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Mój azyl
Dionizos Sturis - "Gdziekolwiek mnie rzucisz. Wyspa Man i Polacy. Historia spl¹tania".

Szlakiem epok literackich
Spotkanie ze wspó³czesnoœci¹ by³o dziesi¹tym - ostatnim - przystankiem
na szlaku po epokach.

Wyprawa do œniegów Kilimand¿aro
Wystawa, któr¹ mo¿na, a nawet trzeba obejrzeæ,
jest relacj¹ z wejœcia na Kilimand¿aro w 1998 roku

“Chojnów - moje miasto”
25 lutego uczniowie SP 3 i SP 4 wziêli udzia³ w Miêdzyszkolnym Konkursie Plastycznym i Wiedzy o Chojnowie pt. "Chojnów - moje miasto".
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Przypominamy
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina
o obowi¹zku wnoszenia op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu.
Op³atê nale¿y uiszczaæ corocznie, bez
wezwania w terminie do 31 marca.
Wp³at mo¿na dokonywaæ w kasie urzêdu
lub na konto: Bank Spó³dzielczy w Chojnowie 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020.
Informacjê o wysokoœci op³aty zainteresowani uzyskaj¹ pod numerem telefonu
76 8186684 b¹dŸ w kasie urzêdu.

Nowe dowody
1 marca wesz³y w ¿ycie przepisy, na mocy
których wnioski o wydanie dowodu osobistego mo¿na sk³adaæ w dowolnej gminie
na terenie kraju. Tak¿e utratê dokumentu
mo¿na zg³osiæ w najbli¿szej siedzibie samorz¹du, gdzie wydadz¹ nam odpowiednie
zaœwiadczenia, a nie jak dotychczas
wy³¹cznie u wystawcy dowodu.
Nie zmienia siê format dowodów, ale nie
znajdzie siê na nich informacja o adresie
zameldowania, wzroœcie czy kolorze oczu.
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sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy - dzia³ka nr 33/17 oraz udzia³
1/11 w dzia³ce 33/28, obrêb 4 miasta
Chojnowa - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa Nr 20/2015 z dnia 25
lutego 2015 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 08.04.2015 r.
2) w dniach od 03.03.2015 r. do
24.03.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci oznaczonej numerami geodezyjnymi dzia³ek 471/3,
471/5 i 154/10 przeznaczonej do oddania
w u¿ytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej, po³o¿onej w obrêbie 4
miasta Chojnowa przy ul. Baczyñskiego
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 22/2015 z dnia 03 marca 2015 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 14.04.2015 r.

W Starostwie
mo¿na p³aciæ kart¹

Zrezygnowano tak¿e z umieszczenia na
nim skanowanego podpisu w³aœciciela.
Dotychczasowe dokumenty to¿samoœci
obowi¹zuj¹ do czasu utraty wa¿noœci.
Nie musimy zatem wymieniaæ tych,
które posiadamy. Nowe bêd¹ wa¿ne
przez 10 lat.
MSW wyjaœnia, ¿e celem zmian jest
zapewnienie bezpieczeñstwa wdra¿anego
w³aœnie centralnego systemu, na który
sk³adaj¹ siê miêdzy innymi rejestr
PESEL i rejestr dowodów osobistych.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518
z póŸn. zm./ Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 26.02.2015 r. do
18.03.2015 r.:
- wykazu gara¿u przeznaczonego do
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Od 26 lutego w Starostwie Powiatowym
w Legnicy mo¿na p³aciæ "plastikowymi
pieniêdzmi". Nowe rozwi¹zanie w Wydziale Komunikacji i Dróg sprawdza siê
znakomicie. Ju¿ pierwszego dnia kart¹
zap³aci³o ponad 20 osób. Co ciekawe,
by³y to nie tylko osoby m³ode, ale i starsze.
Wiele z nich o takiej mo¿liwoœci s³ysza³o
ju¿ wczeœniej, tym chêtniej - jako pierwsi korzystali z nowinki. Dwa z³ote, które
doliczane s¹ jako koszt us³ugi do ka¿dej
p³atnoœci, dla nikogo nie stanowi³o bariery.
Wydzia³ wyposa¿ono w cztery terminale
p³atnicze. Dotychczas op³at mo¿na by³o
dokonaæ w kasie lub przelewem. P³atnoœæ
w kasie wi¹za³a siê jednak z koniecznoœci¹
przemieszczenia siê z pierwszego piêtra,
na trzecie. Terminale, na czas ich u¿ytkowania, bezp³atnie wypo¿yczy³a Pañstwowa Wytwórnia Papierów Wartoœciowych.
Niebawem rusz¹ kolejne udogodnienia,
w tym tak¿e elektroniczny system kolejkowy.

Odwiedzili nas
24 lutego klasa IIIa Gimnazjum nr 1
odwiedzi³a Urz¹d Miejski. Uczniowie
byli goœæmi sekretarz miasta, która objaœni³a podstawowe zadania pracy urzêdu.

Wra¿enie na m³odzie¿y zrobi³a sala posiedzeñ
- miejsce obrad chojnowskich rajców.
M³odzie¿ zasiadaj¹c w ³awach mog³a
poczuæ siê jak uczestnicy sesji.
Odwiedzili tak¿e Gazetê Chojnowsk¹.
Krótka wizyta pozwoli³a na ogl¹d specyfiki
redakcyjnej dzia³alnoœci, która, jak wynika
z naszych obserwacji, zainteresowa³a co
najmniej jedn¹ z osób. Czy ktoœ z IIIa
bêdzie w przysz³oœci zajmowa³ siê lokaln¹
polityk¹, czas poka¿e. Byæ mo¿e wizyta
w Ratuszu kogoœ zainspirowa³a.

Przedszkolna rekrutacja
Do koñca marca miejskie przedszkola
przyjmuj¹ dokumenty rekrutacji do
przedszkola na rok szkolny 2015/2016.
Informacje dotycz¹ce zasad i kryteriów
rekrutacji, wniosek o przyjêcie dziecka
do przedszkola oraz druki niezbêdnych
oœwiadczeñ zainteresowani znajd¹ na
stronie internetowej wybranej placówki
w zak³adce "Dla Rodziców".

Sprostowanie
W ubieg³ym numerze Gazety Chojnowskiej w podpisie zdjêcia na ok³adce
wkrad³ siê b³¹d. ZapowiedŸ artyku³u pt.
"Wielokulturowy tygiel…" dotyczy³a
wizyty zagranicznych goœci w Gimnazjum nr 1, a nie jak napisaliœmy Gimnazjum nr 2.
Ca³¹ spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 1
im. Jana Paw³a II
serdecznie przepraszamy.
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Pity w urzêdzie
Dziêki porozumieniu w³adz miasta
z kierownictwem Urzêdu Skarbowego,
w Legnicy, podobnie jak w latach poprzednich,w Chojnowie uruchomiony zostanie
punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
Od 10.03.2015r. do 28.04.2015r.,
w ka¿dy wtorek
od godz. 8.00 do 15.00,
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój nr 3-parter), pracownik
Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowaæ
zeznania podatkowe za 2014r.
Druki PIT wy³o¿one s¹ w holu urzêdu.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na
specjalnie przygotowanym stanowisku
komputerowym w siedzibie Urzêdu
Miejskiego, gdzie bêdzie mo¿na wys³aæ
swoje zeznanie oraz skorzystaæ z pomocy
pracownika urzêdu skarbowego.
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Informacje Urzêdu Skarbowego
Wzorem lat ubieg³ych wyznaczono dodatkowe
terminy, w których bêdzie mo¿na sk³adaæ zeznania:
1. Dzieñ otwarty w Urzêdzie Skarbowym w Legnicy w sobotê 7 marca 2015r. w godzinach
9.00- 13.00.
W dniu 7.03.2015 w sali nr 100 o godz. 10.00,
odbêdzie siê równie¿ szkolenie dotycz¹ce rozliczania zeznañ za 2014 rok przez Internet oraz
ulgi rehabilitacyjnej odliczanej od dochodu.
2. Wyd³u¿one godziny pracy urzêdu w dniach
29 i 30 kwietnia 2015 r. - do godz. 18.00. Dodatkowo w dniach 13, 14, 15 marca 2015r. od godz.
12.00 do godz. 18.00 w Galerii Piastów w Legnicy
uruchomione zostan¹ stanowiska komputerowe,
na których przy pomocy pracownika Urzêdu
Skarbowego bêdzie mo¿na z³o¿yæ zeznanie przez
Internet.
W celu wype³nienia i wys³ania zeznañ za 2014 rok
przez Internet nale¿y posiadaæ:
1. Dokument to¿samoœci (dowód osobisty);
2. Informacje o dochodach za 2014 rok sporz¹dzone i przekazane nam przez p³atników:
PIT-11, PlT-11A, PIT-40A, PIT-8C, PIT-R;
3. Kwotê przychodu z zeznania lub rocznego
obliczenia podatku za rok 2013.
Jako kwotê przychodu za rok 2013 nale¿y
rozumieæ, w przypadku:
* PIT-28 (17) zeznania o wysokoœci uzyskanego przychodu, wysokoœci dokonanych
odliczeñ i nale¿nego rycza³tu od przychodów
ewidencjonowanych za rok 2013 - poz. 42 lub

* PIT-36 (19) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 86 albo poz. 133, je¿eli
podatnik w zeznaniu za rok 2013 wystêpuje
jako ma³¿onek lub
* PIT-36L (9) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 13 albo poz. 18 lub
* PIT-37 (19) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 64 albo poz. 95,
je¿eli podatnik w zeznaniu za rok 2013 wystêpuje jako ma³¿onek lub
* PIT-38 (9) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 24 lub
* PIT-39 (5) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 20 lub
* PIT-40(19) rocznego obliczenia podatku od
dochodu uzyskanego przez podatnika w roku
podatkowym 2013 - poz. 53 lub
* PIT-40A (17) rocznego obliczenia podatku
przez organ rentowy za rok podatkowy 2013poz. 33.
W przypadku, gdy za rok 2013 nie zosta³o
z³o¿one ¿adne z w/w zeznañ/rozliczeñ w polu
kwota przychodu za rok 2013 nale¿y wpisaæ
wartoœæ "O" (zero).

Kalendarz imprez w mieœcie
marzec-kwiecieñ
06.03 - Wystawa fotograficzna R. Wyciszkiewicza
07.03. - Dzieñ Kobiet - koncert
21.03. - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Wielkanocne"
21,03. - Wieczorek poetycko muzyczny - “...a jednak s³owem wci¹z piszê ¿ycie...”
25.03. - "Tydzieñ z Internetem 2015"
28.03. - XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŒPIEWANE NUTKI;
marzec - "Wyprawa na KIlimand¿aro". Wystawa fotogramów Mariana Bochynka marzec - Warsztaty wielkanocne dla dzieci i m³odzie¿y

MBP
Dom Schrama
MBP
Muzeum
MBP
MOKSiR
Muzeum
Muzeum

16.04. - Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim
MBP
kwiecieñ - Turniej Bryd¿a Sportowego Parami
MOKSiR
kwiecieñ - "Emocje". Wystawa fotografii i pasteli D. G³oda i M. Zatorskiego
Muzeum
kwiecieñ - "Moje otoczenie moje inspiracje". Wystawa w Baszcie Tkaczy
Muzeum
kwiecieñ - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa Miasta Seniorów
UKS 1
kwiecieñ - Indywidualne Mistrzostwa Miasta w Biegach Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych
SP 4
Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
GAZETA CHOJNOWSKA NR 05/830
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Mój azyl
Urodzony w Grecji polski dziennikarz, ceniony reporter, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Fundacji Rz¹du Greckiego, autor dwóch niezwyk³ych ksi¹¿ek,
oficjalnie jest mieszkañcem naszego miasta.
Dionisios Sturis, obecnie pracownik radia TOK FM, wychowywa³
siê i kszta³ci³ w Chojnowie. Wkrótce po obronie licencjatu, z grup¹
przyjació³ wyjecha³ za chlebem na nieznan¹ wyspê Man. Planowany na trzy miesi¹ce pobyt przed³u¿y³ siê do trzydziestu. Potem
wraca³ na wyspê jeszcze 20 razy.
Otoczony wodami Morza Irlandzkiego l¹d o pow. 572 km2, zauroczy³ m³odego emigranta. Zauroczy³ go krajobraz, flora, historia
i ¿yczliwi ludzie. Pozna³ tu tak¿e wielu Polaków, którzy jak on,
szukaj¹c zarobku, uk³adali sobie ¿ycie na obczyŸnie.
To miejsce, niezwyk³e dzieje wyspy i losy zwi¹zanych z ni¹
rodaków sta³y siê kanw¹ kolejnej reporterskiej ksi¹¿ki Dionisiosa
Sturisa - "Gdziekolwiek mnie rzucisz. Wyspa Man i Polacy.
Historia spl¹tania". Tê pozycjê czyta siê jednym tchem.
Przesz³oœæ i czasy wspó³czesne wyspy, powi¹zane z polskimi
w¹tkami wci¹gaj¹ i rodz¹ pomys³y na kolejne ksi¹¿ki - mi³osne
powieœci, publikacje poetyckie czy true story o Manksach lub
Polakach rzuconych nie do koñca wiadomo gdzie. Wyspa Man
bowiem, mimo ¿e nale¿¹ca do archipelagu Wysp Brytyjskich formalnie nie jest czêœci¹ Wielkiej Brytanii.
Setki godzin w lokalnym muzeum, obcowanie z mieszkañcami
wyspy, ws³uchiwanie siê w ich opowieœci, obserwacja wspó³czesnego bytowania i umiejêtnoœæ wychwytywania cennych komunikatów, z³o¿y³y siê na niezwykle ciekaw¹ kronikê, w której fakty
uzupe³nione s¹ legendami.
Dzieje wyspy autor z zamys³em spl¹ta³ z losami rodaków. Plan
dotyczy³ tych zwi¹zanych z Man na przestrzeni ostatnich lat i tych,
którzy trafili tu byæ mo¿e wiele lat temu. Og³oszenie w lokalnej
prasie o poszukiwaniu takich zwi¹zków zaowocowa³o wspania³¹
histori¹. Spotkanie z ponadosiemdziesiêcioletni¹ dziœ Dorothy
Greenwood, zakochan¹ w polskim lotniku s³u¿¹cym w RAF-ie
mia³o nieoczekiwan¹ kontynuacjê. A to tylko jedna z wielu historii
³¹cz¹cych Wyspê Man z nadba³tyckim krajem.
O genezie powstawania ksi¹¿ki, o jej bohaterach i o swoim ¿yciu
na Wyspie Man Dionisios Sturis opowiada³ na spotkaniu autorskim 23 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Trasa promocyjna zapewne obejmuje wiele takich spotkañ, ale to chojnowskie
z pewnoœci¹ by³o wyj¹tkowe. Na autora czeka³a tu rodzina, przyjaciele, znajomi ze szkolnej ³awy, jego nauczycielki i wspó³mieszkañcy.
Niespodziank¹ dla Dionisiosa Sturisa by³y podarowane mu publikacje, jakie ukaza³y siê w naszym mieœcie od czasu jego ostatniej
wizyty. Krystyna Czapska wrêczy³a egzemplarz "Chojnowianie
znani i zas³u¿eni (1945-2010)", Ma³gorzata Krzywda autorski
tomik poezji "Na stryszku", a w³aœciciele drukarni UNIFOT "Stare
i nowe legendy o Ziemi Chojnowskiej". By³ te¿ podarunek od
w³adz miasta - grafiki Grzegorza Fija³kowskiego.
Sturis odwdziêczy³ siê na koniec spotkania, gdy stanê³y przed nim
t³umy z ksi¹¿k¹ w rêku, licz¹c na osobisty wpis i autograf.
Dionisiosa wiele ³¹czy z Chojnowem, w obu jego dotychczasowych publikacjach gród nad Skor¹ mia³ swój epizod, ale nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e jego Miejscem na Ziemi jest Wyspa Man.
Czy zapuœci tam korzenie, jeszcze nie wie, ale ten zielony l¹d
zawsze bêdzie jego azylem.
eg
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Wiadomoœæ od Kevina
Pod koniec grudnia ubieg³ego roku nasze
miasto odwiedzi³ Kevin Bekka - 21.letni
mieszkaniec Commentry, partnerskiego
miasta Chojnowa. To by³a druga wizyta
Francuza w grodzie nad Skor¹. Pisaliœmy
o niej w naszej Gazecie. Kevin nawi¹za³
tutaj przyjaŸnie i z wielk¹ sympati¹ wspomina ka¿dy pobyt.
Niedawno do redakcji dotar³ mail od
Kevina.
"Dzieñ dobry Chojnów!
Tak jak umówiliœmy siê z panem burmistrzem Chojnowa, piszê do was, ¿eby daæ
znaæ i pozdrowiæ wszystkich mieszkañców.
Po raz pierwszy przyjecha³em do Chojnowa
w 2010 roku z m³odzie¿ow¹ rad¹ Commentry,
¿eby zapoznaæ siê z rówieœnikami w waszym
mieœcie. Od tamtej pory mam w Polsce
przyjació³ i ca³y czas utrzymujemy kontakt.

Ostatnio siê z nimi spotka³em i zwiedzi³em
Wroc³aw, Toruñ, Bydgoszcz, Legnicê i przede
wszystkim Chojnów. W tym mieœcie czujê siê

¯yjemy Aktywnie, Kolorowo i Wspólnotowo
Has³o podane w tytule artyku³u przyœwieca
pi¹tej ju¿ szkolnej edycji ogólnopolskiego
Programu Marki Winiary pn. „¯yj smacznie
i zdrowo” w Gimnazjum nr 2. Dzia³ania zainicjowane przez uczniów klasy II b i koordynatorki akcji: Ma³gorzatê Graban oraz Lucynê
Spes 4 lutego br., adresowane dot¹d do gimnazjalistów i pracowników szko³y, 17 lutego poszerzy³y grono odbiorców . Tego dnia bowiem po
zakoñczeniu klasowych zebrañ rodzicielskich
podsumowuj¹cych I semestr roku szkolnego
2014/2015 odby³o siê nietypowe spotkanie
nauczycieli i rodziców. Nietypowe ze wzglêdu na

swoj¹ oprawê i sposób przeprowadzenia.
Grono pedagogiczne zaprosi³o bowiem rodziców
do udzia³u we wspólnej kolacji integruj¹cej
jeszcze mocniej spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie.
Spotkanie przy wspólnym, suto zastawionym
stole sta³o siê pretekstem do poruszenia wielu
ró¿norodnych tematów i okazj¹ do odkrycia
siebie na nowo.
DZIÊKUJEMY WSZYSTKIM GOŒCIOM!
DO ZOBACZENIA NA KOLEJNYCH
ZEBRANIACH!

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
o g ³ a s z a k o n k u r s p l a s t y c z ny pn. "Maska teatralna"
Konkurs skierowany jest do uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych, organizator
jednak nie przyjmuje zg³oszeñ indywidualnych.
Ka¿da praca musi zostaæ zg³oszona przez
deleguj¹c¹ szko³ê, placówkê kulturaln¹ itp.
Placówka mo¿e przes³aæ maksymalnie 3 prace
indywidualne. Maski mog¹ przedstawiaæ
twarz cz³owieka lub g³owê zwierzêcia.
Szczegó³y regulaminu konkursowego
na moksir.chojnow.eu

30.04. br. up³ywa
termin nadsy³ania
prac, a og³oszenie
wyników
zaplanowano na
15.05.br.
Nagrodzone maski bêd¹ wyeksponowane
w holu nowego obiektu MOKSiR.

jak u siebie. Pragnê pozdrowiæ wszystkich
moich przyjació³, a w szczególnoœci Kasiê
Krakowsk¹, Wojtka B¹kowskiego i Marlenê
Piskorz oraz wszystkich mieszkañców
Chojnowa. Mam nadzieje, ¿e bêdê móg³
znowu przyjechaæ do Polski i was odwiedziæ.
Do zobaczenia".
Sympatyczna wiadomoœæ od Kevina, to
jeden z efektów partnerskich dzia³añ.
Dziêki realizowanym za³o¿eniom miêdzy
mieszkañcami Commentry, Egelsbach
i Chojnowa nawi¹za³o siê naprawdê wiele
serdecznych znajomoœci, odby³o siê wiele
spotkañ oœwiatowych, kulturalnych, sportowych i oczywiœcie towarzyskich.
W tym roku obchodziæ bêdziemy 10.lecie
partnerstwa z Francuzami i Niemcami. To
kolejny powód do spotkania, podsumowañ
i planowania nastêpnych dzia³añ. Obchody
zaplanowano na czerwiec. Ju¿ dziœ zapraszamy chojnowian na uroczystoœci podczas
tegorocznych Dni Chojnowa.

Rzecznik uczniom
W ubieg³ym tygodniu Powiatowy Rzecznik
Konsumentów spotka³ siê z uczniami z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Rozmawiano o zmianach w przepisach,
obowi¹zuj¹cych od 25 grudnia ub. r.
Tematyka spotkania, wbrew pozorom, wzbudzi³a powszechne zainteresowanie m³odzie¿y. Materia³y edukacyjne schodzi³y
jak ciep³e bu³eczki, a dziesi¹tki pojawiaj¹cych siê pytañ œwiadcz¹ o wzrastaj¹cej
œwiadomoœci praw konsumenckich wœród
nastolatków.

Zasady dotycz¹ce praw konsumentów do
reklamacji, rêkojmi oraz gwarancji by³y
g³ównym tematem spotkania z Iwon¹
G³owiñsk¹. Rzeczniczka przybli¿y³a informacje zarówno na temat przepisów
obowi¹zuj¹cych jeszcze do niedawna, jak i
nowych regulacji prawnych, które
wprowadzi³y wiele zmian korzystnych dla
konsumentów. Radzi³a te¿, co zrobiæ, gdy
kupiony towar nie spe³nia oczekiwanych
funkcji.
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"Chojnów moje miasto"
Œrodowisko, w którym siê wychowujemy i przebywamy, kszta³tuje
nasz¹ to¿samoœæ. Najbli¿sza, w sensie geograficznym i emocjonalnym,
jest dla cz³owieka spo³ecznoœæ lokalna. W dzieciñstwie nasz œwiat ogranicza siê w³aœnie do niej. Nasz szacunek i przywi¹zanie do tzw. ma³ej
ojczyzny wyra¿a siê najczêœciej poprzez lokalny patriotyzm. Wa¿ne jest
zatem, by od dziecka uczyæ szacunku, przywi¹zania i umi³owania do
swojej ma³ej ojczyzny. Jednym ze sposobów takiej edukacji s¹ konkursy
- w ciekawy sposób sk³aniaj¹ do poszukiwania i przekazywania wiedzy.
W taki projekt w³¹czy³y siê spo³ecznoœci chojnowskich podstawówek.
25 lutego uczniowie SP 3 i SP 4 wziêli udzia³ w Miêdzyszkolnym
Konkursie Plastycznym i Wiedzy o Chojnowie pt. "Chojnów - moje miasto".
Nad przebiegiem zmagañ uczniów czuwa³a komisja w sk³adzie:
El¿bieta Izworska z MBP w Chojnowie oraz dyrektor Muzeum Jerzy
Janus. Konkurs zacz¹³ siê od wystêpu Willema Kerstens, który zagra³
na skrzypcach utwory filmowe.
Dyrektor szko³y El¿bieta Borysewicz powita³a przyby³ych goœci, a przede
wszystkim uczestników konkursu, ¿ycz¹c samych sukcesów. Przewodnicz¹cy jury Jerzy Janus, opowiedzia³ ciekawostkê historyczn¹, dotycz¹c¹
rozbójnika Krzysztofa Czarnego. Przyniós³ znalezisko - kule o³owiane oraz
monety znalezione w okolicach Olszanicy.

Po wys³uchaniu krótkiej opowieœci uczniowie przyst¹pili do losowania
pytañ. Wszyscy wykazali siê wszechstronn¹ wiedz¹ o swoim mieœcie,
zasób wiedzy by³ imponuj¹cy. Zwyciêzcy za konkurs wiedzy i plastyczny otrzymali nagrody ufundowane przez burmistrza Jana Serkiesa,
które im osobiœcie wrêczy³ wraz z dyrektor El¿biet¹ Borysewicz. Za udzia³
w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy przygotowane przez organizatorów.
Wyniki konkursu wiedzy o Chojnowie:
I miejsce - Hanna Chopkowicz kl. VI b
II miejsce - Natalia Sig³owa kl. V c
III miejsce - Rafa³ Codogni kl. V c
IV miejsce - Gabryiela Szuleka SP 3
IV miejsce - Micha³ Dyrka kl. V b
Og³oszono równie¿ wyniki konkursu
plastycznego, skierowanego do uczniów klas IV:
I miejsce - Julia Wiœniewska kl. IV c
II miejsce - Natalia Borowy kl. IV c
III miejsce - Natalia Dobrzyñska kl. IV a
III miejsce - Kamil Ziemiañski kl. IV a
Dziêkujemy serdecznie p. Marii Lis z biblioteki SP nr 3 za konsultacje.
Organizatorki konkursu:
El¿bieta Rusiecka, Urszula Suchodolska
(fot. chojnow.pl)

Profil po¿arniczo-ratowniczy u stra¿aków
Na pocz¹tku spotkania zastêpca dowódcy
JRG w Z³otoryi, m³. kpt. in¿. pan Piotr
D¹browa, zabra³ nas do sali multimedialnej,
gdzie obejrzeliœmy prezentacjê dotycz¹c¹
najwa¿niejszych dzia³añ ratowniczo- gaœniczych prowadzonych przez jednostkê.
Pokaza³ nam równie¿ niezwyk³e i niecodzienne wydarzenia, do których wzywani
byli stra¿acy. Nastêpnie przeszliœmy do

nas przygotowano sztucznie zadymion¹ salê).
Potem udaliœmy siê do gara¿u, gdzie zostaliœmy podzieleni na trzy grupy. Ka¿dej grupie
zosta³ przydzielony stra¿ak, który zapozna³ nas
z charakterystyk¹ i wyposa¿eniem pojazdów.
Koñcz¹cym a zarazem bardzo ciekawym dla
nas punktem wycieczki by³ pokaz dzia³ania
piany gaœniczej. Wyjazd by³ zgodny z naszymi zainteresowaniami i oczekiwaniami.

centrum kierowania jednostki. Pe³ni¹cy
s³u¿bê dowódca zmiany uzmys³owi³ nam,
jak bardzo istotna i niezwykle odpowiedzialna jest praca dyspozytora. Kolejnym
punktem wizyty by³ niezwyk³y pokaz. Zaprezentowano nam sposób poruszania siê po
zadymionym pomieszczeniu (specjalnie dla

Mieliœmy mo¿liwoœæ poznania pracy
stra¿aka “od kuchni”. Wycieczka by³a tym
bardziej zajmuj¹ca, ¿e zawód stra¿aka jest
jednym z najbardziej niebezpiecznych, ale
i odpowiedzialnych zawodów.

Na pocz¹tku lutego klasy I i II chojnowskiego liceum o profilu po¿arniczo-ratowniczym uda³y siê z wizyt¹ do Jednostki
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Z³otoryi.
Celem wizyty by³o bli¿sze przyjrzenie siê
codziennej pracy jednostki, poznanie
sprzêtu i specyfiki zawodu stra¿aka.
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uczestnicy
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Fazy rodzinne - na której jestem?
Osoba pomagaj¹ca rodzinie musi dokonaæ
istotnych obserwacji na temat zjawisk rodzinnych,
by móc jak najlepiej jej pomóc. Terapeuci nie mog¹
patrzeæ na problemy rodziny przez pryzmat
osobistych doœwiadczeñ, wiêc stale musz¹ podnosiæ swoje kompetencje w ramach szkoleñ teoretycznych, ale równie¿ na zajêciach praktycznych.
Rodzinê charakteryzuje struktura, system ról,
jak równie¿ wewnêtrzny system w³adzy i kontroli.
Ka¿da rodzina wypracowuje swój w³asny sposób
porozumiewania siê, swoj¹ komunikacjê. Wa¿ne
s¹ przekazywane z pokolenia na pokolenie pewnie
wierzenia, mity, historie. Naukowcy spieraj¹ siê
w kwestii przedstawienia modelu rodziny w ró¿nych fazach. Najbardziej popularne sta³y siê fazy
Haleya, które ujmuj¹ cykl ¿ycia rodzinnego
nastêpuj¹co:
I faza: narzeczeñstwo. Cech¹ charakterystyczn¹
tej fazy jest uczenie siê przez m³odych ludzi kontraktu partnerskiego. Dokonuje siê wejœcie w œwiat
doros³ych, ukszta³towanie u siebie nowych sposobów poznawania ludzi, bycia z nimi, porozumiewania siê. Nastêpuje tutaj nauka oddzielenia
siê od rodziny, realizowanie swoich potrzeb poza
rodzin¹. Dwoje ludzi decyduje siê na zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego. Jednym z wiêkszych
problemów tej fazy jest przed³u¿aj¹ce siê narzeczeñstwo, unikanie ma³¿eñstwa lub przedwczesne
ma³¿eñstwo, by uciec od rodziny, w której siê
wczeœniej by³o i jej problemów.
II faza: wczesne ma³¿eñstwo (partnerstwo
prawnie usankcjonowane). Œlub i jego celebracja
jest jednym z najwa¿niejszych momentów w ¿yciu cz³owieka. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ nie ma
ona magicznej mocy i nie rozwi¹¿e wczeœniejszych problemów, niedokoñczonych
spraw. Nastêpuje tutaj zderzenie siê dwóch
systemów rodzinnych wyniesionych z domu
rodzinnego. System ¿ony i mê¿a. Ma³¿onkowie
musz¹ nauczyæ siê nowych w³asnych sposobów
porozumiewania, rozwi¹zywania problemów
i trudnoœci. Wa¿ne w tej fazie jest osi¹gniêcie
niezale¿noœci od rodzin, z których pochodz¹,
lecz równie¿ pozostanie z nimi w kontakcie.
III faza: narodziny dziecka. Pojawia siê
nowy cz³onek rodziny. Nastêpuje tutaj okreœlenie nowych ról i zadañ zwi¹zanych z wychowaniem dziecka, wyznaczenia nowej organizacji
¿ycia codziennego. Nale¿y podj¹æ obowi¹zki opiekuñcze i wychowawcze. Pierwsze dziecko zawsze
przynosi rewolucjê w ¿yciu. Trzeba zmieniæ
myœl z "my dwoje" na "my troje", co nie zawsze
jest ³atwe. Czêsto pojawia siê tu uczucie zazdroœci
i myœl, czy aby nasz wspó³ma³¿onek nie kocha
bardziej dziecka ni¿ nas? W momencie, gdy
pojawia siê dziecko, najistotniejsze jest, by
pamiêtaæ, ¿e najwa¿niejsz¹ osob¹ dla mê¿a
pozostaje ¿ona, a dla ¿ony m¹¿. Rodz¹ siê kolejne
dzieci, a z tym nowe doœwiadczenia, nowe problemy, ale odradzaj¹ siê te¿ te nierozwi¹zane.
Nowe role powstaj¹ dla naszych rodziców,
czyli dziadków. Rodziny ma³¿onków bardziej
siê do siebie zbli¿aj¹ poprzez wnuki.
IV faza: œrednia faza ma³¿eñska (rodzina z dzieæmi w wieku szkolnym). Rodzina taka ma
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najwiêcej energii do koncentrowania siê na
poradzeniu sobie z rosn¹c¹ potrzeb¹ autonomii dojrzewaj¹cych dzieci. Powoduje to
koniecznoœæ zbli¿enia siê ma³¿onków i innych
cz³onków rodziny, by dojœæ do porozumienia
siê w wielu kwestiach. Czasami trzeba nauczyæ
siê rozwi¹zywaæ trudnoœci innymi sposobami,
bo te znane nie zawsze wystarcz¹. Mo¿e trzeba
je zmodyfikowaæ, gdy¿ w rodzinie nastêpuj¹
zmiany. Najwa¿niejsze jest, by rodzice zauwa¿yli usamodzielnianie siê pociech i nie powodowaæ u dorastaj¹cego dziecka zahamowanie
tego procesu. Pojawiaj¹ siê problemy, konflikty spowodowane tym, ¿e dla dzieci w okresie
dorastania najwa¿niejsi s¹ rówieœnicy i tym
samym przynosz¹ do domu zachowania z zewn¹trz. Ma³¿onkowie musz¹ razem wypracowaæ
nowe sposoby rozwi¹zania tych trudnoœci.
V faza: rodzice oddzieleni od dzieci (puste
gniazdo). Czêsto potocznie mówi siê o nim
etap pustego gniazda. Dzieci usamodzielniaj¹
siê, opuszczaj¹ dom rodzinny jako doros³e
osoby. Ma³¿onkowie wracaj¹ tutaj trochê do
pocz¹tku, kiedy to na nowo musz¹ nauczyæ siê
byæ sami, funkcjonuj¹c jako para ma³¿eñska.
S¹ zdani na samych siebie. Mówi siê, ¿e etap ten
nastêpuje, gdy najstarsze dziecko opuszcza dom.
VI faza: emerytura i staroœæ. Faza koñcz¹ca
cykl ¿ycia. Nastêpuje zakoñczenie pracy zawodowej, przejœcie na emeryturê, czasami odejœcie
jednego ze wspó³ma³¿onków. Gdy parze uda
siê wprowadziæ równowagê w poprzedniej fazie,
okres ten jest pe³en harmonii, spokoju oraz
zadowolenia. Jest to etap, gdy ma³¿onkowie
na emeryturze potrzebuj¹ opieki swoich dzieci
i wnuków. Dzieci opiekuj¹ siê swoimi rodzicami,
s¹ wzorem dla wnuków, bo kiedyœ oni w taki sam
sposób zaopiekuj¹ siê swoimi rodzicami.
Na poszczególnych tych etapach rodzinnych
pojawiaj¹ siê specyficzne ró¿norodne problemy
i zadania, formu³owane s¹ odmienne wzorce
i modele zachowañ w relacjach rodzinnych, jak
równie¿ zachowañ opiekuñczo-wychowawczych. Kolejne etapy ¿ycia rodzinnego wymagaj¹ przekszta³cenia istniej¹cych stylów funkcjonowania. Brak ich modyfikacji, zmiany mo¿e
byæ jednym z powodów dysfunkcyjnoœci oraz
nasilania siê wewnêtrznych napiêæ czy konfliktów rodzinnych. Terapeuta rodzinny jest
po to, by towarzyszyæ rodzinie w tych trudnych
momentach, jeœli sama nie mo¿e sobie poradziæ.
Kiedy istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e nie
poradzimy sobie sami warto spróbowaæ porozmawiaæ z osob¹ specjalizuj¹c¹ siê w pomaganiu
rodzinie.
Pedagog, psychoterapeuta
w PPPP w Chojnowie
Wioleta Czy¿ewska-Miszczak
BIBLIOGRAFIA
de Barbaro B.: Wprowadzenie do systemowej terapii
rodzin Wyd. UJ, Kraków 1999

Nasi
w sejmiku

Natalia Smoleñ i Ma³gorzata Mazurkiewicz
z kl. III e opowiadaj¹ o pracy w M³odzie¿owym Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego Emotikon smile
"M³odzie¿owy Sejmik Województwa Dolnoœl¹skiego narodzi³ siê jesieni¹ 2013 roku
i anga¿uje 60 m³odych ludzi z Dolnego
Œl¹ska. W sk³ad MSWD wchodz¹ m³odzi
ludzie w wieku 13 - 21 lat, po 2 osoby z ka¿dego powiatu z Dolnego Œl¹ska. Zadaniem
MSWD jest reprezentowanie interesów m³odzie¿y przed w³adzami województwa, opiniowanie propozycji i dzia³añ Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego oraz zasiêganie
opinii i pozostawanie w sta³ym kontakcie z m³odymi ludŸmi z poszczególnych powiatów.
Od 2013r. nasz powiat reprezentowa³y:
Aleksandra Kruk z roczn¹ kadencj¹ (absolwentka Gimnazjum nr 2) oraz jako najm³odsza radna Natalia Smoleñ z dwuletni¹ kadencj¹
(uczennica Gimnazjum nr 2).
Jesieni¹ 2014 r. w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce. Startowa³o 3 uczniów. Ze spor¹
przewag¹ g³osów wygra³a Ma³gorzata Mazurkiewicz, która równie¿ jest uczennic¹ Gimnazjum nr 2. Jest to du¿e wyró¿nienie dla
szko³y, gdy¿ dziewczêta s¹ najm³odszymi
radnymi z ca³ego województwa. Obie dzia³aj¹ w Komisji ds. Wspó³pracy ZagranicznejNatalia w roli sekretarza. W grudniu 2014r.
we Wroc³awiu odby³a siê sesja integracyjna
oraz inauguracyjna. M³odzi Radni z roczn¹
kadencj¹ otrzymali podziêkowania, natomiast
nowi zostali oficjalnie zaprzysiê¿eni.
4 razy w roku MSWD spotyka siê na sesjach
we Wroc³awiu, poza tym maj¹ miejsce równie¿
sesje on-line. W razie potrzeby Komisje spotykaj¹ siê poza obowi¹zkowymi spotkaniami
i dzia³aj¹ na rzecz m³odzie¿y z naszego województwa. Sporym osi¹gniêciem Sejmiku
by³o przyst¹pienie do M³odzie¿owej Sieci
Regionów Europy, mo¿na by rzec, i¿ jest siê
czym pochwaliæ, poniewa¿ Dolny Œl¹sk jako
jedyny w ca³ej Polsce jest jego cz³onkiem".

7

Portrety

naszych artystów

Jadwiga Stopa
Urodzona w 1967r. w Z³otoryi. Ukoñczy³a
Liceum Ekonomiczne w Legnicy. Absolwentka Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Z zawodu ekonomista, pedagog.
W latach 1993-2013r. prowadzi³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Twórczoœci¹ zajmowa³a siê od najm³odszych lat. Wiêkszoœæ jej prac powstawa³o
z potrzeby chwili i okolicznoœci - kartki,
serwetki, szkatu³ki, jajka ozdobne, broszki,
muchy i muszki damskie.
Pierwsze wiersze powsta³y na potrzeby
gazetki szkolnej w liceum. Przez kolejne
lata pisa³a ju¿ z potrzeby serca.
Rysunkiem zajmuje siê od 2011 r. - ulubiony
temat, to portrety. Pos³uguje siê o³ówkiem.
Niektóre jej prace znajduj¹ siê u osób prywatnych. Od niedawna pobiera nauki œpiewu
w Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny
Szumi³o. Od 2011 jest cz³onkiem chóru
Skoranta.

Têczowy œwiat
S¹ takie chwile dni tygodnie gdy cierpisz
Nagle dostrzegasz kwiaty s³oñce ludzi
Z lekkoœci¹ ¿yciowe rzeŸby lepisz
Uœmiech têczy Twój umys³ budzi
Namiêtnoœæ targa twym sercem
Chcesz dotkn¹æ barwny ³uk podniebny
Poczuæ zapach kwiatów ogrzaæ siê s³oñcem
Szybowaæ z lotnoœci¹ podniety
Spad³ deszcz zlepi³ ³uski owada
Przykucn¹³ zroszony motyl opodal
Czar prys³ przeczekaæ wypada
Suszyæ jedwabne skrzyd³a nadal
Obraz têczy spod krzaczka widnieje
¯ar s³oñca krople deszczu suszy
Migocz¹c barw¹ daje nadziejê
Otrze siê fascynacj¹ i w podró¿ ruszy
Jadwiga Stopa Sierpieñ 2011

Szlakiem Epok Literackich
27 lutego w auli szkolnej Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ulicy
Witosa odby³ siê fina³ konkursu wiedzy o literaturze wspó³czesnej
oraz nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursów towarzysz¹cych – literackiego
i plastycznego w ramach programu „Szlakiem epok literackich”.
Spotkanie ze wspó³czesnoœci¹ by³o dziesi¹tym - ostatnim przystankiem na naszym szlaku po epokach pod has³em „Nie pytaj komu bije
dzwon, bije on tobie”.

Po raz pierwszy spotkaliœmy siê13 lutego 2006r. podczas fina³u
konkursu wiedzy o antyku pod has³em „Antiquus”. Rok póŸniej
odkrywaliœmy œredniowiecze - znane i nieznane. Has³o „homo sum”
czyli “cz³owiekiem jestem” towarzyszy³o nam przy renesansie - póŸniej
by³ barok, aby za rok spotkaæ siê z kultur¹ oœwiecenia, gdzie górowa³
rozum. Sercem patrzyliœmy przy romantyzmie, a naszym „lustrem
œwiata” by³ pozytywizm. Zawsze m³od¹ okaza³a siê M³oda Polska,
a roztañczone i awangardowe, dwudziestolecie miêdzywojenne.
Finaliœci ostatniego konkursu odpowiedzieli w sumie na 55 pytañ.
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Zwyciê¿y³a dru¿yna z klasy III Technikum Mechanicznego w sk³adzie:
Tomasz Malinowski, Damian M³yñczak i Adrian Hamala.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z klasy III Technikum Ekonomicznego
w sk³adzie: Ewelina Psiuch, Martyna Duda i Katarzyna Sobczak.
Trzeci¹ pozycjê zajêli uczniowie z I klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w sk³adzie: Aleksandra Najda, Szymon Ostropolski i Micha³
Tomaszewski. Równorzêdne IV miejsce zajêli uczniowie z klasy I
Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych w sk³adzie: Martyna
Kalinowska, Bart³omiej Kuboñ i Wojciech KuŸmierz oraz dru¿yna z III
klasy Technikum Hotelarskiego w sk³adzie: Angelika Zborowska,
Marta Podgórska i Daria Kisielewicz.
W konkursie plastycznym wyró¿nienie otrzyma³a Kamila Urszulak z III klasy
Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych za pracê pt. „Ksi¹¿ka”.
Pierwsze miejsce w konkursie literackim jury przyzna³o uczennicy z klasy I
Liceum Ogólnokszta³c¹cego Aleksandrze Najdzie, a wyró¿nienie
przypad³o Justynie Kondzio³ce z klasy III Technikum Ekonomicznego.
Dziesi¹te jubileuszowe spotkanie ze wspó³czesnoœci¹ uœwietni³y wystêpy artystyczne uczniów naszej szko³y, prezentacja multimedialna
„Szlakiem epok literackich” oraz zaproszeni goœcie. Uczestnicy
spotkania obejrzeli równie¿ wystawê prezentuj¹c¹ 10. letni¹
wêdrówkê po epokach literackich.
PZS
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Wyprawa do œniegów Kilimand¿aro
To nowa wystawa czasowa, któr¹ przygotowa³o Muzeum Regionalne.
Na wystawie znalaz³o siê 27 barwnych fotogramów. Autorem zdjêæ
jest Marian Bochynek, z wykszta³cenia leœnik, z zawodu przewodnik
górski i pilot wycieczek, a z zami³owania fotograf, alpinista, speleolog
i podró¿nik. Urodzi³ siê w Górach Kaczawskich, mieszka w Janowicach Wielkich w Rudawach Janowickich, które s¹ jego ukochanymi
górami. By³ prawie na wszystkich kontynentach. Wspina³ siê na na
szczyty Tatr, Alp i Kaukazu, by³ w górach Tieñ-Szañ, Pamiru, w Himalajach i Andach. Schodzi³ do jaskiñ w Europie, Turcji, na Nowej Gwinei
i w Peru. Wêdrowa³ przez d¿unglê Amazonii, Penetrowa³ jaskinie
góry Po³om w Rudawach Janowickich. Podczas swoich podró¿y nie
rozstaje siê z aparatem, z ka¿dej przywozi setki zdjêæ, z których najciekawsze, po starannej obróbce prezentuje na wystawach w kraju i za granic¹.
Obecna wystawa jest ju¿ siódm¹, któr¹ pokazuje w chojnowskim muzeum.
Pierwsz¹ by³a wyprawa na Dach Œwiata, w Himalaje, nastêpn¹ podziemny
œwiat Góry Po³om, na której pokaza³ ma³o znane i niestety ci¹gle
niszczone œl¹skie jaskinie. Kolejna by³a poœwiêcona ukochanym Rudawom Janowickim, gdzie osiad³ na sta³e, i które uwa¿a za najpiêkniejsze góry. PóŸniej by³a wystawa z wyprawy do lasów deszczowych
Amazonii, a po niej relacja z podró¿y do Egiptu i na Now¹ Gwineê.
Pozna³ deszczowe lasy Amazonii , d¿unglê afrykañsk¹, stepy i azjatyckie pustynie, a tak¿e rafy koralowe Oceanu Indyjskiego i Po³udniowego Pacyfiku. Odwiedzi³ Kirgizjê, Tybet, Nepal, Ekwador, Peru,
Wenezuelê, Egipt, Indonezjê i Zanzibar, a tak¿e mniej odleg³e miejsca.
Nade wszystko przedk³ada jednak swoje rodzime Rudawy Janowickie,
poœród których ma swój dom. To one go ukszta³towa³y i wyrobi³y w nim
wra¿liwoœæ na piêkno natury. Tu krystalizowa³y siê jego m³odzieñcze
marzenia o podró¿ach do egzotycznych miejsc, których brzmienie
pozna³ w dzieciñstwie. Warto w tym miejscu przytoczyæ jedn¹ z anegdot,
któr¹ podzieli³ siê z uczestnikami chojnowskiego wernisa¿u. Otó¿
s³uchaj¹c radia „Wolnej Europy”, które dla wielu z nas by³o Ÿród³em
informacji z tak zwanego wolnego œwiata, jako pacholê us³ysza³ s³owo Afryka. Spyta³ ojca „Co to takiego ?”, wówczas ten odpowiedzia³ mu:
„To jest miejsce, gdzie na pewno nigdy nie bêdziesz”. Pobudzona
ambicja, ciekawoœæ œwiata, a mo¿e te¿ upór i przekora, doprowadzi³a
go po latach na szczyt Kilimand¿aro, górê, która jest symbolem
Afryki. Wpisana w kod kulturowy, utrwalona w literaturze i filmie, by
przypomnieæ Œniegi Kilimand¿aro Ernesta Hemingwaya i zrealizowany
wed³ug tego opowiadania film z bosk¹ Av¹ Gardner i Gregory Peckiem,
stanowi dziœ cel dziesi¹tek tysiêcy turystów, którzy ci¹gn¹ na pokryty
wiecznymi œniegami szczyt. G³êboko zapadaj¹ w œwiadomoœæ s³owa

Ernesta Hemingwaya, otwieraj¹ce jego opowiadanie: “Kilimand¿aro, to
pokryta œniegiem góra, wysokoœci 19.710 stóp, o której powiadaj¹, ¿e
jest najwy¿sza w Afryce. Szczyt zachodni znany jest pod nazw¹ „Ngaje
Ngai”, czyli Dom Boga. Tu¿ pod zachodnim szczytem le¿y wyschniêty
i zamarzniêty szkielet lamparta. Nikt nie potrafi³ dot¹d wyt³umaczyæ,
czego móg³ szukaæ lampart na tak wielkiej wysokoœci.”
Wystawa, któr¹ mo¿na, a nawet trzeba obejrzeæ jest relacj¹ z wejœcia
na Kilimand¿aro, w 1998 roku, a wiêc prawie dwadzieœcia lat temu,
kiedy nie by³o jeszcze tak g³oœno o topniej¹cych wiecznych œniegach
pokrywaj¹cych szczyt tej legendarnej góry, po³o¿onej w sercu Afryki,
na pograniczu Tanzanii i Kenii. Z têtni¹cej ¿yciem sawanny Serengeti
do krateru Ngorongoro, Góry Meru, a¿ na sam wierzcho³ek Kilimand¿aro.
Wyprawa, obowi¹zkowo z przewodnikiem trwa³a cztery dni. Jej uczestnicy
przeszli przez wszystkie strefy roœlinne, od sawanny przez przez lasy
deszczowe, górskie pustkowia, by dotrzeæ wreszcie do pokrytego lodowcami szczytu Kibo. Autorowi wystawy ci¹gle towarzyszy³y s³owa pisarzy
i sceny z filmów, które stara³ siê konfrontowaæ z rzeczywistoœci¹ i marzeniami z dzieciñstwa. Na zdjêciach utrwali³ florê i faunê tej czêœci Afryki
oraz wypasaj¹cych tu swoje stada Masajów. Wyprawê zakoñczy³ wyjazd
na Zanzibar, oblewany wodami Oceanu Indyjskiego z przepiêknymi
pla¿ami, rafami koralowymi i cudown¹ b³êkitn¹ toni¹ wód. Pokazane
w czasie prezentacji zdjêcia z Zanzibaru przypomina³y impresjonistyczne
obrazy francuskich mistrzów. Niestety tu urwa³a siê narracja autora. Podró¿
dobieg³a kresu, a aparat fotograficzny pad³ ³upem jakiegoœ sprytnego
krajowca.
Wszystkich serdecznie zapraszam do zwiedzenia wystawy, która
potrwa do po³owy kwietnia.
J.J.

TPD nagrodzi³o najaktywniejszych
20 lutego w legnickim starostwie
uhono-rowano najlepsze dzia³aczki
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w
powiecie. Spotkanie zorganizowano,
aby podziêkowaæ i doceniæ panie za
bezinteresown¹ pomoc, jak¹ nios¹
potrzebuj¹cym dzieciom. By³y
kwiaty, pami¹tkowe statuetki, by³o
wiele wzruszeñ.
Zaproszone wolontariuszki okrêgowego TPD to najlepsza dziesi¹tka
w powiecie legnickim i szefowe
najprê¿niej dzia-³aj¹cych kó³. Wœród
nich znalaz³y siê mieszkanki Chojnowa
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- Aleksandra Halikowska (SP nr 4
w Chojnowie) i Urszula Bisiorek (SP nr 3
w Chojnowie).
Na pami¹tkowych statuetkach, jakie otrzyma³y wyró¿nione, umieszczono sentencjê:

"Za dobre serce, które pochyla siê nad tymi,
którzy potrzebuj¹ pomocy, za wra¿liw¹ duszê,
która przygna³a do czynienia dobra, za bezinteresown¹ pomoc i ¿yczliwoœæ. Za uœmiech
dziecka, obdarowanego Pani mi³oœci¹".
Gratulujemy!
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Lokalowe miasto
Trudno mo¿e to sobie wyobraziæ, ale na
pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku w Chojnowie dzia³a³y tylko dwa lokale gastronomiczne. Znana nam wszystkim kawiarnia
"Jubilatka" i bar "Popularny", które z reszt¹
maj¹ siê œwietnie do dziœ. Jak na kilkunastotysiêczne miasteczko by³o to stanowczo
za ma³o. Z up³ywem czasu jednak sytuacja
w tym temacie zaczê³a siê zmieniaæ. Czas
prywatyzacji, otwarcie wolnego rynku
i zmiana spo³ecznego myœlenia da³y nowe
mo¿liwoœci. Nieœmia³o jeszcze, ale z nadziej¹ na sukces otwiera³y siê w Chojnowie
lokale, które funkcjonowa³y z mniejszym
lub wiêkszym powodzeniem. Mieszkañcy
wci¹¿ jednak narzekali, ¿e w mieœcie jest
za ma³o knajpek, a w³aœciciele, ¿e nie maj¹
goœci. Obie strony zapewne opiera³y swój
os¹d na przekazach o liczbie lokali w okresie
miêdzywojennym. Kto z nich jednak móg³
wiedzieæ ile restauracji, kawiarni czy barów
mia³ Haynau, skoro ¿adna z tych osób w tym
okresie tu nie mieszka³a.
Podejmuj¹c trop odwiedzi³em Muzeum
Regionalne. Wiedziony instynktem zajrza³em do poniemieckiego informatora
miejskiego. Tam w rejestrze, którego szuka³em, naliczy³em … 23 przybytki miejscowych spotkañ konsumpcyjno-towarzyskich. Trudno sobie wyobraziæ tak¹ iloœæ
lokali w chojnowskiej teraŸniejszoœci.
A onegdaj, jeszcze trudniej. Miasto przecie¿
zajmowa³o wówczas mniejszy obszar i wygl¹da na to, ¿e knajpki ze sob¹ s¹siadowa³y.
Dziœ raczej nie mia³oby to racji bytu. Wprawdzie wspó³czesny Chojnów nie mo¿e pochwaliæ siê tyloma lokalami, niemniej obecnie
w grodzie nad Skor¹ mamy 15 przyzwoitych
miejsc, w których mo¿na dobrze zjeœæ,
spotkaæ siê ze znajomymi, w niektórych
pos³uchaæ muzyki i potañczyæ. To du¿o jak
na miasteczko tej wielkoœci. Ka¿dy z nich
ma swoich sympatyków i sta³¹ klientelê,
wydaje siê zatem, ¿e d³ugo jeszcze bêd¹ podej-

mowaæ goœci, tym bardziej, ¿e chojnowiane
coraz chêtniej i coraz czêœciej korzystaj¹
z takiej w³aœnie formy spêdzania wolnego
czasu.
Gdyby uznaæ, ¿e iloœæ punktów gastronomicznych przek³ada siê na obraz dynamiki
rozwoju miasta, to w Chojnowie chyba jest
ca³kiem nieŸle. Wielu mieszkañcom jednak
marzy siê jeszcze jeden - usytuowany na
Wzgórzu Chmielowym. Kto wie, mo¿e
doczekamy…
pm

Restauracja na Wzgórzu Chmielowym

Dziœ do wyboru mamy:
Bar Duet, Bar Havira, Bar Popularny,
Kebab Alladyn, Pizzeria Piccolo Mondo,
Pizzeria Prowincja, Kawiarnia Jubilatka,
Restauracja Pa³acyk, Restauracja Cotlet
Club KuŸnia, Restauracja Polka, Restauracja Max, Restauracja Niez³y M³yn,
Restauracja Pod Jeleniem, Restauracja Kawiarnia Centralna, Restauracja Kawiarnia Duszka.

Ju¿ wkrótce X Przegl¹d Teatralny SILEBIA
23 maja br. o godz. 10.00 rozpocznie siê jubileuszowy, bo X Przegl¹d Teatralny "Silebia".
Zapraszamy chêtne grupy teatralne do wziêcia udzia³u w imprezie, a tak¿e wszystkich sympatyków amatorskich grup teatralnych.
Do udzia³u zapraszamy wszystkie teatry nieprofesjonalne dzia³aj¹ce przy szko³ach,
oœrodkach kultury, placówkach integracyjnych itp.
Forma teatralna jest dowolna (teatr aktorski, lalki, maski, pantomima, inna…
Przegl¹d ma na celu prezentacjê spektakli powstaj¹cych w ramach dzia³alnoœci a.r.a. domów
i oœrodków kultury, szkó³, placówek integracyjnych; ma byæ te¿ okazj¹ do promocji i rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego.

Szczegó³y na www.chojnow.eu
10
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Korczakowcy w teatrze
W œrodê,18 lutego, uczniowie klas II c i III c Szko³y Podstawowej nr 4 wybrali siê do
teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy na spektakl "Niekoñcz¹ca siê opowieœæ".
Wspania³e kostiumy aktorów, efekty dŸwiêkowe i œwietlne oraz wartka akcja sprawi³y, ¿e
uczniowie ¿ywo reagowali na to, co dzia³o siê na scenie. A po spektaklu, pe³ni wra¿eñ,
komentowali przebieg wydarzeñ.

Niezwyk³e zajêcia
Lekcja z umuzykalnienia
W Szkole Podstawowej nr 3 oryginalne
lekcje muzyki s¹ ju¿ standardem.

Kolejny koncert muzyków z Filharmonii
Dolnoœl¹skiej poœwiêcony by³ "liczeniu
muzyki". Artyœci wyjaœniali, co to jest
metrum muzyczne oraz zagrali utwory
ró¿ni¹ce siê w³aœnie tym metrum.
Uczniowie mogli m. in. us³yszeæ rewelacyjny utwór jazzowy "Take Five" Paula
Desmonda z "The Dave Brubeck Quartet"
oraz wiele innych.

Wystêp magika
26 lutego szko³ê odwiedzili artyœci z Ukrainy.
Swoje umiejêtnoœci magiczne zaprezentowa³
p. Aleksander Tkacz wraz z asystentami.

W pokazach wziêli udzia³ równie¿ nasi
uczniowie. Janek i Amelka wyczarowywali
supe³ki ze sznurków, Damianowi zniknê³a
g³owa i póŸniej zosta³ zamieniony w królika.
Zuzia wyczarowa³a z papierków prawdziwego
dolara, a Marcelina cukierki. Najciekawsze
prze¿ycia mia³a p. Pauch, któr¹ iluzjonista
przecina³ pi³¹ mechaniczn¹. Oczywiœcie
wysz³a z tego bez szwanku. Wystêpuj¹cy
zebrali za swoje pokazy zas³u¿one brawa.

Chcesz byæ
rodzicem zastêpczym?
Zg³oœ siê do PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy poszukuje osób chêtnych, by zostaæ rodzicami zastêpczymi. Wbrew obiegowej opinii,
nie musz¹ to byæ wy³¹cznie ma³¿eñstwa.
Tak¿e osoby samotne mog¹ zostaæ zastêpcz¹
mam¹ czy tat¹.
Rodzina zastêpcza to przejœciowa forma
opieki nad dzieckiem, które zosta³o czêœciowo lub ca³kowicie jej pozbawione. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastêpczej nastêpuje na podstawie orzeczenia s¹du. Pe³nienie
funkcji rodziny zastêpczej z mocy prawa
ustaje z dniem osi¹gniêcia przez dziecko
pe³noletnoœci. Wyj¹tek stanowi sytuacja,
gdzie osoba pe³noletnia decyduje siê na pozostanie w rodzinie do czasu ukoñczenia szko³y.
- Równie¿ w powiecie legnickim czynimy
starania, by ka¿de dziecko mia³o dom - zauwa¿a
Lilia Walasek, szefowa PCPR. - Bo ka¿de ma
prawo do mi³oœci, zrozumienia, akceptacji, czy
wreszcie do wychowania i ¿ycia w rodzinie.
To daje gwarancjê prawid³owego rozwoju
fizycznego, emocjonalnego i psychicznego,
a zatem przyjmowania w przysz³oœci postaw
po¿¹danych spo³ecznie. Dlatego jako organizator rodzinnej pieczy zastêpczej poszukujemy rodzin dla dzieci porzuconych, nie chcianych
czy przebywaj¹cych w placówkach opiekuñczowychowawczych - dodaje.
Kandydaci na rodziców zastêpczych musz¹
spe³niæ kilka podstawowych warunków,
m.in.: mieszkaæ na sta³e w Polsce i korzystaæ
z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich; nie
byæ pozbawionymi lub zawieszonymi w prawach rodzicielskich; przedstawiæ zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce stan zdrowia
umo¿liwiaj¹cy sprawowanie opieki nad
dzieckiem; zapewniæ odpowiednie warunki
mieszkaniowe i sta³e Ÿród³o utrzymania przynajmniej przez jednego z rodziców zastêpczych; uzyskaæ pozytywn¹ opiniê o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pe³nienia
funkcji rodziny zastêpczej.

Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Legnicy, budynek Starostwa Powiatowego
w Legnicy, pl. S³owiañski 1, III piêtro,
pokój 351 (lub telefonicznie 76 72 43 483)
codziennie od godz. 7.30 do 15.30.
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W ZOO dziœ dzieñ uroczysty
na wycieczkê id¹ wszyscy
wiersza Ewy Piechny-Pietrzyk przedstwiliœmy, jak nale¿y bezpiecznie zachowywaæ
siê na drodze. Po teorii nast¹pi³a praktyka.
Dzieci ochoczo æwiczy³y przechodzenie
przez pasy i prawid³owe reagowanie na
sygnalizacjê œwietln¹. Potem by³ egzamin
ustny. Kto siê wybra³ na wycieczkê? Co siê
zdarzy³o na jezdni? Jak mo¿na przechodziæ

Warsztat
w walentynkowym blasku
13 lutego w wigiliê Œwiêta Zakochanych
Warsztat Terapii Zajêciowej przy ulicy
Kolejowej zaczerwieni³ siê od serc. Nie
brakowa³o konkursów, tañców oraz
pysznych przek¹sek.

Na wycieczkê ze zwierzêtami z ZOO nasi najm³odsi uczestnicy Bibliotecznej Akademii
Malucha oraz towarzysz¹ce im kolorowe figurki
z papieru i maskotki, wyruszyli 25 lutego.
Na pocz¹tku naszej wyprawy, przy pomocy

przez jezdniê? Na te i inne pytania uczestnicy
spotkania bardzo chêtnie odpowiadali. Jak
zwykle, na naszych zajêciach nie zabrak³o
te¿ ró¿nego rodzaju zabaw: plastycznych,
tanecznych, ruchowo-orientacyjnych czy
dru¿ynowych. Próbowaliœmy do nich w³¹czyæ równie¿ opiekunów dzieci.
Tradycyjne po¿egnaliœmy siê z chust¹ animacyjn¹. Takie po¿egnanie dostarcza maluchom zawsze wielu emocji.

Mogliœmy zaznajomiæ siê z genez¹ tego
œwiêta, wykazaæ w konkurencjach
sprawnoœciowych czy wymagaj¹cych
pog³ówkowania. By³a to œwietna okazja do
integracji i oderwania siê od codziennoœci.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa - £okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt
budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
24 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia
20 marca 2015 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
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Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz. U. Nr 207, poz. 2108
z póŸn.zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³a-conego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Najpopularniejsi sportowcy
Niemal siedem i pó³ tysi¹ca g³osów wp³ynê³o
na tegoroczny Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2014
roku, organizowanego ju¿ po raz siódmy przez
portal lca.pl i Gazetê Legnick¹.
Laureatów nagrodzono w trakcie uroczystej
Gali Sportu w Hotelu Sêkowski. Poza sportowcami i trenerami z Legnicy uhonorowano
równie¿ zwyciêzców rywalizacji w oœmiu
gminach powiatu legnickiego. Internauci i czytelnicy mogli g³osowaæ na 10. kandydatów reprezentuj¹cych nasze miasto. Najpopularniejszym
sportowcem Miasta Chojnowa zosta³ zawodnik
KS Chojnowianka - Kacper Jêdraszczyk.
Nasz pi³karz odebra³ swoj¹ nagrodê z r¹k burmistrza Jana Serkiesa. Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz uhonorowa³ natomiast mieszkankê
naszej gminy - zawodniczkê KJ Jaroszówka Sylwiê Kupczyk. Serdecznie gratulujemy
m³odym zawodnikom i ¿yczymy wielu jeszcze
sportowych sukcesów.

Szkolny wideoclip

Stacja TVN og³osi³a konkurs na wideoclip
do piosenki Dawida Kwiatkowskiego
"Szko³a". Dawid Kwiatkowski jest bardzo
popularnym wykonawc¹ i m³odzie¿y nie
trzeba go przedstawiaæ. Projektem zainteresowa³a siê spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 2
i przyst¹pi³a do konkursu. Potrzebna jest
jednak pomoc. Zwyciêska szko³a bêdzie
mog³a goœciæ piosenkarza na koncercie
dlatego wszystkich zachêcamy do oddawania
g³osów przez Internet. O szczegó³ach
g³osowania zainteresowani dowiedz¹ siê
na stronie szko³y www.gimcho.p.
Termin nadsy³ania teledysków mija w tym
tygodniu, a te, które ju¿ s¹ umieszczone w necie,
mo¿na ogl¹daæ na youtube i na stronie TVN.
Zapraszamy do obejrzenia radosnej twórczoœci
gimnazjalistów i zag³osowanie
https://www.youtube.com/watch?v=rYRyc
TVHEkY

Pi³ka no¿na

Ksiêginice. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:3.
Gole strzelali testowani Snopek i Rudnicki, a ten
drugi ju¿ wydaje siê byæ mocnym punktem
naszej dru¿yny w rundzie rewan¿owej.

W przededniu rozpoczêcia rundy wiosennej
Chojnowianka sprawdza³a swoj¹ formê w kolejnych dwóch grach kontrolnych. Tym razem,
ju¿ na normalnej nawierzchni, naszym zawodnikom przysz³o siê zmierzyæ najpierw w Chocianowie z miejscow¹ Stal¹, natomiast w ubieg³¹
sobotê dru¿yna prowadzona przez Ireneusza Chrzanowskiego podjê³a na w³asnym boisku wystêpuj¹c¹ w lidze okrêgowej Iskrê Ksiêginice.
Pierwsze spotkanie wyjazdowe odby³o siê
w sobotê, 21 lutego w Chocianowie i niestety
bia³o-niebiescy musieli uznaæ wy¿szoœæ czwartej
dru¿yny ligi okrêgowej. Ca³y mecz zakoñczy³
siê wynikiem 1:3, a bramkê dla Chojnowianki
strzeli³ testowany Rudnicki. W ubieg³¹ sobotê
chojnowscy fani mieli okazjê na w³asne oczy
zobaczyæ poczynania miejscowej ekipy - do
Chojnowa przyjecha³ kolejny zespó³ wystêpuj¹cy w legnickiej lidze okrêgowej – Iskra
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Stal 3:1 CHOJNOWIANKA

FINA£ STREFY LEGNICKIEJ
W SZTAFETACH P£YWACKICH
DZIEWCZ¥T i CH£OPCÓW
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH

W tegorocznej edycji zawodów udzia³ wziê³o
8 sztafet dziewcz¹t i 8 sztafet ch³opców (SP
4 Chojnów; SP 3 Chojnów; SP Rudna; SP 3
Polkowice; SP 1 Jawor; SP 7 Legnica; SP 7
Lubin; SP 10 G³ogów; Zespó³ Szkó³
Spo³ecznych Lubin). £¹cznie 128 uczestników. Stawk¹ zawodów by³ awans do Fina³u
Dolnoœl¹skiego. Po raz pierwszy sztuka ta uda³a
siê sztafecie dziewcz¹t, które zajê³y (za SP 7
Legnica) II miejsce.
Naszym ch³opcom zabrak³o niewiele do premiowanego miejsca. Zawody zakoñczyli na
III miejscu. Do dalszych zawodów awansowa³y sztafety SP 7 Legnica (I miejsce) i SP
7 Lubin (II miejsce).

CHOJNOWIANKA 2:3 Iskra Ksiêginice
bramki: Snopek, Rudnicki
Sk³ad: Iwaniak, Kuczyñski, Kowalczyk, Œwiat³oñ,
Jêdrusiak, Górski, Ga³aszkiewicz, Ziembowski, Soko³owski, Rajczakowski, Rudnicki,
Lejda, Snopek, Romanek

bramka: Rudnicki
Sk³ad: Iwaniak, Kuczyñski, Kowalczyk, Œwiat³oñ,
Jêdrusiak, Górski, Ga³aszkiewicz, Soko³owski,
Rudnicki, Pabian, Fu³awka, Romanek oraz
trzech zawodników testowanych.

K.G.; fot. lca.pl
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m ,
w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
gara¿, piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m 2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.
2

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
45 m2 w Chojnowie, w centrum miasta, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, du¿y balkon. Wiadomoœæ: tel. 76 754-07-13.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe przy
ul. Kiliñskiego o pow. 57,5 m2, na parterze.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
692-257-367.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
64 m2, w³asnoœciowe, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, okna po wymianie, pod³ogi po
remoncie, Ip., centralne ogrzewanie
w³asne. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-80-71 lub 604-062-195.
Sprzedam kawalerkê o pow. 36,5 m2, IIp.,
ul. Samorz¹dowa. Wiadomoœæ: tel. 696-475-412.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia,
przy oœrodku zdrowia, blisko jezioro i lasy.
Zapraszamy do obejrzenia. Cena 105 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
76 m2, Ip., 3 pokoje, ogrzewanie centralne,
wymienione okna, do mieszkania przynale¿y
komórka, mo¿liwoœæ dokupienia gara¿u
obok bloku. Wiadomoœæ: tel. 607-646-666.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w kamienicy 84 m2, IIp., po remoncie, 2 pokoje,
garderoba, 2 ³azienki, przedpokój, ogródek.
Ogrzewanie swoje gazowe, ocieplone. Zim¹
op³aty 200 z³. Bezczynszowe. Kamienica
bardzo zadbana i mieszka w niej 5 rodzin.
Zamieniê na kawalerkê lub 2 pokoje do IIp.
Wiadomoœæ: tel. 792-610-544, 535-738-255.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe przy ul. Wolnoœci, o pow. 35 m2,
Ip., ogrzewanie gazowe. Wiadomoœæ: tel.
531-688-373 lub 512-338-857.
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Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w nowym
budownictwie o pow, 57 m2, IIp., 3 pokoje,
blisko szko³a, plac zabaw, targ. Wiadomoœæ:
tel. 696-951-666.
Kupiê mieszkanie na parterze, blisko dworca.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
Wynajmê mieszkanie o pow. 58 m2, IIIp.,
w bloku przy ul. Paderewskiego 30.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. Czêœciowo umeblowane, do wynajêcia od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 695-678-085 lub
885-396-678.
Wynajmê kawalerkê w centrum miasta,
Rynek. Wiadomoœæ: tel. 601-498-504.
Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe,
pow. 78 m2 w Jaroszówce - wysoki parter
z balkonem, piwnic¹, gara¿em i ogródkiem.
Wiadomoœæ: tel. 606-832-852.

Praca
Praca od zaraz dla Opiekunki osoby starszej
w Niemczech/w Anglii. Szybkie wyjazdy. Wiosenne bonusy. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹
w Bia³ej 11,5 ar. Cena 52 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 731 582 071.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego (boczna
Bielawskiej), pow. 1036 m 2 . Dzia³ka
uzbrojona w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sanitarn¹ i deszczow¹. Wiadomoœæ:
tel. 608-501-430.
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz.
16.00.

Inne
Posiadam do wynajêcia gara¿ w Chojnowie w okolicy du¿ego parku. Wiadomoœæ:
tel. 607-744-057.

Wynajmê plac w Chojnowie

przy ul. Okrzei 10.
Teren utwardzony, ogrodzony,
przemys³owy. Mo¿liwy dojazd
pojazdami o du¿ej ³adownoœci.
Na placu znajduje siê energia
elektryczna oraz toaleta.

Powierzchnia 2000 m2
Szczegó³y do ustalenia pod
numerem telefonu:

602 298 438
PHU POLERS
oferuje:
1. DRZEWO KOMINKOWE
- 110,00 z³/metr przestrzenny
2. WYNAJEM PODNOŒNIKA
- wys. 21m
Prace na wysokoœci
Przycinanie i wycinanie drzew

Tel. kom. +48 604 221 886
GAZETA CHOJNOWSKA NR 05/830

Wa¿ne numery
telefonów

Zbiórka
elektroœmieci
W 2015 roku wyznaczono
cztery terminy zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego,
elekronicznego, RTV i AGD,
sprzêtu zasilanego na pr¹d
i baterie.
Akcja
przeprowadzona
bêdzie:

Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne
- 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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21 marca,
20 czerwca,
19 wrzeœnia, 5 grudnia.

Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê
format 6x6
15,00 z³ netto

Sprzêt przyjmowaæ
bêd¹ punkty
przy ulicy D¹browskiego 15
(teren by³ej Stra¿y Po¿arnej)
i ulicy Kiliñskiego
(parking przed kot³owni¹
WPEC).
O zbli¿aj¹cych siê terminach bêdziemy informowaæ
na naszych ³amach.
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Chojnowskie Dzieciaki

Jakub Tajchman – 2,5 roczku.
Lubi uk³adaæ puzzle, ogl¹daæ bajki
i bawiæ siê z mam¹. Czêsto
z rodzicami jeŸdzi na wycieczki.

Wy p r a w a d o œ n i e g ó w K i l i m a n d ¿ a r o

