
M ieszkańcy Par-
chowa poka-
zują swojej soł-
tys czerwo-

ną kartkę za działalność, mi-
mo że obecna kadencja trwa 
dopiero rok. Osoba, która by-
ła wcześniej ceniona w swo-
jej wsi, o czym może świad-
czyć wynik wyborczy, po wy-
borze na radną Miasta i Gmi-
ny Chocianów pokazała swo-
je całkiem inne oblicze. – Rzą-
dza władzy przysłoniła jej oczy 
i wszystko wskazuje na to, że 
jest w stanie nawet poświęcić 
swoją wieś, która powinna być 
dla niej priorytetem – mówi 
jedna z mieszkanek Parchowa.

Trudno się z tym słowa-
mi nie zgodzić, ponieważ 
odkąd w październiku 2018 
roku Anna Pichała została 
radną i weszła do drugiej tu-

ry wyborów na burmistrza 
miasta, nie tylko mieszkań-
cy Parchowa przekonali się, 
jakie jest jej prawdziwe za-
chowanie. Jako pierwsi za-
reagowali na to mieszkań-
cy wsi. Ponad 100 osób pod-
pisało wniosek o odwołanie 
Anny Pichały z funkcji soł-
tysa. – Anna Pichała jako soł-
tys wykonuje swoje obowiąz-

ki w sposób stronniczy, na-
ruszając jednocześnie zasady 
współżycia społecznego, po-
przez stałe i notoryczne pro-
wadzenie wobec organów 
Miasta i Gminy Chocianów 
oraz pracowników urzędu 
jak i mieszkańców Parchowa 
hejtu w mediach społeczno-
ściowych w zakresie wyko-
nywanych przez nich zadań 

– tak argumentują swoją de-
cyzję mieszkańcy Parchowa..

Nie ma się co takiemu 
podejściu dziwić, ponie-
waż przez brak chęci współ-
pracy z burmistrzem Toma-
szem Kulczyńskim, wieś mo-
że wiele stracić. Nie wspomi-
nając już o tym, że coraz czę-
ściej Parchów widziany jest 
w negatywnym świetle, nie 

tylko przez samych miesz-
kańców Miasta i Gminy Cho-
cianów, ale także przez ludzi 
z ościennych samorządów. 
– Taka postawa sołtys Par-
chowa, jako funkcjonariu-
sza publicznego, dyskwalifi -
kuje ją w opinii środowiska 
do reprezentowania ich in-
teresów w samorządzie tery-
torialnym, realizującego za-

dania własne gminy, w tym 
również na rzecz sołectwa 
Parchów – dodają wniosko-
dawcy.Jeśli rzeczywiście do-
szłoby do odwołania sołtys 
Anny Pichały to będzie dla 
niej policzek za dotychczaso-
wą działalność, którą w kry-
tyczny sposób ocenili miesz-
kańcy jej wsi. 

  

Nasz głos słyszany w województwie
Siódma edycja Dolnośląskiego 
Kongresu Samorządowego za 
nami. Po raz pierwszy w roli 
panelisty wystąpił na nim 
burmistrz Chocianowa. Tomasz 
Kulczyński we Wrocławiu 
opowiadał o problemach 
dolnośląskich gmin w zakresie 
ekologii.   Str. 2
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Karczma wróciła 
do Chocianowa
4 grudnia obchodzone jest 
święto górnicze zwane 
Barbórką. Po kilku latach 
przerwy do Chocianowa 
powróciła tradycyjna karczma 
piwna, w której udział wziął 
burmistrz Tomasz Kulczyński, 
a także przedstawiciele 
powiatu polkowickiego i 
lubińskiego. 

 str. 7

  Ponad 100 
mieszkańców wsi 
Parchów podpisało 
się pod wnioskiem 
o odwołanie Anny 
Pichały z funkcji 
sołtysa. Wszystko 
wskazuje na 
to, że miarka 
się przebrała, 
a jako pierwsi 
reagują ludzie 
z najbliższego 
otoczenia. 

WEEKENDOWA 
OPIEKA MEDYCZNA

W CHOCIANOWIE BĘDZIE MOŻNA 
SKORZYSTAĆ Z OPIEKI LEKARSKIEJ RÓWNIEŻ 
W WEEKENDY. DZIĘKI POROZUMIENIU Z CDT 

MEDICUS MIESZKAŃCY W DNI WOLNE OD PRACY NIE 
BĘDĄ MUSIELI UDAWAĆ SIĘ DO POLKOWIC CZY 

LUBINA, PONIEWAŻ PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA 
BĘDZIE ŚWIADCZONA NA MIEJSCU. STR. 8

MIESZKAŃCY PARCHOWA CHCĄ 
ODWOŁANIA 
ANNY PICHAŁY! 
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Czy Powstanie 

Centrum 
Obsługi 
Mieszkańców?
Wygląda na to, że 
w najbliższym czasie 
w Chocianowie 
powstanie Centrum 
Obsługi Mieszkańców. 
Takie miejsce pozwoli 
na załatwienie spraw 
urzędowych w o wiele 
bardziej komfortowych 
niż dotychczas. 

Aby tak się stało gmina 
Chocianów musi wykupić bu-
dynek, który od dłuższego cza-
su jest wystawiony na sprze-
daż. Chodzi o obiekt stojący 
naprzeciw ratusza. To kolejna 
decyzja burmistrza Chociano-
wa, który w przeciwieństwie 
do swoich poprzedników sta-
ra się zwiększać majątek gmi-
ny. Dlaczego? Jednym z powo-
dów jest to, by nie powtórzy-
ła się sytuacja, jaka miała miej-
sce za kadencji Romana Kowal-
skiego (lata 2010-2014), kiedy 
to sprzedano dworzec PKS, co 
gmina odczuwa do dziś, płacąc 
za użytkowanie tego terenu bli-
sko 40 tysięcy złotych rocznie. 

– W kampanii wyborczej 
podkreślałem, że będziemy 
zwiększać majątek gminy Cho-
cianów. Pierwszym dowodem 
na to jest budowa Ośrodka 
Zdrowia w Trzebnicach, a te-
raz chcemy wykupić obiekt po 
korzystnej cenie – mówi bur-
mistrz Chocianowa Tomasz 
Kulczyński.

Jeśli gminie uda się wyku-
pić budynek, powstanie tam 
Centrum Obsługi Mieszkań-
ców, co pozwoli na lepsze i tań-
sze zarządzanie oraz łatwiej-
szy dostęp do usług świadczo-
nych dla chocianowian. Co-
raz większa ilość zadań cedo-
wanych na samorządy powo-
duje, że poszczególne budyn-
ki pękają w szwach. Podobnie 
jest także w przypadku naszego 
magistratu, który stanął przed 
trudną decyzją – znajdzie bu-
dynek, który wykupi bądź bę-
dzie wynajmował pomieszcze-
nia. Druga opcja wiązałaby się 
także najpewniej z remontem 
takiego miejsca, czyli zwięk-
szenia wartości obiektu nie na-
leżącego do gminy Chocianów.

  

Ponad 300 tys. zł do podziału
W przyszłym roku organizacje pozarządowe będą mogły wnioskować o wsparcie lub powierzenie wykonania zadań 
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. W katalogu priorytetowych zadań publicznych znajduje się 6 stref 
działań.

Swoim zakresem obej-
mują one ochronę i promo-
cję zdrowia, pomoc spo-
łeczną, kulturę, trady-
cje narodowe, krajo-
znawstwo, edukację 
wychowawczą, kul-
turę fizyczną oraz 
bezpieczeństwo pu-
bliczne.

Celem Programu 
Współpracy Gminy 
Chocianów jest współ-
praca z organizacjami 
pozarządowymi prowa-

dząca do poprawy jako-
ści życia oraz pełniej-

szego zaspokojenia 
potrzeb społecz-
nych mieszkań-
ców gminy Cho-
cianów, poprzez 
stwarzanie moż-
liwości i warun-
ków do uczest-

niczenia w życiu 
publicznym. Jak 

możemy przeczytać 
w przyjętym Progra-

mie, jego autorom szcze-

gólnie zależy na zwiększe-
niu aktywności społecznej 
mieszkańców Chociano-
wa, wzmocnieniu współ-
pracy samorządu z organi-
zacjami pozarządowymi, 
upowszechnianiu kultury, 
tradycji narodowych, oby-
watelskich, kulturowych 
oraz krajoznawstwa, roz-
woju edukacji wychowaw-
czej, zwiększeniu poczucia 
bezpieczeństwa publiczne-
go, poprawie stanu ekolo-
gii i ochronie środowiska 

naturalnego, upowszech-
nianiu kultury fizycznej 
i wiedzy dotyczącej znajo-
mości prawa.

Beneficjentem dotacji 
mogą być organizacje po-
zarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wo-
lontariacie. Należą do nich 
m.in.: stowarzyszenia, 
fundacje, kluby sportowe 
i spółdzielnie socjalne.

Wydawca: Fundacja „Dumni 
z Chocianowa”, ul. Fabryczna 24, 
59-140 Chocianów.
Redaktor naczelna: 
Anna Kurdziel.
Redaguje zespół.
E-mail: kontakt@dzch.pl
Redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności za treść reklam 
i ogłoszeń. 

Głos Chocianowa 
słyszany na 
Dolnym Śląsku

D la samorządow-
ców, przedsta-
wicieli admini-
stracji krajowej, 

świata biznesu i nauki to 
świetna okazja do wymia-
ny myśli na temat najistot-
niejszych wyzwań stojących 
przed Dolnym Śląskiem. Pa-
neliści postarali się znaleźć 
odpowiedź na to, jak powin-
na wyglądać relacja na linii 
władza centralna – samo-
rząd terytorialny. Podejmo-
wano także tematy zmian, 
u progu których stoi dzisiaj 

Polska. Wśród osób, które 
zabierały głos był Tomasz 
Kulczyński. Burmistrz Cho-
cianowa mógł przedstawić, 
jak wygląda sytuacja gminy 
w oczach włodarza obejmu-
jącego stanowisko rok temu. 

Jednym z poruszonych 
problemów była ekologia 
i problemy z nią związane. 
Na pytanie, jak sobie z ni-
mi radzić Tomasz Kulczyń-
ski mówi wprost: – Postulat 
jest oczywisty. Więcej pro-
jektów, które mieszkańcy 
odczują i które wpłyną re-

alnie na polepszenie bytu. 
To jest najważniejsze. Nie 
zawsze szumne, duże pro-
jekty, duże hasła przekłada-
ją się na to, co jest dobre dla 
mieszkańców – mówił Kul-
czyński.

O randze wydarzenia 
może świadczyć także 
fakt, że kongres poprowa-
dzili: Agnieszka Gozdyra 
z „Polsat News”, Bogusław 
Chrabota, redaktor naczel-
ny „Rzeczpospolitej” oraz 
Agnieszka Kapłon-Kulig 
z TVP3 Wrocław. 

W debatach wzięli udział 
przedstawiciele zarządu wo-
jewództwa: marszałek Ce-
zary Przybylski, wicemar-
szałkowie Marcin Krzy-
żanowski i Grzegorz Mac-
ko, a także członek zarządu 
Tymoteusz Myrda. Wśród 
zaproszonych do dysku-
sji gości byli m.in.:  Michał 
Dworczyk, szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, 
prezydent Lubina Robert 
Raczyński i burmistrz Góry 
Irena Krzyszkiewicz.
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Urząd czynny także 
popołudniami
Od 1 grudnia Urząd Miasta i Gmi-
ny Chocianów zmienił swoje go-
dziny pracy.  Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, 
został wydłużony wtorkowy czas 
pracy do godziny 18.
– Biorąc pod uwagę potrzeby 
i sugestie mieszkańców naszej 
gminy, wyszliśmy naprzeciw ich 
oczekiwaniom. Od teraz każdy 
zainteresowany będzie mógł za-
łatwić sprawy urzędowe bez po-
trzeby zwalniania się z pracy – 

mówi Tomasz Kul-
czyński, bur-
mistrz Chocia-
nowa.
Od grudnia 
mieszkańcy 
gminy Chocianów 
mogą załatwiać 
swoje sprawy w póź-
niejszych godzinach. Ze wzglę-
du na liczne sugestie mieszkań-
ców podjęto działania mające na 
celu ułatwienie dostępu do urzę-

du i załatwienia 
spraw nawet 
w godzinach 
wieczornych.
Zmiany dotyczą 
przede wszyst-

kim utworzenia 
systemu zmianowe-

go, jeden dzień w tygo-
dniu a dokładnie we wtorek 

urzędnicy będą pracować na 
dwie zmiany od 7.30 do 15.30 
oraz 10 do 18.

Nie bez 
problemów, 
ale żłobek 
będzie
Sytuacja związana z utworzeniem niepu-
blicznego żłobka w Chocianowie zmienia się 
jak w kalejdoskopie. Gdy wydawało się, że 
już tylko dni dzielą nas od jego otwarcia, 
niespodziewanie podmiot zewnętrzny, po-
mimo wcześniejszych deklaracji, wycofał się 
z tej inicjatywy. Jednak, jak zapewnia bur-
mistrz, placówka powstanie. 

 Przypomnijmy, że żłobek miał się mieścić 
w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola 
w Chocianowie. W ostatnich tygodniach 
tamtejszy Miejski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej robił wszystko, by 
wyremontować pomieszczenia, w których 
przebywać miały dzieci. Gdy remont do-
biegł końca, to wspomniany podmiot wyco-
fał się z wcześniejszych deklaracji. W infor-
macji rozesłanej do rodziców możemy prze-
czytać, że taka decyzja wynika z wielu czyn-
ników.
To nie spowodowało jednak zaniechania 
działań. Wszyscy doskonale wiedzą, że za-
potrzebowanie na żłobek w Chocianowie 
jest bardzo duże i wciąż trwają pracę, by ta-
ka placówka ostatecznie się pojawiła. Urząd 
Miasta i Gminy Chocianów zareagował bar-
dzo szybko i podjął kolejne kroki, by żłobek 
zaczął funkcjonować. Obecnie pod uwagę 
brane są dwa warianty realizacji tego zada-
nia. Pierwszy to powierzenie innego wyspe-
cjalizowanemu podmiotowi, a drugi to 
utworzenie samorządowej placówki. Osta-
teczną decyzję powinniśmy poznać w ciągu 
najbliższych dni. – Żłobek w Chocianowie 
powstanie – zapewnia burmistrz Tomasz 
Kulczyński.  

Co z drogą na Zagórze? 
Gminna droga w Chocianowcu nie zostanie w tym roku przebudowana. 
Taka decyzja musiała zostać podjęta w obliczu obecnej sytuacji związanej 
z koniecznością racjonalizacji i ograniczenia wydatków gminy. Powód? 
Zmniejszenie dochodów gminy na skutek decyzji rządu o zmniejszeniu 
udziału gminy w dochodach państwa (PIT) oraz znaczące zmniejszenie 
subwencji oświatowej (łącznie o ok. 800 tysięcy złotych).

Przypomnijmy, że dzię-
ki staraniom urzędników 
gmina Chocianów otrzy-
mała na realizację tego za-
dania dotację, która w czę-
ści pozwoliłaby na pokrycie 
kosztów związanych z prze-
prowadzeniem inwestycji. 
Biorąc jednak pod uwagę 

aktualną sytuację, samo-
rządu nie stać na jej prze-
prowadzenie. Nie oznacza 
to jednak, że całkowicie 
zrezygnowano z przebudo-
wy drogi gminnej w Cho-
cianowcu (przysiółek Za-
górze). 

Droga tajest w opłaka-

nym stanie, dlatego wciąż 
znajduje się ona na szczy-
cie zadań priorytetowych 
do wykonania przez gmi-
nę. Oznacza, że urzędnicy 
zrobią wszystko, by w naj-
bliższym roku zrealizować 
tę inwestycję. 
 

T egoroczne wydarzenie nie od-
będzie się, tak jak przed ro-
kiem, w Rynku. Tym razem 
na miejsce sylwestrowej zaba-

wy wybrano Halę Widowiskowo-Sporto-
wą w Chocianowie. – W poprzednim ro-
ku mieliśmy mało czasu na zorganizowa-
nie takiego wydarzenia, jednak ilość po-
zytywnych opinii nakłoniła nas do tego, 
by w tym roku powtórzyć taką imprezę. 
Z roku na rok chcemy ją rozbudowywać 
i pokazywać, że warto takie dni spędzać 
w swojej małej ojczyźnie, czyli w Chocia-
nowie – mówi Tomasz Kulczyński, bur-
mistrz Chocianowa.

Bez wątpienia największą gwiazdą im-
prezy będzie zespół Mejk, który specjalnie 
dla mieszkańców zaśpiewa swoje najwięk-
sze przeboje, takie jak „Tańczę z nim do ra-
na” czy „Bo to miłość”. Szczególnie pierw-
szy z tych utworów idealnie pasuje do sylwe-
strowego nastroju. Jednak zespół Mejk to 
nie jedyna gwiazda, jaka tego wieczoru 
pojawi się w Chocianowie. Kolejną jest 
Nowator. Jego wokalista Paweł Lipski 
zasłynął z piosenki „Z lewa do prawa”, 
która ma już ponad 20 mln wyświetleń 
w serwisie YouTube.

Imprezę, podobniej jak rok temu, po-
prowadzą DJ Tigerro & Ziberman. Pod-
czas zabawy nie zabraknie także innych 
atrakcji, jak np. pokaz laserów.   

Sylwestrowa zabawa 
po raz drugi w Chocianowie!
Po raz drugi mieszkańcy 
Chocianowa będą mogli 
wspólnie spędzić 
sylwestrową noc na 
imprezie organizowanej 
przez Regionalne Centrum 
Kultury. Główną gwiazdą 
będzie zespół Mejk, który 
jest doskonale znany fanom 
disco polo. 
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Przychodnia 
musi 
zostać 
zamknięta 
na zimę
Stary budynek w Trzebnicach, w którym 
mieści się przychodnia, lata świetności 
ma już dawno za sobą. Obecnie jego stan 
nie pozwala na przyjmowanie pacjentów. 
Musi zostać zamknięty na okres zimowy.
Przychodnia w Trzebnicach już od wielu 
lat wymagała modernizacji. Obecnie 
koszt remontu budynku przewyższa jego 
wartość, a tym samym jego rewitalizacja 
jest nieopłacalna. Warto jednak zauwa-
żyć, że burmistrz Tomasz Kulczyński od 
razu po objęciu urzędu, rozpoczął walkę 
o wybudowanie nowego ośrodka zdro-
wia, który ma zastąpić stary, wysłużony 
obiekt. Pamiętać jednak należy, że wszel-
kie inwestycje nakładają na gminę ściśle 
określone zasady postępowania.
Wbrew zarzutom i głoszeniem niepraw-
dy, głównie ze strony miejscowej opozy-
cji, nie jest możliwe wykonanie inwestycji 
„na już’’, gdyż wymaga to czasu. Dobra 
współpraca radnych klubu Tomasz Kul-
czyński 2018 z radnymi PiS-u pozwala na 
ułatwienie działań i postępowań, 
a obietnice stają się faktem.
Przypomnijmy, że na budowę nowej przy-
chodni ogłoszono już przetarg. Jest za-
tem tylko kwestią czasu, kiedy zostanie 
wybudowany nowy ośrodek zdrowia 
w Trzebnicach. Stanie się to pomimo kilku 
głosów sprzeciwu ze strony opozycji 
w głosowaniu nad przyjęciem budżetu na 
2019 rok, w którym ujęta była budowa 
nowoczesnego budynku. Wśród tych 
osób byli znaleźli się radni Anna Pichała, 
Piotr Piech i Norbert Piotrowski.   

B ył to wyjątkowy czas, 
w którym nie zabrakło 
wspomnień, radości 
i łez wzruszenia. Pod-

czas spotkania zaproszeni goście 
mieli okazję wyrazić swoją ser-
deczność i uznanie. Wśród nich  
znaleźli się m.in. burmistrz To-
masz Kulczyński wraz z małżon-
ką Katarzyną, członek zarządu 
powiatu polkowickiego Franci-
szek Skibicki, Beata Rolska, zało-
życielka stowarzyszenia, dyrek-
tor Regionalnego Centrum Kul-
tury w Chocianowie Julita Sam-

bor, a także ks. proboszcz Stani-
sław Łobodziec.

Spotkanie rozpoczęła prezes 
stowarzyszenia Anna Jabłoń-
ska, która powitała zaproszo-
nych gości oraz minutą ciszy 

i zapaleniem symbolicznego 
znicza wspomniała tych człon-
ków stowarzyszenia, którzy już 
odeszli. Kolejno zaproszeni go-
ście mieli okazję wyrazić swo-
ją wdzięczność za dzielność sto-
warzyszenia. Padały też dekla-
racje, które pozwolą stowarzy-

szeniu podejmować dalsze dzia-
łania.

– Stowarzyszenie działa i roz-
wija się prężnie. Moją rolą będzie 
to, aby Państwu pomagać i dalej 
wspierać. Jesteście bowiem jed-
nym z niewielu stowarzyszeń, 
które cechuje miłość do bliźnie-
go, wsparcie, dobroć, krzewienie 
zrozumienia, tolerancji i rozwija 
wszystkie te wartości, które nosi-
my w sercu. Traktuję to jako swo-
ją misję, a nie jako obowiązek – 
mówił Tomasz Kulczyński.

Po ofi cjalnym otwarciu spo-
tkania, uczestnicy przy dźwię-
kach instrumentów i śpiewu Ze-
społu Folklorystycznego ECHO 
z Chocianowca zjedli gorący 
obiad oraz mieli okazję do roz-
mowy i zabawy. Później na salę 
wjechał wielki, pięknie przystro-
jony tort wraz z symbolicznymi 
lampkami szampana, by wznieść 
toastu z okazji okrągłej 20. rocz-
nicy działalności stowarzyszenia.

Na sali można było podziwiać 
wystawę prac rękodzielniczych 
i plastycznych wykonanych 
ostatnio przez członków stowa-
rzyszenia podczas zajęć w Regio-
nalnym Centrum Kultury czy Bi-
bliotece Publicznej w Chociano-
wie. Wieloletnim prezesem i za-
łożycielem Stowarzyszenia, była 
Maria, której wiele Stowarzysze-
nie zawdzięcza. Niestety z przy-
czyn rodzinnych jubileuszu nie 
mogła tego dnia świętować Ma-
ria Jasińska-Cepin, wieloletnia 
prezes i założycielka stowarzy-
szenia.  

Świętowali 
okrągły jubileusz
Wspólny toast 
i tradycyjne sto 
lat, składanie 
życzeń, rozmowy 
i wspomnienia -- 
tak świętowano 
Jubileusz 20-lecia 
istnienia 
Chocianowskiego 
Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom 
i Dorosłym 
Specjalnej Troski. 
W spotkaniu 
wzięli udział 
członkowie 
stowarzyszenia 
i zaproszeni 
goście. 

ył to wyjątkowy czas, 
w którym nie zabrakło 
wspomnień, radości 
i łez wzruszenia. Pod-

czas spotkania zaproszeni goście 
mieli okazję wyrazić swoją ser-
deczność i uznanie. Wśród nich  
znaleźli się m.in. burmistrz To-
masz Kulczyński wraz z małżon-
ką Katarzyną, członek zarządu bor, a także ks. proboszcz Stani-

i zapaleniem symbolicznego 
znicza wspomniała tych człon-
ków stowarzyszenia, którzy już 
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– Witam Państwa bar-
dzo serdecznie na Jarmar-
ku Bożonarodzeniowym 
– tymi słowami rozpoczę-
ła wspólną zabawę na cho-
cianowskim Rynku Julita 
Sambor, dyrektor Regio-
nalnego Centrum Kultury, 
która wraz z radnym Artu-
rem Wandyczem i przed-
stawicielem Urzędu Miasta 
i Gminy Chocianów Pio-
trem Gruszką przywitała 
zebranych gości, artystów, 
wystawców i mieszkańców 
Chocianowa. – Jednocze-

śnie dziękuję bardzo za tak 
liczne przybycie. Do Pań-
stwa dyspozycji oddajemy 
30 różnorodnych stoisk. 
Pragniemy zaprosić Pań-
stwa do świata świątecz-
nych potraw, sztuki, rze-
miosła oraz rękodzieła, 
które sprawią, że poczu-
jecie Państwo magię nad-
chodzących świąt – konty-
nuowała Sambor.

Dla dzieci i młodzieży 
organizatorzy przygotowa-
li wiele wspaniałych atrak-
cji. Odbyło się m.in. spo-

tkanie ze świętym Miko-
łajem i jego pomocnika-
mi, każdy miał możliwość 
zrobienia pamiątkowe-
go zdjęcia, a także przeje-
chać się świąteczną brycz-
ką. W godzinach popołu-
dniowych odbyły się wy-
stępy uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Chocianowie. 
Podczas trzydniowej fie-
sty nie zabrakło również 
żywej szopki ze zwierzęta-
mi, przejażdżek konnych, 
darmowej waty, popcornu, 
oraz gorącej herbaty i kawy. 

Na stoiskach znajdo-
wały się  rękodzieła, prze-

twory, pierni-
ki, ozdoby świą-

teczne, grzane wino, 
piwo regionalne, domo-
we wypieki, sery podha-
lańskie, ozdoby świątecz-
ne, ozdobnie dekorowane 
szkło, książki, szydełkowe 
serwetki, odzież, gofry, go-
rącą czekoladę, food-truc-
ki, ozdoby z drewna czy ży-
we choinki.
 

Bartłomiej Róg zDolnym Ślązakiem!
We Wrocławiu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ramach XIX edycji Konkursu Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. 
W doborowym gronie 57 laureatów znalazł się także Bartłomiej Róg z Chocianowa.

Organizatorem konkursu „zDol-
ny Śląsk” jest Fundacja Edukacji 
Międzynarodowej, a współfi-
nansuje go samorząd woje-

wództwa dolnośląskiego. Rocz-
ne stypendia młodzi Dolnoślą-
zacy otrzymują za osiągnięcia 
naukowe, sportowe i artystycz-

ne oraz za działalność społecz-
ną. W gronie stypendystów 
grupy I, czyli szkół podstawowy 
klas 4-6, znalazł się Bartłomiej 

Róg. Uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Chocianowie to jeden 
z najlepszych szachistów mło-
dego pokolenia w Polsce, wielo-

krotny zwycięzca zawodów, nie 
tylko na szczeblu regionalnym, 
ale także krajowym.
Pełne listy stypendystów wraz 

z listą rezerwową można zna-
leźć na stronie organizatora 
www.fem.org.pl.
 

Wreszcie! - tak mogą 
powiedzieć i z ulgą 
odetchnąć mieszkańcy 
wsi Żabice, gdzie 
w najbliższym czasie 
pojawi się oświetlenie 
uliczne. W ostatnich 
tygodniach ogłoszono 
przetarg na wykonanie 
tego zadania i wyłoniono 
już wykonawcę.

Przedmiotem postępowa-
nia było opracowanie projek-
tu budowlano-wykonawcze-

go oraz wykonanie robót na 
podstawie zatwierdzonego 
projektu dla inwestycji pod 
nazwą ,,Budowa oświetlenia 
ulicznego w Gminie Chocia-
nów w miejscowości Żabice’’. – 
Po pewnych perturbacjach, ale 
cieszę się, że ostatecznie udało 
się doprowadzić do pozytyw-
nego zakończenia przetargu. 
To dla mnie bardzo ważna in-
westycja, bo poprawia bezpie-

czeństwo w naszej wsi – mówi 
radny Paweł Bujak, sołtys Żabic.

Obszar, na którym ma zo-
stać zlokalizowana sieć oświe-
tlenia stanowią drogi we-
wnętrzne, wzdłuż zabudowy 
kubaturowej w postaci budyn-
ków jednorodzinnych. Zakres 
inwestycji obejmuje instalację 
sieci elektrycznej wraz z mon-
tażem 3 słupów oświetlenio-
wych i 5 opraw na drogach we-

wnętrznych gminy Chocia-
nów w miejscowości 

Żabice.  

Będzie oświetlenie w Żabicach! 

twory, pierni-
ki, ozdoby świą-

teczne, grzane wino, 
piwo regionalne, domo-

nów w miejscowości 
Żabice.  

Magia świąt 
na jarmarku
Już po raz drugi 
w chocianowskim 
Rynku odbył się 
Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 
Wydarzenie to 
cieszyło się sporym 
zainteresowaniem, 
o czym może 
świadczyć zarówno 
liczba wystawców, 
jak i przybyłych 
mieszkańców.
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Włamanie do 
świetlicy wiejskiej
Kilka dni temu na terenie naszej gminy 
doszło do kradzieży z włamaniem. Łupem 
złodziei padły rzeczy przechowywane 
w świetlicy wiejskiej 
w Chocianowcu.

Do zuchwałego włamania do-
szło w nocy z niedzieli na ponie-
działek. Sprawca lub sprawcy 
dostali się do środka budynku 
najprawdopodobniej przez okno 
pomieszczenia zajmowanego przez 
lokalny zespół. Sforsowane zostały 
także drzwi do kotłowni.
– Jestem zszokowany, że sprzęt, należący m.in. do Koła Gospo-
dyń Wiejskich, który dziewczyny zbierały przez 5 czy 6 lat, znik-
nął w jednej chwili, jednej nocy – ubolewa radny z Chocianow-
ca, Artur Wandycz. – Sam akordeon wart był około 4,5 tysiąca 
złotych, do tego jeszcze głośniki i sprzęt AGD – dodaje.
Uszkodzone zostały m.in. drzwi i okna. Sprawcy zabrali sprzęty 
ze świetlicy: głośniki, urządzenia AGD oraz instrumenty zespo-
łu folklorystycznego „Echo”.
Zniszczenia i straty łącznie szacowane są na ponad 20 tysięcy 
złotych. Sprawą zajmuje się policja.

Uciążliwy problem z odpadami
W ostatnim czasie do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie trafi ają 
liczne zapytania dotyczące utrzymania terenów PSZOK. W związku z ciągle narastającym problemem 
w gminie, przedsiębiorstwo wyjaśnia pewne kwestie.

Bardzo ważną informacją jest to, że 
osiedlowe PSZOK, czyli Punkty Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, prowadzone są przez Związek 
Gmin Zagłębia Miedziowego. Wysegre-
gowane odpady (papier, szkło, plastik, 
metal) można do nich wrzucać przez 
24 godziny na dobę. Pozostałe odpady 
mieszkańcy mogą dowieźć do central-
nego PSZOK w Polkowicach. Za to jak 
wygląda teren przy PSZOK odpowia-
dają mieszkańcy, jak również ZGZM. 
Gmina monituje każdorazowo przy-
padki zaśmiecania terenu PSZOK do 
ZGZM. Środki na uporządkowanie te-
go terenu posiada ZGZM.

Zadziwiający jest fakt, że chociaż sys-
tem wywozu odpadów został zmieniony 
w 2012 roku, to do dziś mieszkańcy nie 
wiedzą, w jaki sposób postępować z od-
padami. Istnieje grupa osób niedoinfor-
mowanych, która w ewidentny sposób 
wprowadza mieszkańców w błąd. Gmi-
na nie może i nie będzie wywoziła odpa-

dów, ponieważ za to odpowiada ZGZM 
Polkowice.

MZGKiM apeluje także, że jeśli ktoś 
ma problem z wywozem swoich odpa-

dów, może zadzwonić do ich siedzi-
by. Warto zaznaczyć, że taką wizytów-
kę gminy wystawiamy sami sobie jako 
mieszkańcy.  

W  wieczornych 
s p o t k a n i a c h 
z mieszkańca-
mi gminy Cho-

cianów wzięło udział łącznie po-
nad 100 osób. Mnogość i szcze-
gółowość pytań uzasadnia zapro-
szenie wielu urzędników, którzy 
niemal natychmiast udzielali wy-
czerpujących odpowiedzi. Celem 
spotkań jest nie tylko przybliże-
nie pracy burmistrza, lecz przede 
wszystkim rozwianie wątpliwo-
ści związanych z tematami, któ-
re nurtują Chocianowian. 

Pojawiły się wątpliwości 
związane z obowiązkiem przy-
łączy kanalizacyjnych, kwestie 
dotyczące wywozu śmieci czy 
pytania o zasadność przynależ-
ności do Związku Gmin Zagłę-
bia Miedziowego. Obywatele 
zwrócili także uwagę decyden-
tów na nietrafne godziny kur-
sowania autobusów szkolnych. 
Jednak najczęstszymi głosami 
były te o drogę do przyczółka 
i w samej wsi Zagórze. 

– Jestem bardzo zadowolony 
z Państwa determinacji – mó-

wił burmistrz. – Państwo mnie 
nie musicie przekonywać, że ta 
droga ma tam być. Ja to dobrze 
wiem. Ale dla mnie sytuacja, że 

ktoś nie ma wody, jest dla mnie 
ważniejsza. Wybaczcie mi to, ale 
ja najpierw zrobię wodę w Rako-
wie.– dodał samorządowiec.

Dotychczasowy projekt na 
budowę wspomnianej drogi za-
kładał, że inwestycja ta pochło-
nie około 1,1 mln zł. Jest to jed-
nak droga, która nie tylko pro-
wadzi do domów mieszkalnych. 
Jest bowiem wykorzystywana 
głównie dla transportu leśne-
go i rolnictwa. Jak zaznaczy-
li urzędnicy, zmiana kwalifi ka-
cji tej drogi na transport rolny 
i leśny powinna spowodować, że 
nadleśnictwo będzie partycypo-
wać w kosztach jej realizacji.
 

Wątpliwości 
zostały 
rozwiane
Podczas czwartkowych 
spotkań w Brunowie 
i Chocianowcu padło 
wiele pytań w kierunku 
urzędników. Mieszkańcy 
chcieli usłyszeć od 
włodarza m.in. 
o kanalizacji, wywozie 
śmieci, kursowaniu 
autobusów szkolnych, 
ścieżce rowerowej czy 
komunikacji kolejowej. 
Jednak najwięcej pytań 
urzędnicy usłyszeli 
w związku z drogą 
w Zagórzu.

 – Jestem bardzo zadowolony 
z Państwa determinacji – mówił 
burmistrz. – Państwo mnie nie musicie 
przekonywać, że ta droga ma tam być. 
Ja to dobrze wiem – mówił Tomasz 
Kulczyński, burmistrz Chocianowa.
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r e k l a m a Zaparkują 
na Fabrycznej
Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Chocianowie realizuje budowę 
nowych miejsc parkingowych przy 
ulicy Fabrycznej w Chocianowie.

W ramach inwestycji wartej łącznie 15 tys. 
złotych zostanie wyłożona szara kostka beto-
nowa, na której miejsca parkingowe znajdzie 
7 pojazdów.

– W tej kwocie mieści się pełna dokumenta-
cja: ustalenia, uzgodnienia i pozwolenia, w tym 
także pozwolenie Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków, ponieważ ten teren jest objęty je-
go ochroną – wylicza Elżbieta Kowalczyk, dy-
rektor MZGKiM w Chocianowie.

Planowany czas budowy nowych miejsc 
parkingowych to połowa stycznia przyszłe-
go roku, jednak jeśli po-
goda dopisze budow-
lańcom, istnieje 
szansa, że inwesty-
cja zostanie zre-
alizowana szyb-
ciej. Będziemy in-
formować o postę-
pach prac.

W  Chociano-
wie nie za-
brakło także 
ważnych go-

ści, wśród których był m.in. 
burmistrz Polkowic Łukasz 
Puźniecki czy wicestarosta 
polkowicki Krzysztof Ne-
ster. Nie zabrakło także in-
nych samorządowców z po-
wiatów polkowickiego i lu-
bińskiego. Karczma prze-
biegała pod czujnym okiem 
„Wysokiego, prześwietnego, 
a w sprawach piwnych i nie 

tylko piwnych, nigdy nie-
omylnego prezydium”.

– Cieszę się, że po wie-
lu latach do Chocianowa po-
wróciła karczma. Jestem 
przekonany, że w kolejnych 
latach wspólnie będziemy 
kontynuowali i rozwijali tę 
jakże ważną gwarecką tra-
dycję w naszym Chociano-
wie – mówi Tomasz Kul-
czyński, burmistrz Chocia-
nowa.

W uroczystości wzięło 
udział ponad 100 osób, które 

przednio bawiły się, śpiewa-
jąc biesiadne pieśni oraz ry-
walizując ze sobą w różnych 
konkurencjach (tablica lewa 
i prawa). Ostatecznie zwycię-
żyła tablica lewa.

Swojego zadowolenia nie 
krył radny Marcin Ślipko, 
który poświęcił dużo cza-
su i pracy w organizację tej 
imprezy. – Bardzo zabiega-
łem o to, aby karczma piw-

na powróciła do Chociano-
wa i to się udało. Cieszę się, 
że burmistrz przychylił się 
do moich sugestii i że mo-
głem pomóc przy organiza-
cji tak wspaniałej uroczysto-

ści. Mam nadzieję, że za rok 
spotkamy się w jeszcze więk-
szym gronie – podkreśla cho-
cianowski radny Marcin Ślip-
ko. 

 

Karczma Piwna Karczma Piwna Karczma Piwna 
wróciła do 
Chocianowa 
Po kilku latach przerwy do 
Chocianowa powróciła Karczma 
Piwna i podobnie jak za 
najlepszych czasów cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem. 
Gospodarzami Chocianowskiej 
Karczmy Piwnej byli burmistrz 
Tomasz Kulczyński oraz radny 
Marcin Ślipko.



8  19 grudnia 2019

Weekendowe dyżury 
w przychodni
Dyżury pielęgniarskie i lekarskie stają się 
faktem. Mieszkańcy mogą liczyć na opiekę 
medyczną także w weekendy. W Przychodni 
CDT MEDICUS w Chocianowie weekendowe 
dyżury będą pełnione w godzinach 9 - 11.

Zauważalna była potrzeba utworzenia dodatkowych zmian lekar-
sko-pielęgniarskich w dni wolne od pracy. Zdarzały się nagłe 
przypadki zachorowań oraz potrzeba skorzystania z fachowej 
opieki medycznej.
Kolejna realizacja działań burmistrza Tomasza Kulczyńskiego po-
kazuje, że mimo wątpliwości ze strony osób nieprzychylnych wła-
dzy można sfinalizować wyborczą obietnicę. 

 Światopoglądowo zdecydowanie 
najbliżej do działalności obecnej rady jest 
Henrykowi Osolińskiemu.

r e k l a m a

W śród osób ubiegających 
się o mandat radnego 
znaleźli się Katarzyna 
Pikulska-Danis, Hen-

ryk Osoliński, Krzysztof Kowalczyk oraz 
Mateusz Sarżyński. Największe szanse 
wydaje się mieć Osoliński, który jesienią 
2018 roku zajął drugie miejsce, ustępując 
jedynie Izabeli Szwed. Poniżej prezentu-
jemy krótkie charakterystyki wszystkich 
kandydatów.

Katarzyna Pikulska-Danis to była asy-
stentka Romana Kowalskiego.  W ubie-
głorocznych wyborach samorządowych 
ubiegała się o mandat radnej powiatu po-
lkowickiego z ramienia koalicji Platfor-
my Obywatelskiej i Nowoczesnej, uzy-
skując zaledwie 5,26 procent poparcia.

Henryk Osoliński od urodzenia 
mieszka w Chocianowie. Społecznik, 
wieloletni i doświadczony samorzą-
dowiec. Przez poprzednie lata wspie-
rał budowę dróg i chodników, pla-
ców zabaw oraz montaż monitorin-
gu miejskiego. Popiera bezpłatną ko-
munikację. 

Krzysztof Kowalczyk – były rad-
ny, w przeszłości pracownik Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, zdecydowany prze-
ciwnik bezpłatnej komunikacji w ca-
łej gminie Chocianów.  W wyborach 
samorządowych w 2018 r. ubiegał się 
o mandat radnego z okręgu nr 6,  prze-
grywając z Pawłem Kisielem znaczą 
różnicą głosów.

Mateusz Sarżyński – górnik-ope-
rator w KGHM Polska Miedź. Sądząc 
po wpisach w mediach społecznościo-
wych, nie jest sympatykiem bezpłatnej 
komunikacji.  W ostatnich wyborach 
samorządowych startował na radne-
go z okręgu nr 5, uzyskując nieznacz-
ną liczbę głosów.

Choć żaden z kandydatów nie 
startuje z komitetu wyborczego bur-
mistrza Tomasza Kulczyńskiego to 
światopoglądowo zdecydowanie naj-
bliżej do działalności obecnej rady 
jest Henrykowi Osolińskiemu. Pozo-
stała trójka, w mniejszym lub więk-
szym stopniu, kojarzona jest z Roma-
nem Kowalskim. 

   

Znamy kandydatów

W
ryk Osoliński, Krzysztof Kowalczyk oraz 
Mateusz Sarżyński. Największe szanse 
wydaje się mieć Osoliński, który jesienią 
2018 roku zajął drugie miejsce, ustępując 2018 roku zajął drugie miejsce, ustępując 
jedynie Izabeli Szwed. P
jemy krótkie charakterystyki wszystkich 
kandydatów.

stentka Romana Kowalskiego.  W ubie-
głorocznych wyborach samorządowych 
ubiegała się o mandat radnej powiatu po-
lkowickiego z ramienia koalicji Platfor-
my Obywatelskiej i Nowoczesnej, uzy-
skując zaledwie 5,26 procent poparcia.

Czworo kandydatów powalczy 
o mandat radnego w okręgu numer 
5, w którym w zeszłorocznych 
wyborach samorządowych 
najlepsza okazała się Izabela Szwed. 
Chocianowska pedagog 
zrezygnowała jednak z pełnienia tej 
funkcji, w związku z czym zostały 
rozpisane wybory uzupełniające, 
które odbędą się 19 stycznia 2020 
roku.

do Rady Miejskiej 
w Chocianowie!
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Rywalizacja młodych 
rugbystów
W Szklarach Dolnych odbył się turniej 
Rugby Tag pod patronatem burmistrza 
Chocianowa Tomasza Kulczyńskiego. 
Zawody zorganizowano w ramach 
projektu „RUGBY TAG dla KAŻDEGO”, 
który jest współfi nansowany ze środków 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanej przez 
Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce 
oraz Fundację „Wrzosowa Kraina”.

W sportowej rywalizacji wzięli udział uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Parchowie, Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Stanisława Reymonta w Trzebnicach oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych. – Swoimi 
działaniami wsparli nas też: Klub Rugby Miedziowi Lubin z 
Tomaszem Nimczykiem na czele oraz Dolnośląski Okręgowy 
Związek Rugby, za co serdecznie dziękujemy. Turniej ten zo-
stał również zorganizowany w ramach Dolnośląskiej Szkol-
nej Ligii Rugby Tag – mówi Kamil Lis, dyrektor SP w Parcho-
wie i jeden z pomysłodawców turnieju.
W kategorii klas 4-5 najlepsza okazała się Szkoła Podsta-
wowa w Parchowie, zaś w kategorii klas 6 bezkonkurencyjni 
okazali się wychowankowie Szkoły Podstawowej w Chocia-
nowie.   

Młodzicy Stali 
awansowali 
do III ligi!
Młodzicy Stali Chocianów okazali 
się bezkonkurencyjni w piłkarskich 
rozgrywkach IV ligi dolnośląskiej. Zespół 
wygrał wszystkie 14 spotkań i pewnie 
awansował do III ligi. 

W nagrodę za awans drużyna otrzymała voucher 
o wartości 500 złotych, który zostanie wykorzystany 
na sprzęt sportowy marki Saller. Pamiątkową plan-
szę wręczył dyrektor Podokręgu Legnica Adam Mi-
chalik, który przekazał ją przedstawicielowi Stali Pio-
trowi Kusakowi.

Wiosną chocianowskich młodzików czeka kolej-
ne wyzwanie, ponieważ w wyższej lidze zmierzą się 
m.in. z Zagłębiem Lubin, Chrobrym Głogów, Górni-
kiem Polkowice, Konfeksem Legnica czy Kuźnią Ja-
wor. Celem będzie utrzymanie, jednak z pewnością 
naszą młodzież stać na powalczenie z najlepszymi 
drużynami w okręgu legnickim.

Warto podkreślić, że to nie jedyne wsparcie ze stro-
ny Podokręgu Legnica dla klubów z gminy Chocia-
nów – wszystkie zespoły rywalizujące w rozgrywkach 
otrzymały także piłki.   

Worek medali 
chocianowskich karateków
Centrum Karate Tradycyjnego we Wrocławiu już po raz 10. zorganizowało i przeprowadziło Otwarte 
Mistrzostwa Wrocławia w Karate Tradycyjnym. W zawodach wzięło udział blisko 200 karateków 
reprezentujących barwy 12 klubów. Wśród nich znalazł się także Chocianowski Klub Karate Tradycyjnego 
„SENTO-KAN”.

Uroczystego otwarcia mi-
strzostw dokonał prezes 
CKTW Arkadiusz Bukała, któ-
ry przywitał zawodników, ro-
dziców, trenerów oraz sędziów, 
a następnie zaprosił do wspól-
nej, krótkiej rozgrzewki. Pod-
czas turnieju rozegrano kon-
kurencje KATA i KUMITE z 
podziałem na kategorie wieko-
we i stopnie uczniowskie (kyu). 
Umiejętności młodych karate-
ków oceniali sędziowie.

Zawodnicy za pierwsze 
trzy miejsca otrzymali me-

dale, pucharki oraz dyplomy. 
Natomiast  wszyscy pozostali 
uczestnicy – dyplomy i słodką 
niespodziankę.

Wszyscy reprezentanci Cho-
cianowskiego Klubu Karate 
,,Sento-Kan’’ ze stolicy Dolnego 
Śląska wrócili z medalami. Złoty 
medal wywalczyła Anna Rozto-
czynska, srebrny – Hanna Kra-
szewska, Amelia Wołkowicz, 
Mateusz Bartyzel i Piotr Markie-
wicz, natomiast krążek brązowy 
przypadł w udziale Neli Koper-
nej i Patrykowi Pawlikowi.  

Z ajęcia prowadzi Magda-
lena Kwiatkowska–Kor-
czowska. Odbywają się 
one w dwóch grupach: po-

czątkująca (od godz. 19:15) oraz nie-
co bardziej zaawansowana (od godz. 
20:15).

– Zumba łączy w sobie zajęcia ta-
neczne oraz fi tness, przynosząc efek-
ty dla ciała i samopoczucia. Taniec 
ten na celu wzmocnić ciało, pomóc 
pozbyć się zbędnych kalorii, ale też 
sprawiać radość i dostarczać pozy-
tywnych endorfi n – zachęca instruk-
torka.

Spotkania, jakie odbywają się na 
sali RCK w Chocianowie, to godzin-
ny dynamiczny i bardzo energiczny 
program, który składa się z różnych 
konfiguracji ruchowych, wykony-

wanych w rytm szybszych brzmień, 
przeplatanych nieco spokojniejszymi.

Obecnie zajęcia zrzeszają oko-
ło 50 osób. Uczestnicy chętnie ćwi-
czą nowe układy i reprezentują gmi-
nie Chocianów na licznych wydarze-
niach, które odbywają się na zarów-
no terenie gminy jak i w powiatach 
ościennych. W tym roku Chocianow-
ska Zumba wzięła udział m.in. w II 
Traktor-Jadzie w Chocianowcu czy 
Chocianowskich Dniach Jagody.

W każdej chwili można dołączyć 
do grona osób tańczących. Wystar-
czy tylko przyjść i zapłacić 10 zł pro-
wadzącej w dniu i godzinie poda-
nej powyżej. Zajęcia nie zobowiązu-
ją do stałego uczestniczenia. Udział 
w nich może wziąć każdy, bez wzglę-
du na wiek czy płeć.  

Chocianowska 
Zumba 
dla każdego 

Za sprawą dużego 
zainteresowania od 
czerwca tego roku 
w każdy poniedziałek 
i czwartek w Regionalnym 
Centrum Kultury 
w Chocianowie odbywają 
się zajęcia taneczne 
zumby pod okiem 
licencjonowanego 
instruktora. 
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W Nowy Rok wejdą na sportowo
Tradycyjnie pierwszy etap Biego-
wego Grand Prix Zagłębia Miedzio-
wego w nowym roku odbędzie się 
w Chocianowie. Rywalizacja skła-
dająca się z jedenastu etapów, za-
wita do naszego miasta 4 stycznia 
2020 roku.
Stało się już tradycją, że pierwszy 
bieg w roku w ramach Biegowego 
Grand Prix Zagłębia odbywa się w 
Chocianowie, a na jego starcie sta-
je bardzo duża liczba zawodników. 
Wszystko wskazuje na to, że po-
dobnie będzie i tym razem. 6-kilo-
metrowa trasa z pewnością zachę-
ca do uczestnictwa, ponieważ taki 
dystans spokojnie pokonać może 

większość amatorów biegów.
– W dotychczasowych etapach 
udział wzięło już ponad 300 za-
wodniczek i zawodników. To poka-
zuje, że bieganie jest bardzo popu-
larne w naszym regionie. Co roku w 
Chocianowie mieliśmy do czynienia 
z wysoką frekwencją i mam nadzie-
je, że podobnie będzie także i tym 
razem – mówi Romuald Kujawa z 
Regionalnego Centrum Sportowe-
go w Lubinie, będącego organiza-
torem wydarzenia. 
Początek biegu zaplanowano na 
godzinę 11. Zapisy oraz regulamin 
można znaleźć na stronie www.
rcslubin.pl. 

T akiego wydarze-
nia w chocianow-
skiej hali jeszcze 
nie było. Zawo-

dy o randze mistrzowskiej 
zawitały do naszego miasta 
w bardzo mocnym wyda-
niu. Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski to impreza, któ-
ra z roku na rok nabiera co-

raz większego prestiżu. Tym 
razem do Chocianowa przy-
jechało 16 drużyn z całego 
kraju. 14 z nich wcześniej 
walczyło w turniejach eli-
minacyjnych. Dwa pozosta-
łe, czyli LUKS Ziemia Lubiń-
ska (gospodarz) oraz BTS Re-
kord Bielsko-Biała (obrońca 
tytułu) udział miały zapew-
niony. Ostatecznie w Cho-
cianowie pojawiły się zespo-
ły z m.in. Warszawy, Kra-
kowa, Olsztyna, Rybnika, 
Tczewa czy Tarnowa. Za naj-
lepszą zawodniczką turnieju 
(MVP) uznano Annę Chóras 
z Rekordu Bielsko-Biała. 

– Od blisko dwóch lat 
podkreślam, że w miesz-
kańcach Chocianowa tkwi 
pozytywna energia, którą 
trzeba po prostu w nich obu-
dzić. Ten turniej to właśnie 
efekt tych działań, ponieważ 
dla chocianowian nasza ha-

la stała się jednym z regular-
nych miejsc spotkań. Nasze 
poczynania coraz częściej są 
dostrzegane na zewnątrz i to 
z pewnością cieszy. Mam na-
dzieję, że będziemy mieli za-
szczyt organizować kolejne 
takie wydarzenia w naszym 
mieście – mówi burmistrz 
Chocianowa Tomasz Kul-
czyński.

Na potwierdzenie jego 
słów wystarczy przytoczyć 
słowa Adama Kaźmiercza-
ka, członka zarządu Polskie-
go Związku Piłki Nożnej od-
powiedzialnego za futsal, 
a na co dzień również preze-
sa Łódzkiego Związku Pił-
ki Nożnej: – Panie Burmi-
strzu, za nami widzimy na-
pis „Bądźmy Dumni z Cho-
cianowa”. Możecie być dum-
ni z tego, co zrobiliście, jak 
przygotowaliście imprezę, 
jak to wszystko wyglądało. 

Mogę zapewnić, że do Cho-
cianowa wrócimy i jeszcze 
niejedna duża impreza orga-
nizowana przez Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej zostanie tu-
taj przeprowadzona.

Podobne słowa uznania 
usłyszeć można było tak-
że od samych zawodniczek, 

które walczyły o tytuł mi-
strzowski. Ostatecznie naj-
lepszy okazał się BTS Rekord 
Bielsko-Biała, który w wiel-
kim fi nale pokonał po rzu-
tach karnych AZS Uniwer-
sytet Warszawski. W meczu 
o brąz Pogoń Tczew poko-
nała SWD Wodzisław Ślą-
ski. W drodze do fi nału naj-
lepsze zespoły musiały roze-
grać sześć wyczerpujących 
spotkań. Nikt jednak nie 
żałował przyjazdu do Cho-
cianowa, ponieważ kapital-
ną robotę wykonali organi-
zatorzy na czele z trenerem 
LUKS-u Ziemian Lubińska, 
a także członkiem zarządu 
Stali Chocianów Januszem 
Przybyło.

Takiego wydarzenia 
w naszym mieście zapew-
ne nie byłoby, gdyby nie 
ogromna determinacja dy-
rektora Podokręgu Legnica 
Adama Michalika – Organi-
zowanie tutaj imprez to czy-
sta przyjemność, ponieważ 
wiem doskonale, że mogę li-
czyć na wsparcie wielu osób, 
które chcą by Chocianów się 
rozwijał. Niejeden zazdro-
ści możliwości organizo-
wania takiego wydarzenia, 
więc z całą pewnością mo-
żemy być dumni, że to wła-
śnie tu udało nam się to zro-
bić. Wiem, że PZPN jest za-
dowolony z tej lokalizacji, 
więc możemy spodziewać się 
kolejnych takich wydarzeń – 
uważa Adam Michalik.

Wszystko więc wskazuje 
na to, że nasza gmina może 
stać się ważnym punktem na 
piłkarskiej mapie Polski.  

Bielszczanki obroniły 
tytuł mistrzyń Polski! 

Na zdjęciu obok burmistrza 
Chocianowa Tomasza Kul-
czyńskiego Adam Kaźmier-
czak, członek zarządu PZPN 
oraz Adam Michalik, dyrektor 
Podokręgu Legnica

16 zespołów z całej 
Polski i trzy dni 
sportowej 
rywalizacji, by 
wyłonić mistrza 
Polski w Futsalu 
Kobiet do lat 18. 
Ostatecznie 
w chocianowskiej 
hali tytuł obroniły 
piłkarki BTS 
Rekord Bielsko-
Biała, które po 
emocjonującym 
finałowym starciu 
pokonały AZS 
Uniwersytet 
Warszawski. 

Burmistrz Chociano-
wa Tomasz Kulyński 
z MVP turnieju Anną 
Chóras
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POZIOMO:
1.  Nazwisko ucznia, który został 

zDolnym Ślązakiem
5.  Kolo Gospodyń Wiejskich 

w Szklarach Dolnych
6.  Katagona w której zawodnicy 

Stali Chocianów wygrali swoją 
ligę

7.  Gómrcza impreza, która 
powróciła do Chocianowa

8.  Klub futsalowy z Chocianowa

PIONOWO:
1.  Nazwa zespołu z Bielska-

Białej, który wygrał 
Mistrzostwa Polski 
w Chocianowie

2.  Dyscyplina sportowa, w którą 
rywalizowano w Szklarach 
Dolnych

3.  Wieś, której mieszkańcy chcą 
odwołać Sołtysa

4.  Temat, w którym prelegentem 
na Kongresie Samorządowców 
był Burmistrz Tomasz 
Kulczyński

6.  Będą tam się odbywały 
weekendowe dyżury lekarskie 
w Chacianowie

8.  Gwiazda sylwestrowej nocy 
w Chocianowie

CHOCIANOWSKA 
KRZYŻÓWKA

Czy 
wiesz, 
że 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chocianowcu poleca: 

TORT MAKOWY Z BUDYNIEM:

SMACZNEGO!

SKŁADNIKI: 
  kostka masła do pieczenia
  160 gramów cukru
  5 jajek
  110 gramów mąki

  150 gramów suchego maku
  łyżeczka proszku do pieczenia
  3 opakowania budyniu 

śmietankowego

  litr mleka
  75 gr płatków migdałowych
  2 pomarańcze
  2 czerwone grejpfruty

SKŁADNIKI:
  kostka masła do pieczenia
  430 gramów mąki
  2 łyżeczki proszku do pieczenia

  1,5 szklanki cukru pudru
  100 ml oleju
  5 jajek
  2 opakowania budyniu 

śmietankowego
  400 gramów owoców
  szczypta soli

KRUCHE CIASTO Z BUDYNIOWĄ PIANKĄ I OWOCAMI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
50 gramów masła rozpuścić 
w rondelku. Żółtka oddzielić od 
białek. Białka ubić na sztywną 
pianę z cukrem. Mąkę wymieszać 
z proszkiem do pieczenia 
i mlekiem. Do ubitych białek 
dodać, mieszając mikserem na 
wolnych obrotach, po jednym 
żółtku, a następnie po łyżce mąki 
wymieszanej z proszkiem do 
pieczenia i makiem. Wlać 

rozpuszczone masło i delikatnie 
wymieszać łyżką. 
Dno tortownicy o średnicy 26 cm 
wyłożyć papierem do pieczenia. 
Boków nie smarować. Do formy 
włożyć ciasto i piec przez około 30 
minut w temperaturze 170 stopni 
Celsjusza. Upieczone i wystudzone 
ciasto przekroić na trzy krążki. 
Z jednej pomarańczy zetrzeć 
skórkę. Połowę mleka zagotować 

razem ze skórką pomarańczową, 
w reszcie rozprowadzić proszek 
budyniowy. Rozprowadzony 
proszek wlać do gotującego mleka 
i gotować, ciągle mieszając, aż 
powstanie gęsty budyń. 
Wystudzić. Pozostałe masło ubić 
mikserem. Ciągle ubijając, 
dodawać po łyżce wystudzony 
budyń.
Jeden krążek ciasta ułożyć 
w tortownicy i posmarować 1/3 
przygotowanego kremu. Przykryć 
drugim krążkiem ciasta i znów 
posmarować częścią kremu. Tak 
samo postąpić z trzecim krążkiem 
i resztą kremu. Tort odstawić do 
lodówki. Płatki migdałowe 
uprażyć na suchej patelni. 
Pomarańcze i grejpfruty 
wyfiletować. Schłodzony tort 
posypać płatkami migdałowymi 
i udekorować cząstkami cytrusów.

  ZE WZGLĘDU NA BRAK OBSŁUGI TECHNICZNEJ OD LIPCA 2016 
ROKU NA WNIOSEK GIMNAZJUM W CHOCIANOWIE HALA 
WIDOWISKOWO-SPORTOWA ZOSTAŁA PRZEKAZANA DO 
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ 

  NA HALI ZOSTAŁY WYREMONTOWANE 4 PIECE GAZOWE, 
WYMIENIONO OŚWIETLENIE NA ENERGOOSZCZĘDNE, 
NAPRAWIONO WENTYLATOROWNIĘ I NAWIEWY NA HALI ORAZ 
MONITORING

  DOPROWADZONO DO WYCINKI DRZEW, KTÓRE USZKODZIŁY 
NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI. NAPRAWIONO OGRODZENIE 
I WYMIENIONO PIŁKOCHWYTY ORAZ ZAKUPIONO NOWE SIATKI 
DO BRAMEK, DO GRY W SIATKÓWKĘ ORAZ TENISA

  NAWIERZCHNIA W HALI JEST KONSERWOWANA NA BIEŻĄCO, 
NATOMIAST PRZY WYNAJMACH NA CELE KULTURALNE 
ORGANIZATOR ZABEZPIECZA JĄ OCHRONNYMI WYKŁADZINAMI

  W TYM ROKU NA WYNAJEM HALI ZAWARTO 49 UMÓW W TYM 
TYLKO 7 UMÓW SPOZA GMINY CHOCIANÓW 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Żółtka oddzielić od białek. Do 
miski wsypać mąkę, proszek do 
pieczenia, pół szklanki cukru 
pudru, żółtka i szczyptę soli. 
Dodać masło i wymieszać lekko 
mikserem. Masę przełożyć na 
podsypany mąką stół i zagnieść 
gładkie ciasto. Podzielić na 
dwie części w proporcji 2:3. 
Zawinąć w folię i odłożyć do 

zamrażarki na co najmniej 30 
minut.
Po tym czasie większą część ciasta 
rozwałkować i wylepić nim, 
wyłożoną papierem do pieczenia, 
blaszkę o wymiarach 24x24 cm. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika 
i piec ok. 15 minut w 180 st.C. 
Odstawić do wystygnięcia.
Białka ubić na sztywną pianę 
razem z cukrem pudrem. Ciągle 

miksując wsypać najpierw budynie, 
a następnie wlać cienką stróżką 
olej. Powstałą piankę wyłożyć na 
podpieczonym spodzie, wyrównać. 
Na piance ułożyć owoce.
Na wierzch zetrzeć, na tarce o 
dużych oczkach, pozostałe ciasto. 
Placek włożyć do piekarnika 
rozgrzanego do temperatury 180 
stopni Celsjusza i piec przez około 
30 minut.


