 sierpnia, a obydwa zespo-
ły z gminy Chocianów zagrają w nim przed 
własna publicznością. Victorii Parchów 
zmierzy się z Orłem Czerna, zaś Arka Trzeb-
nice podejmie Spartę Parszowice, której pił-
karze na co dzień rywalizują na boiskach A-
-klasy. 
Warto podkreślić, że obowiązku udziału 
w Pucharze Polski nie mają kluby B-klaso-
we, dlatego też w zmaganiach nie widzimy 
Kryształa Chocianowiec i Relaksu Szklary 
Dolne. Czwartoligowa Stal Chocianów do 
rozgrywek przystąpi natomiast dopiero na 
trzecim etapie, czyli w 1/16 finału.   

Poznaliśmy podział na grupy w sezonie 
2019/2020 w piłkarskich niższych ligach. W tym 
roku nasze drużyny znalazły się w grupie 
I legnickiej A-klasy oraz w grupie II B-klasy. 

Tradycyjnie, najsilniej-
szym klubem w naszej gmi-
nie jest Stal Chocianów. Jej 
piłkarze w najbliższym se-
zonie ponownie będą wy-
stępować w czwartej li-
dze. Nowi rywale, z który-
mi przyjdzie im się zmie-
rzyć, to KS Legnickie Po-
le, Kuźnia Jawor, Lotnik 
Jeżów Sudecki oraz Gryf 
Gryfów Śląski. Po słabszej 
wiośnie w Stali muszą się 
wziąć ostro do pracy, by 
drużyna nie musiała wal-
czyć o utrzymanie. 

W niższych klasach roz-
grywkowych mamy czte-
ry pozostałe zespoły. Do 
grupy I legnickiej A-klasy 
awansowała Arka Trzebni-
ce, gdzie rywalizować bę-
dzie m.in. z Victorią Par-
chów.

Pozostałe nowe eki-
py w tej lidze to: Sparta 
Przedmoście, Viktoria Bo-
rek oraz Unia Szklary Gór-
ne. Według naszych infor-
macji zespół z Trzebnic 
wciąż ma prowadzić Zbi-
gniew Grzybowski, zaś 

stery w Victorii Parchów 
przejąć ma ofi cjalnie lubi-
nianin Mateusz Simlat.

W związku z awansem 
Arki, w B-klasie pozosta-
ły nam już tylko dwa ze-
społy, czyli Relaks Szklary 
Dolne oraz Kryształ Cho-
cianowiec. Jeszcze kilka 
tygodni temu grały one 
w różnych grupach, jed-
nak w najbliższym sezo-
nie 2019/2020 znów bę-
dą mogły zmierzyć się ze 
sobą. Wszystko dlatego, 
że razem trafi ły do grupy 
II, która przez wielu uwa-
żana jest za grupę śmier-
ci. Oprócz dwóch drużyn 
z gminy Chocianów znala-
zły się tam też m.in. rezer-
wy ZZPD Górnika Lubin 
i Iskry Księginice oraz Per-
ła Potoczek czy Kłos Mo-
skorzyn.

Początek rozgrywek 
w IV lidze oraz A-klasie za-
planowano na 15 sierpnia 
2019 roku. Dziesięć dni 
później zmagania zainau-
gurują drużyny rywalizu-
jące w B-klasie.  

Znamy podział na grupy 

D otychczasowe edycje 
turnieju odbywały się 
w Lubinie, jednak wraz 
z rosnącym zaintereso-

waniem ze strony klubów, orga-
nizatorzy postanowili o rozdziele-
niu fazy grupowej także na kolej-
ne obiekty. – W ostatnich miesią-
cach Chocianów mocno zazna-
czył się na sportowej mapie nasze-
go województwa, a nowe władze są 
przychylne tego typu inicjatywom 
– mówi Adam Michalik, Dyrektor 
Podokręgu Legnica i jednocześnie 
główny organizator zawodów.

I tak na chocianowskich bo-
iskach zobaczymy piłkarzy repre-
zentujących kluby z naszej gminy, 
czyli Stal Chocianów, Relaks Szkla-
ry Dolne i Kryształ Chocianowiec. 
Ponadto w naszym mieście zapre-
zentuje się też świeżo upieczony 
czwartoligowiec – Kuźnia Jawor 
oraz kilkanaście zespołów z Wiel-
kopolski i Śląska. 

Pierwsze pojedynki w grupie 
rozpoczną się w sobotę, 20 lipca, 
o godzinie 10. 

 

Prestiżowy 
turniej piłkarski 
w Chocianowie
Już wkrótce 
mieszkańców 
Chocianowa czekają 
wielkie sportowe 
emocje. W sobotę, 
20 lipca, na stadionie 
miejscowej Stali 
rozegrane zostaną 
mecze fazy grupowej 
jednego 
z największych 
turniejów dla 
amatorów futbolu 
– Piłkarskie Niższe 
Ligi Cup.

 W turnieju 
PNL Cup 
wystąpi również 
zespół z Brazylii
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POZIOMO:
   2. Klub sportowy w Trzebnicach 
   5.  Znajduje się tam skład 

materiałów Wojska Polskiego
   7.  Wieś z największa 

koncentracją reliktów 
archeologicznych

   8.  Świadczy usługi medyczne 
w Gminie Chocianów

10.  Nowy symbol związany 
z Chocianowem

11.  Pierwszy Burmistrz Miasta 
i Gminy Chocianów wybrany 
w wolnych wyborach

13.  Gmina sąsiadująca 
z Chocianowem

14.  Gospodarstwo 
agroturystyczne 
w Chocianowie

PIONOWO:
   1. Pomnik przyrody w Żabicach
   3.  Wieś w Gminie Chocianów 

najbardziej wysunięta na 
północ

   4.  Pierwszy Naczelnik Miasta 
i Gminy Chocianów powolany 
w 1973 roku

   6.  Nazwisko Przewodniczącego 
Rady Miejskiej

   9.  Przedsiębiorstwo państwowe 
utworzone w 1951 roku 
w Chocianowie

12.  Wokalista, który na Dniach 
jagody wystąpił w koszulce 
z napisem Chocianów

CHOCIANOWSKA 
KRZYŻÓWKA

Czy 
wiesz, 
że 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chocianowcu poleca: 

PRZEPIS NA CIASTO WAWELSKIE:

SMACZNEGO!

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Mąkę i masło poszatkować nożem. Dodać rozpuszczone 
w letnim mleku drożdże, żółtka, cukier waniliowy i sól. Zagniecione ciasto podzielić na cztery 
równeczęści. Każdą z tych części rozwałkować i podzielić na mniejsze trójkąty. Na każdy 
kawałek nanieść owoce lub dżem i zakręcić go na kształt rogala. Wierzch posmarować 
białkiem, posypać wiórkami i cukrem. Ułożyć na posmarowanej blasze i piec w piekarniku 
w temperaturze ok. 200 stopni Celsjusza aż do zarumienienia.

SKŁADNIKI NA CIASTO: 
 30 dag mąki
 30 dag margaryny
 10 dag cukru pudru
 4 jaja
 3 łyżki śmietany
 łyżka proszku do pieczenia

 cukier waniliowy
 pół słoika dżemu
 25 dag bakalii

SKŁADNIKI NA KREM:
 4 łyżki cukru pudru
 4 żółtka

 cukier waniliowy
 2 łyżki mąki pszennej
 łyżka mąki ziemniaczanej
 pół litra mleka
 1 margaryna
 sok z jednej cytryny
 skórka starta z połowy cytryny

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Mąkę wymieszaną 
z proszkiem do pieczenia 
posiekać z tłuszczem, dodać 
cukier, żółtka, śmietanę 

i cukier waniliowy. Zagnieść 
dość luźne ciasto. Rozłożyć je 
równomiernie na dwóch 
identycznych blachach, 
posmarować warstwą 

dżemu, a na wierzchu ułożyć 
ubitą pianę z białek i dwóch 
łyżek cukru. Posypać placki 
posiekanymi bakaliami. Piec 
15 minut. Pozostawić do 
wystygnięcia. Żółtka utrzeć 
z cukrem pudrem i cukrem 
waniliowym, dodać mąkę 
pszenną i ziemniaczaną, 
wymieszać ze szklanką 
mleka. Drugą szklankę mleka 
zagotować, wlać żółtka 
wymieszane z mąką 
i gotować do zgęstnienia. Do 
utartego kremu dodać sok 
z cytryny i utartą skórkę 
z cytryny. Na jeden placek 
rozłożyć krem, przełożyć 
drugim plackiem. Wierzch 
posypać cukrem pudrem.

SKŁADNIKI:
 5 dag drożdży
 kostka masła lub margaryny
 0,5 kg mąki
 2 jaja
 2 torebki cukru waniliowego

 szczypta soli
 wiórki kokosowe
 1/4 szklanki mleka
 owoce (wiśnie, jabłka, dżem)
 olej do posmarowania blachy

PRZEPIS NA NADZIEWANE ROGALIKI:

Lp. Nazwisko i Imię Miejsce dyżuru Data i godzina

1. Bałecki 
Jerzy

Urząd Miasta i Gminy Chocianów 
– sala nr 4a

Pierwszy poniedziałek miesiąca 
godz. 15:00 – 15:30 

2. Baran 
Paweł Remiza Strażacka w Szklarach Dolnych 

13.09.2019 r. oraz 14.11.2019 r. 
w godz. 16:00 - 18:00, 
14.09.2019 r. oraz 13.11.2019 r. 
w godz. 10:00-12:00

3. Bujak 
Paweł Świetlica Wiejska w Żabicach W czwartki w tygodnie 

nieparzyste godz. 17:00 – 18:00

4. Kehle 
Dorota 

Urząd Miasta i Gminy Chocianów 
– sala nr 4a

Pierwszy wtorek miesiąca 
godz. 15:30 – 16:00

5. Kisiel 
Paweł

Urząd Miasta i Gminy Chocianów
– sala nr 4a

Pierwsza środa miesiąca 
godz. 15:00 – 15:30 

6. Kuśmierczyk
Andrzej Świetlica Wiejska w Brunowie Pierwsza środa miesiąca 

godz. 15:00 – 15:30 

7. Pichała 
Anna Świetlica Wiejska w Parchowie Ostatni czwartek miesiąca

godz 15:30 – 16:30

8. Piech 
Piotr

Kontakt mailowy
piotr.piech@chocianow.pl -

9. Piotrowski 
Norbert

Urząd Miasta i Gminy Chocianów 
– sala nr 4a

Pierwszy piątek miesiąca 
godz. 15:30 – 16:00 

10. Szwed 
Izabela 

Urząd Miasta i Gminy Chocianów 
– sala nr 4a

Ostatni czwartek miesiąca 
godz. 15:00 – 15:30

11. Ślipko
Janusz

Urząd Miasta i Gminy Chocianów
– sala nr 4a

Ostatnia środa miesiąca 
godz. 15:15 – 15:45

12. Ślipko 
Marcin

Urząd Miasta i Gminy Chocianów
– sala nr 4a

Ostatni wtorek miesiąca 
godz. 15:00 – 15:30

13. Wandycz
Artur

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Chocianowcu

Pierwsza środa miesiąca 
godz. 18:00 – 18:30

14. Wandycz 
Piotr Świetlica Wiejska w Trzebnicach Pierwsza środa miesiąca 

godz. 17:00 – 18:00

15. Zielony
Janusz

Urząd Miasta i Gminy Chocianów 
– sala nr 4a

Ostatni poniedziałek miesiąca 
godz. 15:00 – 15:30

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE: 


