
Paweł Bujak sołtysem roku! 
Chocianowski radny Paweł Bujak, będący 
jednocześnie sołtysem wsi Żabice został 
wybrany Sołtysem Roku Powiatu 
Polkowickiego. Jego zaangażowanie zostało 
docenione przez internautów, którzy oddali 
rekordową liczbę głosów. Teraz Paweł Bujak 
ma szansę na sukces w wojewódzkim finale 
konkursu organizowanego przez redakcję 
Gazety Wrocławskiej.  s. 9

Policjanci otrzymali 
nowy sprzęt

nr 5 • 10 października 2019 r.  

SPOŁECZNA 
LODÓWKA 
JUŻ STOI

Dzięki finansowemu wsparciu samorządu Chocianowa 
policjanci otrzymali nowy sprzęt, który będzie 
wykorzystywany w ich codziennej pracy. Burmistrz 
Tomasz Kulczyński przekazał funkcjonariuszom 
urządzenia warte ponad 20 tysięcy złotych, które 
okazały się przydatne już kilka godzin później… W ręce 
stróżów prawa wpadł kierowca, prowadzący samochód 
pod wpływem narkotyków.  s. 2

Pobierał emeryturę 
za zmarłą matkę
Wspólne działania polkowickich i łódzkich 
policjantów doprowadziły do zatrzymania 
57-letniego mieszkańca Łodzi, który przez 
pewien czas wraz z matką przebywał na 
terenie gminy Chocianów. Mężczyzna jest 
podejrzany między innymi o to, że pobierał 
emeryturę swojej nieżyjącej matki. W tym 
czasie mógł wyłudzić nawet kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Sąd Rejonowy w Lubinie 
tymczasowo aresztował podejrzanego na 
okres trzech miesięcy.   s. 2

  To wydarzenie odbiło się szerokim 
echem w całym regionie. Pod koniec 
września na placu przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej nastąpiło uroczyste 
otwarcie pierwszej społecznej lodówki 
w Chocianowie. Odtąd mieszkańcy 
w komfortowy sposób mogą dzielić się 
nadmiarem żywności z potrzebującymi.

L odówka społeczna to prze-
szklona witryna chłodnicza 
stojąca w ogólnodostępnym 
miejscu publicznym. Zamysł 

jest bardzo prosty: masz za dużo jedze-
nia – wkładasz je do lodówki, a każda 
osoba może takim jedzeniem się po-
dzielić. Dzięki temu zamiast wyrzu-
cać nadmiar produktów spożywczych, 
dzielisz się nimi z każdym, kto tego po-
trzebuje.

Oficjalnego otwarcia  lodówki do-
konali burmistrz Chocianowa Tomasz 
Kulczyński oraz ks. proboszcz Edward 
Bugajski. Na uroczystości nie zabrakło 
też wielu znamienitych gości, a wśród 
nich wiceprzewodniczący rady miejskiej 
w Lubinie oraz chocianowski przedsię-
biorca Tomasz Górzyński, radny sejmiku 
województwa dolnośląskiego Piotr Kar-
wan, a także wiceprezes Lubinpexu, a za-
razem kandydat na posła Jacek Karwan. 

– Wierzę, że idea tzw. foodsharin-
g’u przyjmie się i mieszkańcy chętnie 
będą dzielić się swoim jedzeniem, a tym 
samym pomagać osobom w potrzebie. 
W wielu miastach w Polsce powstały 
już takie miejsca, teraz kolej na Cho-
cianów. Dążę do tego, aby nasza gmina 
rozwijała się, a mieszkańcy byli dumni 
z działań, jakie podejmuję wraz z radny-
mi i pracownikami urzędu – mówi bur-
mistrz Tomasz Kulczyński.   
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Trwa 
nabór do 
nowego 
żłobka
Dla zniecierpliwionych 
rodziców i ich 
dzieci mamy dobrą 
wiadomość. Już 
wkrótce zostanie 
otwarty niepubliczny 
żłobek Planeta Radości. 
Taka placówka 
powstaje właśnie 
w Przedszkolu Miejskim 
w Chocianowie. To 
między innymi efekt 
owocnej współpracy 
z miejscowym ratuszem.

 Co prawda,  remont po-
mieszczeń żłobka miał zostać 
ukończony we wrześniu, ale 
niestety nie udało się dopiąć 
wszystkiego na czas. Obec-
nie prace dobiegają już końca, 
a robotnicy starannie przygo-
towują placówkę, by ta speł-
niała wszelkie wymogi bezpie-
czeństwa i stwarzała jak najlep-
sze warunki dla dzieci.

Właściciele już teraz zapra-
szają wszystkich do żłobka, 
który, jak zapewniają w bar-
dzo niedalekiej przyszłości, zo-
stanie otwarty. Niedawno za-
kończyły się wstępne zapisy, 
ale dla zainteresowanych wciąż 
trwa nabór na ofi cjalnej stronie 
żłobka. Pierwszeństwo w pro-
cesie rekrutacji mają oczywi-
ście dzieci zamieszkałe na tere-
nie gminy Chocianów, których 
oboje rodzice pracują.

Grupa żłobkowa, przezna-
czona dla 25 dzieci, mieścić się 
będzie na parterze w sali przed-
szkola , która dostosowana zo-
stanie do potrzeb najmłod-
szych dzieci. Więcej informa-
cji uzyskać można pod nume-
rem telefonu 604 605 243 lub 
pisząc na maila biuro@plane-
tazdrowia.eu, a także na stro-
nie internetowej www.plane-
tazdrowia.eu/planeta-radosci/.  
 

Gmina wsparła chocianowski komisariat
Dzięki fi nansowemu wsparciu samorządu Chocianowa miejscowy komisariat policji zyskał nowy sprzęt o wartości ponad 
20 tys. zł. O tym, jak bardzo może być on przydatny w codziennej pracy funkcjonariuszy, okazało się już kilka godzin po jego 
otrzymaniu, kiedy to w ręce stróżów prawa wpadł pewien nieodpowiedzialny kierowca…

Uroczystość  przeka-
zania  sprzętu  odbyła  się 
w  chocianowskim  ratu-
szu. Oficjalnego wręcze-
nia dokonał burmistrz To-
masz Kulczyński w obec-
ności Komendanta Powia-
towego Policji w Polkowi-
cach, młodszego inspekto-
ra Waldemara Cichockiego 
oraz Komendanta Komisa-
riatu Policji w Chociano-
wie, podinspektora Piotra 
Wójtowicza, 

Wyposażenie policjan-
tów  zostało  wzbogaco-
ne o nowy sprzęt biurowy 
i elektroniczny, ale przede 

wszystkich o odczynniki 
służące do szybkiego ba-
dania na zawartość środ-
ków narkotycznych w or-
ganizmie ludzkim oraz no-
we urządzenia do badania 
trzeźwości i przeprowadza-
nia testów narkotykowych.

Jak  bardzo  są  to  nie-
zbędne i przydatne urzą-
dzenia okazało się już kil-
ka godzin po ich wręcze-
niu.  Tuż  przed  północą 
funkcjonariusze patrolują-
cy ulice Jabłonowa zatrzy-
mali do kontroli kierow-
cę osobowego bmw. Bada-
nie przeprowadzone dopie-

ro co zakupionym narkote-
sterem wykazało, że 35-let-
ni mieszkaniec powiatu ja-

worskiego jest pod wpły-
wem zabronionych środ-
ków odurzających. 

O dalszym losie zatrzy-
manego zadecyduje teraz 
sąd. – Za kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeź-
wości  lub pod wpływem 
środka odurzającego grozi 
do dwóch lat więzienia, na-
tomiast za posiadanie środ-
ków odurzających lub sub-
stancji psychotropowych 
można trafić do zakładu 
karnego nawet na trzy lata 
– informuje sierżant szta-
bowy  Przemysław  Rybi-
kowski, ofi cer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach.
� 
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Pobierał emeryturę 
za zmarłą matkę

N iedawno  do 
łódzkich  poli-
cjantów zaczę-
ły docierać in-

formacje  o  trudnościach 
z ustaleniem miejsca poby-
tu 88-letniej kobiety, któ-
ra w ostatnich latach prze-
bywała również na terenie 
gminy Chocianów. W wy-
niku skutecznej współpra-
cy  z  funkcjonariuszami 
z powiatu polkowickiego 
udało się zatrzymać 57-let-
niego syna zaginionej ko-
biety. Wnikliwa praca śled-

czych dała podstawy do po-
dejrzeń, że kobieta nie żyje, 
a jej syn od lat pobiera za 
nią emeryturę. Munduro-
wi ustalili również, że ciało 
zmarłej może być ukryte na 
terenie jednej z chocianow-
skich posesji.

Dla  potwierdzenia  tej 
wersji policjanci i specjal-
nie wyszkolony pies z zakre-
su poszukiwania szczątek 
ludzkich pod nadzorem lu-
bińskiej prokuratury prze-
szukiwali teren znajdujący 
się w pobliżu wskazanego 

domu. Niestety, przypusz-
czenia  śledczych  okaza-
ły się słuszne. Na terenie 
działki znaleziono zako-
pane ludzkie szczątki. De-
cyzją Prokuratora Proku-
ratury Rejonowej w Lubi-
nie zostały one zabezpie-
czone i przekazane do eks-
pertyzy.

W związku z podejrze-
niem wyłudzenia emerytu-
ry zmarłej osoby, 57-latek 
usłyszał zarzut oszustwa. 
To jednak nie jedyne prze-
stępstwo, za które będzie 

odpowiadał. Mężczyzna zo-
stał przekazany do dyspozy-
cji Prokuratury Rejonowej 
w Lubinie, gdzie usłyszał 
kolejne zarzuty. Jak szacu-
ją policjanci kwota pobra-
nych przez niego środków 
może wynieść nawet kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. Po-
dejrzany decyzją Sądu Re-
jonowego w Lubinie został 
tymczasowo aresztowany 
na okres trzech miesięcy. 
Grozi mu do ośmiu lat po-
zbawienia wolności.
� 

Nawet osiem lat 
w więzieniu 
może spędzić 
57-letni 
mieszkaniec 
Łodzi, 
podejrzany o 
wyłudzanie 
emerytury 
swojej 
nieżyjącej 
matki, z którą 
przez pewien 
czas przebywał 
na terenie 
gminy 
Chocianów. 
Straty Skarbu 
Państwa z tego 
tytułu szacuje 
się na 
kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. 
Póki co 
mężczyzna na 
najbliższe trzy 
miesiące trafił 
do aresztu. 
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P oszczególni  kan-
dydaci w tegorocz-
nej kampanii często 
i chętnie odwiedza-

ją Chocianów. Co ciekawe jest 
ich więcej niż tych, którzy na 
co dzień zameldowani są w na-
szej gminie. Wśród kandyda-
tów na posłów najbardziej wi-
doczny był Jacek Karwan z PiS, 
zaś do Senatu przedstawiciel 
Koalicji Bezpartyjni i Samo-
rządowcy – Tymoteusz Myrda, 
który wspierał burmistrza To-
masza Kulczyńskiego już w po-
przednich wyborach samorzą-
dowych. 

Jak już wspomnieliśmy, ak-
tywność kandydatów z gmi-
ny Chocianów jest napraw-
dę mała, a wielu mieszkań-
ców nie ukrywa, że nawet nie 
wie o kandydowaniu przez nie-
których do Parlamentu. Wśród 
nich są Piotr Wandycz i Kata-
rzyna Tymińska z Koalicji Bez-
partyjni i Samorządowcy, An-
na Pichała i Beata Rolska z Ko-
alicji Obywatelskiej, Krzysz-
tof Mistoń z Konfederacji oraz 
Magdalena Jankowska z So-
juszu Lewicy Demokratycz-
nej. Do tej pory miasto i gmi-

na Chocianów nie miała swo-
ich przedstawicieli w Sejmie 
i wszystko wskazuje na to, że 
podobnie będzie i tym razem. 

Jeśli chodzi natomiast o ca-
ły powiat polkowicki to naj-
większą  szansę,  by  zasiąść 
w sejmowych ławach ma, bę-
dący na 11. pozycji na listach 
Prawa i Sprawiedliwości – Woj-
ciech Marciniak, aczkolwiek 
jeśli chodzi o jego zaintereso-
wanie regionem to było zde-
cydowanie mniej widoczne od 
innego przedstawiciela PiS – 
Jacka Karwana, który pojawił 
się w Chocianowie m.in. przy 
okazji otwarcia społecznej lo-
dówki.

Zdecydowanie ciekawsza 
walka zapowiada się w wybo-
rach do Senatu, gdzie w gronie 
kandydatów są się tylko trzy 
osoby. Dwie z nich reprezentu-
ją powiat legnicki, zaś Tymote-
usz Myrda to mieszkaniec Lu-
bina. To oznacza, że w okręgu 
numer 3 nie ma nikogo z nasze-
go powiatu. Biorąc jednak pod 
uwagę dotychczasową dzia-
łalność, zdecydowanie najbli-
żej do Chocianowa jest człon-
kowi Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego, który w ostat-
nich miesiącach wielokrotnie 
odwiedzał nasze miasto i blisko 
współpracuje z burmistrzem 
Tomaszem Kulczyńskim. Wy-
bór Tymoteusza Myrdy to ko-
lejna szansa na rozwój dla gmi-
ny Chocianów, o czym przeko-
nać mogliśmy się po ostatnich 
wyborach samorządowych.

Do urn wyborczych uda-
my się w najbliższą niedzie-
lę. Lokale będą czynne od go-
dziny do 7 do 21. Cisza wybor-
cza trwa natomiast od półno-
cy z piątku na sobotę do za-
mknięcia lokali, o ile PKW nie 
jej przedłuży. Przypomnijmy, 
że za złamanie ciszy grozi kara 
do 5 tys. złotych, zaś za publi-
kowanie w tym czasie sondaży 
– do miliona złotych. Głoso-
wać może każdy obywatel Pol-
ski, który najpóźniej w dniu 
głosowania ukończy 18 lat; nie 
jest prawomocnie pozbawiony 
praw publicznych przez sąd; 
nie  jest prawomocnie ubez-
własnowolniony przez sąd; nie 
jest prawomocnie pozbawiony 
praw wyborczych przez Trybu-
nał Stanu. 

 

Wybieramy Posłów i Senatorów
W najbliższą niedzielę wybierzemy naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybory, choć odbędą się 
jednocześnie, to przeprowadzone zostaną w różny sposób. Do Sejmu głosować będziemy na listy, zaś do 
Senatu w naszym regionie czeka nas bezpośrednie starcie pomiędzy trzema kandydatami.  

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 12 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów podaje do wiadomości 
wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

ulice: Armii Krajowej, Chabrowa, Długa, Łąkowa, Spacerowa, Stawowa, 

Tymiankowa, Rumiankowa, Wesoła, Kolejowa nr: 23, 25, 27, 29 - 58,

Lipowa

Szkoła Podstawowa, ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

ulice: Akacjowa, Brzozowa, Głogowska nr: 1 - 18, Kasztanowa, Kolejowa 

nr: 1 - 22, 24, 26, 28, 1 - go Maja, Pocztowa, Polna, Szkolna, Topolowa, 

Trzebnicka

Hala sportowo-widowiskowa, ul. Kasztanowa 5, 59-140 Chocianów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

ulice: Apteczna, Bohaterów Wojska Polskiego, Fabryczna, 3 - go Maja, 

Ogrodowa, Parkowa, Plac Wolności, Poprzeczna, Ratuszowa, Stefana 

Żeromskiego, Targowa, Tylna, Tadeusza Kościuszki, Wspólna, Zamkowa, 

Zaułek Fabryczny, przysiółek Duninów

Regionalne Centrum Kultury, ul. Kościuszki 5, 

59-140 Chocianów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

ulice: Aleja im. Sybiraków, Daglezjowa, Dominialna, Głogowska nr: 19 -

31, Kolonialna, Leśna, Lubińska, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Sportowa, 

Wiązowa, Zielona

Zespól Szkół, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

5

ulice: Bolka I Świdnickiego, Dębowa, Górnicza, Gwarków, Jagodowa, 

Kwiatowa, Krótka, Makowa, Malinowa, Odrodzenia, Piotrowska, Różana, 

Słoneczna, Sosnowa, Szprotawska, Środkowa, Świerkowa, Wrzosowa, 

Zacisze

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Środkowa 3A, 

59-140 Chocianów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 sołectwo: Brunów Świetlica Wiejska, Brunów 74, 59-140 Chocianów

7 sołectwo: Michałów, Ogrodzisko, Żabice Świetlica Wiejska, Żabice 21A, 59-140 Chocianów

8 sołectwo: Chocianowiec, Raków Wiejski Ośrodek Kultury, Chocianowiec 101A, 59-140 Chocianów

9 sołectwo: Jabłonów, Parchów, Pogorzeliska Szkoła Podstawowa, Parchów 29, 59-140 Chocianów

10 sołectwo: Szklary Dolne, Trzmielów

Szkoła Podstawowa im J. Pawła II, Szklary Dolne 48, 

59-140 Chocianów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 sołectwo: Trzebnice

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta, Trzebnice 113A,

59-140 Chocianów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Legnicy najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

/-/ Tomasz KULCZYŃSKI

Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński 
i kandydat w wyborach 
do Senatu Tymoteusz Myrda
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Place zabaw w fatalnym 
stanie. Czeka je rozbiórka
Chocianowscy radni udali się w teren, aby sprawdzić, w jakim sta-
nie są place zabaw znajdujące się w gminie. Niestety, wnioski z tej 
wizyty nie były zbyt optymistyczne…
Na ten swoisty rekonesans po gminie wybrała się komisja w skła-
dzie m. in. Paweł Bujak, Artur Wandycz, Paweł Kisiel, Marcin Ślip-
ko. Radni zgodnie stwierdzili, że stan większości placów zabaw 
jest bardzo kiepski.
– Mamy nadzieję że po ubiegłych latach przestoju, większość z 
nich zostanie w niedalekiej przyszłości zastąpione nowym, atrak-
cyjnym i przede wszystkich bezpiecznym placem, gdyż bezpie-
czeństwo dzieci jest najważniejsze – mówi radny Paweł Bujak.
W związku z niebezpiecznym stanem niektórych placów zabaw, 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczął 
prace, mające na celu likwidację elementów drewnianych na pla-
cach zabaw przy ul. Wesołej 5-5c, Wesołej 11-11c oraz Wesołej 
17-17c. 
Zgodnie z ekspertyzami stanu technicznego urządzenia te nie 
spełniają norm bezpieczeństwa użytkowników i nie nadają się do 
dalszego użytkowania.  

Obchodzili potrójną rocznicę
Przedstawiciele gminy 
Chocianów uczestniczyli 
w obchodach 30. rocznicy 
utworzenia Związku Sybiraków 
w Legnicy. Uroczystość połączono 
z upamiętnieniem 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej oraz 
101. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Z zaproszenia prezydenta Legnicy Ta-
deusza Krzakowskiego i starosty legnic-
kiego Adama Babuśki skorzystali m.in. 
sekretarz gminy Chocianów Patrycja Ju-
go oraz Teresa Marciniak ze Stowarzysze-
nia Sybiraków w Chocianowie. Obchody 
rozpoczęły się mszą w kościele Św. Trójcy 
koncelebrowaną przez biskupa legnickie-
go Zbigniewa Kiernikowskiego. Po na-
bożeństwie zaproszeni goście i uczestni-
cy udali się na spotkanie przy Pomniku 
Zesłańcom Sybiru na placu Sybiraków, 
gdzie złożyli kwiaty oraz odśpiewali Ma-
zurka Dąbrowskiego i hymn Sybiraków.

Kolejnym punktem uroczystości było 
spotkanie w Szkolnym Schronisku Mło-
dzieżowym. W tej części ceremonii wy-
stąpiła młodzież z miejscowego Zespo-

łu Szkół Muzycznych, która zaśpiewa-
ła Hymn Sybiraków, a następnie zapre-
zentowała przedstawienie artystyczne. 
Wręczono również odznaczenia i dyplo-
my. Prezes Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków postanowił przyznać odzna-
kę honorową burmistrzowi Chocianowa 
Tomaszowi Kulczyńskiemu, którą w jego 
imieniu odebrała Patrycja Jugo. Sekretarz 

gminy odczytała również list przekazany 
przez szefa chocianowskiego samorządu, 
zawierający m.in. podziękowania Sybira-
kom za ich niezłomność.

Na zakończenie zaproszono wszyst-
kich na poczęstunek, przy którym moż-
na było posłuchać o historii Związku 
i opowiadań oraz miło spędzić czas.
� 

M imo  że  ks.  Stani-
sław Łobodziec do-
piero od niedawna 
jest  proboszczem 

w chocianowskiej parafii, to już 
dał się poznać miejscowej spo-
łeczności  jako wspaniały czło-
wiek, który ponad wszystko ko-
cha Boga. W tym roku Salezjanie 
zorganizowali piknik rodzinny na 
terenie przy kościele p.w. Wnie-
bowzięcia NMP. Podczas wspól-
nej zabawy serwowano kiełbaski 
z grilla oraz grochówkę, a także 
napoje i ciasta domowej roboty. 
Najmłodsi mogli poczęstować się 
watą cukrową i popcornem.

W trakcie imprezy nie zabrakło 
wielu atrakcji, przygotowanych 
przez  organizatorów. Bez wąt-
pienia najwięcej emocji wzbudzi-
ła konkurencja przeciągania liny 
przez dzieci i młodzież, a nawet 

przez  dorosłych. 
Miłośnicy dobrej 
zabawy mogli po-
tańczyć przy mu-
zyce na żywo. Na 
twarzach mieszkań-
ców było widać nie-
przerwanie  uśmiech 
i wielką radość.

– Wspaniale, że takie 
wydarzenia mają miejsce 
w naszym mieście. Tego rodza-
ju imprezy jednoczą i zbliżają do 
siebie ludzi. Możemy zawierać 
nowe znajomości lub pogłębiać 
te już istniejące. Nasz proboszcz 

ks. Stanisław Łobodziec to „zło-
ty człowiek”, porozmawia i da 
poczucie każdemu, że jest dla nie-

go tak samo ważny. 
Wspaniale mieć  ta-
ką osobę jako przed-
stawiciela Kościoła – 
mówi jeden z uczest-
ników.
Także  podczas  pa-

rafiady można było zo-
baczyć  proboszcza  wraz 

z  księżmi  swobodnie  roz-
mawiających  i  bawiących  się 
z ludźmi. Miejmy nadzieję, że za 
rok również będziemy mieć oka-
zję uczestniczenia w takim wyda-
rzeniu.
� 

Kolejna parafiada  
za nami
Marszem Radości spod 
krzyża przy Kościele 
p.w. św. Józefa 
Robotnika rozpoczęła 
się kolejna edycja 
parafiady. Na to ważne 
dla wiernych 
wydarzenie zapraszali 
mieszkańców księża 
z parafii p.w. 
Wniebowzięcia NMP, 
a w szczególności 
proboszcz ks. Stanisław 
Łobodziec.
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Uczniowie sprzątali świat
Stało się już tradycją, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej przy ul. Wesołej 
w Chocianowie uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Nie 
inaczej było i w tym roku. Tym razem do tych szczytnych działań dołączyły 
również m.in. dzieci ze szkół podstawowych w Parchowie i Trzebnicach oraz 
z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie. 

20 września opiekunowie wraz 
z podopiecznymi, wyposażeni 
w worki i rękawice, zbierali śmieci 
w okolicach dworca PKP, kotłowni, 
przy ul. Wesołej i w zabytkowym 
Parku Miejskim. 
Dzieci, mimo swojego młodego 
wieku, doskonale zdawały sobie 
sprawę z jak ważnym problemem 
przyszło im się zmierzyć. Mowa tu 
o nieszanowaniu przez sporą część 
społeczeństwa przestrzeni pu-
blicznej i wyrzucaniu śmieci na uli-
cę, zamiast do kosza.
Uczestnicy akcji nie ukrywały jed-

nak swojego zainteresowania 
i z dużym zaangażowaniem podję-
ły się sprzątania. Na twarzach 
uczniów widać było radość z fak-
tu, że ich praca przynosi wymierne 
efekty. Nie kryły też zdziwienia 
gdy na własne oczy mogły się 
przekonać, jak wiele starych 
ubrań, butelek, papierów i różnych 
opakowań zanieczyszcza miasto. 
W Parchowie z inicjatywy dyrekto-
ra tamtejszej podstawówki Kamila 
Lisa oraz rady rodziców przygoto-
wano dla uczniów imprezę-nie-
spodziankę. Na dzieci po powrocie 

z akcji sprzątania czekało wiele 
atrakcji takich jak: popcorn, wata 
cukrowa, kiełbaski, dmuchańce 
czy zabawa taneczna przy muzy-
ce. – Warto doceniać zaangażo-
wanie dzieci – podkreśla dyrektor.
Sprzątanie świata ma także na ce-
lu zwiększenie świadomości eko-
logicznej, głównie wśród dzieci 
i młodzieży. Bardzo często nie 
zdajemy sobie sprawy, że nawet 
jeden wyrzucony papierek przy-
czynia się do zanieczyszczania na-
szej planety. 
 

Wojewoda dolnośląski 
po raz kolejny odrzucił 
skargę Piotra Piecha 
dotyczącą działań 
chocianowskiej rady 
miejskiej. Radny 
zarzuca radzie, że ta 
nie przestrzega statutu 
gminy, nie wybierając 
go na członka komisji 
rewizyjnej.

W  wyniku  ponownej 
analizy statutu gminy wo-
jewoda  dolnośląski  nie 
stwierdził sprzeczności po-
między zapisem, mówią-
cym, że „Liczbę członków 
komisji i ich skład osobo-
wy określa rada w odręb-
nej  uchwale”,  a  zapisem 
stanowiącym, że „Komi-
sja Rewizyjna  składa  się 
z przewodniczącego oraz 
dwóch członków, wybie-
ranych uchwałą podejmo-
waną przez Radę Gminy”. 
Wprawdzie nie jest dopusz-
czalne wybranie składu ko-
misji rewizyjnej, w którym 
pominięty zostałby przed-
stawiciel  jednego  z  klu-

bów, lecz na-
leży zazna-
czyć ,   ż e 
Rada Gmi-
ny nie jest 
z w i ą z a -
na  kandy-
daturą,  jaką 
klub  „Razem 
dla Chocianowa” 
przedstawił na sesjach.

Przypomnijmy, że radny 
Piotr Piech na sesji 6 wrze-
śnia, a później dwukrotnie 
19 września, został zgło-
szony jako kandydat przez 
klub „Razem dla Chocia-
nowa”. W głosowaniu jego 
kandydatura nie uzyskała 
jednak większości. Dodaj-
my, że w poprzednich gło-
sowaniach zgłoszenie Pie-
cha  także  nie  uzyskiwa-
ło większości. Wojewoda 
Dolnośląski uznał, że ta-
kie działania sprowadza-
ją się do narzucania swo-
jego kandydata przez rad-
nych opozycyjnych. Klub, 
po odrzuceniu przez radę 
miejską zgłoszenia, wciąż 
wystawia  tego  samego 

kandydata , 
nie  wska-
zując inne-
go.  Z  tego 
tez  powo-
du  radzie 
nie  można 

zarzucić,  że 
podjęła uchwa-

łę  z  naruszeniem 
przepisów. Być może rad-
nym z klubu „Razem dla 
Chocianowa” zależy wła-
śnie na  tym,  aby dopro-
wadzić do sytuacji, w któ-
rej  niemożliwe  będzie 
osiągnięcie  porozumie-
nia. To z kolei może świad-
czyć o tym, że nie chcą oni 
działać wspólnie dla dobra 
mieszkańców.

Rada miejska już od kil-
ku sesji podejmuje próby 
wyboru członków komisji 
rewizyjnej. Za każdym ra-
zem jednak bezskutecznie. 
Zdaniem Wojewody dzia-
łania  klubu  „Razem  dla 
Chocianowa”  utrudnia-
ją powołanie komisji, co 
uważane jest jako naduży-
cie prawa.  

Skarga radnego Piecha 
znowu odrzucona

U czestnicy  uro-
czystości mogli 
posłuchać o hi-
storii  powsta-

nia Domu Działkowca oraz 
obejrzeć pisana przez lata 
kronikę. Wśród gości poja-
wili się m. in. prezes ROD 
„Tulipan” z Bolesławca Je-
rzy Zając oraz sekretarz Te-
resa Hanowicz, którzy po-
gratulowali członkom za-
rządu i wręczyli ceramicz-
ny talerz upamiętniający to 
spotkanie. 

Reprezentujący starostę 
polkowickiego Franciszek 
Skibicki przekazał nagro-

dę pieniężną w wysokości 
1900 zł i wyróżnienie w kon-
kursie „Na najlepiej zagospo-

darowany Rodzinny Ogród 
Działkowy na  terenie Po-
wiatu Polkowickiego” edy-
cja 2019 r. Zwycięski ogród 
ma swoją renomę w regio-
nie. To znaczy, że od samego 
początku był świetnie zarzą-
dzany. O jego wartości sta-
nowią nie tylko działkowcy, 
ale przede wszystkim człon-
kowie zarządu, którzy po-
święcili wiele czasu i serca, 
aby mógł on się odpowied-
nio rozwijać.

Odznaczeniami uhono-
rowani zostali m.in. wice-
prezes zarządu Jacek Steć, 
skarbnik Małgorzata Mę-

drek oraz działkowcy Jan 
Steć i Stanisław Chudziński.

Członkowie  zarządu 
ROD  „Nadzieja” wręczy-
li  dyplomy  i nagrody dla 
właścicieli najpiękniejszych 
oraz  najlepiej  prowadzo-
nych działek. Po części ofi -
cjalnej wszystkich działkow-
ców zaproszono na wspólny 
piknik, gdzie serwowano go-
rące kiełbaski i napoje.  Nie 
zabrakło również występu 
grupy tanecznej, która za-
tańczyła zumbę. Po zacho-
dzie słońca przyszedł czas na 
zabawę taneczną w plenerze.
� 

W tym roku minęło 
35. lat od powstania 
Rodzinnych 
Ogrodów 
Działkowych 
w Chocianowie. Z tej 
okazji zarząd ROD 
„Nadzieja” 
zorganizował dla 
działkowców 
obchody tego 
pięknego jubileuszu. 

35 lat 
minęło…
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Rozbudowują sieć 
wodociągową
O dodatkowe 120 metrów została 
rozbudowana we wrześniu sieć 
wodociągowa w Chocianowcu. To 
już kolejna ważna dla mieszkańców 
inwestycja zrealizowana przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chociano-
wie. Na tym spółka jednak nie zamierza poprzestawać…
Kluczowy dla realizacji inwestycji jest między innymi rozwój 
infrastruktury wodociągowej, umożliwiający dostarczenie 
odpowiedniej ilości wody dla nowych odbiorców, a w przy-
szłości dalsza rozbudowa sieci i rozwój gospodarczy gminy. 
Do nowo wybudowanej sieci został już podłączony pierw-
szy budynek, a już wkrótce podobny los czeka kolejne domy.
Posiadanie bieżącej wody jest dla wszystkich mieszkańców 
czymś oczywistym, dlatego dalsze inwestycje mają na celu 
przede wszystkim zaspokoić podstawowe potrzeby i rozbu-
dować na tyle sieć wodociągową, aby wszyscy w gminie 
Chocianów mogli czerpać wodę we własnych domach.

Zapraszają 
na Jarmark 
Mikołajkowy
Jarmarki świąteczne są bożonarodzeniową 
tradycją kultywowaną w wielu miastach 
Polski. To też doskonała okazja do spędzenia 
czasu w gronie rodziny i przyjaciół wśród 
barwnych straganów, a jednocześnie 
możliwość zakupu prezentów dla bliskich. 
W Chocianowie w tym roku po raz drugi 
burmistrz Tomasz Kulczyński organizuje 
Jarmark Mikołajkowy.

Jarmark  to znakomita okazja do zrobienia przed-
świątecznych zakupów lub spróbowania świątecz-
nych przysmaków. W ubiegłym roku największym 
powodzeniem cieszyła się szopka z żywymi zwierzę-
tami. Nieodłącznym elementem świątecznego kier-
maszu jest kilkumetrowa żywa choinka, ozdobiona 
bombkami i światełkami. Organizatorzy zapowiada-
ją, że w tym roku będzie jeszcze więcej atrakcji niż 
poprzednio.

– Święcące girlandy, kilkanaście różnorodnych 
stoisk, żywa szopka, food-trucki, występy artystycz-
ne, liczne atrakcje dla dzieci, święty Mikołaj – to tyl-
ko nieliczne atrakcje, na jakie mogą liczyć miesz-
kańcy gminy Chocianów – mówi Krystyna Kozołup, 
dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Chocia-
nowie. 

Organizatorzy zapraszają do udziału w grudnio-
wym jarmarku wszystkich kupców, wystawców, 
a w szczególności twórców ludowych, miłośników 
rękodzieła artystycznego, producentów oryginal-
nych i nietuzinkowych przedmiotów, szkoły, Koła 
Gospodyń, a także specjalistów w dziedzinie lokal-
nych pyszności kulinarnych. W tym roku wydarzenie 
potrwa od 6 do 8 grudnia na Placu Wolności w Cho-
cianowie.

Więcej informacji pod numerem tel. (76) 818 55 80 
i na stronie www.rckchocianow.pl. � 

Wielu osobom, 
a zwłaszcza dzieciom, 
wrzesień kojarzy się 
nie tylko początkiem 
roku szkolnego, ale też 
z kasztanami. To znak, 
że idzie jesień. Owoce 
kasztanowca służą m.in. 
do zabawy, robienia 
z nich ludzików lub 
pożywienia dla zwierząt. 
Wykorzystywane 
są też w przemyśle 
kosmetycznym.

Firma „Pahremko” organi-
zuje akcję „Kasztany w szko-
le”. Dzięki  zaangażowaniu 
dyrektora Kamila Lisa, który 

kolejny raz poka-
zuje, że warto 
pracować dla 
mieszkań-
ców Parcho-
wa, do  ak-
cji włączy-
ła się także 
miejscowa 
szkoła.  Za-
danie jest pro-
ste: trzeba zebrać 
jak najwięcej kaszta-
nów i przekazać je organiza-
torom, którzy od 15 lat sku-
pują je, a następnie sprzeda-
ją fi rmom farmaceutycznym 
z całego świata.  W zamian 
uczniowie dostają pieniądze 

do  wykorzysta-
nia na potrzeby 
swojej szkoły.

Rekordzi-
ści w ciągu 
dnia przy-
noszą na-
wet po 200 
kg kaszta-

nów! W ich 
p r z y p a d k u 

„dniówka” sięga 
100 zł. Placówki mają 

czas na zbiory maksymalnie do 
końca października. Im więcej 
uzbierają, tym więcej zarobią. 
Pamiętać należy, aby kaszta-
ny były pozbawione pleśni. Że-
by fi rma przyjechała po kaszta-

ny, przedszkole czy szkoła mu-
si mieć ich minimum pół tony. 
Po zakończeniu akcji spośród 
najbardziej zaangażowanych 
uczestników zostaną wybrane 
trzy placówki, które otrzymają 
nagrodę pieniężną w wysokości 
1 000 złotych. 

– Mam nadzieję, że uczniom 
zaangażowanym w tę akcję uda 
się uzbierać wymarzoną ilość 
kasztanów. Życzę  im powo-
dzenia i proszę o trzymanie za 
nich kciuków. Zachęcam rów-
nież do wspierania i pomaga-
nia swoim pociechom w zbie-
raniu – mówi Kamil Lis, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Par-
chowie. � 

Zbierali kasztany 
w ogólnopolskiej akcji 

I nwestycję w całości sfi nan-
sowano  ze  środków  wła-
snych gminy, a zrealizowa-
no ją głównie dzięki inicja-

tywie sołtysów i burmistrza Cho-
cianowa Tomasza Kulczyńskie-
go, który wielokrotnie podkre-
ślał, że bezpieczeństwo mieszkań-
ców gminy jest dla niego prioryte-
tem. – Tak jak obiecałem na spo-
tkaniu z mieszkańcami w Jabłono-
wie, po 30 latach wymieniona zo-
stała wiata przystankowa – mówi 
Tomasz Kulczyński.

Nowe  wiaty  zamontowa-
ne zostały w Chocianowie przy 
ul. Krótkiej, Ogrodziskach,  Ja-
błonowie oraz dwie w Pogorze-

liskach. Pierwsza w miejscu po-
przedniej, która wymagała likwi-
dacji ze względu na katastrofalny 
stan techniczny. Druga zaś w no-
wej  lokalizacji  posłuży  przede 
wszystkim dzieciom oraz mło-
dzieży szkolnej. Znacznie popra-
wi to również estetykę i ogólny 
wygląd wsi.

– W najbliższych  latach po-
wstaną kolejne wiaty w miejscach 
i  miejscowościach,  które  tych 
zmian najbardziej potrzebują – 
mówi Ewa Kałuzińska, naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Utrzymania 
w Urzędzie Miasta i Gminy Cho-
cianów.
� 

Po 30 
latach
mają 
nową wiatę

Na zlecenie chocianowskiego 
ratusza w gminie postawiono 
nowe wiaty przystankowe. 
Mogą z nich już korzystać 
mieszkańcy Chocianowa, 
Ogrodzisk, Pogorzelisk oraz 
Jabłonowa. Ci ostatni czekali 
na to aż 30 lat… 
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Pompa 
miejska 
znowu 
działa
Historyczna pompa, znajdująca się na chocia-
nowskim Rynku znów cieszy mieszkańców. 
Urządzenie zostało naprawione oraz odno-
wione i co ważne ponownie można czerpać 
z niego darmową wodę.
– Nasza odnowiona, naprawiona miejska 
pompa przeszła pomyślnie testy i już niedłu-
go przywrócone zostanie jej pierwotne zada-
nie, darmowe czerpadło wody dla każdego – 
mówi burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyń-
ski. 
Pompa została odmalowana i czeka już tylko 
na badanie jakości ujęcia wody. Gdy przejdzie 
je pozytywnie to powinna służyć mieszkań-
com przez kolejne dekady. Przypomnijmy, że 
niesprawna pompa już od lat stała na chocia-
nowskim rynku i – zamiast cieszyć i dawać 
mieszkańcom darmową wodę – była bezuży-
teczna. Teraz dzięki inicjatywie burmistrza 
mieszkańcy mogą znów cieszyć się nie tylko 
z nowej pompy, ale również czerpać z niej 
darmową wodę.  Zajęcia rytmiczne z dyrektorem szkoły 

W Szkole 
Podstawowej 
w Parchowie 
odbywają się zajęcia 
rytmiczne, które 
prowadzi dyrektor 
placówki Kamil Lis. 
To również z jego 
inicjatywy szkoła 
dołączyła do akcji 
„Śpiewamy Nowego 
Przedszkolaka” 
organizowanej przez 
Akademię Edukacji 
i Rozwoju Majki 
Jeżowskiej.

Zajęcia rytmiczne po-
łączone  są  z  zabawami 
muzyczno-ruchowymi, 
które mają na celu zarów-
no naukę, jak i integrację 
uczniów. – Dzieci aktyw-
nie włączyły się w zabawę 
i z radością uczyły się no-
wej wersji hymnu przed-
szkolaka  „Jestem  sobie 
Przedszkolaczek”. Były to 
pierwsze, ale nie ostatnie 
takie zajęcia – zapewnia 
dyrektor Kamil Lis.

Wiele osób zauważa, 
że z chwilą objęcia przez 

Kamila Lisa stanowiska 
dyrektora placówka zy-
skała nowe możliwości. 
Kierujący  placówką  na 
wiele ciekawych pomy-
słów i chęci do realiza-
cji zamierzonych celów. 
W ostatnim czasie, poza 
organizacją wspomnia-
nych zajęć rytmicznych, 
można zauważyć też inne 
działania dyrektora. War-
to  tu wspomnieć  choć-
by o odświeżeniu kilku 
szkolnych pomieszczeń 
czy schodów.   

W spółpra-
ca władz 
g m i n y 
z sołtysa-

mi jest bardzo ważna przy 
realizacji zamierzonych 
celów. Tylko partnerski 
stosunek do działań może 
sprawić, że w danej miej-
scowości  będzie  działo 
się więcej.  Z takich wła-
śnie  założeń wychodzą 
niektórzy sołtysi czy rad-
ni w gminie Chocianów. 

Dzięki owocnej współpra-
cy mieszkańców Jabłono-
wa gołym okiem widać 
zmiany, które  znacznie 
podnoszą atrakcyjność, 
wygląd i estetykę wsi.

Z  inicjatywy  sołtys 
Ewy Gołębiewskiej wieś 
ta przystąpiła do 20. edy-
cji konkursu „Na najlep-
szą inicjatywę społeczną 
służącą podniesieniu es-
tetyki wsi powiatu polko-
wickiego”. Celem projektu 
jest między innymi pobu-
dzenie inicjatyw społecz-
nych służących zaspoka-
janiu potrzeb mieszkań-
ców, wzmocnienie  inte-
gracji społecznej czy pod-
niesienie atrakcyjności.

– Z funduszu sołeckie-
go zakupiliśmy farby, na-
tomiast wszelkie prace wy-
konujemy w czynie spo-
łecznym. W planie mamy 

m.in. odmalowanie świe-
tlicy z zewnątrz, posadze-
nie kwiatów oraz wykona-
nie z opon kwietników’. 
Nasze działania obejmują 
również posadzenie kwia-
tów i trawy wokół przy-
stanku. Gdyby nie pomoc 
i zaangażowanie miesz-
kańców nie byłoby to 
wszystko możliwe. Je-
stem im bardzo wdzięcz-
na, że chętnie służą po-
mocą i zawsze mogę na 
nich liczyć – podkreśla 
Ewa Gołębiewska.

Końca dobiegły rów-
nież  prace  w  Świetlicy 
Wiejskiej  w  Pogorzeli-
skach, mające na celu po-
prawę wyglądu oraz za-
pewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom. – Obecnie 
możemy  poszczycić  się 
odremontowaną świetli-
cą, której wygląd zachę-

ca do spotkań. Potrzeb jest 
wiele, jednak jest to budy-
nek wielorodzinny i zro-
biliśmy wszystko, co było 
można. Ogromne podzię-
kowania kieruję w stronę 
sołtysa wsi Józefa Żuraw-
skiego, który od począt-
ku kadencji zabiegał o wy-
konanie tych prac – mówi 
Krystyna Kozołup, dyrek-
tor Regionalnego Centrum 
Kultury w Chocianowie.

Prace  obejmowały 
udrożnienie rur w toale-
tach, zbicie sypiących się 
tynków,  położenie  gła-
dzi,  wykonanie  popra-
wek na suficie, położenie 
regipsu, malowanie ścian 
i sufitów korytarza, toale-
ty i pomieszczenia główne-
go, a także położenie pły-
tek w aneksie kuchennym 
oraz zainstalowanie nowe-
go podgrzewacza wody.   

W Jabłonowie i Pogorzeliskach 
zadbali o świetlice wiejskie 
Sołtys Ewa 
Gołębiewska wraz 
z mieszkańcami 
Jabłonowa w 
czynie społecznym 
poprawiają wygląd 
miejscowej świetlicy 
oraz teren zielony 
znajdujący się 
przy budynku. 
Podobną inicjatywę 
przeprowadzono 
również w 
Pogorzeliskach.
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W październiku  
zbadaj się bezpłatnie!
Podobnie jak przed rokiem, tak 
i tym razem przeprowadzona 
zostanie akcja bezpłatnych 
badań i konsultacji ze 
specjalistami dla mieszkańców 
gminy Chocianów. Poprzednio 
trwała ona przez cały wrzesień, 
natomiast w tym roku 
organizatorzy postawili na 
październik.

Organizatorami akcji „Październik 
dla zdrowia” jest burmistrz Chocia-
nowa Tomasz Kulczyński wraz z CDT 
MEDICUS. W całości jest ona finan-
sowana z budżetu gminy i cieszy się 
sporym zainteresowaniem mieszkań-
ców. W ubiegłym roku już w pierw-

szych dniach trwania akcji skorzysta-
ło z niej aż 300 osób!

Październikowy program bezpłat-
nych badań w CDT MEDICUS w Cho-
cianowie zacznie się 5 października 
i potrwa do 26 października. Każdy 
mieszkaniec, bez ograniczeń wieko-
wych, będzie mógł skorzystać z ba-
dań profilaktycznych oraz z konsul-
tacji z m. in. kardiologiem, neurolo-
giem, alergologiem. 

Ponadto będzie także możliwość 
wykonania bezpłatnych badań: USG 
narządu rodnego i piersi, tarczycy i ja-
my brzusznej, serca, tętnic dogłowo-
wych, TSH oraz USG stawów biodro-
wych u małych dzieci. Mieszkańcy po 
50. roku życia oraz pacjenci z cukrzycą 

po 40. roku życia będą mogli skorzy-
stać z automatycznego badania ABI, 
które polega na zbadaniu przepływów 
w tętnicach kończyn dolnych, zaś ro-
dzice niemowląt i dzieci do 3. roku ży-
cia będą mogli dokonać diagnostyki 
nietolerancji mleka u swoich pociech.

Wszystkie konsultacje i badania od-
będą się w CDT MEDICUS w Chocia-
nowie przy ul. 3-go Maja 2. Rejestra-
cja na badania trwa od godz. 8 w wy-
znaczonych dniach w Centralnej Re-
jestracji w Przychodni w Chociano-
wie. Zarejestrowany uczestnik otrzy-
ma skierowanie z podaną datą i godzi-
ną przyjęcia na wybrane badania pro-
filaktyczne i konsultacje.
� 

D otychczas  na 
terenie  Cho-
cianowa moż-
na  było  zna-

leźć  dziesięć  „psich  pa-
kietów. Zostały one  za-
montowane po interpela-
cji radnego Marcina Ślip-
ko. Wszystko wskazuje na 
to, że w najbliższym czasie 
ta liczba zostanie podwo-
jona. – Jeszcze w tym ro-
ku, zostanie zamontowa-
nych  kolejnych dziesięć 
koszy na psie nieczysto-
ści – mówi Ewa Kałuziń-
ska,  naczelnik Wydzia-
łu Rozwoju i Utrzymania 

w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Chocianowie.

Obecnie  „psie  pakie-
ty’’ znajdują się przy ul. 
Fabrycznej, Pileckiego (na 
skrzyżowaniu z ul. Ratu-
szową), Armii Krajowej, 
Lipowej  (skrzyżowanie 
z ul.  Polną),  Sportowej, 
Odrodzenia (plac od stro-
ny sklepu Dino), w Parku 
Miejskim (wejście głów-
ne od strony ul. Parkowej 
oraz od strony Kasztano-
wej), a także przy  ul. We-
sołej  (na wysokości  bu-
dynków nr 7-7a oraz 19-
19a).

Warto dodać, że kosze 
na psie odchody to ekolo-
giczne i funkcjonalne roz-
wiązanie pozwalające 
właścicielom pupilów na 
bezproblemowe i wygod-
ne posprzątanie nieczy-
stości, jakie pozostawia 
po sobie czworonożny 
przyjaciel. Pamiętajmy, że 
hodowla zwierząt domo-
wych czy gospodarczych 
zawsze wiąże się z liczny-
mi obowiązkami. Osoby, 
które nie przestrzegają za-
sad, mogą zostać ukarane 
mandatem w wysokości 
do 500 złotych.   

Mamy dobrą 
wiadomość dla 
właścicieli 
czworonogów 
w Chocianowie. 
W najbliższym czasie 
rozmieszczone zostaną 
kolejne „psie pakiety”, 
które pomagają 
w utrzymaniu czystości 
w mieście. 

Dwa razy więcej 
psich pakietów 
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Ruszyła Akademia  
Dziecięcej Twórczości
W siedzibie Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie 
rozpoczęły się zajęcia w ramach ,,Akademii Dziecięcej 
Twórczości’’. Na jednym z nich mali artyści malowali 
przygotowane wcześniej odlewy gipsowe przedstawiające 
liście klonu, lipy czy dębu.

Tematem przewodnim zajęć były jesienne 
liście. Dzieci, przed przystąpieniem do ma-
lowania, miały za zadanie odgadnąć 
wszystkie rodzaje liści, jakie znajdowały się 
na stole. Uczestnicy bez problemu wie-
dzieli też, jakich kolorów farb należy użyć, 

aby liście wyglądały bardzo naturalnie. 
W zajęciach regularnie bierze udział ponad 
20 osób w wieku od 4 do 12 lat. 
– Cieszę się, że tak chętnie i aktywnie dzie-
ci biorą udział w zajęciach. Poprzez zaba-
wę pobudzają swoją wyobraźnię i kreatyw-

ność oraz rozwijają swoje zainteresowania 
i pasje. Zajęcia plastyczne wymagają od 
uczestników malowania, klejenia, rysowa-
nia, wycinania, nawlekania, składania, de-
korowania czy modelowania – mówi Bar-
bara Kalicińska, instruktor zajęć plastycz-
nych w Akademii Dziecięcej Twórczości 
Zajęcia odbywają się w każdą środę od go-
dziny 16 do godz. 17 w siedzibie Regional-
nego Centrum Kultury. Uczestnikami są 
dzieci, które wcześniej się na nie zapisały.
� 

Rok temu został Pan wybrany przez miesz-
kańców na radnego, a niedługo później tak-
że na Sołtysa wsi Żabice. Skąd pomysł na 
takie zmiany w Pana życiu?

Zawsze lubiłem angażować się 
w życie osób publiczne i działać na 
rzecz innych. Pozwala to mieć wiel-
ką satysfakcję, szczególnie gdy się o 
coś walczy i ostatecznie udaje się to 
zrealizować. Wcześniej robiłem to 
jako jednostka, a teraz mam moż-
liwość bycia reprezentantem szer-
szej społeczności. Jestem wdzięczny 
mieszkańcom mojego okręgu, wsi 
Żabice oraz Burmistrzowi Tomaszo-
wi Kulczyńskiego za to, że dali mi 
taką szansę i mam nadzieję, że nikt 
nie będzie zawiedziony moimi po-
czynaniami. Przede wszystkim dzię-
kuje jednak mojej rodzinie za wyro-
zumiałość, bo czasami poświęcam 
na to naprawdę sporo czasu. Żona i 
córka wiedzą jednak, że zawsze bę-
dą dla mnie najważniejsze.

Jest Pan jednym z siedmiu radnych z klubu 
Tomasz Kulczyński 2018, co oznacza że do 
większości w radzie zabrakło wam jednej 
osoby. To zmusilo was do stworzenia koalicji 
z PiS, która ma w tym momencie zdecydo-
waną większość w radzie. 

Czasami zastanawiam się jak-
by to było, gdybyśmy uzyskali 
poparcie w jeszcze jednym okrę-
gu, co w konsekwencji sprawi-
łoby, że mielibyśmy większość 
w radzie. Nie ma co jednak pła-
kać nad rozlanym mlekiem, bo 
nasza współpraca z klubem PiS 
przebiega  bardzo  sprawnie. 
Oczywiście zdarzają się zgrzyty, 
jednak najważniejsze, że wspól-
nie  chcemy  działać  na  rzecz 
mieszkańców zarówno miasta, 
jak i terenów wiejskich. W na-
szym klubie zasiadają osoby sto-
sunkowo młode, które postano-
wiły wziąć sprawy we własne rę-
ce, bo siedząc z boku łatwo jest 
krytykować. Trudniej jest jednak 
podjąć rękawicę i samemu dzia-
łać. Przy okazji kolejnych wybo-

rów mieszkańcy sami ocenią, czy 
wykorzystaliśmy swoją szansę. 

Bez dwóch zdań jest Pan jednym z najbar-
dziej aktywnych radnych w radzie, a wiele 
osób wręcz żartuje, że jest Pana wszędzie 
pełno – również w mediach społecznościo-
wych. 

Jestem zdania, że nie po to wy-
brali mnie mieszkańcy, bym sie-
dział i nic nie robił. Rozumiem jed-
nak, że nie wszystko da się zrobić 
tu i teraz, bo naszej gminy po pro-
stu na to nie stać. Dlatego szukam 
wielu rozwiązań, także pozyskując 
środki finansowe na różne wyda-
rzenia. Pomysłów z całą pewnością 
nie brakuje. 

W ostatnich tygodniach we wsi Żabice uda-
ło się wam zrealizować jeden z takich pro-
jektów, czyli zajęcia Smyko-multisensoryka. 

To prawda, udało nam się po-
zyskać środki z Programu Fundusz 
Inicjatyw i dzięki temu zorgani-
zowaliśmy wyjątkowe zajęcia dla 
najmłodszych mieszkańców na-
szej gminy. Bardzo ważne jest, aby 
opiekunowie dowiadywali się, w ja-
ki sposób prawidłowo stymulować 
zmysły maluszków poprzez pro-
ste aktywności i zabawę, ponieważ 
łatwo można przeoczyć szczegó-
ły, które mogą później zaważyć na 
przyszłości dzieci. Mam nadzieję, 
że kiedyś uda nam się powtórzyć ta-
kie zajęcia z jeszcze większą grupą. 

To wydarzenie dla najmłodszych. A co uda-
ło się zrealizować dla starszych osób z Pana 
okręgu? (Żabice, Ogrodzisko, Michałów – 
przyp. red.)

Myślę, że to pytanie powinno 
być skierowane do samych miesz-
kańców i brzmieć, czy czują różni-
cę w stosunku do tego, co było rok 
temu. Mam nadzieje, że byłyby to 
opinie pozytywne, ponieważ uda-
ło nam się wprowadzić bezpłatną 
komunikację, którą podróżować 
mogą mieszkańcy naszych wsi, do-
prowadziliśmy do remontów dróg 

w Michałowie i Ogrodziskach, ob-
niżyliśmy opłatę za użytkowanie 
świetlic wiejskich z kartą senio-
ra. Pracujemy także nad uzupeł-
nieniem oświetlenia w Żabicach. 
Można więc powiedzieć, że trochę 
się zmienia, choć apetyty, nie ma co 
ukrywać, są zdecydowanie większe.

To wszystko sprawiło, że został Pan wybra-
ny Sołtysem Roku w Powiecie Polkowickim 

i teraz walczy o tytuł Sołtysa Roku w Woje-
wództwie Dolnośląskim. Co Pan czuł, gdy 
dowiedział się o tym wyróżnieniu? 

Na pewno spore zaskoczenie, po-
nieważ sołtysem jestem od niedaw-
na. Z całą pewnością to miłe uczu-
cie, że otrzymałem tak dużo głosów, 
jednak jestem świadomy, że to tyl-
ko plebiscyt. Dla mnie najważniej-
sze jest to, jak widzą mnie moi są-
siedzi i inni mieszkańcy, bo przecież 

to oni mnie wybrali do pełnienia tej 
funkcji. Żadne wyróżnienie, nawet 
w ogólnopolskich rankingach, nie 
da tyle radości, co ciepłe słowo od 
osób, na rzecz których się codzien-
nie pracuje. To największa satysfak-
cja i mobilizacja do dalszej pracy. 

Myślę, że odmienne zdanie co do Pana po-
czynań ma chocianowska opozycja? Jak od-
niósłby się Pan do tych wszystkich zarzu-
tów?

Uważam, że nie ma się do czego 
odnosić, bo niektóre oskarżenia są 
wręcz kuriozalne. Ci, którzy mnie 
znają to wiedzą, że jestem pierw-
szą osobą, która chce współpraco-
wać ze wszystkimi. Musimy jednak 
zdawać sobie sprawę, że ta współ-
praca musi opierać się na jakichś 
ludzkich zasadach. Nie może być 
jednak sytuacji, że niektóre osoby 
chodzą wszędzie, nagrywają i robią 
zdjęcia, jakby były w cyrku. Nie zo-
stałem radnym, by robić show jak 
opozycja, tylko po to, by zmieniać 
naszą gminę. 

Jakie więc ma Pan plany na przyszłość?
Mieszkam na wsi w gminie, któ-

ra do krezusów nie należy. Nie je-
steśmy Lubinem czy Polkowicami, 
gdzie tych środków jest zdecydowa-
nie więcej. To oznacza, że na reali-
zację wszystkich planów będzie po-
trzeba trochę czasu. Czuje się jed-
nak dumny z tego, gdzie mieszkam 
i z kim mam okazję współpracować 
na co dzień, bo większości zmian 
nie byłoby, gdyby nie pomoc bur-
mistrza Tomasza Kulczyńskiego, 
radnych z naszego klubu, a przede 
wszystkim bez sołtysów wsi Ogro-
dzisko i Michałów. Wspólnie two-
rzymy zespół, który z całą pewno-
ścią sporo zmieni w naszym naj-
bliższym otoczeniu. Pierwsze mie-
siące tej kadencji pokazały już, że 
hasło „czas na zmiany” było praw-
dziwe, ponieważ z tygodnia na ty-
dzień w gminie Chocianów sporo 
się zmienia na lepsze.  � 

Robię wszystko, by mieszkańcy 
poczuli zmiany na lepsze Bujak: 

Jest radnym pierwszą kadencję, a już zdążył zdobyć przychylność mieszkańców nie tylko swojego okręgu, 
ale całej gminy Chocianów. Mowa oczywiście o Pawle Bujaku, który w plebiscycie Gazety Wrocławskiej 
został wybrany Sołtysem Roku Powiatu Polkowickiego.  
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W pucharze 
lepiej niż 
w lidze
Stal Chocianów pokonała 
Dąb Stowarzyszenie Siedliska 
w ramach 1/8 finału Pucharu 
Polski na szczeblu Podokręgu 
Legnica i zameldowała się 
ósemce najlepszych zespołów 
w okręgu. Decydujące 
spotkania zostaną rozegrane 
wiosną. 

Podopieczni trenera Wojciecha Grzyba do 
Siedlisk udali się w roli faworyta, jednak wcale 
tak łatwo nie było. Gospodarze dość 
niespodziewanie postawili twarde warunki na 
boisku i po pierwszych 45 minutach gry to oni 
mogli się cieszyć z dwubramkowego 
prowadzenia (2:0). W przerwie musiało być 
gorąco w szatni chocianowskiego zespołu bo na 
drugą połowę Stal wyszła zupełnie odmieniona. 
Dzięki bramkom Grygi, Bartuzela (dwie) oraz 
Komarka goście odwrócili losy spotkania, 
ostatecznie pokonując siedliszczan 4:2.
Niestety, piłkarze z Chocianowa znacznie 
gorzej radzą sobie w rozgrywkach ligowych. 
Stal po kilku słabszych występach 
zadomowiła się w strefie spadkowej. Strata 
co prawda nie jest duża, ale trzeba zacząć 
regularnie zdobywać punkty, by zapewnić 
sobie w czwartej lidze. Pocieszeniem może 
być jednak fakt, że chocianowski zespół 
przoduje pod względem ogrywania młodzieży 
na tym szczeblu rozgrywkowym.  

Medale 
chocianowskich 
karateków 

Odebrali  
honorowe 
odznaczenia
Przed sobotnim spotkaniem 
Stali Chocianów z Górnikiem 
Złotoryja (zakończonym remisem 
2:2) doszło do wyjątkowej 
uroczystości.Srebrne odznaki 
za zasługi na rzecz piłki nożnej 
odebrali burmistrz Chocianowa 
Tomasz Kulczyński, prezes klubu 
Dominik Jaskólski, kierownik 
Joachim Wiencek oraz gospodarz 
obiektów Antoni Krystek. 
Odznaki wręczył Janusz Cygan, 
członek zarządu Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej.

W ostatnim czasie Chocianów stał się 
jednym z najbardziej aktywnych piłkar-
skich ośrodków w naszym regionie. Spo-
ra w tym zasługa burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego, który dał zielone świa-
tło do organizacji licznych wydarzeń 
sportowych. Dzięki temu wielokrotnie 
na miejscowym stadionie gościła Stre-
fa Kibica, zaś fanatycy futbolu mogli zi-
mą śledzić poczynania futsalowego klu-
bu Madness Chocianów. Co więcej, wio-
sną w naszym mieście odbyło się wyjaz-
dowe zebranie Zarządu Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej. 

O dokonaniach pozostałych człon-
ków zarządu można pisać całe księgi. – 
Docenienie działaczy społecznych, któ-
rzy pracują w klubach jest dla nas bar-
dzo ważne, dlatego dziś mam przyjem-
ność w imieniu prezesa Andrzeja Padew-
skiego wręczyć odznaczenia na stadio-
nie w Chocianowie – mówi Janusz Cy-
gan, członek zarządu Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej.   

Dwanaście drużyn wystąpiło w VIII Mistrzostwach Polski 
Górników i Przyjaciół w Piłce Siatkowej, które odbyły 
się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chocianowie. 
Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie MADNESS, 
a patronat nad nimi objął burmistrz Miasta i Gminy 
Chocianów Tomasz Kulczyński.

W pierwszej fazie drużyny zo-
stały podzielone na trzy grupy, 
po cztery zespoły każda. War-
to zauważyć, że do Chociano-

wa przyjechały także ekipy spo-
za Dolnego Śląska, np. z woje-
wództwa śląskiego i Bełchatowa. 
To mocno podniosło rangę tych 

zawodów. Po sobotnich zmaga-
niach z turniejem pożegnały się 
Junkersi Volleyball Team, Grand 
Volley Polkowice oraz Jeronimo 
Martins Polska S.A. oddział Lu-
bin. 

Pozostałe drużyny walczyły 
o zwycięstwo, a ostatecznie naj-
lepsi okazali się siatkarze XXL 
Volley Wrocław, którzy wyprze-
dzili Węglokoks Kraj Sp. Z o.o. 

KWK Boberek-Piekary oraz Tar-
tan Volley Team Lubin. Wygra-
nym drużynom zostały wręczo-
ne puchary burmistrza Miasta 
i Gminy Chocianów Tomasza 
Kulczyńskiego oraz indywidu-
alne nagrody dla najlepszych za-
wodników.

– Dziękuję zawodnikom za 
udział,  kibicom  za  wparcie, 
a partnerom za pomoc przy or-
ganizacji VIII Mistrzostw Pol-
ski Górników i Przyjaciół w Pił-
ce Siatkowej, bo bez tego wszyst-
kiego nie bylibyśmy świadkami 
tak prestiżowego turnieju – pod-
sumował Wojciech Chmielow-
ski, prezes Stowarzyszenia Mad-
ness.

1 listopada w chocianowskiej 
hali odbędzie się kolejna inicja-
tywa Stowarzyszenia Madness. 
Tym razem będą to III Mistrzo-
stwa  Chocianowa  Górników 
i Przyjaciół w piłce koszykowej.

 

Siatkarskie mistrzostwa w chocianowskiej hali 

O ficjalne  otwarcie 
turnieju  nastąpiło 
o godzinie 14, jed-
nak, aby móc wziąć 

w nim udział każdy zawodnik 
musiał dokonać wcześniejszej 
rejestracji. – Międzynarodowy 
Turniej Karate Tradycyjnego - 
XII Puchar Mistrza jest najważ-
niejszą imprezą karate tradycyj-
nego – mówi Wiesław Olewicz, 
sensei  klubu Karate Do Shoto-
kan ,,Sento-Kan”.

Chocianowski klub we Wro-
cławiu godnie reprezentowało 
9 zawodników i zawodniczek. 
Na szczególną uwagę zasługują 
przede wszystkim występy Pa-
tryka Pawlika, Hanny Kraszew-
skiej oraz Amelii Wolkowicz, 
którzy wywalczyli odpowiednio 
złoty, srebrny i brązowy medal. 

Oprócz nich, barw Karate 
Do Shotokan ,,Sento-Kan bro-
nili także: Nela Koperna, An-
na Roztoczyńska, Piotr Rozto-

czyński, Patryk Janowiak, Zofia 
Wróblewska i Piotr Markiewicz.

Warto  przypomnieć,  że 
w każdej chwili można dołą-
czyć do grona Chocianowskie-
go Klubu Karate. Zajęcia prowa-
dzone są we wtorki i w czwart-
ki o godzinie 17 w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Chociano-
wie (ul. Kasztanowa 5). Więcej 
informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 669 851 440.
� 

Pod koniec września 
w Hali Sportowej 
WKK Sport Center we 
Wrocławiu odbył się 
Międzynarodowy 
Turniej Karate 
Tradycyjnego - XII 
Puchar Mistrza. 
W tych prestiżowych 
zawodach bardzo 
dobrze 
zaprezentowali się 
sportowcy 
z chocianowskiego 
klubu Karate Do 
Shotokan ,,Sento-
Kan’’, którzy ze 
stolicy Dolnego 
Śląska przywieźli 
trzy medale. 
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Piłkarski awans Kusaka!
Podczas ostatniego zebrania 
Zarządu Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej 
została podjęta decyzja 
o zmianach w jednej 
z najważniejszych komisji 
w naszym województwie. 
Nowym członkiem Komisji ds. 
Rozgrywek Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej został 
chocianowianin Piotr Kusak. 

Piotr Kusak to osoba doskonale 
znana i lubiana w Chocianowie. Od 
wielu lat jest obsadowym w okręgu le-
gnickim oraz Członkiem Zarządu Ko-
legium Sędziów Legnica, a po zmia-
nach w strukturach, został także sze-
fem Wydziału Gier Podokręgu Legni-
ca. Od piątku pełnić będzie kolejną 
ważną funkcję w naszym regionie, 
ponieważ został oficjalnie powoła-
ny na członka Komisji ds. Rozgry-

wek Dolnośląskiego Związku Pił-
ki Nożnej i będzie zasiadał w eli-
tarnym, sześcioosobowym gronie.

To  jednak  nie  jedyne  zmia-
ny w Dolnośląskim Związku Piłki 
Nożnej. Ze stanowiska wicepreze-
sa została odwołana Maria Kajdan, 
a funkcję członka Wydziału Szko-
lenia stracił Piotr Piwowarczyk. Za-
stąpił go trener Grassroots Podokrę-
gu Legnica – Chrystian Serkies.   

Pięć goli 
Wolana 

w pierwszej 
lidze

Marcel Wolan jeszcze rok temu 
występował w barwach 

trzecioligowych rezerw Miedzi 
Legnica. Zimą piłkarz 

zrezygnował jednak z gry, po 
czym przeniósł się na halę 

i z miejsca stał się czołowym 
zawodnikiem klubu Madness 

Chocianów. Obecny sezon 
rozpoczął jeszcze lepiej, tyle że już 

w barwach pierwszoligowego 
Górnika Polkowice. 

W szystko wskazywało,  że Wolan 
wróci na trawiaste rozgrywki, a 
w kolejce po jego „usługi” stanę-
ło kilka zespołów. Ostatecznie bi-

twę wygrał ZZPD Górnik Lubin, który pozyskał 
zawodnika ze Stali Chocianów. Radość w stolicy 
polskiej miedzi nie trwała jednak zbyt długo, bo 
szybko okazało się, że Wolan wróci na halę. Podob-
nie jak kilku innych zawodników Madness Cho-
cianów, poszedł podobną drog,ą co trener zespo-
łu Grzegorz Nowak.

Nikt jednak nie spodziewał się, że Marcel Wo-
lan w tak imponujący sposób rozpocznie sezon. 
Piłkarz w dwóch pierwszych meczach zdobył pięć 
bramek i zasiadł się na fotelu lidera klasyfi kacji 
strzelców południowej grupy I Ligi Futsalu. Nie-
stety jego bardzo dobra dyspozycja nie znajduje 
potwierdzenia w zdobyczy punktowej polkowic-
kiego Górnika. Podopieczni trenerów Jeziornego 
i Nowaka jak na razie nie zdobyli jeszcze punk-
tów, przegrywając z Futsal Nowiny i Berland OSiR 
Komprachcice. 
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POZIOMO:
2.  Została wyremontowana na 

chocianowskim Rynku
4.  Najlepszy strzelec futsalowego 

Górnika Polkowice
6.  Jarmark, który odbędzie się 

w tym roku w Chocianowie
7.  Zbierają je dzieci z SP 

w Parchewie w ramach 
ogólnopolskiej akcji

9.  Rodzinne Ogrody Działkowe, 
które świętowały 3S·Iecie

10.  Stowarzyszenie, które 
organizowało VIII Mistrzostwa 
Polski Górników i Przyjaciół 
w Piłce Siatkowej

PIONOWO:
1.  Planeta ... · nowy Żlobek 

w Chocianowie
3.  Sołtys Roku Powiatu 

Polkowickiego
5.  Tradycyjna impreza 

organizowana przez ks. 
Stanisława Łobodziec

8.  Zdobył zloty medal 
w Międzynarodowym Turnieju 
Karate Tradycyjnego we 
Wrocławiu

CHOCIANOWSKA 
KRZYŻÓWKA

Czy 
wiesz, 
że 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chocianowcu poleca: 

CIASTO JOGURTOWE:

SMACZNEGO!

CIASTO KAKAOWE
Ogrzane jajka ubić z cukrem na puszystą i jasną masę 
(ok. 10 minut). W oddzielnej misce wymieszać mąkę 
z kakao, proszkiem do pieczenia i sodą. Przesiać przez 
sitko bezpośrednio do masy. Wlać olej i całość 
delikatnie zmiksować na jednolitą masę.
Wyłożyć do formy o wymiarach ok. 22x33 cm 
wyścielonej papierem do pieczenia i wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. Piec do 
suchego patyczka przez ok. 20 minut. Wyjąć i ostudzić, 
następnie przekroić poziomo na dwa blaty.
KREM
3 szklanki mleka zagotować. Do pozostałej szklanki 
mleka wsypać dwa budynie, cukier i mąkę. Wymieszać 
rózgą na jednolitą masę. Wlewać stopniowo do 
gotującego się mleka i jednocześnie mieszać 
energicznie rózgą. Gotować przez ok. 2 minuty (budyń 
ma się zagotować). Całkowicie ostudzić np. na dworze 
lub w misce z zimną wodą.

Cukierki Michałki zmielić w melakserze lub drobno 
posiekać, wymieszać z kakao.
Miękkie masło utrzeć (ubić) na puszysto, następnie 
stopniowo dodawać rozdrobnione cukierki cały czas 
ubijając (odłożyć ok. pół szklanki cukierków do 
dekoracji wierzchu).
Następnie dodawać stopniowo po kilka łyżek 
chłodnego budyniu cały czas ubijając krem.
Spód ciasta włożyć z powrotem do formy, nasączyć 
połową mieszanki kawy i alkoholu, wyłożyć dżem 
a następnie krem. Przykryć drugą połową ciasta 
i ponownie nasączyć.
WIERZCH
Zimną śmietankę 30% ubić z cukrem pudrem i cukrem 
wanilinowym na sztywno. Pod koniec dodać śmietan-
fix i chwilę razem pomiksować.
Wyłożyć na ciasto i posypać odłożonymi, 
rozdrobnionymi cukierkami. Wstawić do lodówki, 
najlepiej na całą noc.

SKŁADNIKI:
 1 kubeczek (180 g) jogurtu naturalnego
 2,5 kubeczka przesianej mąki
 1,5 kubeczka cukru
 3/4 kubeczka oleju
 3 jajka

 1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią
 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
 szczypta soli

 Dodatkowo: masło i bułka tarta do wysmarowania 
formy, cukier puder

SKŁADNIKI:
 6 jajek (ogrzane)
 3/4 szklanki cukru
  1 szklanka mąki 

pszennej
 3 łyżki kakao
  1 łyżeczka proszku 

|do pieczenia
 1/2 łyżeczki sody
 1/2 szklanki oleju

PRZEPIS NA MICHAŁKA

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jogurt wlewamy do miski. Wbijamy jajka. Kubeczek po 
jogurcie myjemy i odmierzamy nim pozostałe 
składniki. Dodajemy cukier z wanilią, sól i proszek do 
pieczenia. Dokładnie mieszamy dużą łyżką (nie 
miksujemy!) na gładką masę bez grudek.

Tortownicę o średnicy 26 cm smarujemy masłem 
i wysypujemy bułką tartą. Wylewamy ciasto, 
wyrównujemy. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego 
do 190 stopni i pieczemy przez 30-35 minut do 
suchego patyczka. Przed podaniem ciasto posypujemy 
cukrem pudrem. Smacznego!

NA NOWEJ STRONIE CHOCIANOW.PL ZNAJDZIESZ:

 ROZKŁAD BEZPŁATNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ,

 ODNOŚNIK DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ,

 NAJNOWSZE WYDARZENIA Z GMINY I REGIONU,

  BEZPŁATNE OGŁOSZENIA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

- MOTORYZACJA
- NIERUCHOMOŚCI
- PRACA
- DOM I OGRÓD
- ELEKTRONIKA
- ODZIEŻ
- DLA DZIECI
- SPORT I HOBBY
- INNE


