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- Najważniejsze są sprawy mieszkaniowe. Brakuje konkretnych 
programów pomocowych, żeby budownictwo socjalne 
i komunalne się rozwijało. Sprawy związane z zabezpieczeniem 
warunków i dobrej jakości życia młodym ludziom, młodym 
rodzinom, a także warunków szkolnych są dla mnie obecnie 
priorytetem – mówi Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy 
Chocianów w rozmowie z Informatorem Gminnym. Szef 
chocianowskiego samorządu zapowiada konkretne inwestycje 
m.in. rozbudowę Cmentarza Komunalnego, budowę przedszkola 
przy ul. Środkowej, wykonanie kanalizacji przy ul. II Armii Wojska 
Polskiego, Zamkowej i Kościuszki. Pytamy także o zmiany 
w komunikacji, ceny wywozu odpadów, 25. rocznicę 
wyborów samorządowych, a także o to, czy 
wprowadzona polityka zaciskania pasa pozwoli 
utrzymać tak ważne dla Gminy imprezy, jak 
Dzień Jagody czy Dożynki.   Str. 8 i 9 

Rewizyta 
z zagranicy 

Gimnazjum im. Odkrywców 
Polskiej Miedzi 
w Chocianowie od roku 
szkolnego 2013/2014 bierze 
udział w projekcie 
„Be friendly with the 
environment”. Jest on 
realizowany 
w ramach programu 
Comenius Lifelong Learning 
Programme. Środki na ten 
cel pochodzą 
z Unii Europejskiej. 
Dotychczas w ramach 
projektu odbyły się wizyty 
partnerskie na Litwie, 
Węgrzech i Turcji, a w maju 
wszyscy partnerzy projektu 
przyjechali do Polski, 
goszcząc w Gimnazjum 
w Chocianowie. 
 Str. 3 

Po srebrze, 
czas na złoto
Paweł Mazij został srebrnym 
medalistą Mistrzostw Świata 
w wyciskaniu klasycznym 
leżąc, które w czerwcu 
odbyły się w Finlandii. 
To jeden z wielu sukcesów, 
jakie sportowiec osiągnął 
w ciągu ostatnich dwóch lat, 
od kiedy zaczął brać udział 
w zawodach. O czym marzy 
srebrny medalista i jakie są 
jego najbliższe plany? 
 Str. 15 
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Zarówno pierwsza, jak 
i druga tura w Gminie 
Chocianów należały do 
obecnego Prezydenta 
Elekta. Andrzeja Duda 
w  pierwszej turze uzyskał 
47,2 proc. głosów. Drugie 
miejsce przypadło Pawłowi 
Kukizowi (22,83), a dopiero 
na trzecim uplasował się 
urzędujący Prezydent 
Bronisław Komorowski 
(21,74 proc.).  W drugiej 
turze była to już miażdżąca 
przewaga kandydata Prawa 
i Sprawiedliwości. 

Wydawca: Chocianowski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów, Tel.(0-76) 818 55 80, (0-76) 818 41 35, Fax. (0-76) 818 55 80, NIP: 692-00-00-680
Redaktor Naczelny: Maja Grohman 
Zespół redakcyjny: Edyta Rząsa, pracownicy UMiG Chocianów i jednostek podległych 
Druk: „Polskapresse” Wrocław, nakład 4.000 egz. 

Inni kandydaci pierwszej 
tury pozostali daleko w tyle 
za pierwszą trójką. Kolejne 
wyniki osiągnęli: Janusz 
Korwin-Mikke (2,99 proc.), 
Magdalena Ogórek (1,79 
proc.), Janusz Kowalski 
(0,78 proc.), Sebastian Jaru-
bas (0,76 proc.), Grzegorz 
Braun (0,72 proc.), Janusz 
Palikot (0,55 proc.), Jacek 
Wilk (0,48 pro.) i Paweł Ta-
najno (0,15 proc.)  

Średnia frekwencja wy-
niosła w I turze 51, 31 proc. 
Najwyższą odnotowano 
w Obwodowej Komisji Wy-
borczej w Parchowie – 60,11 
proc., a najniższą w Żabi-
cach – 43,31 proc. 

Druga tura także należała 
do Andrzeja Dudy i był to 

z pewnością jeden z lep-
szych wyników w kraju. 
W Gminie Chocianów 
otrzymał on 70,43 proc. gło-
sów, przy zaledwie 29,57 
procentowym poparciu dla 
Bronisława Komorowskie-
go. Najwięcej wyborców 
obecnemu Prezydentowi 
elektowi zaufało w Obwo-
dowej Komisji Wyborczej 
w Chocianowcu  - 85,71 
proc. 

Ś redn ia  f r ekwenc j a 
w Gminie Chocianów wy-
niosła w drugiej turze 55,82 
proc., a najwyższą - podob-
nie jak w pierwszej turze - 
odnotowano w Parchowie. 
Do urn poszło tam 62,33 
proc. uprawnionych do gło-
sowania mieszkańców.   (MG) 

Zdecydowane zwycięstwo Andrzeja Dudy w Mieście i Gminie Chocianów 
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Szkółka Piłkarska
Champion Chocianów

zaprasza na treningi 
chłopców  i dziewczynki

w wieku od 4 do 8 lat.

Gwarantujemy:
- Kadrę trenerską z kwalifikacjami
- Małe grupy treningowe do 15 osób
- Treningi na hali sportowej i na boiskach
   ze sztuczną nawierzchnią
- Naukę przez zabawę
- Udział w turniejach  piłkarskich
- Współpracę z innymi szkółkami i klubami
- Organizację obozów
- Możliwość kontynuowania kariery piłkarskiej
   w klubie sportowym 

Grzegorz Grzelka
Trener grup młodzieżowych KGHM Zagłębie Lubin S.A. Trener z Licencją UEFA 
A, Trener Kadry Dolnego Śląska w latach 2012, 2013 i 2014. Magister szkolnego 
wychowania fizycznego. Uczestnik wielu konferencji i sympozjów trenerskich 
z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży.

tel. 604 811 580

Rafał Paliszkiewicz
Trener II klasy Piłki Nożnej, Trener grup młodzieżowych KGHM Zanam 
Polkowice, Zdobywca Tytułu Mistrza Polski z drużyną dziewcząt w Turnieju 
Piłkarskim Coca Cola Cup 2011. Magister szkolnego wychowania fizycznego. 
Uczestnik wielu konferencji i sympozjów trenerskich z zakresu piłki nożnej 
dzieci i młodzieży.

tel. 609 649 167

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka 

„Dolnośląska Kraina Karpia”

Odzież dziecięca
Ciuchcia

Urząd Miasta i Gminy
Chocianów

Stowarzyszenie LGD
Wrzosowa Kraina

Firma sportowa JAKO Klub Sportowy
Stal Chocianów

Zagłębie Lubin SA

Pierwsze zajęcia
już od września

2015r.

20 15

Zgłoszenia i informacje od dziś
pod numerami telefonów

trenerów.
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Broń się, nie trać wiary   
Mając na uwadze po-

wszechną dostępność do 
wszelkiego rodzaju środ-
ków odurzających oraz styl 
życia, w którym coraz czę-
ściej zagubione zostają war-
tości dające dzieciom poczu-
cie bezpieczeństwa i własnej 
wartości powszechne staje 
się zjawisko narkomanii, 

przemocy rówieśniczej oraz 
innych uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży. Zjawiska 
te występują w coraz to 
młodszych grupach wieko-
wych. Biorąc to pod uwagę 
od miesiąca marca do końca 
roku szkolnego, w ramach 
kontynuacji działań podję-
tych w okresie ferii zimo-

wych, realizowane były w 
we wszystkich szkołach 
Gminy pozalekcyjne zajęcia 
sportowe dla chętnych 
uczniów oraz programy 
profilaktyczne, kierowane 
także do najmłodszych dzie-
ci. W miesiącu maju zreali-
zowano programy profilak-
tyki uzależnień w formie 

koncertów słowno-muzycz-
nych we wszystkich szko-
łach:

- program „Broń się nie 
trać wiary” dla uczniów 
Gimnazjum i Zespołu Szkół;

- program „Iluzja a rzeczy-
wistość” – dla starszych 
uczniów szkół podstawo-
wych.

Realizatorem programów 
byli znani krajowi muzycy -  
Piotr Lubertowicz i Jacek 
Musiatowicz. Pierwszy z ich 
jest żywym dowodem na to 
jak niszcząca jest siła uzależ-
nienia oraz radość i satysfak-
cja pokonania nałogu. Sam w 
swoim życiu poznał stan „to-
talnego upadku” oraz prze-

szedł trudną drogę powrotu 
do życia bez narkotyków. Po-
nadto odbyły się 

we wszystkich szkołach 
widowiska artystyczne z za-
kresu profilaktyki uzależ-
nień. Ich realizatorem był Te-
atr Edukacji i Profilaktyki 
„Maska” z Krakowa.  
 

Nasz projekt „Be friendly 
with the environment” jest 
projektem wielostronnym, to 
znaczy takim, który zakłada 
współpracę z więcej niż jedną 
zagraniczną szkołą. Ma on na 
celu zapoznanie się z główny-
mi problemami ekologiczny-
mi krajów partnerskich, po-
prawę znajomości języka an-
gielskiego, zwiększenie zain-
teresowania kulturą, tradycja-
mi oraz zwyczajami krajów 
partnerskich.

Dotychczas w ramach pro-
jektu odbyły się wizyty part-
nerskie na Litwie, Węgrzech 
i Turcji, a w maju wszyscy 
partnerzy projektu przyjecha-
li do Polski, goszcząc w Gim-
nazjum w Chocianowie. 

Jedną z imprez, w których 
uczestniczyli zagraniczni go-
ście był X Pikniku Gimnazjal-
ny, podsumowujący unijny 
projekt. Honorowymi gośćmi 

imprezy byli: Starosta 
Po lkowick i  Marek 
Tramś oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Chocia-
nów Franciszek Skibicki, 
którzy wspólnie Dyrek-
tor szkoły Haliną Pluta 
oraz innymi zaproszonymi 
gośćmi powitali partnerów 
chlebem i solą - symbolami 
polskiej tradycji.

W trakcie uroczystości od-
było się wręczenie symbolicz-

nego czeku dla zwycięskich 
klas w konkursie z wiedzy 
ekologicznej o Powiecie Po-

lkowickim. Honorowy Pa-
tronat nad konkursem ob-
jął Starosta Polkowicki, 
który ufundował główną 
nagrodę w konkursie – 

wycieczkę po Powiecie Po-
lkowickim dla zwycięskiej 

klasy. 
Po części oficjalnej odbyły 

się potyczki sportowe wszyst-
kich delegacji. Nasi ucznio-
wie wraz z uczniami z Litwy, 
Węgier i Turcji walczyli o Pu-
char Burmistrza Miasta 
i Gminy Chocianów, który 
objął honorowym patrona-
tem całe wydarzenie i osobi-
ście wręczył puchary i meda-
le uczestnikom zwodów. Na-
stępnie na dziedzińcu szkoły 
odbyło się odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy oraz zasa-
dzenie drzew przyjaźni 
z udziałem wszystkich zapro-
szonych szkół, Burmistrza 
Chocianowa, Dyrektora szko-

ły oraz Radnych Rady Miej-
skiej w Chocianowie, w tym 
Wiceprzewodniczących Ra-
dy: Janusza Zielonego i Jerze-
go Likusa. W ramach pikniku 
odbył się również pokaz Eko-
-mody przygotowany przez 
wszystkie partnerskie szkoły 
(w ten sposób zostało zreali-
zowane jedno z najważniej-
szych założeń programu Co-

menius – szerzenie edukacji 
ekologicznej).

W ramach wizyty w Polsce 
wszystkie delegacje zwiedzi-
ły Gminę Chocianów i Powiat 
Polkowicki - nasze małe oj-
czyzny oraz Dolny Śląsk ze 
stolicą regionu na czele, odby-
ła się także wyprawa w Sude-
ty. 
 (oprac. Gimnazjum w Chocianowie) 

Uczniowie chocianowskiego Gimnazjum zwiedzają świat… 
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udział w projekcie 
„Be friendly with the 
environment”. Jest on 
realizowany w ramach 
programu Comenius 
Lifelong Learning 
Programme. Środki na ten 
cel pochodzą  z Unii 
Europejskiej. 

którzy wspólnie Dyrek-
tor szkoły Haliną Pluta 
oraz innymi zaproszonymi 
gośćmi powitali partnerów 
chlebem i solą - symbolami 

nagrodę w konkursie – 
wycieczkę po Powiecie Po-

lkowickim dla zwycięskiej 
klasy. 

Po części oficjalnej odbyły 
się potyczki sportowe wszyst-

Partnerzy
projektu przyjechali 

do Polski. W Gimnazjum 
w Chocianowie gościli 

Litwini, Węgrzy 
i Turcy.  

Podczas X Pikniku Gimnazjalnego na dziedzińcu szkoły odbyło się odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy oraz zasadzenie drzew przyjaźni z udziałem wszystkich 
zaproszonych szkół, Burmistrza Chocianowa, Dyrektora szkoły oraz Radnych 
Rady Miejskiej. 
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Harmonogram 
dyżurów Radych 
PRZEWODNICZĄCY KRZYSZTOF 
LESZCZYŃSKI 
e  pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 

od 15:45-16:15 w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Chocianów w sali 
konferencyjnej nr 16, oraz dyżur 
telefoniczny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-18:00 pod numerem 
telefonu 664-017-024. Możliwy jest 
również kontakt przez e-mail: krzysztof.
leszczynski@chocianow.pl (na e-maile 
anonimowe nie będzie udzielana 
odpowiedź).

WICEPRZEWODNICZĄCY JERZY LIKUS
e  pełni dyżur w każdą środę w godz. od 

15:15-16:00 w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Chocianów w sali konferencyjnej 
nr 16. Możliwy jest również kontakt 
przez e-mail: jerzy.likus@chocianow.pl 
(na e-maile anonimowe nie będzie 
udzielana odpowiedź).

WICEPRZEWODNICZĄCY JANUSZ ZIELONY
e  pełni dyżur w każdy czwartek w godz. od 

15:30-16:00 w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Chocianów w sali konferencyjnej 
nr 16 oraz pod numerem telefonu 693-
117-488 (w każdy czwartek).

RADNY NORBERT PIOTROWSKI 
e  pełni dyżur w każdy piątek w godz. od 

15:30-16:00 w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Chocianów w sali konferencyjnej 
nr 16, oraz dyżur telefoniczny (w każdym 
dniu tygodnia) pod numerem telefonu 
604-408-490. Możliwy jest również 
kontakt przez e-mail: norbert.
piotrowski@chocianow.pl (na e-maile 
anonimowe nie będzie udzielana 
odpowiedź). 

RADNY PIOTR PIECH 
e  pełni dyżur telefoniczny od poniedziałku 

do piątku od godz. 16:00 do godz. 18:00 
pod numerem telefonu 601 792 541. 
Możliwy jest również kontakt przez 
e-mail: piotr.piech@chocianow.pl (na 
e-maile anonimowe nie będzie udzielana 
odpowiedź) oraz przez portal 
społecznościowy - facebook: https://
www.facebook.com/piotr.piech.7.

RADNY KRZYSZTOF MISTOŃ 
e  pełni dyżur telefoniczny od poniedziałku 

do piątku w godz. 14:00-20:00 pod 
numerem telefonu 724-517-552. 
Możliwy jest również kontakt przez 
e-mail: krzysztof.miston@chocianow.pl.

  Skład Rady Miejskiej w Chocianowie 
VII Kadencji 2014-2018

RADNY ULICE /WSIE okręgu wyborczego

KRZYSZTOF 
LESZCZYŃSKI, 
przewodniczący Rady 

ULICE:  Bolka I Świdnickiego, Odrodzenia, Sosnowa, Zaci-
sze 

JERZY 
LIKUS, 
wiceprzewodniczący 
Rady 

ULICE: Górnicza, Gwarków, Jagodowa, Krótka, Kwiatowa, 
Piotrowska, Słoneczna, Szprotawska, Środkowa, Świerko-
wa, Wrzosowa

JANUSZ 
ZIELONY, 
wiceprzewodniczący 
Rady 

ULICE: II Armii Wojska Polskiego, Dominialna, Duninów, 
Kościuszki, Parkowa, Wspólna, Zamkowa, Plac Wolności 
nr: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

KRYSTYNA 
ŁYSIAK 

ULICE: Akacjowa. Armii Krajowej, Brzozowa, Kasztanowa, 
Szkolna, Topolowa, Trzebnicka, Wesoła nr: 11, 11A, 11B, 
11C, 13, 1 A, 14, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 19,19A

PIOTR 
PIECH

ULICE: Kolejowa  nr 23,25,27,30,32,32,33,34,35,36,37,3
8,39,40,41,42,44,45,45a,46,47,48,49,50,52,54,56,58, 
Spacerowa, Wesoła nr: 1,2,2a,3,3a,4,4a,5,5a,5b,5c,6,6a-
,7,7a,8,8a,9,9a,10,10a,15,15a,21,21a

NORBERT 
PIOTROWSKI 

ULICE: 1-go Maja, Głogowska nr: 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,9,10,
11,15,16,17,18, Kolejowa nr: 1,2,4,5,6,10,11,12,14,15,1
6,17,18,19,21,21a,22,24,26,28, Lipowa, Pocztowa, Polna

KRZYSZTOF
MISTOŃ 

ULICE: Zielona, Wiązowa, Sportowa, Leśna, Lubińska, Da-
glezjowa. Głogowska nr 19,19a,21,22a,23,25,27,29,31

MAREK 
SKORNY 

ULICE:  Żeromskiego, 3-go Maja, Apteczna, Fabryczna, 
Ogrodowa, Ratuszowa, Tylna, Zaułek Fabryczny Plac Wol-
ności nr:1,2,3,4,5,5a,6,7,8,9,10,11,12, 

KRZYSZTOF 
KOWALCZYK

ULICE: Kolonialna, Marszałka Roli - Żymierskiego

EDYTA 
MALUKIEWICZ 

BRUNÓW I OGRODZISKO

BOGDAN 
NUCIŃSKI

RAKÓW, MICHAŁÓW, ŻABICE

BOGUMIŁA 
CYMBAŁA

CHOCIANOWIEC

BRONISŁAW 
KLITA

PARCHÓW, JABŁONÓW POGORZELISKA

DOROTA 
KANIA

SZKLARY DOLNE, TRZMIELÓW

BENEDYKT 
KOWALSKI 

TRZEBNICE
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WYKAZ SOŁECTW 
I SOŁTYSÓW GMINY 
CHOCIANÓW WYBRANYCH 
W KADENCJI 2015 -2019
SOŁECTWO BRUNÓW 
Sołtys - Andrzej Kuśmierczyk
 
SOŁECTWO CHOCIANOWIEC
Sołtys - Wojciech Drozd
 
SOŁECTWO JABŁONÓW
Sołtys - Krystyna Pardo
 
SOŁECTWO MICHAŁÓW
Sołtys - Bogdan Nuciński
 
SOŁECTWO OGRODZISKO
Sołtys - Małgorzata Woźniak
 
SOŁECTWO PARCHÓW
Sołtys - Stefan Trochanowski
 
SOŁECTWO POGORZELISKA
Sołtys - Józefa Kleszczyńska
 
SOŁECTWO RAKÓW
Sołtys - Bożena Czekajło
 
SOŁECTWO SZKLARY DOLNE
Sołtys - Lucyna Masal
 
SOŁECTWO TRZEBNICE
Sołtys - Halina Kowalska
 
SOŁECTWO TRZMIELÓW
Sołtys - Maria Kuzemczak
 
SOŁECTWO ŻABICE
Sołtys - Wioletta Snopek 

SKŁADY KOMISJI RADY 
MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE  
KADENCJI 2014 – 2018 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ 
Bronisław Klita – Przewodniczący 
Komisji 
Krzysztof Kowalczyk – Członek 
Komisji 
Piotr Piech – Członek Komisji

SKŁAD KOMISJI DS.. OŚWIATY, KULTURY, 
SPORTU I TURYSTYKI 
 
Marek Skorny – Przewodniczący 
Komisji 
Bogumiła Cymbała – Członek Komisji 
Krystyna Łysiak – Członek Komisji 
Edyta Malukiewicz  – Członek Komisji 
Krzysztof Mistoń – Członek Komisji

SKŁAD KOMISJI DS. ROZWOJU GMINY, 
ROLNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA 
PUBLICZNEGO 
Norbert Piotrowski – Przewodniczący 
Komisji 
Jerzy Likus – Członek Komisji 
Dorota Kania – Członek Komisji 
Benedykt Kowalski – Członek Komisji 
Bogdan Nuciński – Członek Komisji 
Janusz Zielony – Członek Komisji

WYBRANE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE PODJĘTE W  VII KADENCJI 2014-2018, W OKRESIE OD GRUDNIA 2014 R. 
DO MAJA 201 5 R. *

DATA PRZYJĘCIA UCHWAŁY UCHWAŁA DOTYCZY: 
2014-12-01 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie (K.Leszczyński)

2014-12-01 ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chocianowie (dwóch)

2014-12-01 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie (J.Likus)

2014-12-01 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie.

2014-12-16 wyboru Wiceprzewdniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie (J.Zielony)

2014-12-16 wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Chocianowie do Zgromadzenia Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego (N.Piotrowski).

2014-12-16 przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

2014-12-16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej w Chocianowie na 2014 r.

2014-12-16 zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2014 r.

2014-12-16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku.

2014-12-30 zmian budżetu miasta i gminy Chocianow na 2014 r.

2014-12-30 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chocianów na 2015 r.

2014-12-30 przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectw Gminy Chocianów.

2015-01-16 zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 
odprowadzane ścieków na obszarze Gminy Chocianów (PWK)

2015-01-30 ustalenia dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Chocianowie na 2015 r.

2015-01-30 wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

2015-01-30 budżetu Miasta i Gminy Chcianów 

2015-01-30 nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Pogorzeliska

2015-01-30 delegowania przedstawiciela Miasta i Gminy Chocianów do Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Miast Polskich (Burmistrz)

2015-01-30 trybu i szczegółowości kryteriów oceny wniosków  na realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej

2015-01-30 odwołanie  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie.

2015-03-25 zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2015 r.

2015-03-25 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chocianów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2015-03-25 poboru w drodze inkasa podatókw, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

2015-03-25 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Chocianów w 2015 r.

2015-03-25 określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Chocianów dotacji celowych dla 
rodzinnych ogrodów działkowych.

2015-03-25 zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 

2015-03-25
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas 
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chocianów

2015-03-25 lokalizacji Oddziału Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 
działce oznaczonej numerem geodezyjnym 234/32, obręb 3 miasta Chocianów.

2015-04-30 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie na 2015 r.

2015-04-30 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów.

2015-04-30 zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2015 r.

2015-04-30 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatków, wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości za inkaso.

2015-04-30 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i 
zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Chocianów.

2015-05-12 zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2015 r.

2015-05-12 poboru w drodze inkasa podatów, opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

2015-05-12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gminy pn.”Miejski Zaklad 
Gospdoarki Komunlanej i Mieszkaniowej w Chocianowie”.

2015-05-12 zmiany Statutu Miasta i Gminy Chocianów.

2015-05-12 zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 

*Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie podjęte w  VII Kadencji 2014-2018 opublikowane są w Biuletynie 
Informacji Publicznej na http://chocianow.bip.pbox.pl 

INFORMACJE URZĘDOWEINFORMACJE URZĘDOWE
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By dokonać aktualizacji 
strategii i zapisanych w niej 
projektów Brunów przystąpił 
do projektu „Sołeckie strate-
gie ożywienia obywatelskie-
go wsi”. 

Realizuje go Fundacja Eko-
logiczna „Zielona Akcja” 
przy współpracy z Wydzia-
łem Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego 
we Wrocławiu.  Efektem 
udziału sołectwa było uzy-
skanie wiedzy  w zakresie:

●  aktualizacji zapisów so-
łeckich strategii i plano-
wania nowych zadań dla 
sołectwa, monitorowania 
uzyskanych efektów,

●  angażowania mieszkań-
ców do podejmowanie 
decyzji lokalnych,

●  organizowania komuni-
kacji na poziomie sołec-
twa z mieszkańcami, 
w tym wykorzystania in-
ternetu

Działania Fundacji są kiero-
wane do sołectw, które opra-
cowały sołeckie strategie 
w latach 2008-2011 i zaplano-
wane projekty zrealizowały 
lub prawie zrealizowa-
ły, a społeczność lokalna jest 
zainteresowana dalszym roz-
wojem inicjatyw sołeckich. 
Sołectwo Brunów spełniało 
powyższe kryteria, a obecna 
grupa inicjatywna włączyła 
się w prace nad aktualizacją 
i zaangażowała w działania 
zarówno projektu jak i same-
go programu. 

Warsztaty w Brunowie 
oby ły  s i ę  13 . 03 . 2015 r . 
i 23.03.2015r. udział wzięło 12 
i 10 osób. W trakcie warszta-
tów dokonano oceny realiza-
cji strategii, identyfikacji zaso-
bów i potencjału miejscowo-
ści, analizy sukcesów i pora-
żek w realizacji strategii, za-
planowano długoterminowy 
program działań. Pomiędzy 
jednym a drugim warsztatem 

zespoły 
o d n o w y 

przeprowadziły 
ankietyzację mieszkańców. 
Ankietyzacja miała na celu 
diagnozę problemów oraz 
wskazania kierunków rozwo-
ju miejscowości istotnych 
z punktu widzenia mieszkań-
ców. Opracowano i podsu-
mowano wyniki ankietyzacji, 
które są załącznikiem do stra-
tegii. Warsztat wraz zebra-
niem wiejskim uchwalającym 
strategię odbył się 18.04.2015r. 
w zebraniu udział wzięło 31 
osób.

W ten sposób powstał do-
kument spójny z obecnymi 
potrzebami, zasobami i obec-
nym potencjałem sołectwa, 

które może kontynuować 
udział w programie samorzą-
du województwa. 

Kolejnym sołectwem, które 
przystąpiło do projektu jest 
Chocianowiec. W następnych 
latach chętne, uczestniczące 
w Programie Odnowy Wsi 
sołectwa gminy Chocianów 
również otrzymają wsparcie 
w tym zakresie. Od czerwca 
2015 roku wszystkie sołec-
twa, grupy odnowy wsi z te-
renu naszej gminy, mogą li-
czyć na profesjonalne wspar-
cie w postaci szkoleń, doradz-
twa, pomocy przy wyszuki-
waniu dofinansowania, aktu-
alizacji strategii, a także 
udziału w programie.  Zajmie 
się tym moderator odnowy 
wsi i gminny koordynator. 
Bliższe informacje na ten te-
mat zostały przedstawione 
podczas spotkania z sołtysa-
mi w dniu 18 czerwca 2015 r. 
(RED)  

Brunów jako pierwszy zaktualizował Sołecką Strategię Rozwoju Wsi 

Wspólnie 
z mieszkańcami 
Sołectwo Brunów od 2009 roku uczestniczy 
w  Regionalnym Programie Odnowy Wsi 
w województwie dolnośląskim. Teraz 
przyszedł czas na zmianę zapisów, które 
w ciągu sześciu lat straciły na aktualności. 
Zaproszenie do udziału w projekcie 
„Sołeckie strategie ożywienia 
obywatelskiego wsi” , w ramach którego 
udzielana jest pomoc przy aktualizacji 
sołeckich strategii skierowane jest do 
wszystkich miejscowości, które swoje 
strategie uchwaliły w latach 2008-2011. 

zespoły 
o d n o w y 

przeprowadziły 

W trakcie warsztatów 
w Brunowie dokonano 

oceny realizacji strategii, 
przeanalizowano sukcesy

i porażki, zaplanowano 
program działań.  

DOŻYNKI 
GMINNE 
23 SIERPNIA 2015 
POGORZELISKA
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Zjazd Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 

18 maja, jak co roku tym ra-
zem w Chocianowie odbył 
się XV Powiatowy Zjazd 
Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych. Zjazd or-
ganizowało Starostwo Po-
wiatowe w Polkowicach 
wspólnie z Gminami: Polko-
wice i Chocianów.

Na spotkaniu pojawili się 
kombatanci i podopieczni na-
leżący do tego związku 

z wszystkich gmin powiatu. 
W związku zrzeszonych jest 
3850kombatantów i pod-
opiecznych z naszego powia-
tu. Zjazd rozpoczął się krótką 
prelekcją na temat ofiarności 
żołnierzy polskich na wszyst-
kich frontach II wojny świato-
wej.  Potem wprowadzono 
sztandar, został odegrany 
hymn państwowy i minutą ci-
szy uczczono tych co odeszli 
w ciągu ostatniego roku. Głos 

zabrał Starosta Polkowicka 
pan Marek Tramś, który 
w krótkich słowach podzię-
kował kombatantom za ich 
trud w wyzwalaniu ojczyzny 
przed 70 laty. Głos zabrali 
jeszcze Burmistrz Chociano-
wa pan Franciszek Skibicki 
oraz delegat Zarządu Głów-
nego i jednocześnie Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego 
ZKRP i BWP we Wrocławiu 
pan Konstanty Ignaczak. Co-

roczne spotkanie jest okazją 
do podziękowania osobom 
wyróżniającym się w pracy 
na rzecz kombatantów. 

Po wręczeniu odznaczeń 
odbyła się część artystyczna. 
Na scenie zaprezentowała się 
74 Drużyna Harcerska Szaniec 
z Chocianowa oraz zespół 
folklorystyczny Echo z Cho-
cianowca. Potem przyszedł 
czas na rozmowy i wspomnie-
nia przy stole.  (RED) 

W tym roku medalem zasługi 
dla Związku odznaczeni zostali:
●  Pani Celina Michalak - Prezes Koła Miejsko- 

Gminnego w Chocianowie
●  Pan Franciszek Skibicki – Burmistrz Chocianowa
●  Pan Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic
●  Pan Grzegorz Majewicz – Sekretarz Powiatu
●  Pan Kazimierz Greń- Zastępca Prezesa Koła MG 

w Polkowicach
●  Pan Stanisław Nogacki Prezes Koła Miejsko 

– Gminnego w Polkowicach

STRONĘ NIEMIECKA 
REPREZENTOWALI : 
MATTHIAS SEIDEL – burmistrz gminy 
Malschwitz
ANDREAS SKOMUDEK – kierownik referatu 
współpracy 
ASTRID MROSKO – zastępca dyrektora 
Górnołużyckiego Rezerwatu Biosferycznego 
w Wartha
DIRK BECKERT – zastępca koordynatora ds. 
współpracy szkół (Oberschule Malschwitz 
i Gimnazjum z Chocianowa) 
UDO MIKSCH – komendant Straży Pożarnej 
w  Malschwitz 

ZE STRONY GMINY CHOCIANÓW   
UCZESTNICZYLI 
 
BARBARA SULMA – prezes Zarządu LGD “ 
Wrzosowa Kraina” 
MAREK CIEŚLAK – zastępca dyrektora 
Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych 
BARBARA SCHMIDT – dyrektor 
SP Chocianów
JUSTYNA MACHOŃ – w zastępstwie za  
koordynatora d.s współpracy szkół ze 
strony polskiej ( p. Beatę Młynarczyk)) 
DOROTA KYC –  koordynator ds. 
współpracy obu gmin, 
WOJCIECH KYC – zast. koordynatora ds. 
współpracy gmin, fundacja „Vita regionem”

Transgraniczna współpraca gmin Chocianów i Malschwitz

Będzie ciąg dalszy 

Współpraca szkolna, 
pozaszkolna, gminna oraz 
Straży Pożarnej i Lokalnej 
Grupy Działania „Wrzosowa 
Kraina” - to główne tematy 
konferencji 
transgranicznej, która 
odbyła się w Chocianowie 
w inicjatywy burmistrza 
Franciszka Skibickiego. 
Chocianów i położona 
w Saksonii niemiecka 
gmina Malschwitz 
w poszczególnych 
obszarach współpracują ze 
sobą od siedmiu do dwóch 
lat i wszystko wskazuje na 
to, że ta współpraca będzie 
jeszcze bardziej owocna. 

Burmistrzowie obu 
gmin zgodnie podkreślili, 
że w każdym z omawia-
nych obszarów partner-
stwo to jest niezwykle waż-
ne dla obu stron.  Współ-
praca będzie kontynuowa-
na w kierunku rozwoju 
transgranicznej turystyki 
na obszarach wiejskich, 
wymiany doświadczeń 
w zakresie administracji 
publicznej oraz wspólnych 
szkoleń OSP oraz spotkań 
dzieci i młodzieży. 

Efekty dotychczasowej 
polsko-niemieckiej współ-
pracy to:  

-  12 polsko – niemiec-
kich spotkań uczniów 
gimnazjum z Chocia-
nowa i Oberschule 
z Malschwitz, 2 spo-
tkania nauczyciel i 
obu szkól 

-  8 programów kolonij-
nych dla dzieci i mło-
dzieży z terenów po-
wiatów polkowickiego, 
Bautzen i Goerlitz ( 350 
dzieci skorzystało z wy-
poczynku letniego), 

-  12 spotkań przedstawi-
cieli LGD Wrzosowa 
Kraina i LGR DKK, lo-
kalnych producentów, 

przedstawicieli gospo-
darstw rybackich oraz 
branży turystyczno – 
gastronomicznej 

-  1 spotkanie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarni-
c z y c h  z  T r z e b n i c 
i  S z k l a r  D o l n y c h 
z MDP z Malschwitz 

- w grudniu 2013 roku 
gmina Chocianów, gmina 
Malschwitz oraz LGD 
Wrzosowa Kraina  podpi-
s a ł y  p o r o z u m i e n i e 
o współpracy oraz został 
wdrożony i zrealizowany 
projekt “Urlop wśród 
przyjaciół na łonie natury 

Druga część konferencji odbyła się na terenie OSP Trzebnice, gdzie uczestnicy spotkania zostali powitani 
przez Marka Dąbala oraz Piotra Wandycza. Podczas spotkania burmistrz oraz strażacy z Malschwitz zostali za-
proszeni na gminne zawody pożarnicze. 

 

na obszarach wiejskich obję-
tych ochroną środowiska” 
o wartości 15.000 euro. 

W konferencji, która odby-
ła się w Chocianowie wzięli 
udział zaproszeni  przedsta-

wiciele wszystkich instytucji 
i organizacji z terenów obu 
gmin, które nawiązały ze so-
bą współpracę a także zreali-
zowały wspólne projekty. 

  (RED) 
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W maju minęło 25 lat samorządu lo-
kalnego. 27 maja 1990 r., odbyły się 
w Polsce pierwsze po transformacji 
wybory samorządowe. Przez ten 
czas praktycznie nie rozstawał się 
pan z pracą na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Jaki to był dla Pana czas? 

Reforma samorządowa to 
reforma udana, co do tego nie 
można mieć wątpliwości. Na 
pewno dostrzegam w ciągu 
tych lat wiele zmian. Wiele się 
dokonało, wiele zrobiono. Ale 
są też słabe strony, nie tyle sa-
mej reformy, ile ewoluowania 
przepisów dotyczących funk-
cjonowania Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego. Należy 
do nich próba zaszufladko-
wania samorządów, wyty-
czenia im ram, w których ma-
ją funkcjonować. Mam na 
myśli sposoby rozwiązywa-
nia problemów. Mogę dzia-
łać, jednak przepisy mówią 
jaką formę prowadzenia tych 
działań mam przyjąć. Usta-
wodawca narzuca je, nie da-
jąc swobody działania. Np. 
zakłady gospodarki komu-
nalnej są  ograniczone formą 
działania. Ogranicza się gmi-
ny w zakresie gospodarki od-
padami. Nie mamy swobody 
wybrania najlepszego syste-
mu.

Franciszek Skibicki jako samorządo-
wiec w odrodzonej Polsce to… 

Człowiek z doświadcze-
niem… W samorządzie każ-
dy dzień jest inny i codzien-
nie staję przed z nowymi wy-
zwaniami, poszerzając wie-
dzę i doświadczenie,  bowiem 
praca samorządowca wyma-
ga wszechstronności i umie-
jętności odnajdowania się 
w różnych, nie rzadko roz-

bieżnych tematach. W każdej 
dziedzinie trzeba być zorien-
towanym i umieć wczuć się 
w problemy mieszkańców. 

Chocianów nie świętował 25-lecia 
samorządu… 

25 lat samorządu w Gminie 
jest widoczne gołym okiem, 
ale nie świętowano tego jubi-
leuszu oficjalnie. Musieliśmy 
zrezygnować z hucznych ob-
chodów, ponieważ oszczęd-
ności szukamy dosłownie 
wszędzie. Wszystkie zgroma-
dzone w ten sposób nadwyż-
ki, chcemy przeznaczyć na in-
westycje, na które czekają 
mieszkańcy. Odbyły się nato-
miast spotkania pracownicze, 
zorganizowane w ramach 
funduszu socjalnego. W po-
dobny sposób z okazji 25 – le-
cia istnienia spotkali się pra-
cownicy OPS. Z uwagi na 
mój 25-letni staż zaproszony 
zostałem na uroczystości zor-
ganizowane przez Prezyden-
ta RP Bronisława Komorow-
skiego i z tego zaproszenia 
skorzystałem. 

Jakie są obecne problemy Gminy 
Chocianów?

Jest ich naprawdę wiele. 
Dla mnie najważniejsze są 
sprawy mieszkaniowe. Bra-
kuje konkretnych progra-
mów pomocowych, żeby bu-
downictwo socjalne i komu-
nalne się rozwijało. Gmi-
ny płacą podatek 
VAT ale on do 
n a s  n i e 
wraca. To 
zwyczaj-
ny ha-
r a c z , 
k t ó r y 

moglibyśmy wykorzystać np. 
na budownictwo mieszkanio-
we. Patrząc ile tego podatku 
zapłaciliśmy przez 25 lat, ser-
ce się kraje. Moglibyśmy te 
pieniądze zainwestować 
w młodych ludzi i właśnie 
poprzez budownictwo ko-
munalne zatrzymać ich 
w kraju. Choć od 25 lat wszy-
scy mówią, że sposób finan-
sowania gmin jest tymczaso-
wy, nic się nie zmienia. Sub-
wencja oświatowa pokrywa 
zaledwie 50 proc. kosztów 
utrzymania ucznia.  

Jakie były Pana pierwsze decyzje  po 
objęciu stanowiska burmistrza w tej 
kadencji? 

Po złożeniu ślubowania, 
pierwszym problemem, któ-
rym się zająłem była zmiana 
struktury wydatków. W pro-
jekcie budżetu na 2015 r. – 82 
proc. dochodów własnych 
przeznaczonych było na fun-
dusz płac. Uchwalając bu-
dżet,  już w styczniu zmniej-
szyliśmy gminny fundusz 
płac o 500 tys. złotych, co mu-
siało się wiązać ze zmniejsze-
niem zatrudnienia  w urzę-
dzie. Zlikwidowaliśmy osiem 
etatów  w magistracie, opty-
malizację zatrudnienia musi-
my przeprowadzić także 
w szkołach, by od września 
ilość etatów dostosowana by-
ła do potrzeb i proporcjonal-

na do ilości uczniów. Nie-
zbędne były zmia-

ny kadrowe na 
k i e r o w n i -

czych sta-
n o w i -
s k a c h . 
P l a n 
oszczęd-

nośc iowy związany ze 
zmniejszeniem zatrudnienia, 
tak naprawdę, obejmował 
wszystkie gminne jednostki. 

A jak Pan ocenia ostatnie cztery lata 
rządów swojego poprzednika? 

Samorządowcom ocenę 
wystawiają mieszkańcy, ja je-
stem daleki od tego, gdyż mo-
ja ocena jest najmniej obiek-
tywna. Myślę, że wybory 
w 2014 r. same pokazały, co 
myśli społeczność: zmiana 
burmistrza i aż dziesięciu no-
wych radnych w Radzie Miej-
skiej. Obowiązuje jednak cią-
głość władzy i część spraw 
musiałem przejąć. Niestety 
były wśród nich negatywne 
zjawiska, jak choćby wyniki 
kontroli Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego z przepro-
wadzonej  modernizac j i 
Ośrodka Kultury w Trzebni-
cach. Ta kontrola ujawniła 
szereg nieprawidłowości. 
Sprawą obecnie zajmuje się 
prokuratura. Przyznawanie 
mieszkań komunalnych i so-
cjalnych osobom nie kwalifi-
kującym się – to kolejny pro-
blem, z którym musiałem się 
zmierzyć, a jego aktualny fi-
nał jest na etapie prokurator-
skiego śledztwa. W piśmie 
z dnia 18 czerwca Prokuratu-
ra Rejonowa w Lubinie poin-
formowała, że wszczęła 
śledztwo w  tej sprawie na 
podstawie art. 231 § 2 kk. 

Dla Gminy Chocianów to kolejna ka-
dencja z Pana udziałem, mieszkańcy 
liczą na wywiązanie się z obietnic 
wyborczych.  Co obecnie jest dla Pa-
na priorytetem? 

W tej chwili priorytetem są 
sprawy związane z zabezpie-

czeniem warunków i dobrej 
jakości życia młodym lu-
dziom, młodym rodzinom, 
a także warunków szkolnych. 
W tym roku rozpoczynamy 
budowę przedszkola przy ul. 
Środkowej. Miałem okazję 
zobaczyć jego gotową wizu-
alizację. Budynek jest projek-
towany w technologii pasyw-
nej, będzie miał sześć sal dla 
sześciu grup przedszkolnych; 
do każdej sali przynależy za-
plecze i sanitariaty, dodatko-
wo duża sala wielofunkcyjna. 
Obiekt naprawdę robi wraże-
nie. Jedną z kluczowych 
spraw jest poprawa organiza-
cji żywienia dzieci. Jest opra-
cowywany projekt moderni-
zacji stołówki w Szkole Pod-
stawowej w Chocianowie, 
która w tej chwili przygoto-
wuje 250 posiłków dziennie, 
mamy zamiar zwiększyć jej 
wydajność, tak by dostarczała 
pełne posiłki do szkół wiej-
skich i gimnazjum. Będzie 
wówczas świadczyć usługi 
gastronomiczne dla  wszyst-
kich naszych placówek 
oświatowych. Na tą inwesty-
cję mamy przeznaczone 
350 000,00 zł 

A inwestycje?
Tak krawiec kraje, jak mu 

materii staje. W aktualnym 
budżecie gminy jest zaplano-
wana kwota 8 734 762,00 zł na 
inwestycje. Dla porównania 
podam, że w 2011 roku wy-
dano 301 000 zł. Ważnym za-
daniem jest rozbudowa 
cmentarza komunalnego, tak 
by w okresie bieżącej kadencji 
zakończyć to zadanie. Na 
przełomie lipca i sierpnia roz-
pocznie się grodzenie nowe-

go terenu. 
Kolejna kwe-
stia to rozmo-
wy o budowie 
i rozbudowie par-
kingów przy blo-
kach. Podjęliśmy działania 
zmierzające do komplekso-
wego utrzymania terenów 
zielonych i placów zabaw, 
k tórymi  ma zarządzać 
MZGKM. Obecnie trwają roz-
mowy pomiędzy tą jednost-
ką, a wspólnotami mieszka-
niowymi i spółdzielnią miesz-
kaniową, polegające na prze-
kazaniu tych terenów w za-
rządzanie Miejskiemu Zakła-
dowi Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej.  Do koń-
ca sierpnia br. ma być gotowa 
Koncepcja rozbudowy oświe-
tlenia ulicznego w mieście 
i w gminie. Realizacja tego za-
dania przewidziana jest na 
okres kadencji. 

Chcemy ubiegać się o środ-
ki unijne, ale do tego potrzeb-
ny jest spójny wewnętrzny 
dokument, jakim jest Strate-
gia Rozwoju Gminy. Ten, któ-
rym obecnie dysponujemy 
wymaga wielu zmian i nad 
tym obecnie intensywnie pra-
cujemy. Uzgodniona została 
sprawa przejęcia torowisk na 
trasie Lubin – Chocianów – 
Przemków oraz dzierżawy 
obiektu stacji PKP. Przygoto-
wywany jest program gospo-
darowania zasobem mieszka-
niowym gminy. Ponadto wy-
konywana jest kanalizacja 
przy ul. II Armii Wojska Pol-
skiego, Zamkowej i Kościusz-
ki .  Trwają uzgodnienia 
z przedstawicielami Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w spra-

W tej chwili 
priorytetem 

są sprawy związane 
z zabezpieczeniem 
warunków i dobrej 

jakości życia młodym 
ludziom, młodym 

rodzinom

nalne się rozwijało. Gmi-
ny płacą podatek 
VAT ale on do 
n a s  n i e 
wraca. To 
zwyczaj-

na do ilości uczniów. Nie-
zbędne były zmia-

ny kadrowe na 
k i e r o w n i -

czych sta-
n o w i -

W tegorocznym 
budżecie Miasta

i Gminy 
Chocianów na 

inwestycje 
przeznaczyliśmy 
prawie 9 mln zł.

ROZMOWA

o historii, planach na przyszłość i priorytetach rozpoczętej kadencji 
z Franciszkiem Skibickim, burmistrzem Chocianowa rozmawia Maja Grohman 

Po pierwsze inwestycje 



wie przejęcia kotłowni na ul. 
Armii Krajowej. Pozwoli to 
zaplanować inwestycję  pole-
gającą na adaptacji tego bu-
dynku dla celów użyteczno-
ści publicznej .  Ponadto 
w opracowywaniu jest pro-
gram funkcjonalno – użytko-
wy dróg polegający na przy-
gotowaniu pod inwestycję, na 
zasadzie zaprojektuj – wybu-
duj, przebudowę ulic: Trzeb-
nickiej, Sosnowej, Środkowej, 
Malinowej, Jagodowej, Wrzo-
sowej i Leśnej. 

A co z komunikacją. Czy w tym zakre-
sie planowane są jakieś zmiany? 

Jesteśmy na etapie opraco-
wywania koncepcji poprawy 
komunikacji. Już dziś wiado-
mo, że jeśli chcemy by funk-
cjonowała lepiej, potrzebne są 
dodatkowe środki z gminne-
go budżetu i obiecuję, że je 
znajdę. 

Uczestniczy Pan w pracach Zarządu 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowe-
go (ZGZM), ostatnie posiedzenie było 
poświęcone gospodarowaniu odpa-
dami komunalnymi. W Chocianowie 
mogą zajść istotne zmiany w związ-
ku z kończącą się umową firmy, która 
dotychczas świadczyła usługi w tym 
zakresie? Czy mieszkańcom grożą 
podwyżki? 

Do końca 2015 r. ceny za 
odbiór odpadów pozostaną 
bez zmian. Przetarg, który 
miał wyłonić nowego wyko-
nawcę został unieważniony, 
ze względu na kolosalny 
wzrost kosztów. Ta cena była 

nie do przyjęcia, zresztą nie 
tylko dla mnie ale także in-
nych samorządowców zrze-
szonych w ZGZM. Gdyby-
śmy podpisali tę umowę, 
cena byłaby o 60 proc. 
wyższa od dotychczaso-
wej. Na szczęście tak się 
nie stało. Ustaliliśmy kie-
runki zarządzania, przy-
gotowaliśmy się do no-
wego przetargu, określa-
jąc wytyczne m.in. do ob-
niżenia kosztów funkcjono-
wania systemu. Konkretne 
decyzje zapadną we wrze-
śniu. Wypowiedzieliśmy się 
też w sprawie wysokości 
składek. Moje stanowisko 
jest takie, by na 2016 rok nie 
było to więcej niż 0,5  proc. 
dochodów własnych gminy. 
Przez zgromadzenie Związ-
ku przyjęto zmianę statutu. 
Na mój wniosek zmieniono 
zapis dotyczący własności 
powstającego na terenie gmi-
ny zrzeszonej ,  majątku 
ZGZM. Poprawka obecnie 
mówi o tym, że majątek po-
wstający na terenie gminy 
zrzeszonej, z chwilą rozwią-
zania ZGZM lub wyjścia 
gminy ze Związku, pozosta-
je nadal własnością gminy. 
Ponadto zmieniona będzie 
zasada pokrycia ewentual-
nych strat z działalności go-
spodarczej Związku. Do-
tychczas gminy pokrywały 
te straty w wysokości zależ-
nej od obszaru gminy, obec-
nie ma to być uzależnione od 
liczby mieszkańców. Zmiana 

statutu związku niesie za so-
bą konieczność zmiany sta-
tutów w wszystkich gmin 
zrzeszonych. 

Rozmawialiśmy o edukacji, gospo-
darce komunalnej,  a co z kulturą, 
sportem i rekreacją? 

Chcemy utrzymać kluczo-
we dla gminy uroczystości: 
Dzień Jagody czy Dożynki. 
Novum będzie rozpoczęcie 
funkcjonowania ogniska mu-
zycznego. W dziedzinie 
sportu, najważniejsza kwe-
stia to zadbanie o obiekty 
sportowe. Przekazaliśmy za-

rządzanie stadio-
nem MZGKIM-owi. Na dziś 
nie ma szans bezpłatnego 
przejęcia stadionu od właści-
ciela czyli od FUM, pozostaje 
tylko bezpłatna dzierżawa 
obiektu. Sprawa ma charak-
ter partnerski między gminą, 
przedsiębiorstwem, a stowa-
rzyszeniem STAL, które ko-
rzysta z obiektu. Przekazanie 
w administrowanie tych 
obiektów do MZGKIM na 
pewno zaowocuje lepszym 
utrzymaniem standardu in-
frastruktury sportowej 
w Chocianowie. Obecnie 

trwają prace remontowe pa-
wilonu na stadionie. Jednak 
nie obyło się bez trudności. 
Podczas ubiegłorocznego re-
montu dachu zlikwidowano 
wentylację co uniemożliwia 
funkcjonowanie tego obiek-
tu. Podczas obecnego remon-
tu, poniesiemy dodatkowe 

koszty wykonania 
wentylacji, aby ją 

p r z y w r ó c i ć 
i jednocze-

ś n i e  z a -
p e w n i ć 
trwałość 
i  s e n s 
w y k o -
n y w a -
nego te-
r a z  r e -

montu. 

Sprawy infra-
struktury technicz-

nej należą z cała pew-
nością do priorytetów, a co 

ze wsparciem społeczności, wspiera-
niem talentów, grup odnowy wsi, od-
dolnych inicjatyw?

Infrastruktura żyje tylko 
wtedy gdy korzystają z niej 
ludzie, kiedy plac zabaw czy 
boisko tętnią życiem. To nie-
zwykle ważna kwestia. Do-
strzegam w tej chwili oży-
wienie obywatelskie w gmi-
nie, we wszystkich jej miej-
scowościach, dlatego by nie 
zmarnować tego potencjału 
- sołectwa będą wspierane 
fachową pomocą moderato-
ra. Do końca roku zostanie 
opracowany  gminny Pro-

gram Odnowy Wsi. W ten 
sposób sołectwa będą miały 
bezpośrednie  wsparc ie 
szkoleniowe, doradcze i mo-
tywujące do działania. Bar-
dzo mi zależy aby sołectwa 
się rozwijały, nie tylko dzię-
ki samorządowi, ale rów-
nież oddolnie.

W 2015 roku kończy się 
program scalania gruntów 
w Szklarach Dolnych. Chodzi 
o program budowy dróg 
transportu rolniczego -  w bu-
dżecie jest na to zarezerwo-
wanych 6 mln 200 tys. zł. Co 
ciekawe wnioski o włączenie 
do programu scalania zgłosi-
ły kolejne miejscowości - 
Trzmielów i Brunów, w obu 
wsiach jest prawie stuprocen-
towa deklaracja uczestnictwa 
w programie scalania. 

Mówiąc o talentach i wspie-
raniu inicjatyw oddolnych 
chcę skorzystać z dobrych 
praktyk innych samorządów 
i poukładać to w wartościo-
wy system wsparcia, za któ-
rym nie tylko idą pieniądze, 
ale i partnerska współpraca, 
promocja i zbieranie do-
świadczenia przez grupy ini-
cjatywne, w zakresie wiedzy 
i umiejętności tworzenia pro-
jektów, pozyskiwania fundu-
szy i zarządzania nimi. W bu-
dżecie na 2016 rok będę chciał 
wygospodarować środki na  
fundusz lokalnych inicjatyw, 
otwarte konkursy ofert i na 
stypendia.

Dziękuję za rozmowę  

9

W tej chwili 
priorytetem 

są sprawy związane 
z zabezpieczeniem 
warunków i dobrej 

jakości życia młodym 
ludziom, młodym 

rodzinom

ROZMOWA

Po pierwsze inwestycje 

Wprowadziliśmy 
w Chocianowie dość drastyczny pro-
gram oszczędnościowy. Każde zaosz-
czędzoną złotówkę chcemy wydać, bo Mia-
sto i Gmina Chocianów bardzo tego potrze-
bują – mówi Franciszek Skibicki. 
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10 OGŁOSZENIE

GMINA CHOCIANÓW

DLA DZIECI
Konsultacje kardiologiczne

( w tym badanie USG serca)

Konsultacje alergologiczne
Badanie wad postawy

(konsultacja wraz z kwalifikacją 
do leczenia ćwiczeniami)

Badanie USG stawów biodrowych
(u niemowląt)

DLA DOROSŁYCH
Walka z uzależnieniami 

(porady psychologiczne i psychiatryczne)

Profilaktyka raka sutka 
(badanie USG piersi i w wybranych przypadkach 

marker nowotworowy CA-15,3)

Profilaktyka raka prostaty 
(USG prostaty i marker nowotworowy PSA u każdego 

powyżej 55 roku życia )

Profilaktyka raka narządu rodnego 
(USG narządu rodnego, cytologię i w wybranych 

przypadkach marker nowotworowy CA 125)

Profilaktyka chorób tarczycy 
(USG tarczycy i w wybranych przypadkach TSH)

Profilaktyka chorób układu krążenia 
(EKG i pełny profil badania 
lipidowego krwi, USG serca)

Profilaktyka udarów mózgu 
( USG tętnic dogłowowych )

Profilaktyka astmy oskrzelowej 
(spirometria, testy uczuleniowe, 

rhinometria, FeNO )

Profilaktyka POChP
(spirometria)

Profilaktyka osteoporozy 
( oznaczenie poziomu Vit. D3 
i w wybranych przypadkach 

densytometria 
w pracowni w Lubinie)

 rejestracja na badania - w dniu imprezy od godz. 9.00 
w Centralnej Rejestracji przy Przychodni CDT MEDICUS / ul. 3 Maja

 uczestnik zarejestrowany otrzyma skierowanie z podaną godziną  
przyjęcia na wybrane badania profilaktyczne i konsultacje

 BADANIA BEZPŁATNE TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCIANÓW
 osoby dorosłe mogą wziąć udział we wszystkich programach     

profilaktycznych oraz skorzystać z konsultacji specjalistycznych     
w miarę wolnych miejsc 

DLA DZIECI
Konsultacje kardiologiczne

DLA DZIECI
Konsultacje kardiologiczne

BURMISTRZ GMINY CHOCIANÓW BURMISTRZ GMINY CHOCIANÓW 
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCIANÓW NAZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCIANÓW NA

29 sierpnia 2015 (sobota) 09:00 29 sierpnia 2015 (sobota) 09:00 –– 15:00

CDT MEDICUS Sp. z o. o. 
3 - MAJA 2, 59-300 Chocianów

tel / 76 819 50 29

PREZES CDT MEDICUS
Dr n. med. Artur Kwaśniewski

(badanie USG piersi i w wybranych przypadkach (badanie USG piersi i w wybranych przypadkach 

GRUPA KAPITAŁOWA CDT MEDICUS
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Podczas pierwszej części turnieju każ-
dy zastęp sprawdzony został z zakresu 
posługiwania się mapą i kompasem w te-
renie, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, szyfrowania, komuni-
kacji z użyciem różnych środków łączno-
ści oraz radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach i warunkach terenowych. Druga 
część turnieju odbyła się w Chocianow-
skim Ośrodku Kultury, gdzie harcerze 
zmierzyli się z testem wiedzy o Powsta-
niu Warszawskim oraz wzięli udział 
w powstańczej grze planszowej. Organi-
zatorem turnieju była 74 Drużyna Har-
cerska „Szaniec”, działająca w Chociano-
wie, oraz Komenda Hufca ZHP w Lubi-
nie, a w imprezie uczestniczyło prawie 50 
harcerzy z obu miast.  (RED) 

Z mapą i kompasem 
W Chocianowie odbył się I Powstańczy Turniej Zastępów. Harcerze i harcerki z Chocianowa 
i Lubina wykazali się umiejętnościami działania w grupie oraz wiedzą praktyczną. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w 
intencji strażaków i ich rodzin, którą celebro-
wał kapelan strażaków powiatu polkowickie-
go ksiądz kanonik Stanisław Czerwiński. Po 
eucharystii, przy asyście Orkiestry Dętej OSP 
Chocianów, poczty sztandarowe, strażacy i za-
proszeni goście przeszli przez Rynek do 
ChOk-u gdzie miała miejsce oficjalna uroczy-
stość. Po przywitaniu gości przez Prezesa Za-
rządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku 
OSP RP w Chocianowie druha Wiktora Husa-

ra, krótki rys historyczny działalności OSP 
Chocianów przedstawił Prezes OSP Chocia-
nów druh Jan Kiciliński. Spotkanie było okazją 
też do uhonorowania zasłużonych działaczy 
OSP Chocianów medalami Za Zasługi dla Po-
żarnictwa, odznakami Strażak Wzorowy jak 
również Odznakami za Wysługę Lat. Potem 
życzenia i upominki, składane na ręce prezesa.  
Uroczystości zakończyły się koncertem w wy-
konaniu Orkiestry Dętej OSP Chocianów.

 (RED) 

70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie 

Wręczono 
medale 
i odznaczenia 
Gminne obchody Dnia Strażaka były w tym roku 
w Chocianowie wyjątkowo uroczyste. Święto patrona 
pożarników Św. Floriana połączono bowiem z 70 – leciem 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie. 

RELACJE
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12 EKOLOGIA

Trzebnicka podstawówka wśród 
dolnośląskich EKO-LIDERÓW 

Ziemia dla 
wszystkich 
Działalność ekologiczna Szkoły Podstawowej 
w Trzebnicach została doceniona. Placówka znalazła się 
w gronie czterech najlepszych dolnośląskich 
podstawówek, rywalizujących o miano lidera 
promującego ekorozwój w ramach własnego projektu.

Placówka tradycyjnie 
włączenia się w ogólnopol-
ską akcję ekologiczną 
„Sprzątanie Świata”. Po raz 
kolejny przystąpiła też do 
konkursu ekologicznego 
zbierania plastikowych na-
krętek i zużytych baterii 
oraz elektrośmieci. Jest już 
tradycją szkoły włączanie 
się do recyklingu właśnie 
poprzez zbieranie surow-
ców wtórnych, które mogą 
być ponownie wykorzysty-
wane. Placówka przystąpiła 
do programu ekologiczne-
go o zużytych bateriach pod 
patronatem Urzędu Mar-
szałkowskiego we Wrocła-
wiu. Opracowano szkolny 
projekt edukacyjny „Moja 

Ziemia – mój dom”, który 
realizowano w ramach V 
edycji Dolnośląskiej Sieci 
Szkół Promujących Ekoro-
zwój „Ziemia dla Wszyst-
kich” pod patronatem Ku-
ratorium Oświaty we Wro-
cławiu. Szkolny projekt 
ekologiczny realizowano 
przy współpracy z sojuszni-
kami projektu: Związkiem 
Gmin Zagłębia Miedziowe-
go w Polkowicach, Funda-
cją Ekologiczną „Zielona 
Akcja” w Legnicy, Przedsię-
biorstwem Wodociagowo-
-Kanalizacyjnym w Chocia-
nowie, Nadleśnictwem 
w Chocianowie, Fundacją 
„Wrzosowa Kraina”, Cu-
prum Arena w Lubinie 

i Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Dolno-
śląskiego we Wrocławiu. 
Nauczycielka przyrody, bę-
dąca koordynatorką projek-
tu opracowała również no-
watorski program koła „ 
Młodych ekologów”. W ra-
mach projektu podjęto się 
realizacji szeregu działań na 
rzecz edukacji ekologicznej 
w swoim środowisku: 
uczestnictwa w warsztatach 
„Bądź Eko”,   udziału 
w konkursach przyrodni-
czo-ekologicznych i w licz-
nych akcjach, np. „Oddaj 
zużyty telefon komórkowy-
-odbierz nowy aparat foto-
graficzny”. 
 (DL) 

Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Stanisława Rey-
monta w Trzebnicach już po 
raz trzeci była organizatorem 
III Powiatowego Konkursu 
Matematyczno – Przyrodni-
czego „ Jeden z dziesięciu ”, 
który odbył się 19.06 br. Wcze-
śniej turniej ten odbywał się 
tylko na etapie gminnym 
i uczestnikami konkursu byli 
tylko uczniowie z terenu mia-
sta i gminy Chocianów. Obec-
nie do trzebnickiej podsta-
wówki przyjeżdżają ucznio-
wie ze szkół podstawowych 
powiatu polkowickiego.

Patronat nad konkursem 
sprawuje Powiatowy Ośro-
dek Poradnictwa Psycholo-

giczno –Pedagogicznego i Do-
radztwa Metodycznego w Po-
lkowicach. Celem konkursu 
jest przede wszystkim popu-
laryzacja wiedzy matema-
tyczno –przyrodniczej oraz 
wdrażanie uczniów do samo-
kształcenia i motywowanie 
do poszerzenia wiedzy 
z przedmiotów ścisłych. 

W tym roku szkolnym 
w turnieju uczestniczyło 30 
uczniów z dziesięciu szkół 
powiatu polkowickiego. 
K o n k u r s  o d b y w a ł 
się w trzech etapach  i prze-
biegał na zasadach zbliżo-
nych do telewizyjnego tur-
nieju „Jeden z dziesięciu”. 
Każdy uczeń miał do wyko-

rzystania  trzy szanse  (trzy 
balony przy swoim stanowi-
sku). Konsekwencją braku 
lub błędnej odpowiedzi była 
utrata szansy (następowało 
przebicie balonu). 

Wszyscy obserwatorzy byli 
pod wrażeniem wysokiego 
poziomu wiedzy uczniów.  
W czasie turnieju panowała 
przyjazna atmosfera, pomimo 
ostrej rywalizacji. Konkurs 
przyczynił się do promocji 
matematyki i przyrody wśród 
dzieci i pokazał, że matematy-
ką i przyrodą można świetnie 
się bawić, pod warunkiem, 
że… posiada się  dużą wie-
dzę. 
 Diana Ligęza

Pokaz ratownictwa 
medycznego, zawody 
na łyżworolkach, 
„Kumkanie na polanie” 
– spektakl teatralny dla 
dzieci – to tylko 
niektóre z licznych 
atrakcji 
przygotowanych na 
tegoroczną „Majówkę” 
przez Chocianowski 
Ośrodek Kultury. 
Były także występy 
artystyczne. Swoje 
umiejętności 
zaprezentowały grupy 
taneczne: działające 
przy CHOK, FUX 
z Gimnazjum, grupa 
tańca towarzyskiego ze 
Szkoły Podstawowej 
oraz młodzi wokaliści. 
Gwiazdą imprezy był 
Janusz Yanina Iwański, 
który wystąpił 
w Chocianowie 
z piosenkami 
Krzysztofa Klenczona 
w programie pt. „Kwiaty 
we włosach”  
 (RED) 

BIEG MAŁEGO 
DZIAŁKOWCA 
W Chocianowie odbył się II już Bieg 
Małego Działkowca, który został 
zorganizowany przez Zarząd 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„Nadzieja” i Klub Biegacza 
„Zdyszaaani” z Chocianowa.    (RED) 

III Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy 
„Jeden z dziesięciu” 

Majówka z CHOKiem 
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OGNISKO 
MUZYCZNE  PRZY 
CHOCIANOWSKIM 
OŚRODKU KULTURY
W nowym roku szkolnym 
2015/2016 Chocianowski Ośrodek 
Kultury startuje z nową ofertą 
zajęć, a mianowicie z edukacją 
muzyczną w Ognisku Muzycznym. 
Cykl nauczania w Ognisku 
realizowany będzie następująco:
1.  Dział dziecięcy: uczestnicy 

w wieku od 7 do 12 rok życia-
cykl czteroletni.

2.  Dział młodzież i dorośli-
uczestnicy w wieku od 12 roku 
życia-cykl czteroletni.

3.  Dział edukacja muzyczna dla 
najmłodszych-dzieci od 3 do 6 
roku życia.

Uczestnicy Ogniska będą mogli 
doskonalić swoje umiejętności lub 
nabywać nowe ćwicząc na 
instrumentach strunowych, 
dętych, klawiszowych. W ofercie są 
również zajęcia umuzykalniające 
dla najmłodszych. Dnia 22 i 29 
maja odbyły się przesłuchania 
rekrutacyjne, przeprowadzone 
przez instruktorów muzycznych, 
następne już we wrześniu. 
Aktualnie trwają jeszcze zapisy na 
naukę gry na instrumentach 
dętych oraz do działu edukacji 
muzycznej.

PIKNIKOWO I RODZINNIE 
W SOŁECTWACH
Sołtysi i Rady Sołeckie naszej 
Gminy chcąc zaktywizować 
mieszkańców do działania na 
rzecz dobra wspólnego, „postawili 
na rodzinę”, organizując imprezy, 
których głównym celem była 
integracja mieszkańców, 
propagowanie wartości rodzinnych 
oraz zdrowego, aktywnego stylu 
życia. I tak kolejno odbyły się:
2 maj - piknik rodzinny 
w Chocianowcu
30 maj - Dzień Dziecka 
w Trzebnicach
30 maja „Moja Rodzina” - piknik 
rodzinny w Rakowie
4 czerwiec piknik rodzinny „Mama, 
Tata i Ja”  W Trzmielowie.
Podczas pikników nie zabrakło 
konkurencji sportowych dla 
najmłodszych, gier i zabaw 
muzycznych, malowania twarzy 
oraz nagród i słodkiego 
poczęstunku dla wszystkich 
uczestników. Grill i pieczenie 
kiełbasek przy ognisku, był 
punktem wieńczącym spotkania 
mieszkańców.
Partnerami merytorycznymi 
wydarzeń byli również 
Chocianowski Ośrodek Kultury 
oraz Miejsko -Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

III Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy 

Majówka z CHOKiem 
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Zajęcia w Szkole Podsta-
wowej w Chocianowie pro-
wadzone są zarówno dla po-
czątkujących jak i dla chcą-
cych doskonalić swoje umie-
jętności gry w szachy.  

By uczniowie mogli po-
znać smak turniejowej rywa-
lizacji zorganizowany zostały 
zawody szachowe z cyklu 
Czekoladowego Grand Prix, 
w których uczestniczyło 28 
szachistów z klas I-VI. 

Każdemu turniejowi tego 
cyklu patronował Bank Za-
chodni WBK z filią w Chocia-
nowie na czele z dyrektor p. 
Beatą Sawicką, która przeka-
zywała fundusze na zakup 
słodkich „pakietów” dla 
uczestników. 

Kilkoro uczniów reprezen-
towało SP w Chocianowie 
w turniejach szachowych, 
dość często odnosząc sukcesy 
i zajmując czołowe miejsca 
w powiecie, a nawet woje-
wództwie dolnośląskim i lu-
buskim. To doskonała okazja 
do zdobywania doświadcze-
nia i wiedzy oraz nawiązy-
wania nowych znajomości.

Świetnie radzą sobie nasze 
dwie „perełki” z pierwszej 

klasy. Marek Madej rozgry-
wający turnieje w szachach 
szybkich jak i klasycznych 
wygrał 11 razy, 4 razy był 
drugi i 3 razy trzeci. Jego 
szczególnym indywidual-
nym sukcesem było piąte 
miejsce w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska Junio-
rów w Szachach Szyb-
kich w kat. chłopców 
do lat 8. Bartłomiej 
Róg lubujący s ię 
w szachach szybkich 
i błyskawicznych zwy-
ciężył w 10 turniejach, 4 
razy był drugi i 3 razy za-
jął trzecie miejsce. Jego 
sukcesem był wygrany tur-
niej w Powiatowych Mistrzo-
stwach Szachowych kat. klas 
I-III. 

Ewa Włodarska (lat 12) 
w tym roku szkolnym grała 

niewiele, ale za to w mocno 
obsadzonych turniejach, któ-
re warto wymienić: w Mi-

strzostwach Dolnego Śląska 
w szachach klasycznych 
w kat. dziewcząt zajęła trze-

cie miejsce, w Mistrzostwach 
strefy Lubusko-Dolnośląskiej 
zajęła czwarte miejsce, pre-
miowane awansem do Mi-
strzostw Polski do lat 12, na 
których to zajęła 32 miejsce. 

Ewa jest najlepszą szachist-
ką w naszej szkole, a tak-

że mocnym zawodni-
kiem juniorów młod-
szych Miedzi Legnica, 
którego barwy klubo-
we reprezentuje z po-
wodzeniem w IV Li-
dze Dolnośląskiej . 

Z drużyną tą zdobyła 
w tym sezonie srebrne 

medale, a indywidualnie 
była najlepszą zawodniczką 
na swojej szachownicy. Ten 
indywidualny sukces rów-
nież powtórzyła podczas Fi-
nału Drużynowego Szkół 
Podstawowych we Wrocła-

wiu reprezentując tym razem 
naszą szkołę.  

Skromnym, ale jakże istot-
nym osiągnieciem w swej 
rocznej karierze szachistki 
może poszczycić się Oliwia 
Kałuszka (lat 8), która zdoby-
ła I miejsca w kat. dziewcząt 
do lat 9 podczas Turniejów 
Szachowych w Ścinawie 
i dwa razy w Lubinie. 

Ciche nadzieje w tym roku 
szkolnym wiązaliśmy z wy-
stępami drużynowymi i nie 
zawiedl iśmy się .  Team 
w składzie:  Ewa Włodarska 
z VI d, Kasjan Krenca z VI c, 
Marek Madej z I e i Bartłomiej 
Róg z I c osiągnął historyczny 
sukces zdobywając I miejsce 
w Drużynowych Mistrzo-
stwach Powiatu, II miejsce 
Drużynowych Mistrzostwach 
strefy legnickiej i VI miejsce 
w Finale Drużynowych Mi-
strzostw Wojewódzkich. 

Opiekę nad szachistami 
sprawuje p. Stanisław Róg, 
który daje im także osobisty 
przykład startując w Powia-
towych Mistrzostwach Sza-
chowych w kat. Open. Za 
swój indywidualny sukces 
uważa zajęcie tam II miejsca, 
a także dostanie się z drużyną 
szkolną do Finału Wojewódz-
kiego (trzeci szczebel rozgry-
wek).
 (oprac. SP w Chocianowie) 

Czekoladowe Grand Prix w Szkole Podstawowej w Chocianowie 

Szachy dla każdego 
Z roku na rok 
rośnie 
zainteresowanie 
grą w szachy, nie 
tylko w naszej 
szkole, ale w całej 
Polsce. Coraz 
więcej dzieci 
przesuwa bierki 
szachowe, co 
bardzo cieszy, bo 
choć nie jest to 
łatwa gra, za to 
bardzo 
rozwijająca 
umysłowo 
i wychowawczo. 

Ewa Włodarska (lat 12) ma swoim koncie m.in. trzecie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w szachach klasycznych. 

Marek Madej, niespełna ośmio-
latek rozgrywając turnieje w 
szachach szybkich jak i klasycz-
nych wygrał 11 razy, 4 razy był 
drugi i 3 razy trzeci.

Bartłomiej Róg lubujący się w 
szachach szybkich i błyskawicz-
nych zwyciężył w 10 turniejach, 
4 razy był drugi i 3 razy zajął 
trzecie miejsce.

Królewska gra 
Uczestniczenie w zajęciach 
oraz  rozgrywkach 
szachowych w młodszym 
wieku szkolnym sprzyja 
wszechstronnemu 
rozwojowi małego gracza. 
Ten rodzaj zajęć znajduje 
się bowiem w kręgu jego 
zainteresowań, stwarza 
nieograniczone możliwości 
wykazania inicjatywy 
i fantazji, kształci 
wyobraźnię przestrzenną, 
pamięć i uwagę, a przede 
wszystkim inicjuje sytuacje 
wymagające logicznego 
myślenia. 
Z pedagogicznego punktu 
widzenia gra w szachy 
zawiera wiele elementów 
wychowawczych. Wyrabiają 
umiejętność panowania 
nad sobą, wytrwałość, 
przezorność i odwagę, 
poczucie 
odpowiedzialności za 
własne decyzje. Szachy 
uczą prostej prawdy, że 
własne zdanie i ocena nie 
zawsze są słuszne 
i prawdziwe. Uczą, więc 
myśleć obiektywnie i nie 
lekceważyć żadnego 
przeciwnika. Szachy 
wdrażają do stosowania 
w życiu zasady ,,fair play”. 
Nauka „królewskiej” gry, 
ćwiczenia praktyczne 
i teoretyczne wpływają 
dodatnio na zwiększenie 
aktywności umysłowej, 
giętkość pamięci, 
przyczyniając się do 
rozwoju inteligencji, 
rozbudzania twórczych 
zdolności.

Kilkoro uczniów 
reprezentowało SP 

w Chocianowie w turniejach 
szachowych, dość 

często odnosząc sukcesy 
i zajmując czołowe miejsca 

w powiecie, a nawet 
województwie 
dolnośląskim 
i lubuskim. 
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Jak zaczęła się Twoja przygoda z wy-
ciskaniem? 

Zaczęła się w wieku 13 lat, 
kiedy to wraz z kolegą, w piw-
nicznej siłowni trenowaliśmy 
przez rok. Początkowo chodzi-
ło o sylwetkę i nabranie masy, 
budowanie mięśni. Wtedy nikt 
z nas nie myślał o startowaniu 
w zawodach. Nawet wówczas 
gdy nadarzyła się okazja, by 
mieć własną siłownię przy do-
mu, w której zresztą trenuję do 
dziś. Nie braliśmy pod uwagę 
startów w zawodach, a co do-
piero, by stawać na podium. 
Robiliśmy to dla zabicia czasu, 
zamiast włóczyć się po mieście, 
wyciskaliśmy ciężary…  

Jak to się stało, że zająłeś się tym 
profesjonalnie? 

W końcu zaświtała w mojej 
głowie myśl, by spróbować 
wystartować w zawodach. 
W roku 2013 pojechałem na 
pierwsze z nich. Jako zawod-
nik niezrzeszony w Wałbrzy-
chu zająłem drugie miejsce, po-
tem były zawody w Złotoryi. 
To mnie jeszcze bardziej zmo-
tywowało i dało do myślenia… 
Wtedy właśnie zacząłem treno-
wać już pod kątem startu w ko-
lejnych mistrzostwach. W 2014 
r. ponownie wystartowałem 
w Wałbrzychu i Złotoryi. Po 
tych zawodach zadzwoniłem 
do trenera reprezentacji Polski 
Mirosława Łukasika – dziś mo-

jego trenera – a on przyjął mnie 
do klubu, dzięki czemu uzy-
skałem licencję zawodnika, a to 
z kolei pozwoliło mi na starty 
w zawodach Polskiego Związ-
ku Kulturystyki i Fittnes oraz 
Trójboju Siłowego. 

Jakie są Twoje osiągnięcia od tego 
czasu? 

W roku 2015 Otwarte Mi-
strzostwa Śląska w Trójboju Si-
łowym Klasycznym

Ruda Śląska, 10 - 11 stycznia 
2015 eliminacje do Mistrzostw 
Europy (przysiad 140, wyci-
skanie 130, martwy ciąg 
170kg), po eliminacjach zakwa-
lifikowałem się na Mistrzostwa 
Europy, potem XXIV Mistrzo-
stwa Polski Kobiet i Mężczyzn, 
Juniorek i Juniorów do lat 18 
w Chorzowie, 14-15 marca 
2015 (wyciskanie w sprzęcie 
155kg) – drugie miejsce, 

21.03 - 28.03.2015 Mistrzo-
stwa Europy Seniorów, Junio-
rów, 14-18 i 19-23 w TSK Cze-
chy (przysiad 155, wyciskanie 
137,5kg, martwy ciąg 195kg), tu 
zdobyłem srebro za wyciskanie, 

18.04 - 19.04.2015 start w Pu-
charze Polski w WLK w Kiel-
cach (wyciskanie 137,5kg) 
gdzie zająłem drugie  miejsce 
no i teraz w Finlandii 05.06-
14.06.2015  Mistrzostwa Świata 
Seniorów, Juniorów 14-18 i 19-
23, Weteranów TSK (przysiad 
170, wyciskanie 142,5kg, mar-

twy ciąg 197,5kg), również 
zdobyłem srebro za wyciska-
nie. 

Najważniejsze moje osiągi to 
medale z zawodów międzyna-
rodowych, pobity w 2014 roku 
rekord Polski w wyciskaniu 
klasycznym z wynikiem 
135,5kg złoty medal i tytuł mi-
strza Polski w kategorii junior 
20lat - 66kg. 

A co przed Tobą? 
Ważne Zawody w tym roku 

to w październiku Mistrzostwa 
Polski Seniorów, Juniorów 18, 
23, Weteranów w TSK /Elimi-
nacje do ME, MEJ18, MEJ23 
w TSK 2016/, a także Mistrzo-
stwa Polski Seniorów, Junio-
rów 16, 18, 20, 23, Weteranów 
w WLK.

Jak na dwuletni start, lista tych suk-
cesów robi wrażenie i widać w tym 
ogromną determinację. Jakie są 
twoje plany? 

Myślę o złotym medalu Mi-
strzostw Europy, planuję treno-
wać i poprawiać swoje wyniki. 

Każda pasja pochłania czas, emocje, 
poświęcenie, wymaga podejmowa-
nia decyzji i stawia przed trudnymi 
wyborami. Ale na jej realizację po-
trzebne są także pieniądze. W jaki 
sposób się finansujesz?  

Od kilku miesięcy pracuję na 
własny rachunek. Żeby móc 
startować trzeba mieć sprzęt, 

odpowiedni pas i kostium. To 
wszystko finansuje sobie sam. 
Zdarzyło się ze mój pas nie 
spełniał wymogów danej fede-
racji i na dwa tygodnie przed 
zawodami musiałem ponieść 
koszt rzędu kilkuset złotych. 
Szukam sponsorów, bo sam 
start w zawodach nie jest bez-
płatny, obecnie wsparła mnie 
Gmina Chocianów, spotkałem 
się z przychylnością obecnego 
Burmistrza. Dzięki temu mo-
głem wyjechać na Mistrzostwa 
Europy do Czech, gdzie zdo-
byłem srebro, i na Mistrzostwa 
Świata w Finlandii gdzie rów-
nież wywalczyłem wicemi-
strzostwo. 

Było o planach, finansowaniu, a ma-
rzenia? 

Marzenia? Bardziej cele 
(śmiech). Staram się zakładać 
to, co mam osiągnąć i dążyć do 
tego. Najważniejsze marzenie 
to wysłuchać hymnu polski na 
mistrzostwach świata. 

Sport jest priorytetem, przynajmniej 
na razie. Znajdujesz czas na życie 
prywatne, myślisz o założeniu rodzi-
ny?  

Na rodzinę przyjdzie czas…. 

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 
Dziękuję za rozmowę. 

Dziękuję tym którzy mnie 
wspierają, trzymają kciuki 
i pomagają. 

Po srebrze, czas na złoto!
Z Pawłem Mazijem, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w wyciskaniu klasycznym leżąc, 
które w czerwcu odbyły się w Finlandii, rozmawia Edyta Rząsa

Paweł Mazij ma 21 lat, 
pracuje w Hucie Miedzi 
Legnica. W czerwcu wró-
cił z Finlandii, gdzie 
zdobył srebrny medal na 
Mistrzostwach Świata 
w Trójboju Siłowym 
2015 w wyciskaniu kla-
sycznym leżąc. Należy 
do klubu sportowego 
TKKF Herkules  w War-
szawie. 

SPORT
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