
Pierwszy Konwent 
Sołtysów 
Takiego wydarzenia w gminie Chocianów 
jeszcze nie było. Po raz pierwszy 
w historii odbył się Konwent Sołtysów. 
Nie obyło się bez problemów, jednak 
ostatecznie obecni po spotkaniu są pełni 
nadziei na dalszą współpracę z Tomaszem 
Kulczyńskim.  Str. 5

Zmiany kadrowe
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PARK 
MIEJSKI 
ZNÓW 
TĘTNI 
ŻYCIEM!

Do sporych zmian kadrowych doszło 
w czwartoligowej Stali Chocianów. Zespół 
opuściło kilku zawodników, a wśród nich 
Marcel Wolan, który najpierw przeniósł się do 
ZZPD Górnika Lubin a następnie podpisał 
umowę z pierwszoligowym zespołem futsalu 
z Polkowic.
 Str. 10

Po raz drugi 
pobawią się na 
Traktor-jadzie
Wielkimi krokami zbliża się impreza, która 
z miejsca zyskała sympatię mieszkańców 
całej gminy Chocianów. W programie m.in. 
wystawa maszyn rolniczych, zawody 
sprawnościowe, gry, zabawy i konkursy z 
nagrodami, a także darmowe atrakcje dla 
dzieci oraz dorosłych.  str. 9

  Muzyka klasyczna zawładnęła 
Chocianowem w sierpniowe weekendy. 
Każdego wieczoru dziesiątki mieszkańców 
pojawiają się w parku Miejskim, gdzie 
w specjalnej strefie relaksu mogą odpocząć po 
ciężkim tygodniu pracy. 

K olejna inicjatywa Burmi-
strza Tomasza Kulczyń-
skiego okazała się strza-
łem w dziesiątkę, o czym 

przekonuje się coraz więcej miesz-
kańców Chocianowa. Zgodnie 
z obietnicą wyborczą, chocianowski 
park coraz mniej kojarzy się z oso-
bami pijącymi tam alkohol, a coraz 

bardziej z możliwością spędzania 
tam wolnego czasu.

– Obiecałem, że większość ini-
cjatyw odbywać się będzie w na-
szym parku i tak też się dzie-
je. Początkowo wiele osób by-
ło sceptycznie do tego nasta-
wionych, ale cieszę się, że uda-
ło nam się te osoby przekonać – 

mówi Tomasz Kulczyński, bur-
mistrz Chocianowa.

Spore wrażenie zrobiło także 
oświetlenie parku, dzięki któremu 
na co dzień mieszkańcy Chociano-
wa mogą całymi rodzinami spokoj-
nie udać się na spacer.
 STR. 8

CBA SPRAWDZA KOWALSKĄ?
JAK UDAŁO NAM SIĘ DOWIEDZIEĆ, DO URZĘDU 
MIASTA I GMINY CHOCIANÓW DOTARŁO PISMO 

Z CENTRALNEGO BIURA ANTYKORYPCYJNEGO WE 
WROCŁAWIU. CBA DOPYTUJE O INFORMACJE 

DOTYCZĄCE RADNEJ POWIATOWEJ, A ZARAZEM ŻONY 
BYŁEGO BURMISTRZA CHOCIANOWA.             STR. 2
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CBA dotarło  
do Chocianowa
Jak udało nam się 
dowiedzieć, w ostatnich 
dniach do Urzędu 
Miasta i Gminy 
Chocianów dotarło 
pismo z Centralnego 
Biura Antykorypcyjnego 
we Wrocławiu. 
CBA dopytuje się 
o informacje dotyczące 
radnej powiatowej, 
a zarazem żony byłego 
burmistrza Chocianowa.

Według naszych informa-
cji chodzi m.in. o grunty, które 
są jej własnością oraz prowa-
dzenie działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mie-
nia gminy. Niewykluczone, że 
CBA przyjrzy się także mieniu, 
który mogło podlegać zbyciu 
w drodze przetargu.

Jeśli te informacje się po-
twierdzą to może oznaczać 
to polityczny koniec bardzo 
wpływowego małżeństwa. 
Szczególnie, że niewykluczo-
ne iż to dopiero początek roz-
liczeń działalności poprzed-
nich władz gminy Chocia-
nów. 

Będzie zmiana przepisów
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zmieni się organizacja ruchu w chocianowskim 
Rynku. – Zgodnie z sugestiami mieszkańców, podjąłem działania mające na celu zmianę 
obowiązujących przepisów prawa ruchu drogowego w Rynku – mówi Tomasz Kulczyński, Burmistrz 
Chocianowa.

Obecne tabliczki, które 
zostały zamontowane wie-
le lat temu, nie spełniają 
już swojej funkcji. Dlatego 
też pracownicy chocianow-
skiego magistratu na proś-
bę burmistrza rozpoczęli 
pracę nad nową organiza-
cją ruchu w tej części miata. 

– Dzięki zmianom po-
zbędziemy się przypadko-
wych wjazdów pojazdów 
na plac Wolności – podkre-
śla Tomasz Kulczyński.

Od tej pory pojawi się zapis, 
który w jednoznaczny sposób 
uniemożliwi wjazd osób bez 
zezwoleń, z wyjątkiem służb 
komunalnych i służb uprzy-
wilejowanych.  

Kulczyński:  
Nie mozemy bać się 
trudnych decyzji 
W listopadzie minie rok, odkąd 
w wyborach samorządowych 
mieszkańcy gminy Chocianów misję 
kierowania samorządem powierzyli 
Tomaszowi Kulczyńskiemu. 
W przeciągu tych kilku misięcy 
udało się przeprowadzić wiele 
zmian, o których rozmawialiśmy 
z obecnym burmistrzem 
Chocianowa.
 Rozmawiamy pod ko-
niec wakacji, które przy-
najmniej w teorii powinny 
być czasem odpoczynku. 
Trzeba przyznać jednak, 
że w Chocianowie wiele się 
w tym czasie działo. 

– Gmina Chocianów jest 
w takim miejscu, jakim jest. 
Tutaj nie ma czasu na odpo-
czynek, ponieważ przed na-
mi bardzo dużo pracy, by do-
gonić gminy, które szczegól-
nie pod względem pozyski-
wania środków uciekły dość 
mocno. Cieszę się, że udało 
nam się w mieszkańcach wy-
zwolić pozytywną energię, 
dzięki czemu nasza współ-
praca jest z każdym dniem 
jeszcze lepsza.
 Wspomniał pan o pozy-
tywnej energii, jaką udało 
się wyzwolić wśród miesz-
kańców. Można określić 
dokładnie moment, w któ-
rym to się wydarzyło?

– Moim zdaniem były to 
Chocianowskie Dni Jagody. 
Przed ich rozpoczęciem sły-
szałem wiele cierpkich słów 
od osób, które bały się orga-
nizacji tej imprezy w parku 
Miejskim. Ja byłem pewny, że 
to idealna lokalizacja dla ta-
kiego wydarzenia, dlatego nie 
ugiąłem się pod presją. Z per-
spektywy czasu mogę powie-
dzieć, że to był strzał w dzie-
siątkę. Mieszkańcy Chocia-
nowa zrozumieli, że nie ma 
się co bać odważnych de-
cyzji. Z roku na rok, najważ-
niejsza chocianowska impre-
za traciła na swojej randze 
w regionie, a nam się udało 
już teraz odwórcić ten trend. 
Tak jest w całej gminie, gdzie 
stawiamy na innowacyjne 
rozwiązania, dzięki czemu 
udaje nam się w szybkim tem-
pie rozwijać nasz Chocianów.
 Minęło kilka miesięcy od 
momentu, gdy objął pan 

urząd burmistrza Chocia-
nowa. Co można uznać za 
największy sukces Toma-
sza Kulczyńskiego w tym 
czasie?

– Z całą pewnością to, że 
szybko udało nam się wpro-
wadzić bezpłatną komunika-
cję, dzięki której mieszkańcy 
niemal całej gminy mogą już 
swobodnie poruszać się po-
między Chocianowem a Lu-
binem. Jesteśmy na ostatniej 
prostej negocjacji z gminą Po-
lkowice w sprawie połączeń 
do miasta powiatowego, więc 
w najbliższym czasie włączy-
my kolejne miejscowości do 
sieci bezpłatnej komunikacji.
 Największa porażka?

– Brak jakiejkolwiek współ-
pracy z niektórymi radnymi. 
Niestety na to nie mam wpły-
wu, ponieważ wielokrotnie 
wyciągałem do nich rękę. Za-
praszałem na spotkania, jed-
nak jeśli jesteśmy świadka-
mi sytuacji, jakie miały miej-
sce na Konwencie Sołtysów 
to robi się po prostu przykro. 
Wszyscy zgromadzeni poza 
radnymi Anną Pichałą i Pio-
trem Piechem proszą o niena-
grywanie ich, a oni nie reagu-
ją i dalej brną w tym kierunku. 
Czasami mam wrażenie, że za 
często próbują się oni wzoro-
wać na części osób zasiadają-
cych w Sejmie, gdzie dyskusję 
w niektórych momentach są 
poniżej jakiejkolwiek krytyki.
 Uciążliwa opozycja to 
największy problem tej ka-
dencji?

– Nie twierdzę, że są 
uciążliwi ale nie zgadzam się 
na takie standardy i dopó-
ki będę burmistrzem to na 
pewno nie pozwolę, by kilka 
osób w taki sposób uprawia-
ło politykę. W mojej ocenie 
oni robią wszystko, by para-
liżować naszą pracę. Dzie-
siątki bezsensownych pism, 
przypisywanie sobie zasług 
czy nagrywanie na każdym 
kroku to ich sposób na prze-
trwanie. Taką drogę wybra-
li jako radni, a najlepszą we-
ryfikacją ich działań będą 
wybory. Uważam, że wtedy 
mieszkańcy w odpowiedni 
sposób podsumują zarówno 
moją działalność, jak i każ-
dego z piętnastki radnych.
 Przejdźmy jednak do te-
go, co udało się już zreali-
zować. Pierwsze miesią-
ce są z reguły trudne dla 
osób, które obejmują taki 
urząd. Czy tak faktycznie 
było tak ciężko?

– Z tą tezą muszę się zgo-
dzić, ponieważ w pierwszych 
miesiącach wiele spraw się za-
łatwia, jednak nie widać te-
go efektów. To nie jest tak, że 
wszystko da się zrealizować 

niczym za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. Każda de-
cyzja to procedury i terminy, 
których musimy się trzymać. 
Teraz widać to doskonale, bo 
w ostatnich tygodniach regu-
larnie odbieramy promesy za 
konkursy, do których starto-
waliśmy na początku kaden-
cji. Zastaliśmy urząd prak-
tycznie bez żadnych doku-
mentacji, które pozwoliły-
by nam na ubieganie się 
o środki zewnętrzne. W tym 
miejscu chciałbym podzięko-
wać wszystkim moim współ-
pracownikom, ponieważ wie-
lokrotnie zostawali w pracy po 
godzinach, byśmy mogli się 
cieszyć z tych dofinansowań.
 Pomimo natłoku obo-
wiązków, znajduje pan 
czas dla mieszkańców.

– Nie wyobrażam sobie, by 
było inaczej. Co wtorek przyj-
muje mieszkańców Chociano-
wa, zaś na wsiach regularnie 
organizujemy spotkania. Czę-
sto pojawiam się także na róż-
nych wydarzeniach, które od-
bywają się w naszej gminie. 
To pozwala nam być w stałym 
kontakcie z ludźmi, dla których 
pracujemy. Wiem doskona-

le, że nic nie zastąpi rozmowy 
a musimy pamiętać, że najważ-
niejsi są właśnie mieszkańcy.
 Jakie tematy najczęściej 
poruszane są na takich 
spotkaniach?

– Inne są potrzeby miesz-
kańców Chocianowa, a inne 
ludzi mieszkających w ościen-
nych miejscowościach. W mie-
ście mamy osiedla, gdzie wciąż 
brakuje podstawowej infra-
struktury jak place zabaw, ko-
sze na śmieci czy latarnie, zaś 
na wsi z całą pewnością naj-
większymi problemami są 
braki chodników no i wciąż 
w wielu przypadkach bra-
ki w temacie wody. Tych bra-
ków jest oczywiście zdecydo-
wanie więcej, ale możemy tak 
opowiadać i opowiadać. Sta-
ramy się konsekwentnie zmie-
niać Gminę Chocianów po-
kazując, że dla nas mieszkań-
cy miasta są tak samo ważni 
jak Ci ze wsi. Wierzę, że gdy 
za kilka lat podsumujemy 
sobie nasze działania to bę-
dziemy mogli powiedzieć, że 
„czas na zmiany” stał się fak-
tem i udało nam się poprawić 
funkcjonowanie naszego sa-
morządu.  



  3

 Łączna 
kwota promes 
wręczonych 
gminom z okręgu 
legnickiego 
to ponad 500 
tysięcy zł.

Uczcili pamięć Powstania Warszawskiego
Chocianów w tym 
roku przyłączył się 
do obchodów 75. 
rocznicy Powstania 
Warszawskiego. 
Główna ceremonia 
miała miejsce na 
placu Wolności, gdzie 
pojawił się gospodarz 
- burmistrz Tomasz 
Kulczyński.

W uroczystości brali 
również udział mieszkań-
cy, zaproszeni goście, soł-
tysi, poczty sztandarowe, 
ksiądz Dziekan wraz z księż-
mi. Mieszkańcy miasta 

i gminy Chocianów złoży-
li hołd poległym w Powsta-
niu Warszawskim. O godzi-
nie 17, czyli godzinie „W” 
zabrzmiały syreny i zapali-
ły się flary biało-czerwone.

Przed apelem rozdawa-
ne były przypinki oraz tekst 
hymnu, który potem został 
odśpiewany przez wszyst-
kich gości oraz chór para-
fialny. Złożono symbolicz-
ne wiązanki kwiatów we-
dług wytyczonej kolejno-
ści. Jako pierwszy złożył 
kwiaty przedstawiciel Or-
ganu Wykonawczego Bur-
mistrz Miasta i Gminy Cho-

cianów wraz z małżonką. 
Po ceremonii wszyscy udali 
się na mszę świętą, która zo-
stała odprawiona w koście-
le pw. Św. Józefa Robotnika 
na Rynku w Chocianowie, 
o godz. 18.

W tym roku obchodzimy 
75. rocznicę wielkiego zbroj-
nego zrywu narodowego 
– Powstania Warszawskie-
go. Miało trwać kilka dni, 
a trwało ponad dwa miesią-
ce. Po 63 dniach zaciekłych 
walk powstanie zakończyło 
się kapitulacją – 2 paździer-
nika 1944 roku.

 

W  okręgu le-
g n i c k i m 
otrzymało 
je dziewięt-

naście gmin, a wśród nich 
gmina Chocianów. Fun-
dusze zostały pozyskane 
na „Wsparcie aktywności 
mieszkańców wsi Chocia-
nowiec przez odnowienie 
świetlicy wiejskiej Wiejskie-
go Ośrodka Kultury wraz 
z terenem rekreacyjnych”. 

Na realizację tego zadania 
w ręcę Burmistrza Toma-
sza Kulczyńskiego wręczo-
no promesę o wartości 20 
916,00 złotych.

– Zgodnie z obietnica-
mi, pozyskujemy kolejne 
środki z różnych źródeł. 
Nie osiadamy jednak na 
laurach i konsekwentnie 
tworzymy następne pro-
jekty, by nadrabiać wielo-
letnie zaniedbania w tym 

aspekcie – mówi Tomasz 
Kulczyński , burmistrz 
Chocianowa.

Konkurs „Odnowa Dol-
nośląskiej Wsi” organizo-
wany jest już po raz 13, a je-
go najważniejszym założe-
niem jest rozwój obszarów 
wiejskich, poprzez m.in. 
aktywizację społeczności 
lokalnych, rozwój kultury, 
ochronę dziedzictwa naro-
dowego czy poprawę ładu 

przestrzennego. Program od 
kilku lat przynosi olbrzymie 
korzyści społecznościom lo-
kalnym.

W spotkaniu udział wzię-
li przedstawiciele gmin, m. 
in. wójtowie, burmistrzo-
wie, sołtysi i urzędnicy. 
Łączna kwota promes wrę-
czonych gminom z okręgu 
legnickiego to ponad 500 
tysięcy zł.

  

Chocianów  
z promesą
Chocianów 
odwiedzili 
najważniejsi 
samorządowcy 
z całego 
regionu. To 
właśnie w 
naszym mieście 
odbyła się 
ceremonia 
wręczenia 
promes przez 
marszałka 
województwa 
dolnośląskiego 
Cezarego 
Przybylskiego.
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Kolejni mieszkańcy 
dzielą się posiłkiem
Od jakiegoś czasu można przyłączyć się do 
wspaniałej akcji z inicjatywy burmistrza 
Tomasza Kulczyńskiego oraz radnego 
Piotra Wandycza, która ma na celu zakup 
dania z oferty restauracji i dzięki już 
opłaconemu rachunkowi podzieleniu 
się z drugą osobą całkiem darmowym 
posiłkiem.

– Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Ludzie chętnie od-
wiedzają restaurację. Pierwsze paragony rozeszły się w eks-
presowym tempie. Najczęściej z akcji korzystają osoby potrze-
bujące, których na co dzień nie stać na zakup ciepłego, treści-
wego posiłku. Mamy nadzieję, że z dnia na dzień liczba osób 
o dobrym sercu będzie wzrastać, ponieważ bardzo często lu-
dzie przychodzą i pytają o darmowy posiłek - mówią zgodnie 
pracownicy restauracji Kuźnia Smaku.
W tym tygodniu do akcji „Podziel się posiłkiem” 
dołączył pan Marian Ryczko, mieszkaniec Szklar 
Dolnych i członek Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Chocianowie.
– Bardzo cieszę się, że pomysł zrodził się właśnie w Chocia-
nowie. Potrzebne są nam takie miejsca, aby wspomóc potrze-
bujących. Cieszy mnie również zainteresowanie mieszkańców. 
Moim zdaniem inne restauracje w mieście powinny również 
przyłączyć się do akcji, przecież to nic nie kosztuje, a daje ta-
kie możliwości – uważa Marian Ryczko.
Pan Marian zapewniał również, że to nie są jego ostatnie od-
wiedziny i przynajmniej raz w miesiącu zawita do restauracji 
Kuźnia Smaku, aby zakupić posiłek i powiesić już opłacony 
paragon na specjalnej tablicy.   

 Na bieżąco monitujemy stan dróg 
w gminie Chocianów i sukcesywnie 
staramy się je remontować, jednak 
nie jest to dla nas satysfakcjonujące – 
mówi Tomasz Kulczyński, burmistrz 
Chocianowa.

Dobry Duszek zawita 
do Chocianowca
Zgodnie z zapowiedziami, 
w naszej gminie pojawił 
się kolejny Dobry Duszek. 
W czerwcu, w trakcie Dni 
Jagody, ukazała się pierwsza 
fi gurka, która na stałe została 
zamontowana na Rynku. 

Postać duszka przypadła do gu-
stu mieszkańcom i nawe nadano jej 
nazwę „Jagódka”. Teraz gotowy jest 

już  kolejny, który pojawi się pod-
czas tegorocznej Traktor-jady.

Wspomniana impreza zbliża 
się wielkimi krokami, dlatego bur-
mistrz Tomasz Kulczyński zade-
cydował o stworzeniu kolejnego 
dobrego duszka, który pojawi się 
w gminie Chocianów.

– Podczas spotkań z mieszkań-
cami, podkreślają oni, że mają na-
dzieje na kolejne takie inicjatywy. 

W związku z tym, że ubiegłorocz-
na edycja Traktor-jady okazała się 
strzałem w dziesiątkę, postanowi-
liśmy stworzyć drugiego Dobre-
go Duszka i ulokować go wła-
śnie w Chocianowcu – mówi To-
masz Kulczyński, burmistrz Cho-
cianowa.

Wszystko wskazuje na to, że 
gmina Chocianów chce pójść tro-
pem wielu innych samorządów 

w Polsce, które koja-
rzą się z konkretnymi 
postaciami. Przypo-
mnijmy, że obok Do-
brego Duszka w Ryn-
ku, podczas Chocia-
nowskich Dni Jago-
dy przygotowano rów-
nież specjalny pokaz du-
chów w oknach pałacu Par-
ku Miejskiego.   

Z  uwagi na to, że są to 
drogi gruntowe wy-
równano na nich 
nierówności i wysy-

pano kruszywo drogowe. Jak 
przekonuje burmistrz Kul-
czyński, spora zasługa w tym 
radnej Doroty Kehle.

– Na bieżąco monitujemy 
stan dróg w gminie Chocia-
nów i sukcesywnie staramy 
się je remontować, jednak 
nie jest to dla nas satysfakcjo-
nujące. Chcemy pozyskiwać 

środki zewnętrzne, by wyko-
nywać kompleksowe pracę na 
poszczególnych odcinkach 
– mówi Tomasz Kulczyński, 
burmistrz Chocianowa.

Przypomnijmy, że jedną 
z takich dróg, która docze-
ka się większego remontu jest 
odcinek na Zagórze, na któ-
rą gmina Chocianów pozy-
skała środki zewnętrzne. Re-
montu doczekały się również 
drogi na wsiach, m.in. w Mi-
chałowie.

– Cieszę się, że ciężki sprzęt 
dociera w najdalsze regiony 
naszej gminy. Wszystko, dzię-
ki współpracy z burmistrzem 

Kulczyńskim i rozmowach 
z poszczególnymi sołtysami – 
dodaje Paweł Bujak, radny Ra-
dy Miejskiej w Chocianowie.  

drogi Okres wakacyjny jest 
bardzo dobrym 
terminem na 
wszelakie remonty, 
ponieważ wiele osób 
wyjeżdża na urlop 
i spędza czas poza 
miastem. Tym razem 
Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
wykonał prace 
remontowe na 
drogach: Zielonej, 
Głogowskiej wraz 
z połączeiem tych ulic, 
czyli ulicą Leśną.

Remontują 

w Polsce, które koja-
rzą się z konkretnymi 
postaciami. Przypo-
mnijmy, że obok Do-
brego Duszka w Ryn-
ku, podczas Chocia-
nowskich Dni Jago-
dy przygotowano rów-
nież specjalny pokaz du-
chów w oknach pałacu Par-
ku Miejskiego.   
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Chocianowianin 
w finale
Magazyn Akwarium wspólnie z Biotope Team Poland ogłosił największy 
i po raz pierwszy w Polsce (dwuetapowy) konkurs na aranżację akwarium 
biotopowego – POLISH BIOTOPE CONTEST 2019. Wśród fi nalistów znalazł się 
chocianowianin Damian Kucharczyk.

Eliminacje trwały od 1 
lutego do 30 kwietnia. Do 
zgłoszenia były potrzebne 
zdjęcia akwarium oraz jego 
szczegółowy opis. Do fi na-
łu wchodziło tylko 6 osób. 
Wśród nich znalazł się cho-
cianowianin Damian Ku-

charczyk, który zaprezen-
tował w akwarium bio-
top afrykańskiego Jezio-
ra Malawi. Finał odbędzie 
się 13-15.09.2019 podczas 
Międzynarodowych Tar-
gów Zoologicznych Pet Fa-
ir w Łodzi.

W fi nale każdy uczestnik 
ma za zadanie stworzyć aran-
żacje biotopu w 60-litrowym 
zbiorniku, którą sam wymy-
ślił. Z naszych informacji 
wynika, że zbiornik stworzo-
ny został na bardzo wysokim 
poziomie.  

Kolejne przyłącza PWK
Kolejne budynki we wsiach Raków oraz Szklary Dolne 
będą mogły korzystać z wody pitnej z sieci wodociągowej. 
To efekt kolejnych prac Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
Kanalizacyjnego w Chocianowie.
W pierwszych dniach sierpnia spółka wyko-
nała blisko 100 mb sieci wodociągowej 
w Szklarach Dolnych. Dzięki tej inwestycji 8 
potencjalnych odbiorców będzie mogło ko-
rzystać z wody. PWK podaje, że pierwszy bu-
dynek został już przyłączony. Prace wykony-
wane były metodą przewiertu sterowanego, 
aby nie naruszyć konstrukcji nawierzchni bi-
tumicznej, a tym samym nie zwiększać kosz-
tów przedsięwzięcia.

Przyłącza doczekały się także kolejne budyn-
ki we wsi Raków. Gospodarstwa te musiały 
dłużej czekać niż poprzednie, ponieważ nale-
żało opracować dokumentację i uzyskać zgo-
dę od zarządcy drogi powiatowej na jej przej-
ście. I tym razme spółka wykorzystywała 
urządzenie do przecisku pod drogą bez naru-
szenia konstrukcji.
Kolejne przyłączenia budynków zaplanowane 
są na wrzesień.  

N iestety dzisiejszy 
Konwent Sołty-
sów został prze-
rwany z uwa-

gi na niedopuszczalne i ka-
rygodne zachowanie radnej 
sołtys i radnego opozycyjne-
go z obszaru miejskiego, któ-
rzy nie uszanowali woli osób 
uczestniczących w spotkaniu 
pomimo kierowanych próśb 
– napisał na swoim profi-
lu Tomasz Kulczyński, bur-
mistrz Chocianowa.

Według relacji świadków 
wydarzenia, chodziło o na-
grywanie uczestników spo-
tkania. Nie zgadzali się na 
to wszyscy obecni i pomimo 
apeli m.in. sołtysów, radni 
Pichała oraz Piech nie prze-
stawali tego robić. W takim 
przypadku decyzja mogła 
być tylko jedna - uczestnicy 
Konwentu Sołtysów podjęli 
decyzję o przełożeniu go na 

inny termin. – Chcemy zmie-
niać wspólnie naszą gminę, 
ale apeluję o poszanowanie 
swobody rozmowy – doda-
je radny Paweł Bujak, który 
pełni również funkcję sołty-
sa wsi Żabice.

Kilka dni później odbyło 
się kolejne posiedzenie Kon-
wentu Sołtysów, tym razem 
bez radnych Pichały i Piecha. 
Rozmowa odbywała się 
w zdecydowanie lepszej 
atmosferze, a głównym za-
interesowanym udało się 
zrealizować cały plan. 

– Cieszę się, że niczym 
niezakłócona dyskusja za-
owocowała cennymi uwaga-
mi i planami rozwoju, które 
mam nadzieje zostaną zre-
alizowane w porozumieniu 
z sołtysami obecnej kaden-
cji – podsumował burmistrz 
Chocianowa. 

 

Sołtysi chcieli spotkania, 

To nie tak miało wyglądać. Kolejna 
pozytywna inicjatywa burmistrza 
Tomasza Kulczyńskiego została 
zniszczona przez opozycyjnych 
radnych Annę Pichałę i Piotra 
Piecha. Miał być dialog 
burmistrza, sołtysów 
i pracowników urzędu ale 
ostatecznie spotkanie musiało 
zostać przerwane przez bezczelne 
nagrywanie dwójki 
wymienionych radnych.

ale bez nagrywania 
przez opozycję 
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o poszanowanie swobody rozmowy
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S ołectwa gminy Cho-
cianów rywalizowa-
ły w konkursie na 
najpiękniejszy wie-

niec dożynkowy, a o część 
artystyczną dbał Zespół Fol-
korystyczny „Echo”. Osta-
tecznie główna nagroda po-
wędrowała do wsi Szklary 
Dolne, która za zwycięstwo 
została nagrodzona czekiem 
w wysokości tysiąca złotych. 
Podobną nagrodę otrzymały 
również sołectwa wsi Pogo-
rzeliska i Brunów. Wyróż-
nienie trafiło także do sołec-
twa wsi Chocianowiec, 
które przygotowało 
wieniec w kształ-
cie traktora.

– Świę to 
plonów to 
c o r o c z n e 
podzięko -
wanie rol-
n i kom z a 
t rud zwią -
zany z pra-
c a m i  p o l o -
wymi. Zależało 
nam na tym, by ob-
chodzono je w tradycyj-
ny ludowy sposób, z po-
szanowaniem staropol-
skich obyczajów – mówi 
Tomasz Kulczyński, bur-
mistrz Chocianowa.

Oprócz kon-
kursu na najpięk-

niejszy wieniec, pomiędzy 
sołectwami trwała rywaliza-
cja w konkursie kulinarnym, 
w którym najwyższe miej-
sca zajęły sołectwa ze Szklar 

Dolny, Jabłonowa, Chocia-
nowca i Żabic a także Stowa-
rzyszenie Rękodzieła Ziemi 
Chocianowskiej.

Tegoroczne Gmin -
ne Dożynki odbywają się 
w Szklarach Dolnych, a ich 
gospodarzem jest sołtys 
Dorota Janusz oraz rada 
sołecka. Wśród osób mocno 
zaangażowanych znalazł się 
również radny Paweł Baran. 
– Jestem bardzo wdzięcz-
ny wszystkim osobom, któ-
re pomagały przy organiza-

cji tego przedsięwzięcia. My-
ślę, że stanęliśmy na wysoko-
ści zadania i pokazaliśmy, że 
mieszkańcy Szklar Dolnych 
są naprawdę dobrze zorgani-
zowani – podkreślał.

O godzinie 17 na specjal-
nie przygotowanej scenie po-
jawił się zespół Defis, który 
rozgrzał mieszkańców gmi-
ny Chocianów. O godzinie 
19:30 rozpoczęła się zabawa 
taneczna z muzyką lat 80., 
która potrwała do późnych 
godzin wieczornych.  

Chocianowskie Święto 
Plonów w Szklarach Dolnych
Gospodarzem 
tegorocznego 
Święta Plonów 
w gminie 
Chocianów były 
Szklary Dolne. 
Po mszy świętej 
na terenach 
rekreacyjno-
sportowych 
rozpoczęły się 
obrzędy 
dożynkowe, 
w których wziął 
udział 
burmistrz 
Tomasz 
Kulczyński.
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Polityczna 
agitacja na 
Gminnych 
Dożynkach
Anna Pichała wystartuje 
w wyborach do Sejmu z listy 
Koalicji Obywatelskiej. Nie od dziś 
wiadomo, że radna z Parchowa jest 
bliską znajomą Piotra Borysa, lidera 
Platformy Obywatelskiej w naszym 
regionie. Oboje zbierali podpisy 
podczas gminnego święta, którym 
bez wątpienia są dożynki.

Chocianowska radna wielokrotnie podkreślała, że 
jest osobą bez powiązań partyjnych, choć już 
w kampanii samorządowej pokazywała się w oto-
czeniu prominentnego działacz Platformy Obywa-
telskiej Rafała Trzaskowskiego. Wtedy mówiła, że 
startuje z własnego komitetu, by realizować własne 
plany.
„Romans” z Platformą Obywatelską powraca przed 
wyborami parlamentarnymi, bo teraz Pichała jest 
już oficjalnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej do 
Sejmu. Wspólnie z liderem Platformy Obywatelskiej 
prowadziła kampanię wyborczą podczas Gminnych 
Dożynek, o czym na swoim profilu poinformował 
Piotr Borys.
„Dożynki w #SzklaryDolne gmina #Chocianów . 
Tradycja wieńców, wypieków, prezentacje Kół Go-
spodyń Wiejskich. Jesteśmy i rozmawiamy z Anna 
Pichała #KoalicjaObywatelska #druzynaJutra” - 
napisał lider Platformy Obywatelskiej w okręgu le-
gnickim.
Swojego niezadowolenia z takiej sytuacji nie ukry-
wali pozostali radni, którzy byli obecni na Gminnych 
Dożynkach w Szklarach Dolnych. Nie ma co czaro-
wać, że wśród nich są osoby popierające Prawo 
i Sprawiedliwość czy Bezpartyjnych Samorządow-
ców, jednak nikomu nie wpadło do głowy, by agito-
wać na tradycyjnym święcie plonów.
Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy Anna Pichała nie 
liczy się ze zdaniem innych. Przypomnijmy, że kilka 
dni temu kandydatka Koalicji Obywatelskiej nie za-
reagowała na prośby sołtysów wsi z gminy Chocia-
nów, przez co przerwany został Konwent Sołtysów 
organizowany przez burmistrza Tomasza Kulczyń-
skiego. 

Chocianowskie Święto 
Plonów w Szklarach Dolnych
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Bookcrossing 

dotarł  
do 
Chocianowa
Kolejna, tym razem 
ogólnoświatowa akcja, 
dotarła do Chocianowa. 
Bookcrossing, czyli 
dzielenie się książkami 
z innymi jest bardzo 
ciekawym pomysłem. 
Zgodnie z zamysłem 
osoba zostawia swoją 
książkę w miejscach 
publicznych, może ją 
również zamienić na inną 
czy też po przeczytaniu 
przekazać kolejnym 
osobom.

Z angielskiego można tłumaczyć to 
jako: „krążąca książka”. To niekon-
wencjonalna forma popularyzowa-
nia książek i czytelnictwa poprzez 
nieodpłatne ich przekazywanie me-
todą „podaj dalej”. Idea krążącej 
książki narodziła się w Stanach Zjed-
noczonych w 2001 roku i ma coraz 
więcej zwolenników w Polsce.
W Chocianowie pojawiły się już dwie 
półki - w Urzędzie Miasta i Gminy 
oraz w bibliotece. Możliwe, że już 
niedługo powstaną nowe punkty 
w mieście. Pomysł jednoczy miło-
śników czytania i pozwala dzielić się 
książkami. Zasady są proste: przy-
nieś książkę, zostaw, zabierz inną, 
odłóż na dowolną półkę bookcros-
singową.
Niedługo okaże się czy pomysł 
przyjmie się w Chocianowie i zyska 
popularność tak jak w innych mia-
stach. Niemniej jednak już wzbudza 
zainteresowanie mieszkańców.

Watra po raz 39.
Po raz 39. w Michałowie odbyła się „Łemkowska Watra na 

Obczyźnie”. Zgodnie z tradycją rozpalono watrę i jak co 
roku ogień płonąć miał do zakończenia imprezy. Złożono 
również kwiaty w hołdzie ofiarom wydarzeń z 1947 roku 
i upamiętniające przesiedlenie Łemków m. in. przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz radnych Pawła 
Bujaka i Piotra Wandycza.

Łemkowska Watra 
na Obczyźnie w Mi-
chałowie jest imprezą 
cykliczną i odbywa się 
każdego roku w pierw-

szy weekend sierpnia. 
Poświęcona jest tradycji 

i muzyce łemkowskiej, da-
jących szansę na autopre-

zentację mniejszości, komu-
nikację i wzmacnianie jej po-

czucia tożsamości kulturowej.
– Za rok 40. Watra, także już te-

raz zapowiadam, że nasza gmina zrobi 
wszystko, aby przyszłoroczny jubileusz był 

jednym z najlepszych. Zawsze powtarzam, że 
gmina Chocianów jest jedna - bez podziałów, 
a naszym bogactwem jest wielokulturowość, 
którą tworzymy wszyscy razem – mówi bur-
mistrz Tomasz Kulczyński.

Watra, czyli ognisko, było to miejsce, 
gdzie zasiadały kiedyś pokolenia Łem-
ków, by śpiewać i rozmawiać w swoim oj-
czystym języku. Choć z biegiem lat micha-
łowska impreza stała się wyjątkowym w na-
szym regionie festiwalem kultury etnicznej, 
to dla wielu uczestników nadal ważne jest 
jej główne przesłanie: poczucie wspólnoty 
i przywołanie tradycji.

 

P rzed nami jeszcze 
kilka seansów, na 
które coraz czę-
ściej przyjeżdżają 

nie tylko osoby z naszej Gmi-
ny ale także z całego regionu.

Kolejna inicjatywa bur-
mistrza Tomasza Kulczyń-
skiego okazała się strzałem 
w dziesiątkę, o czym przeko-
nuje się coraz więcej miesz-
kańców Chocianowa. Zgod-
nie z obietnicą wyborczą, 
chocianowski park coraz 
mniej kojarzy się z osobami 
pijącymi tam alkohol, a co-

raz więcej z możliwością spę-
dzania tam wolnego czasu.

– Obiecałem, że więk-
szość inicjatyw odbywać się 

będzie w Naszym Parku i tak 
też się dzieje. Początkowo 
wiele osób było sceptycznie 
do tego nastawionych, ale 
cieszę się, że udało nam się te 
osoby przekonać – mówi To-
masz Kulczyński, burmistrz 
Chocianowa. Spore wraże-
nie zrobiło także oświetlenie 
parku, dzięki któremu na co 
dzień mieszkańcy Chocia-
nowa mogą całym rodzina-
mi udać się na spacer.

Podczas każdego z takich 
wieczorków można nie tylko 
posłuchać muzyki klasycz-

nej, ale także przewidziana 
jest strefa relaksu, gdzie moż-
na usiąść i odpocząć na leża-
kach. Nie brakuje również 
możliwości zjedzenia po-
siłku na świeżym powie-
trzu.

Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Chocianów zaprasza 
wszystkich mieszkańców 
do miłego spędzania czasu 
w mieście wśród przyjaciół 
i rodziny. W każdy weekend 
przewidywane będą wie-
czorki muzyczne w godzi-
nach od 18 do 22.  

Park Miejski 
tętni życiem! 
Muzyka 
klasyczna 
zawładnęła 
Chocianowem 
w sierpniowe 
weekendy. 
Każdego 
wieczoru 
pojawia 
dziesiątki 
mieszkańców 
pojawiają się 
w parku 
Miejskim, gdzie 
w specjalnej 
strefie relaksu 
mogą odpocząć 
po ciężkim 
tygodniu pracy. 

 Kolejna 
inicjatywa 
burmistrza 
Tomasza 
Kulczyńskiego 
okazała się 
strzałem 
w dziesiątkę,
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II TRAKTOR-JADA 
Chocianowiec 01.09.2019 

teren rekreacyjny przy WOK w Chocianowcu 

START GODZ 12:00 
W PROGRAMIE : 

WYSTAWA MASZYN ROLNICZYCH 
ROLNICZE SHOW 

ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE  
GRY, ZABAWY I KONKURSY Z NAGRODAMI 

DARMOWE ATRAKCJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
STOISKA GASTRONOMICZNE ORAZ RĘKODZIELNICZE  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów 
 Tomasz Kulczyński  
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Victoria 
wycofała 
się 
z A-klasy
Od wielu lat 
balansowali na linii 
utrzymania drużyny 
w Klasie A, jednak 
tego lata większość 
zawodników 
występujących na 
co dzień w Victorii 
Parchów postanowiło 
odejść z zespołu. 
W związku 
z tym pojawił się 
problem, który 
należało rozwiązać 
przeniesieniem do 
Klasy B.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
w połowie lipca do biura Pod-
okręgu Legnica wpłynęło pi-
smo od prezes klubu Anny Pi-
chały, która poinformowała 
Dolnośląski Związek Piłki Noż-
nej o wycofaniu drużyny z Kla-
sy A i zwróciła się z prośbą 
o przeniesienie zespołu do niż-
szej klasy rozgrywkowej.
– Potwierdzam, że taka sytu-
acja miała miejsce. Takie decy-
zje są trudne w momencie, gdy 
mamy już podział na grupy 
aczkolwiek udało nam się ja-
koś wyjść z tej sytuacji, by 
wszystkie strony były zadowo-
lone – mówi Adam Michalik, 
dyrektor Podokręgu Legnica.
Victoria Parchów ostatecznie 
trafiła do grupy III legnickiej 
B-klasy, gdzie rywalizować bę-
dzie z zespołami z regionu 
chojnowskiego.  

Arka Trzebnice 
awansowała do 
II rundy Pucharu 
Polski na szczeblu 
Podokręgu Legnica. 
Podopieczni Damiana 
Podziewskiego pokonali 
na własnym boisku 
Spartę Parszowice 5:4.

Trzebniczanie w pierw-
szych spotkaniach ligowych 
otrzymali srogą lekcję, po-
nieważ najpierw wysoko 
przegrali na wyjeździe z Unią 
Szklary Górne 7:2, a w dru-

giej kolejce ulegli na wła-
snym boisku Mieszku Ruszo-
wice 2:3. Występ w Pucharze 
Polski był więc szansą na re-
habilitację.

Arka bardzo dobrze roz-
poczęła spotkanie i już po 
osiemnastu minutach pro-
wadziła po bramkach Pio-
tra Rogalskiego i Danie-
la Pilichowskiego. Goście 
z Parszowic co prawda do-
prowadzili do wyrównania 
do trafi eniach Jakuba Kru-
ka i Piotra Demianicza, jed-
nak jeszcze przed przerwą 

Pilichowski zdobył drugą 
bramkę. Początek drugiej 
połowy należał do zespo-
łu z gminy Chocianów, po-
nieważ Arka szybko wyszła 
na prowadzenie 5:2. Spar-
tę stać było jedynie jeszcze 
na dwie bramki, ale nie wy-
starczyło to do wyelimino-
wania podopiecznych tre-
nera Podziewskiego.

Arkę Trzebnice w kolej-
nej rundzie czeka występu-
jąca w klasie okręgowej Iskra 
Księginice. 

 

Arka awansowała 
do kolejnej rundy 

D o Chocianowa 
wrócił nato-
miast Bartosz 
Roman, który 

w przeszłości reprezento-
wał m.in. zespół wystę-
pujący w Młodej Ekstra-
klasie KGHM Zagłębia 
Lubin. Teraz po kilku la-
tach występów w Polonii 
Słubice, wraca do nasze-
go regionu. Jako pierwsi 
zgłosili się po niego dzia-
łacze Stali, dlatego też 
już w najbliższym meczu 
zobaczymy go na boisku.

W Stalówce zagrają tak-

że pozyskani z Górnika 
Polkowice Dawid Boczek 
oraz Dominik Wasieńko, 
a także byli zawodnicy 
KGHM Zagłębia Lubin – 
Bartosz Kocik oraz Patryk 
Barszcz. Ponadto do roz-
grywek został zgłoszony 
trener Robert Gajewski, 
który miał okazję wy-
stąpić już w pierwszych 
dwóch ligowych spotka-
niach. W nich Stal zdoby-
ła cztery punkty i pokaza-
ła, że przedwczesne spisy-
wanie drużyny na spadek 
było niesprawiedliwe.

W lokalnych mediach 
pojawiła się także infor-
macja, jakoby nowym 
trenerem Stali miał zo-
stać Wojciech Grzyb, któ-
ry w ostatnich dniach roz-
stał się z Orkanem Szcze-
drzykowice.

– Prawdę mówiąc, Stal 
była pierwszym zespo-
łem, który chciał po mnie 
sięgnąć, bo prowadzili-
śmy rozmowy w grud-
niu ubiegłego roku, lecz 
nie doszliśmy do porozu-
mienia. Jestem z tym klu-
bem w stałym kontak-

cie, podczas przerwy let-
niej również z ich strony 
padła propozycja, ale by-
ła nieco spóźniona, gdyż 
obiecałem prezesowi Sza-
batowi, że zostanę w Or-
kanie. Temat Stali jest za-
wieszony, jednak nie ukry-
wam faktu prowadzonych 
wcześniej rozmów, w któ-
rych nie osiągnęliśmy po-
rozumienia – mówi Woj-
ciech Grzyb, były już tre-
ner Orkana Szczedrzyko-
wice a w przeszłości także 
legenda Ruchu Chorzów. 
 

Zmiany 
kadrowe 
Do sporych zmian 
kadrowych doszło 
w czwartoligowej 
Stali Chocianów. 
Zespół opuściło 
kilku zawodników, 
a wśród nich 
Marcel Wolan, 
który najpierw 
przeniósł się do 
ZZPD Górnika 
Lubin a następnie 
podpisał umowę 
z pierwszoligowym 
zespołem futsalu 
z Polkowic.
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Porażka trampkarzy,  
wysoka wygrana młodzików
W weekend 
zainaugurowane 
zostały zmagania grup 
młodzieżowych w 
Podokręgu Legnica. 
Po raz pierwszy w 
sezonie 2019/2020 
na boiska wybiegli 
m.in. trampkarze 
oraz młodzicy Stali 
Chocianów.

Jako pierwsi na boisku, w piątko-
we popołudnie, stawili się tramp-
karze Stali, którzy w poprzednim 
sezonie wywalczyli awans do III 
ligi. Rywalem podopiecznych Pa-
tryka Barszcza była Kuźnia Jawor. 
Niestety goście wygrali to spotka-
nie 4:3, a bramki dla chocianow-
skiego zespołu zdobyli Piotr Mu-
zyka (dwie) oraz Filip Kazimier-
czak.
W zdecydowanie lepszych nastro-
jach z całą pewnością była inna 

grupa młodzieżowa Stali, czyli 
młodzicy. Podopieczni Daniela 
Bukowskiego w pierwszym meczu 
zmierzyli się na własnym stadio-
nie z Dębem Stowarzyszenie Sie-
dliska. Młodzi chocianowianie 
nie pozostawili rywalom 
żadnych złudzeń i pokonali 
ich aż 8:0. Bramki dla Stali zdo-
byli Jakub Jach (dwie), Alan Mię-
tus (dwie), Marcel Tomaszewski 
(dwie) oraz Brunon Nowak 
(dwie).   

TRAMPKARZ:

Stal Chocianów – Kuźnia Jawor 3:4
Bramki: Piotr Muzyka (dwie), Filip Kazimierczak  
- Karol Bojczuk (dwie), Jakub Popardowski,  
Remigiusz Kruppa.

MŁODZIK:

Stal Chocianów – Dąb Stowarzyszenie Siedliska 8:0
Bramki: Jakub Jach (dwie), Alan Miętus (dwie),  
Marcel Tomaszewski (dwie),  
Brunon Nowak (dwie).

W  poprzed -
nim sezonie 
w II Dolno-
śląskiej Lidze 

Futsalu występowało sześć 
zespołów. Emocji nie brako-
wało, a o wygraniu ligi zade-
cydowały… bramki zdoby-
te na wyjeździe w starciach 
AZS Uniwersytet Wrocławski 
z Madness Chocianów. Osta-

tecznie lepsi okazali się wro-
cławianie i to oni w nowym 
sezonie zagrają w I Lidze.

Zespół z Chocianowa bez 
wątpienia będzie głównym 
faworytem tegorocznych roz-
grywek. Szczególnie biorąc 
pod uwagę, że rok temu do 
zmagań przystąpili z marszu.

– Występy w drugiej Lidze 
to okazja nie tylko gry z ze-

społami z regionu, ale i oka-
zja promocji drużyny w wo-
jewództwie – zauważa Janusz 
Cygan.

W poprzednim roku 
w rozgrywkach udział brały 
także zespoły z wojewodz-
twa lubuskiego, więc niewy-
kluczone, że ten scenariusz 
powtórzy się również i tym 
razem.  

Madness znów powalczy 
w II lidze Futsalu! 

Komisja Futsalu Dolnośląskiego ZPN zaprasza do 
udziału w rozgrywkach II Dolnośląskiej Ligi Futsalu 
w sezonie 2019/2020. – Warto wypełnić czynnie 
zimową przerwę ligową piłki trawiastej i wziąć 
udział w rozgrywkach na wysokim szczeblu 
rozgrywkowym na hali – przekonuje Janusz Cygan, 
przewodniczący Komisji Futsalu DZPN.
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POZIOMO:
5.  Zawodnik Stali Chocianów, 

który odszedł do Górnika Lubin
7. Reprezentant wsi
8.  Nazwisko chocianowianina, 

który został finalistą POLISH 
BIOTOPE CONTEST 2019

10.  Miejscowość na remont której 
Gmina Checianów otrzymała 
ostatnio promesę?

11.   Trener Stali Chocianów
13. Klub sportowy z Parchowa

PIONOWO:
1.  Marszalek Województwa 

Dolnośląskiego
2.  Gwiazda wieczoru na Gminnych 

Dożynkach
3.  Pierwszy dobry duszek, który 

pojawił się w Rynku
4.  Jaka muzyka leci wieczorami 

w parku?
6. Dzielenie się książkami
9.  Nowy trener Arki Trzebnice
12.  Odbyła się po 39. 

w Michalowie

CHOCIANOWSKA 
KRZYŻÓWKA

Czy 
wiesz, 
że 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chocianowcu poleca: 

BABKA KRASA

SMACZNEGO!

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Masę na ciasto zagnieść i upec dwa placki. Następnie przejść do robienia masy. Kaszę 
ugotować na mleku i pod koniec gotowania dodać cukier. Po wystudzeniu dodać margarynę 
i zapach. Utrzeć masę, posmarować nią placek i przełożyć drugą. Posypać cukrem pudrem. 

SKŁADNIKI:
 6 jajek
 pół szklanki cukru
 3 szklanki mąki

 szklanka oleju
 szklanka wody
 3 łyżki proszku do pieczenia
 kakao  

SKŁADNIKI:
CIASTO: 
 40 dag mąki
 5 dag masła
 2 jaja

 15 dag cukru
 7 dag miodu
 1 łyżka sody 

PLACEK Z MANNĄ:

DWORZEC PKP W CHOCIANOWIE – nie jest własnością gminy Chocianów. 
Obecnie Burmistrz podjął działania zmierzające do pozyskania nieodpłatnie 
dworca zwiększając dzięki temu majątek gminy Chocianów. Po przejęciu w 
mienie gminne, będzie on w latach 2023-2025 stanowił centrum przesiadkowe 
dla mieszkańców gminy i regionu w odtworzonej linii kolejowej Chocianów-
Legnica-Wrocław.

PAŁAC W CHOCIANOWIE – największy zabytek Chocianowa. Jego budowę 
rozpoczęto w XIII w. na rozkaz Bolka I Surowego. Wielokrotnie 
przebudowywany i niestety niszczony nadal zachwyca swoim stylem i 
architekturą. W 1997 został sprzedany przez gminę w prywatne ręce. W chwili 
obecnej burmistrz prowadzi rozmowy z właścicielami, które mają na celu 
przejęcie pałacu na cele publiczne, co zwiększy majątek gminny.

STADION W CHOCIANOWIE – obiekt sportowy wybudowany przy czynnym 
udziale mieszkańców gminy Chocianów i FUM Chocianów w roku 1978. W 
miejscu starego boiska powstał nowoczesny, nawet na dzisiejsze czasy, stadion 
sportowy. Obecnie stanowi własność FUM „CHOFUM” w Chocianowie S.A. 
Dzięki zawartej umowie pomiędzy FUM”CHOFUM” a gminą Chocianów 
mieszkańcy i kluby sportowe z terenu gminy mogą nadal korzystać z tego 
terenu. W ostatnich miesiącach prowadzone są rozmowy dotyczące przejęcia 
stadionu w majątek gminy. Burmistrz podjął się prowadzenia trudnych 
negocjacji z właścicielami w celu omówienia warunków przekazania majątku.

DWORZEC PKS W CHOCIANOWIE – mienie gminne sprzedane w latach 
2011-2014 – kadencja Romana Kowalskiego – prywatnej osobie. Obecnie 
gmina płaci właścicielowi  za możliwość korzystania z tego terenu 
comiesięczną opłatę.

MASA:
 0,5 litra mleka
 1,5 dag cukru pudru
 15 łyżek manny
 1 margaryna, zapach waniliowy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
6 białek należy ubić na sztywno z połową szklanki cukru, następnie dodać żółtka i dalej ubijać. 
Wymieszać mąkę, olej oraz wodę przemiennie mieszając, następnie dodać trzy łyżki proszku do 
pieczenia. Podzielić ciasto na trzy części: do jednej dodać kakao; do drugiej barwnik czerwony a 
do trzeciej nic. Podawać do formy na przemian łyżką.


