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Chojnów na trasie Grodów Piastowskich
Do Chojnowa zjecha³o 17 dru¿yn reprezentuj¹cych 8 krajów
- w sumie ponad 150 zawodników.

“Biblioteka inspiruje”
XIII Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Aleksandra Niwiñska

II Biesiada Retrofutbolistów
7 maja, naprzeciw siebie stanê³y cztery dru¿yny retrofutbolistów,
by na murawie sprawdziæ stan swojej kondycji i umiejêtnoœci.

Festyn z Trójk¹
Impreza przygotowana przez ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹
zgromadzi³a du¿¹ rzeszê sympatyków.

Mamy Talent

Zumba w Gimnazjum nr 2

W konkursie prezentowane by³y umiejêtnoœci muzyczne,
recytatorskie i taneczno-ruchowe.

Przez 3 godziny niemal 200 osób tañczyczy³o
w rytmach latyno-amerykañskich
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Wydzia³ GGiOŒ informuje

Telewizor dla ¿³obka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
z póŸn. zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
w dniach od 16.05.2016 r. do 06.06.2016 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz
najemcy w drodze bezprzetargowej,
znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy ul. Wojska Polskiego 5
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 46/2016
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
16 maja 2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. Nr 1774
z póŸn. zm.) winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w terminie do dnia 27.06.2016 r.

O wielkim szczêœciu mog¹ mówiæ pracownicy Miejskiego ¯³obka, którzy 30
kwietnia, robi¹c konieczne zakupy dla
placówki w sklepie "Mrówka" zdecydowali o wziêciu udzia³u w konkursie marketu budowlanego. Chojnowski sklep
z okazji 3 rocznicy dzia³alnoœci og³osi³
konkurs na "najwy¿szy paragon".
Wkrótce po zarejestrowaniu paragonu
okaza³o siê, ¿e ¿³obek wzbogaci³ siê
o wspania³y 43. calowy telewizor LG
oraz nie mniej cenny rondel. Nagrodê
odebra³a dyrektor Lucyna Setla-Bar i pracownica Maria Pertrus.

Podarowane ¿ycie

Wzorowy Czytelnik 2016

Tegoroczna Akcja Krwiodawstwa w chojnowskiej "Czwórce" by³a wyj¹tkowo
udana. Zg³osi³o siê bardzo du¿o chêtnych
z czego zarejestrowano 46 osób . Po lekarskiej kwalifikacji 40 dzielnych dawców odda³o po 450 ml krwi ka¿dy. W sumie pozyskano a¿ 18 litrów bezcennego
leku ratuj¹cego ludzkie ¿ycie! "Korczakowscy" z ca³ego serca dziêkuj¹ zarówno Dawcom , jak te¿ Ludziom Wielkiego Serca, którzy przyczynili siê do
kampanii informacyjnej i efektywnej
pomocy w sprawnym przebiegu ca³ej
akcji!

11 maja w Legnickiej Bibliotece Publicznej odby³ siê fina³ corocznego, powiatowego konkursu „Wzorowy Czytelnik”, skierowanego do u¿ytkowników
biblioteki w wieku 8 - 15 lat. Do grona
Wzorowych Czytelników do³¹czy³a
czytelniczka MBP w Chojnowie Patrycja Bary³o, uczennica SP nr 4.

Gratulujemy! Po uroczystym wrêczeniu
dyplomów i nagród, m³odzi laureaci
z Legnicy i powiatu legnickiego wziêli
udzia³ w warsztatach „Inscenizowana
historia pisma i komunikacji”, prowadzonych przez Micha³a Zawadkê - autora
ksi¹¿ek dla dzieci, aktora i Mistrza Polski Przemówieñ Publicznych.
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Biblioteczna Akademia
Malucha
Bajki z wiejskiego podwórka: Kwoka co
siê zowie - Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na kolejne spotkanie w Bibliotecznej Akademii Malucha. Tym razem
dowiemy siê, co wydarzy³o siê na pewnym podwórku. Przygoda z Kwok¹
i lisem Rudasem rozpocznie siê 25 maja
o godz. 11.00.

Wielka zbiórka pami¹tek
dla Muzeum
Historii Polski
Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolsk¹ akcjê zbierania pami¹tek historycznych - "Ma³e Wielkie Historie".
Zbiórka zosta³a zainaugurowana w Noc
Muzeów 14 maja br. w kilku miastach
Polski. Akcja kontynuowana bêdzie
w nastêpnych miesi¹cach, a jej podsumowanie nast¹pi w Œwiêto Niepodleg³oœci. Celem zbiórki jest pozyskanie
muzealiów do kolekcji Muzeum Historii
Polski. Przyjmowane bêd¹ ró¿ne obiekty
o wartoœciach historycznych, tak¿e zwi¹zane z osobistymi losami darczyñców.
Szczególne znaczenie maj¹ przedmioty
zwi¹zane z polsk¹ drog¹ do Niepodleg³oœci - zarówno tej w 1918 roku, jak
i w roku 1989. Muzeum zainteresowane
jest równie¿ przedmiotami codziennego
u¿ytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiêtnikami, pras¹,
a tak¿e elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposa¿enia wojskowego, zabytkowymi urz¹dzeniami oraz
wyrobami rzemieœlniczymi i artystycznymi œwiadcz¹cymi o historii polskiej
kultury, przemianach spo³ecznych i gospodarczych.

Niewinni zagraj¹
w Jubilatce
Ju¿ 28 maja w kawiarni Jubilatka zagra
niecierpliwie wyczekiwane trio bluesrockowe - NIEWINNI. Cena biletu - 15 z³
Pocz¹tek godz. 2000. Szczegó³owe infromacje pod nr. tel. 76- 81-88-561.
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Relikwie patronki dzieci pierwszokomunijnych s¹ ju¿ w Chojnowie

10 - osobowa delegacja z Chojnowa wróci³a z Bolonii. W tamtejszym koœciele Œw. Zygmunta znajduje siê grób b³ogos³awionej Imeldy LAMBRETINI - patronki dzieci pierwszokomunijnych. Przedstawiciele Diecezji Legnickiej spotkali siê
z Matteo Zuppim - arcybiskupem Bolonii, odwiedzili tak¿e
siostry Dominikanki. To w³aœnie w tym zgromadzeniu 12-letnia wówczas Imelda przebywa³a i przyjê³a I Komuniê Œwiêt¹.

Oprócz relikwii B³ogos³awionej Imeldy, delegacja z Chojnowa
otrzyma³a tak¿e figurê i ikonê patronki dzieci pierwszokomunijnych. Uroczyste wprowadzenie relikwii B³ogos³awionej
Imeldy do koœcio³a Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie odbêdzie siê 27 maja. Eucharystii o godz. 17.00 przewodniczyæ bêdzie Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski.
Imelda ¿y³a w pierwszej po³. XIV w. Urodzi³a siê w Bolonii,
w rodzinie hrabiowskiej. Wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr
Dominikanek maj¹c zaledwie 9 lat. Gdy mia³a 12 lat podczas
Eucharystii, nad g³ow¹ Imeldy pojawi³a siê unosz¹ca w powietrzu Hostia. Za zgod¹ kap³ana nowicjuszka przyst¹pi³a do
Komunii œw. Dziewczynka zmar³a w ekstazie po przyjêciu tej
pierwszej i ostatniej cudownej Komunii œw. W roku 1881, gdy
powsta³o Bractwo b³. Imeldy, za pozwoleniem Leona XII zaczêto czciæ Imeldê jako patronkê dzieci przystêpuj¹cych pierwszy
raz do Komunii Œwiêtej.
(http://www.legnica.fm)

Jedynka z wizyt¹ w Mnichovo Hradištì
- w ramach Czeskiego Tygodnia

Nasze spotkanie z Czechami rozpoczêliœmy w poniedzia³ek 9.05.2016 r. od
przekroczenia granicy w Jakuszycach.
Po uzupe³nieniu zawartoœci portfeli
wyruszyliœmy w kierunku piêknej krainy
- Czeskiego Raju. Tam mieliœmy zaplanowan¹ wizytê w Mnichovo Hradištì –
przysz³ym mieœcie partnerskim Chojnowa. Nie czekaliœmy na oficjalne podpisy. Pani dyrektor nawi¹za³a kontakt
z tamtejsz¹ szko³¹, która bardzo chêtnie
nas ugoœci³a. Wyposa¿eni w sprzêt sportowy i flagi zajechaliœmy oko³o po³udnia
na rynek tego nie tylko z pozoru bardzo
mi³ego miasteczka. Na rynku spotkaliœmy pani¹ Katarzynê Szajdê, która
oprowadzi³a nas po mieœcie, opowiedzia³a jego historiê. Krótki spacer
zakoñczyliœmy w szkole, gdzie przywita³a nas przesympatyczna pani dyrektor
Eva Hajzlerova. Zaprezentowa³a budynek
i pomieszczenia. Mogliœmy zajrzeæ do
sal lekcyjnych. W jednej z nich Miko³aj
Mietelski poprowadzi³ wyk³ad o przy-

jaŸni polsko-czeskiej. W dobrym nastroju, po wymianie uprzejmoœci oraz okolicznoœciowych upominków, ch³opcy
reprezentuj¹cy Gimnazjum nr 1 rozegrali
mecz pi³ki no¿nej. Mimo zapewnieñ o typowo towarzyskiej atmosferze spotkania,
mecz mia³ dramatyczny przebieg. Gospodarze prezentowali bardzo wysoki poziom.
Po pierwszej bramce dla naszej dru¿yny,
szybko odrobili straty i wyszli na prowadzenie. Doping naszych dziewcz¹t uratowa³ sytuacjê. Ostatecznie rzuty karne
rozstrzygnê³y spotkanie na nasz¹ korzyœæ. Duch sportowy sprzyja³ tworzeniu
siê wiêzi miêdzy goœæmi i gospodarzami.
Ch³opcy z Mnichovo Hradištì s¹ ¿¹dni
rewan¿u powi¹zanego z wizyt¹ w naszej
szkole, co na pewno bêdzie mia³o miejsce.
Wspomnienia z tej wizyty pozostan¹ z nami
na d³ugo.
My dzielimy siê nimi na naszej stronie
http://gim1.chojnow.eu/, a partnerzy z Hradiste na stronie http://www.1zsmhradiste.cz
gim1

Medale dla ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie
Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe
i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe Gody,
to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹
wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty,
jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom
polskim.
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Oczekiwanie na medale z Kancelarii
Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla
miejsca zamieszkania jubilatów, (nie
zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego,
w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym
Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie
ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639;
e-mail: usc@chojnow.eu
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Najbli¿sze miejskie wydarzenia
20 maja
Tego dnia Szko³a Podstawowa nr 4
obchodziæ bêdzie jubileusz 30.lecia.
Uroczystoœci rozpocznie Msza œw. o godz.
845 w koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra
i Paw³a. O godz. 1000 w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbêdzie
siê akademia - jubileuszowa, uroczysta
i artystyczna. Oko³o godziny 1130 szkolna spo³ecznoœæ, barwnym korowodem
przejdzie ulicami miasta w kierunku
swojej placówki, gdzie na godz. 1200 zaplanowano ods³oniêcie pami¹tkowej
tablicy. Pó³ godziny póŸniej zespó³ teatralny "Czwórka" zaprasza na przedstawienie "Zabawa z Tuwimem".
Zainteresowani bêd¹ mogli zwiedziæ
szko³ê, zapoznaæ siê z jej osi¹gniêciami
edukacyjnymi, artystycznymi czy sportowymi, dowiedzieæ o proponowanych
zajêciach pozalekcyjnych.
Tegoroczna Noc w Muzeum przyci¹gnie
zapewne do chojnowskiego zamku t³umy
- jak co roku od piêciu lat. Ka¿da kolejna
edycja ma swój temat przewodni - w tym
roku impreza wpisuje siê w narodowe
obchody rocznicy chrztu Polski. Na zamkowych ogrodach spotkamy zatem Mieszka I, jego po³owicê Dobrawê, œwitê
królewsk¹ i wiele innych ciekawych postaci, które w dwóch ods³onach zainscenizuj¹ wydarzenia sprzed 1050 lat.
Bêdzie te¿ grupa rekonstrukcyjna, warsztaty dawnego rzemios³a, pokaz starych
aut, projekcje filmów - "Muzeum Utracone" i "Chojnów na dawnych pocztówkach". Organizator proponuje tak¿e

rodzinne rozwi¹zywanie krzy¿ówki i spojrzenie na gród nad Skor¹ z Baszty Tkaczy. Na Zamku Piastów legnicko-brzeskich spotykamy siê o godz. 18.00.
Wydarzeniom na terenie muzeum towarzyszyæ bêdzie Chojnowski Retro Bazarek. Pomys³ Gildii Artystów Chojnowa narodzili siê niedawno i ma przyci¹gn¹æ wszystkich, którym w domu "zalegaj¹" ró¿nego rodzaju przedmioty i tych,
których "zalegaj¹ce" rzeczy niezwykle
interesuj¹. W skrócie - wielobran¿owa
wymiana rzeczowa.
Inauguracja 20 maja podczas Nocy w Muzeum. A jak Bazarek siê przyjmie, kolejne jego ods³ony bêd¹ odbywaæ siê w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca (do wrzeœnia) w godzinach od 9.00 do 13.00 na
Placu Zamkowym.

21 maja
W sobotê mi³oœników sportów wodnych
zapraszamy na II Miting P³ywacki
organizowany w ramach obchodów Dni
Chojnowa. Od godziny 9.00 na chojnowskim basenie bêd¹ rywalizowaæ zawodnicy w ró¿nych kategoriach wiekowych od przedszkolaków, po gimnazjalistów.
Doping im wszystkim z pewnoœci¹ pomo¿e
w ustanawianiu ¿yciowych rekordów.

22 maja
“Dla Ciebie Mamo” - MOKSiR zaprasza wszystkie Mamy na koncert
z okazji Ich œwiêta. Ballady o Mamie
zaœpiewa Jurand Kowalski, a po nim na
scenie Domu Kultury pojawi siê
Chojnowski Chór SKORANTA.
Pocz¹tek - godz. 17.30. Wstêp wolny!

24 maja
MOKSiR zaprasza do Domu Kultury na
koncert “Melodie dla Anny”, w którym
w piosenkach Anny German zaprezentuj¹ siê laureaci III i IV Bia³oruskiego
Festiwalu Jej imienia. Przedsiêwziêcie
zosta³o dofinansowane ze œrodków samorz¹du województwa dolnoœl¹skiego.
Wstêp wolny. Serdecznie zapraszamy na
godz. 18.00

28 maja
Ju¿ od godz. 8.00 na "Rybaczówce"
Polski Zwi¹zek Wêdkarski organizuje
Wêdkarski Dzieñ Dziecka. Doroczna
impreza jest tradycyjnym ju¿ wydarzeniem towarzysz¹cym obchodom Dnia
Chojnowa.
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1 czerwca
O godz. 12.00 w centrum miasta bêdziemy biæ rekord Polski w tañcu Belgijki. Dotychczasowy opiewa na ponad
600 osób. ¯eby Chojnów wpisa³ siê jako
rekordzista musi nas byæ zdecydowanie
wiêcej. Zachêcamy zatem do zapoznania
siê z prostym uk³adem kroków na stronie
http://www.gimcho.pl/
Bêdzie te¿ mo¿na poæwiczyæ z uczestnikami krótko przed biciem rekordu.

2 czerwca
W Domu Schrama odbêdzie siê XII edycja Chojnowskiego Dyktanda. Kolejny
raz dzieci, m³odzie¿ i doroœli bêd¹ zmagaæ siê z polskim jêzykiem i walczyæ
o tytu³ Mistrza ortografii.
MOKSiR zaprasza na spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Modrzejewskiej
z Legnicy. "Skarb wdowy Schadenfreude"
Roberta Urbañskiego, to historia, jaka tu¿
po wojnie mog³a siê wydarzyæ na ka¿dym podwórku Dolnego Œl¹ska. Œci¹gaj¹cy zewsz¹d Polacy, nowi lokatorzy
domu, s¹ zaintrygowani jednym z zamkniêtych na g³ucho mieszkañ, w którym
rezyduje tajemnicza niemiecka wdowa.
Próbuj¹ siê tam dostaæ, kuszeni myœl¹
o skarbie...". Spektakl grany na wolnym
powietrzu w "Niebieskim Parasolu"
rozpoczyna siê o godz. 21.00. Wstêp
jedynie za darmowymi wejœciówkami,
które mo¿na otrzymaæ w Domu Kultury.

4-5 czerwca
Dni Chojnowa - szczegó³y na plakacie
(str 16).

11 i 18 czerwca
Gimnazjum nr 1 organizuje doroczny
sp³yw kajakowy. Start tradycyjnie z Zagrodna o godz. 9.00. W Jadwisinie postój na posi³ek, a finisz w Chojnowie ok.
godz. 14.00 - 14.30.
Koszt sp³ywu to 50 z³ od osoby, w tym
jest wypo¿yczenie kajaka z kapokiem,
ubezpieczenie i gor¹cy posi³ek. Zapisy
u p. Bony Szaban w Gimnazjum nr 1.
Informacje znaleŸæ mo¿na równie¿ na
facebook-u, na stronie projektu edukacyjnego "¯ó³ty kajak".

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

GAZETA CHOJNOWSKA NR 10/858

“Biblioteka inspiruje”
XIII Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek

G³ównym celem tego corocznego programu jest podkreœlanie roli czytania
i bibliotek w poprawie jakoœci ¿ycia,
edukacji oraz zwiêkszenie presti¿u zawodu bibliotekarza i zainteresowania
ksi¹¿k¹ szerokich krêgów spo³eczeñstwa. Has³o XIII Tygodnia Bibliotek to
„Biblioteka inspiruje”. Nowoczesnoœæ
bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady
korzystania ze œrodków przekazu zapewniaj¹ dobry klimat do rodzenia siê ciekawych pomys³ów. Dlatego w bibliotece
tworzy siê, interesuj¹co spêdza czas i poszerza horyzonty; jednym s³owem – biblioteka inspiruje.
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie, podobnie jak w ubieg³ych latach,
przy³¹czy³a siê do tej akcji.
9 – 11 maja: „W bibliotece nie ma nudnych dni” - zajêcia czytelnicze dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 3, na podstawie ksi¹¿ki Renaty Pi¹tkowskiej „Nie
ma nudnych dni”.

Spotkania przygotowane zosta³y przez
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y. Przez trzy
dni dzieci ze œwietlicy SP nr 3 s³ucha³y
opowiadañ i poznawa³y bohaterów
ksi¹¿ki napisanej przez znan¹ i cenion¹
pisarkê Renatê Pi¹tkowsk¹. Ciekawe
i œmieszne przygody Maæka i Oliwki
wprowadza³y s³uchaczy w dobry nastrój,
co twórczo owocowa³o w dalszej czêœci
zajêæ. Dzieci bowiem nie tylko s³ucha³y,
ale tak¿e ilustrowa³y czytane opowiadania i bra³y udzia³ w zabawach z akcentem muzycznym. Te czytelnicze spotkania bardzo siê uczestnikom spodoba³y –
jak twierdzili - nie tylko nie by³y nudne,
ale by³y bardzo weso³e.
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12 maja: „Nauka w codziennoœci - ciekawostki œwiata natury” - warsztaty literackie dla uczniów Szko³y Podstawowej
nr 4, prowadzone przez Micha³a Zawadkê
- autora ksi¹¿ek motywacyjnych i spo³ecznych dla dzieci, aktora i Mistrza Polski Przemówieñ Publicznych.

Podczas warsztatów Micha³ Zawadka
zachêca³ dzieci do obserwacji otaczaj¹cego je œwiata i w niekonwencjonalny
sposób udowadnia³, jak ciekaw¹ nauk¹
jest bionika. U¿ywaj¹c kolorowych plansz
i ró¿nych przedmiotów przedstawia³,
w jaki sposób ludzie - podpatruj¹c œwiat
roœlin i zwierz¹t - wpadli na pomys³y
wielu wynalazków np: inspiracj¹ do powstania zamka b³yskawicznego by³a rosiczka, œmig³a - nasiona klonu, a no¿yczek – krab. Prowadz¹cy zajêcia pokaza³
te¿, bardzo prosto i obrazowo, bo korzystaj¹c tylko ze sznurka, kubków i pomocy
dzieci, zasadê dzia³anie telefonu. Na zakoñczenie uczestnicy warsztatów wykonali w³asne rakiety z silnikiem odrzutowym, maj¹c do dyspozycji papier,
no¿yczki, klej i balony. Wszystkie rakiety m³odych konstruktorów wystrzeli³y
wraz z gromkim okrzykiem: „WyobraŸnia to potêga!”.
Na spotkaniu Micha³ Zawadka wielokrotnie podkreœla³, ¿e wa¿ne w ¿yciu jest
to, aby siê nie poddawaæ, próbowaæ
mimo pora¿ek i b³êdów, prac¹ i cierpliwoœci¹ osi¹gaæ sukces, wymarzony cel.
I jeszcze coœ bardzo wa¿nego – mieæ
i rozwijaæ wyobraŸniê. A wyobraŸniê
mo¿na rozwijaæ dziêki czytaniu. Warto
wiêc czytaæ - m. in. ciekawe ksi¹¿ki naszego interesuj¹cego goœcia, które posiada chojnowska biblioteka: „M¹droœæ
z Natury”, „Zarz¹dzanie marzeniami”
czy przepiêknie wydan¹ „Galeriê bajek”
z ilustracjami wybitnego malarza, grafika i plakacisty Rafa³a Olbiñskiego.

13 maja: Wernisa¿ wystawy fotograficznej Kamila Szlegiera „Chojnów
inaczej”

Wernisa¿ wystawy Kamila Szlegiera
"Chojnów inaczej" zamyka³ obchody
XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w naszym mieœcie. Autor zdjêæ od
1999 roku jest cz³onkiem National Geographic Society, a fotografi¹ zajmuje siê
od 2004 roku. Swoje prace prezentowa³
ju¿ VII, VIII i X Przegl¹dzie Chojnowskiej Plastyki. Tym razem, na wystawie
indywidualnej, pokazuje gród nad Skor¹
inaczej. Jak? Przede wszystkim s¹ to
zdjêcia analogowe i w zdecydowanej
wiêkszoœci robione w sepi. K. Szlegierowi zale¿a³o, by oddawa³y ducha przesz³oœci, by sprawia³y wra¿enie archiwalnych. Fotografie wykonane na przestrzeni
ostatnich 10 lat, od dawna mo¿na uznaæ za
historyczne, forma przekazu dodatkowo
jednak dodaje im archaicznoœci.

Kilkadziesi¹t wyeksponowanych obrazów w Galerii M³odych uzupe³nia³y albumy z innymi kadrami miasta. Na wielu,
(wydawaæ by siê mog³o) znany Chojnów
odkrywa³ nowe oblicze. Niebanalne ujêcia utrudniaj¹ nieco lokalizacjê, zmuszaj¹ do odkrywania kolejnych szczegó³ów, ale to chyba m.in. by³ cel autora.
To kolejna ods³ona Chojnowa na zdjêciach
w Galerii M³odych. Lokalni fotografowie odnajduj¹ w naszym mieœcie wiele
ciekawych miejsc, sytuacji, postaci. Dla
odbiorcy niezwyk³e jest ogl¹danie tych
samych miejsc innymi oczami, przekazywanych inn¹ technik¹, prezentowanych
w inny sposób. Obrazom Chojnowa
z obiektywu Kamila Szlagiera przygl¹daæ siê mo¿na do koñca czerwca.
MBP, eg
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Festyn z Trójk¹
14 maja 2016 r. odby³ siê ju¿ po raz 17.
Majowy Festyn Trójki. Jak zwykle
najwiêksz¹ niepewnoœæ przy organizacji
sprawi³y prognozy pogody, ale tym razem pogoda dopisa³a i o godz. 15.00
mo¿na by³o rozpocz¹æ festyn.
Impreza przygotowana przez ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹: uczniów, ich rodziców
i pracowników szko³y zgromadzi³a du¿¹
rzeszê naszych sympatyków. Na placu
przed szko³¹ mo¿na by³o zobaczyæ wystêpy wszystkich szkolnych grup i solistów. Najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³y siê oczywiœcie wystêpy najm³odszych, w tym chirliderek, zespo³u
Piraci z klasy IIa, grupy akrobatycznej
Piramida, zespo³u tanecznego Trójeczka,
zespo³u Synkopa oraz solistów i zespo³ów - laureatów konkursu piosenki
obcojêzycznej.

rywalizacja, bo w dru¿ynie gimnazjum
wystêpowa³y w wiêkszoœci starsze kole¿anki, które niedawno ukoñczy³y nasz¹
szko³ê. Drugim meczem by³ mecz dwóch
dru¿yn ch³opców z klas VI.

Ze sportowych atrakcji mocnym akcentem by³ równie¿ pokaz treningu zawodników Klubu Piêœciarskiego Champion
Chojnów Powiat Legnicki, w którym wystêpuj¹ nasi absolwenci i osi¹gaj¹ du¿e
sukcesy. Jednym z nich jest Kamil Mroczkowski - kandydat na Igrzyska w 2020r.
Kolejnym bardzo ciekawym punktem by³
pokaz treningu pañ æwicz¹cych w grupie
Jumping Frog czyli aerobiku na batutach.
Na scenie panie prowadz¹ce: Bogus³awa
Kruk i Urszula Chmielewska zachêca³y
publicznoœæ do korzystania z przygotowanych atrakcji: domowych pierogów,
pysznych gofrów, rewelacyjnych kie³basek z grilla, smacznej waty cukrowej,
super pajdy chleba z ma³osolnymi ogórkami, smacznego ciasta i napojów.
Przygotowano kiermasz taniej ksi¹¿ki,
gry zrêcznoœciowe z nagrodami, k¹cik
ró¿noœci. Chêtni mogli sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci w strzelaniu painball'em,
powspinaæ siê na dmuchane zamki oraz
zobaczyæ niesamowite maszyny motocyklistów z Dragon's Team i Harley-Davidson Club Eleven Chapter z Legnicy.

Podobnie jak rok temu zosta³a przeprowadzona akcja poszukiwania kandydatów na dawców szpiku dla chorych na
bia³aczkê.
Na boisku szkolnym zosta³ rozegrany
mecz pi³ki no¿nej dziewcz¹t, w którym
nasza reprezentacja zmierzy³a siê z reprezentacj¹ dziewcz¹t z Gimnazjum nr 1
(0:0). By³a to po czêœci "siostrobójcza"

jació³ Trójki przygotowa³o dla najm³odszych specjaln¹ strefê zabawy - K¹cik
Malucha. Odby³a siê licytacja przekazanych super atrakcji pi³karskich: pi³ki
i koszulki z podpisami pi³karzy Zag³êbia
Lubin, koszulki Dawida Guni z Cuprum
Lubin i zestawu (pi³ka, plakat, szalik)
Miedzi Legnica.
Funkcjonowa³ k¹cik pielêgniarski oraz
punkt pomocy logopedycznej. Jako gwiazdy wieczoru na scenie wyst¹pi³y Panie
Ma³gorzata Boroñ i Joanna Cieœlak.
Impreza nie odby³aby siê, gdyby nie by³o
jak zwykle niezawodnej wspó³pracy
rodziców oraz pracowników szko³y.
Podziêkowania dla wszystkich zaanga¿owanych w prace przy festynie oraz
sponsorów i darczyñców. Oto oni: dzieci,
rodzice i pracownicy Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie, Klub Pi³ki
No¿nej Zag³êbie Lubin, Klub Pi³ki No¿nej MiedŸ Legnica, Klub Pi³ki Siatkowej Cuprum Lubin SA (z pomoc¹
Gimnazjum nr 1), sklep Castorama Legnica, Hurtownia Elektryczna CEMO,
PHU Bartek-Bis - Mieczys³aw Wróblewski, sklep Mrówka w Chojnowie,
sklep Intermarche Chojnów, sklep LIDL
Chojnów, Pañstwo Dorota i Janusz
Czapscy, Pan £ukasz Ptak, Piekarnia Pañstwa Andrzeja i Marty Kupczyk, Piekarnia
Pana Stanis³awa Kryszczuka, Firma Handlowo Us³ugowa Julian Romaniak, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe SOLO Marta Æmikiewicz, firma Camac - Kamil
Wêgrzyn, Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie, Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie.
sp3

W k¹ciku usytuowa³ siê kowal ze swoim
rozpalonym paleniskiem, gdzie spod
m³ota kowalskiego powstawa³y ma³e
metalowe formy. Stowarzyszenie Przy-

6

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 10/858

Z cyklu - ludzie z pasj¹
¯yje w biegu - dos³ownie i w przenoœni.
Truchtem pokona³a tysi¹ce kilometrów przebieg³a 30 maratonów, kilkanaœcie
pó³maratonów, a od siedmiu lat biega
w ultramaratonach. Czterokrotna Mistrzyni Polski w biegu 24-godzinnym, Mistrzyni Polski na 100 km, br¹zowa medalistka Mistrzostw Œwiata w dru¿ynowym
biegu 24-godzinnym, i srebrna w podobnych Mistrzostwach Europy. We wrzeœniu Aleksandra Niwiñska, jako jedyna
Polka, weŸmie udzia³ w presti¿owym
Spartathlonie w Grecji.

Gazeta Chojnowska - Bieganie to chyba rodzinna tradycja - dwie Pani siostry te¿ biegaj¹. Czy to one zarazi³y
Pani¹ t¹ pasj¹?
Aleksandra Niwiñska - Myœlê, ¿e to ja
wprowadzi³am tê tradycjê do naszego
domu. Nikt mnie do biegania nigdy nie
zachêca³, a o ultramaratonie dowiedzia³am siê z telewizji. Najpierw amatorsko
startowa³am w maratonach, nastêpnie po
wygraniu pierwszego w Polsce biegu 48godzinnego w Katowicach w 2010 roku,
ówczesny rektor Akademii Wychowania
Fizycznego Zbigniew Waœkiewicz oraz
Krzysztof Nowak z AZS AWF Katowice
zaproponowali mi wst¹pienie do klubu.
Zaczê³am startowaæ w mistrzostwach
Polski i œwiata w biegu 24- godzinnym.
G.Ch. - Po tych kilku latach na Pani
koncie jest wiele sukcesów.
A.N. - Dla mnie najwa¿niejszy jest oczywiœcie zdobyty dru¿ynowo w 2015 roku
br¹zowy medal mistrzostw œwiata w biegu 24-godzinnym i srebrny dru¿ynowy
medal mistrzostw Europy. Czterokrotnie
zdobywa³am mistrzostwo Polski w biegu
24-godzinnym i by³am mistrzyni¹ Polski
na 100 kilometrów. Poprawia³am rekordy Polski w biegu 12 i 24- godzinnym.
Najbardziej dumna jestem ze swojego
wystêpu pod koniec kwietnia w Miêdzynarodowym Rudzkim Biegu 12-godzinnym, przebieg³am dystans 139,5 km,
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który od 2000 roku jest trzecim rezultatem w tej konkurencji na œwiecie oraz
dodatkowo pozwoli³ mi na wygranie
ca³ych zawodów, zarówno z kobietami,
jak i z mê¿czynami.
G.Ch. - Przygotowania do takich konkurencji wymagaj¹ zapewne wiele wysi³ku i czasu.
A.N. - Treningi œrednio zajmuj¹ mi 1,5
godziny dziennie, 5-6 razy w tygodniu.
Od czerwca ubieg³ego roku wspó³pracujê z trenerem lekkiej atletyki Maciejem
¯ukiewiczem. Mieszkamy w ró¿nych
czêœciach Polski, wiêc szczegó³y treningów omawiamy telefonicznie. Bieganie
wymaga systematycznoœci i czasami ciê¿ko
pogodziæ to z prac¹ zawodow¹ i innymi
obowi¹zkami, trzeba byæ bardzo elastycznym. Biegam o ró¿nych porach dnia, aby
to wszystko ze sob¹ pogodziæ.
G.Ch. - Wiele osób z pewnoœci¹ spyta³oby teraz, po co tyle wyrzeczeñ i wysi³ku?
A.N. - Myœlê, ¿e trening wytrzyma³oœciowy, minimum 3 razy w tygodniu jest
bardzo zdrowy. Mam bardzo du¿o energii i nie chorujê. Starty w zawodach
dostarczaj¹ wiele pozytywnych emocji.
Uwa¿am te¿, ¿e mam predyspozycje do
tego typu wysi³ku, a talentu nie powinno
siê marnowaæ.
G.Ch. - Przed Pani¹ dystans 246 km
z Aten do Sparty. Pobiegnie Pani w barwach rodzinnego Chojnowa?
A.N. - Udzia³ w Spartathlonie to marzenie prawie ka¿dego ultramaratoñczyka.
Na liœcie startowej mog¹ znaleŸæ siê wy³¹cznie osoby, które spe³ni¹ surowe limity podane przez organizatorów. Dodatkowo nale¿y przedstawiæ odpowiedni
certyfikat medyczny oraz wnieœæ wysok¹
op³atê startow¹, która pokrywa koszty
pobytu w Grecji. Otrzyma³am wsparcie

finansowe od burmistrza miasta pana
Jana Serkiesa, który przyczynia siê do
rozwoju sportu w naszym mieœcie. Mamy
w Chojnowie coraz lepsze warunki do
uprawiania lekkiej atletyki. Na nowej
bie¿ni lekkoatletycznej z powodzeniem
mo¿na miêdzy innymi realizowaæ treningi szybkoœciowe.
Kolejne plany to zmierzenie siê z rekordem œwiata w biegu 12- godzinnym
i indywidualny medal na mistrzostwach
œwiata w biegu 24-godzinnym.

G.Ch. - Na co dzieñ prowadzi Pani
w³asny gabinet fizjoterapeutyczny.
Praca, treningi, zawody - jest czas na
rozrywkê?
A.N. - Tego czasu nie jest zbyt wiele, raz
w tygodniu chodzê na szermierkê dla
amatorów. G³ównie relaksujê siê p³ywaj¹c oraz koszystaj¹c z sauny. Wiêkszoœæ moich znajomych równie¿ biega,
wiêc przewa¿nie spotykamy siê i rozmawiamy podczas wspólnego weekendowego rozbiegania.
G.Ch. - Czego ¿yczy siê maratoñczykom?
A.N. - Myœlê, ¿e ka¿dy maratoñczyk
ucieszy³by siê z "nowej ¿yciówki".
G.Ch. - ¯yczymy zatem wielu
sukcesów, nowych rekordów, doskona³ej kondycji i mocno trzymamy za
nasz¹ chojnowiankê kciuki.
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Mamy Talent
W swojej pracy z osobami niepe³nosprawnymi mamy wiele doœwiadczeñ i ró¿nych
emocji zwi¹zanych z obserwacj¹ naszych
uczestników. Zauwa¿yliœmy, ¿e wielu z nich
imponuje nam swoimi talentami i darami,
które nie zawsze s¹ eksponowane. Wymyœliliœmy wiêc now¹ formu³ê prezentowania
ró¿nych umiejêtnoœci w konkursie "MAMY
TALENT". Nasz pomys³ spotka³ siê z akceptacj¹ innych placówek dla osób niepe³nosprawnych w naszym mieœcie. 11 maja
odby³ siê zatem I Konkurs "Mamy talent".

Matla, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbara Lanzberg, Dyrektor Œrodowiskowego Domu Samopomocy nr 1 Barbara Wiœniowska.

Konkurs poprzedzi³ wystêp Ma³gosi Pyrz.
Ma³a artystka zachwyci³a wszystkich swoim wykonaniem piosenek. W konkursie
prezentowane by³y umiejêtnoœci muzyczne,
recytatorskie i taneczno - ruchowe.

Uczestniczy³o w nim 13 osób z 4 chojnowskich placówek tj.: Œrodowiskowy Dom
Samopomocy Nr 1 i Nr 2, Warsztaty Terapii
Zajêciowej i Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno Rehabilitacyjny "Niebieski Parasol". Utalentowanych artystów oklaskiwa³a
liczna publicznoœæ, a wœród niej Burmistrz
Miasta Chojnów Jan Serkies, Wicestarosta
Powiatu Legnickiego Krzysztof Sowiñski,
Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Kierownik MOPS w Chojnowie Ma³gorzata

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani upominkami za udzia³ w konkursie.
Pierwszy konkurs "Mamy Talent", nie
odby³by siê gdyby nie ¿yczliwoœæ sponsorów. Dziêkujemy:
Andrzejowi Pyrzowi Wójtowi Gminy Chojnów,
Ewie R¹bkowskiej Szer - Druk w Chojnowie, Danielowi Wolskiemu Kopalnia
Kruszyn Rokitki, Eugeniuszowi Fedczyszyn - Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Chojnowie, Mieczys³awowi Kowalczyk - Przedsiêbiorstwo Obrotu Paliw Nafto Trans w Chojnowie, Bistro u Sabcia
w Chojnowie, Piotrowi Nowak - Dyrektorowi I Oddzia³u PKO w Chojnowie, Sklepowi PSB Mrówka w Chojnowie, Joannie
Zazulczak - Kot Sklep Eco Holding we
Wroc³awiu, Zbigniewowi Urszulak - Urpal
Group Lubañ Œl¹ski, Tadeuszowi Styga Auto Handel Go³aczów, Panu Henrykowi
Dzia³o - Tartacznictwo w Piotrowicach,
Grzegorzowi Kowalskiemu - Kwiaciarnia
w Chojnowie, Ewie i Jaros³awowi Szczêsny Sklep ¯abka w Chojnowie, Andrzejowi
Izbiñskiemu Gold - Art Rokitki.
Dyrektor i pracownicy
ŒDS nr 1 w Chojnowie

Jury w sk³adzie Ewa R¹bkowska, Barbara
Lanzberg oraz Bogumi³ Sankiewicz zdecydowa³o o przyznaniu nagród.
I miejsce - Józef Tomiak (WTZ)
II miejsce - grupa taneczna (WTZ)
III miejsce - Jan Rudnicki (Œrodowiskowy
Dom Samopomocy Nr 1.)

Pracownia A.J. Szumi³o na chojnowskim dworze Piastów
W sobotnie popo³udnie 30 kwietnia
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprosi³ wspólnie z Muzeum Regionalnym na koncert "Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumi³o na chojnowskim dworze Piastów". Muzyczne
wydarzenie, dziêki któremu przybyli
mogli powêdrowaæ w czasie i pos³uchaæ
np. kanonów Antonio Caldary, arietty F.
Tenaglii "Begli occhi, merce" czy
"Pieœni pasterza" Franceski Caccini.
Stylizowane stroje (podziêkowania za
ich udostêpnienie nale¿¹ siê dyr. Teatru
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Modrzejewskiej w Legnicy, panu
Jackowi G³ombowi), specyfika miejsca
(podziêkowania za udostêpnienie muzealnych sal dla pana Jerzego Janusa - dyr.
muzeum), a przede wszystkim autentyczne, pe³ne pasji, z serca p³yn¹ce zaanga¿owanie pani Agnieszki Justyny Szumi³o i jej m³odych adeptów œpiewu sprawi³y, i¿ godzinny koncert zda³ siê mgnieniem i przeniós³ wszystkich w czasy, gdy
po zamkowych komnatach przechadzali
siê Piastowscy ksi¹¿êta.
Muzycznym prezentacjom towarzyszy³y

fragmenty chojnowskich legend Stanis³awa Horodeckiego, czytane przez
autora. W koncercie wyst¹pili: Agata
Pawlina z Krakowa (œpiew), Kamila
£opatka (akompaniament i œpiew),
Krystyna Czapska (œpiew), Jagoda
Bielecka (œpiew i taniec), Karolina Brylak (œpiew i taniec), Aleksandra Kruk
(œpiew i taniec), Natalia Kruk (œpiew
i taniec), Dominika Paw³owska (œpiew
i taniec), Marta Zatwarnicka (œpiew
i taniec), Jakub Koziar (œpiew) i Marcin
Szumilas (œpiew).
hs
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Zumba w Gimnazjum nr 2
Przez 3 godziny niemal 200 osób (w przewa¿aj¹cej liczbie pañ), w rytmach latynoamerykañskich wyciska³o siódme poty,
by wesprzeæ "Charytatywn¹ Zumbê z Gimnazjum nr 2". Impreza zorganizowana przez
szkoln¹ spo³ecznoœæ mia³a na celu propagowanie zdrowego, aktywnego trybu ¿ycia i zbiórkê œrodków na potrzeby placówki.

Na zaproszenie inicjatorów odpowiedzia³o wielu zainteresowanych dobr¹
zabaw¹ i pomoc¹. Inicjatywê ¿yczliwie
przyjê³o wielu sponsorów, wolontariuszy
i uczestników.
W hali sportowej Powiatowego Zespo³u
Szkó³ 7 maja spotka³o siê kilkaset osób,
by zumb¹ - w zdrowy i przyjemny sposób - wytañczyæ pomoc dla szko³y i jej
uczniów.
Salê bez przerwy wype³nia³a liczna grupa zumbowiczów. Do gimnastyki zagrzewa³y profesjonalne trenerki - Dorota
Zieliñska z Legnicy, Julita Krycka z Legnicy, Magdalena Izdebska z Gniewomierza, Anna Mishenhova z Wroc³awia,
Katarzyna Kubis z Wlenia, Karolina
Grzeœkiewicz z Legnicy, Agnieszka SzuberJamka z Jawora oraz koordynatorka imprezy i propagadorka zumby w naszym
mieœcie Marzena Anton.
180 minut gor¹cych rytmów, energetyzuj¹cej muzyki i pozytywnej energii minê³o
bardzo szybko. Zmêczone cia³a, lej¹cy
siê po plecach pot, bol¹ce miêœnie da³y
œwiadomoœæ spalonych kalorii, wyzwoli³y liczne endorfiny i poczucie "dobrej
roboty".
"Charytatywna Zumba z Dwójk¹" przynios³a 4,5 tys z³ zysku. Te pieni¹dze bêd¹
przeznaczone na wzbogacenie bazy dydaktycznej szko³y oraz pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej.
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"Niepe³nosprawni turyœci
- Karpacz i okolice"
Pod takim has³em w dniach 20-21.04.2016 przebiega³a wycieczka Œrodowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie. Do naszego grona zaprosiliœmy równie¿ uczestników z Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Wojcieszynie oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej im. Andrzeja KrakowOrganizatorzy za poœrednictwem naszej skiego w Legnicy. Bogaty program wycieczki
Gazety pragn¹ gor¹co podziêkowaæ wszys- sk³ada³ siê na wizytê w Hucie Szk³a "Julia", wizytê
tkim zaanga¿owanym.
w Chacie Waloñskiej oraz w Western City. ZwieLudŸmi wielkiego serca, darczyñcami, dzaliœmy równie¿ Sztolnie w Kowarach, Œwi¹tynie
którym chcemy podziêkowaæ s¹:
Wang i Park Miniatur. Dwa dni pe³ne emocji da³y

Sponsor strategiczny akcji - w³aœciciel
firmy Big-Form - Stanis³aw Rokus, Burmistrz Miasta Chojnowa - Jan Serkies,
Dyrektor PZS Mariusz Kowalczyk, Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 10 w Legnicy Bogdan Szczepanowski, Julita
Sociñska - Pizzeria Piccolo Mondo,
Katarzyna Herman - Salon Fryzjerski
Ka&Si, Valeriy Kalivoshko - Firma
Handlowa "Vespa", Ewa HmielewiczSklep ze Zdrow¹ ¯ywnoœci¹ "Borówka",
Izabela Krzyœków - Sklep Ogólnospo¿ywczy, Franciszek Palczak i Arkadiusz
Palczak - Cukiernia s.c., Alicja Koz³owska Salon Fryzjerski, Hanna Derecka - Fotografia noworodkowa, ci¹¿owa, dzieciêca, rodzinna Legnica, Karolina Winiarska - Fotografia Lubin, Ewa R¹bkowska
- w³aœcicielka firmy "Szer - Druk", Beata
i Tadeusz Bijak Jubiler s.c., Tomasz
Gang w³aœciciel firmy Olsen - Bud,
Krzysztof Seniów - w³aœciciel sieci salonów optycznych Dr Oko, Irena Stañczyk
- w³aœcicielka kwiaciarni "Ina", Grzegorz Paw³owski - Havira, w³aœciciele
najwiêkszego na polskim Rynku producenta kostki brukowej i wyrobów drogowych w Polsce - firmy Polbruk S.A.,
Marzena Anton, Ma³gorzata Uroda Poradnia Dietetyczna Uroda.
Dziêkujemy zaanga¿owanym w pieczenie
ciast, pozyskiwanie sponsorów, kolporta¿ biletów - rodzicom i sympatykom
szko³y, Paniom: Urszuli Kudelskiej,
Annie Drozd, Ewie Je¿yk, El¿biecie Cichockiej, Wiolecie Piaskowy, Agnieszce
Osiadacz, Annie Grela, El¿biecie Gibas,
Magdalenie Bijak, Barbarze Kucie,
Renacie Wróbel.
Szczególne podziêkowania sk³adamy na
rêce Pani Moniki Gawek za wk³ad i ogromne zaanga¿owanie.
Dziêkujemy uczniom i nauczycielom, którzy finansowo, rzeczowo, b¹dŸ logistycznie wsparli inicjatywê Gimnazjum Nr 2.
Za wsparcie medyczne dziêkujemy Panu
Kacprowi Cichockiemu oraz Miros³awie
Spes, prowadz¹cej imprezê.

nam ogrom wra¿eñ, pozwoli³y na piêkny aktywny
wypoczynek, poznanie ró¿nych miejsc i atrakcji
w Karpaczu i okolicach. Spotkanie osób z regionu
powiatu legnickiego, z³otoryjskiego i miasta Legnicy umo¿liwi³o integracjê œrodowiskow¹. Da³o
nam szansê na zawi¹zanie nowych znajomoœci,
podzielenie siê wra¿eniami i doœwiadczeniami. To
by³ niezapomniany wyjazd pe³en radoœci, uœmiechu
i szczêœcia. Wszystkie dobre chwile mogliœmy prze¿ywaæ jeszcze raz podczas podsumowania, które
odby³o siê 10.05.2016 w Sali Bankietowej w Ceglanym Dworku w Chojnowie.

Projekt ten nie móg³by byæ zrealizowany bez wydatnej pomocy instytucji i osób prywatnych. Zosta³
on zrealizowany w ramach dotacji z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu i Gminy Chojnów. Szczególne podziêkowania sk³adamy:
Panu Tadeuszowi Samborskiemu Cz³onkowi Zarz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego, Pani Wandzie
Go³êbiowskiej Dyrektorowi Departamentu Spraw
Spo³ecznych Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego, Pani Celinie Witkowskiej Dyrektorowi Wydzia³u do Spraw Osób Niepe³nosprawnych Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego, Panu Andrzejowi Pyrz Wójtowi
Gminy Chojnów, Panu Krzysztofowi Sowiñskiemu
Wicestaroœcie Powiatu Legnickiego, Panu Romanowi Krosnowskiemu Prezesowi Przedsiêbiorstwa Us³ugowo Produkcyjnego i Handlowego
COMD w Jaworze, Panu Ryszardowi Mach prezesowi Spó³dzielni STW w Boles³awcu, Pani
Jolancie Wieczorek i Panu Adamowi Ossowskiemu
z Biura Turystycznego Fregata w Legnicy.
Dziêkujemy:) Bardzo dziêkujemy!
Uczestnicy i opiekunowie

9

II Biesiada Retrofutbolistów
Pomys³ narodzi³ siê rok temu. "Stara
gwardia" KS "Chojnowianki" postanowi³a
uaktywniæ oldboy'ów i ponownie, jak
przed laty spotkaæ siê na boisku. Rozegrane
wówczas towarzyskie mecze i biesiadne
spotkanie kumpli z boiska przyjê³o siê
i ju¿ wtedy zdecydowano o wpisaniu ich na
sta³e w kalendarz chojnowskich wydarzeñ.
7 maja zatem na Orliku, naprzeciw siebie
stanê³y cztery dru¿yny retrofutbolistów,
by na murawie sprawdziæ stan swojej kondycji, umiejêtnoœci i sprawnoœci.

Mecze rozgrywane systemem ka¿dy
z ka¿dym, ze zrozumia³ych wzglêdów, skrócono do 15.minutowych po³ówek.
Powa¿nych kontuzji nie by³o, a walka na

SP 4 news
Sukcesy uczniów
w Miêdzynarodowym
Konkursie "Kangur Matematyczny"!
Jak wielu mo¿e przyznaæ, matematyka nie
nale¿y do przedmiotów ³atwych, jednak co
udowodnili nasi uczniowie- chcieæ znaczy
móc. Uczniowie SP4 osi¹gnêli znakomite
wyniki, czego rezultatem by³o zdobycie a¿
8 wyró¿nieñ! W kategorii klas trzecich
wyró¿niony zosta³ Marcel Sobiechowski.
W klasach czwartych najlepszymi okazali
siê Hubert Kupczyñski, Eliza Laskowska, Kajetan Tracz, Jessica Kulik oraz
Laura Janczyñska, zaœ pi¹to- i szóstoklasiœci, którzy pochwaliæ siê mog¹ wyró¿nieniem s¹ Mateusz K³usek i Micha³ Janusz.
Mali Poligloci" z Czwórki rodem!
9 maja ju¿ po raz drugi odby³ siê w naszej
szkole Miêdzyszkolny Dru¿ynowy Konkurs
Jêzyka Angielskiego "Mali Poligloci", przygotowany przez panie A. Czapsk¹ oraz J.
Dziubak-Sobiechowsk¹. W konkursie
udzia³ wziê³y cztery szeœcioosobowe dru¿yny - dwie z SP4 oraz dwie zaproszone
dru¿yny z SP3. Zespo³y rywalizowa³y rozwi¹zuj¹c jêzykowe zadania interaktywne,
³amig³ówki, uk³adaj¹c rozsypanki wyrazowe oraz g³ówkuj¹c nad ³¹czeniem odpowiednich wyrazów w zwroty. Nie zabrak³o
tak¿e pytañ sprawdzaj¹cych wiedzê o krajach anglojêzycznych. Pokaz uczniowskich
umiejêtnoœci przeplata³ siê z elementami
jêzykowych zabaw, co dostarczy³o dru¿y-
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murawie by³a równie zaciêta jak przed laty.
Najskuteczniejszy okaza³ siê team BKS
Boles³awiec. Na drugim miejscu uplasowa³y siê pozosta³e trzy zespo³y - KS Chojnowianka, MiedŸ Legnica, Zag³êbie
Lubin. Uhonorowano tak¿e najlepszego
strzelca - Królem zosta³ zawodnik BKS
Boles³awiec - Dariusz Dziki.

Dru¿yny nagrodzono podczas Biesiady
w Domu Schrama. Tu Wielki Prezes,
"w sprawach futbolu nigdy nieomylny"
powo³a³ Prezydium w sk³adzie: Burmistrz
Jan Serkies, Prezes KS "Chojnowianka"
Bogdan JóŸwiak i Ryszard Kwiatowski,
które czuwa³o nad przebiegiem imprezy.
Prezydium koordynowa³o wszelkie biesiadne dzia³ania, powo³ywa³o przed swoje
oblicze by nagradzaæ i karaæ.
nom wiele œmiechu. Zespo³y SP4 zajê³y kolejno I oraz III miejsce, czym potwierdzi³y,
¿e miano "Ma³ych Poliglotów" bez w¹tpienia im siê nale¿y!
Tytu³ ogólnopolskiego konkursu
"Baw siê i ucz!
Nasza œwietlica szkolna pó³ roku temu przyst¹pi³a do ogólnopolskiego konkursu "Baw
siê i ucz! Œwietlica szkolna przyjazna
uczniowi" zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego, w którym do
wykonania by³o 10 zadañ anga¿uj¹cych
zarówno wychowawców œwietlicy - w tym
koordynatorkê konkursu p. Anetê Gac, jak
i samych "œwietliczaków". Wszystkie zadania dokumentowane by³y w materia³y fotograficzne, plastyczne oraz pisemne i sukcesywnie wysy³ane do jury. Konkurs by³ po¿yteczny, inspiruj¹cy, sprzyja³ wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pomóg³ doskonaliæ ró¿norodne zdolnoœci i umiejêtnoœci.
Dzieci pozyska³y now¹ wiedzê z zakresu
bezpieczeñstwa korzystania z Internetu,
zdrowego od¿ywiania, teatru i innych. Mi³o
nam nadmieniæ, i¿ zdobyliœmy 100/100
pkt., dziêki czemu mo¿emy pochwaliæ siê
tym zaszczytnym tytu³em!
"Walka o podium podczas I Turnieju
Pi³ki Rêcznej "Krecik Cup"w Lubinie!
29 kwietnia nasze dru¿yny pi³ki rêcznej
z klas IV wyruszy³y do Lubina, by podj¹æ
walkê o podium turnieju "Krecik Cup".
Miasto Lubin s³ynie z fenomenalnej gry
zespo³ów pi³ki rêcznej, dlatego zadanie nie
nale¿a³o do ³atwych. Jednak dru¿yny moty-

Wœród retrofutbolistów nie zbrak³o by³ych
i obecnych dzia³aczy sportowych, sympatyków naszego klubu, przyjació³… W tym
gronie by³ tak¿e Prezes Dolnoœl¹skiego
(i jednoczeœnie cz³onek Zarz¹du Polskiego) Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Andrzej
Padewski, który, jak wyjaœni³ burmistrz,
w PZPN odpowiada za polsk¹ kadrê dru¿yny ¿eñskiej.
Humorystyczna konwencja Biesiady, zaprzyjaŸnione grono mi³oœników pi³ki
no¿nej, wspania³a muzyka w wykonaniu
grupy Blue Band i doskona³e nastroje uczestnicy II Biesiady Retrofutbolistów
skoñczy³a siê po pó³nocy.
eg
wowane przez opiekuna p. Andrzeja Matuszewskiego, nie odda³y ¿adnego meczu bez
walki. W efekcie zespó³ dziewcz¹t zaj¹³
bardzo dobre III miejsce, zaœ zespó³ ch³opców uplasowa³ siê tu¿ za podium, na IV
miejscu.

"Wygrana SP4
w Czwórboju Lekkoatletycznym
11 maja na stadionie MOKSIR-u odby³y siê
zawody lekkoatletyczne, podczas których
zawodnicy wystartowali w czwórboju bieg na 60m, skok w dal, rzut pi³eczk¹
palantow¹ oraz bieg na 600m - dziewczêta
i na 1000m- ch³opcy. Obie nasze reprezentacje odnios³y zwyciêstwa, uzyskuj¹c tym
samym awans do zawodów Fina³u Strefy
Legnickiej! Poza sukcesami dru¿ynowymi,
nasi uczniowie zaznaczyli swoj¹ obecnoœæ
równie¿ indywidualnie. Wœród dziewcz¹t
najwy¿sz¹ iloœæ punktów zdoby³a Alicja
Taras, zaœ trzecia pozycja nale¿y do Agnieszki Wawroniak. Poœród ch³opców uczniowie SP4 uplasowali siê na trzech pierwszych pozycjach, kolejno - Patryk Kamieñ,
Micha³ Janusz i Micha³ P³omiñski.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 10/858

Kronika Towarzyska
Z okazji 10. rocznicy Œwiêceñ Kap³añskich ks. Jaros³awowi Góreckiemu i ks. Arturowi Treli ¿yczenia
wszelkich ³ask Bo¿ych, si³ potrzebnych w pracy duszpasterskiej, m¹droœci i ludzkiej ¿yczliwoœci oraz
du¿o zdrowia, radoœci i piêknych
owoców pracy kap³añskiej ¿ycz¹ Zarz¹d i cz³onkowie Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Chojnowie

Laury za logiczne
myœlenie
Uczeñ klasy IId Gimnazjum nr 1 Dawid
Laskowski zosta³ laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myœlenia
uzyskuj¹c tytu³ Mistrza Logicznego Myœlenia. Damian Rybczyñski uczeñ klasy
IIIa natomiast zosta³ Ekspertem
Logicznego Myœlenia, zdobywaj¹c 14
miejsce w Polsce.
Znakomicie tak¿e wypadli uczniowie
SP4. Szko³a ma trzech laureatów oraz
trzy wyró¿nienia! Wœród laureatów znaleŸli siê: Eliza Laskowska (4 miejsce

w Polsce), Micha³ Janusz (7 miejsce)
oraz Hubert Kupczyñski (8 miejsce).
Wyró¿nionymi zostali: Kajetan Tracz,
Mateusz K³usek i Aleksandra Cawrycz.
Konkurs zorganizowany zosta³ dla trzech
grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasa I-III), dla szko³y podstawowej (klasa IV-VI) oraz dla gimnazjum. Ciekawa formu³a zadañ konkursowych umo¿liwia trening i rozwój logicznego myœlenia.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
gim1/sp4

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Nie odrabiaj zadañ domowych za swoje dziecko
Kiedy podczas diagnozy pedagogicznej zlecam dziecku zadanie do zrobienia, to wówczas czêœæ z nich instynktownie zerka
na mnie, sprawdzaj¹c, czy nad nim czuwam i œledzê wykonywanie zadania. Czego mo¿e we mnie wtedy szukaæ? Pomyœleæ
by mo¿na, ¿e szuka pochwa³y, zachêceñ i s³ów uznania albo
przeciwnie - boi siê mnie. OdpowiedŸ jest ca³kiem inna.
W takim wypadku mogê z niemal stuprocentow¹ pewnoœci¹
stwierdziæ, ¿e dziecko to odrabia zadania domowe ze swoim
rodzicem. I nie mówiê tu o czuwaniu czy kontrolowaniu swojej
pociechy w zakresie sumiennoœci i skrupulatnoœci. Mówiê o jednym z najwiêkszych b³êdów, jakie rodzic mo¿e pope³niæ w wychowaniu dziecka, czyli o odrabianiu zadañ za nie.
Naturaln¹ rzecz¹ jest szukanie przez dziecko w rodzicu pochwa³y, uznania czy zwyk³ego zainteresowania. Jednak istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e nasze dziecko zwyczajnie zacznie wykorzystywaæ nasz¹ uleg³oœæ czy chêæ pomocy. Podstawow¹ rzecz¹,
jak¹ musimy zrozumieæ, jest koniecznoœæ nakreœlenia wyraŸnej
granicy, jakiej nie mo¿emy przekraczaæ podczas pomagania
dziecku w nauce. Czy nie to w³aœnie jest sensem zadania domowego? Szko³a w ten sposób ma zamiar ucznia czegoœ nauczyæ. Dlatego rozci¹ga nauczanie poza mury szko³y.
Oczywistym by³oby stwierdzenie, ¿e przede wszystkim chodzi
tu o nauczenie samodzielnoœci w myœleniu. Dziecko w domowym zaciszu ma szansê na zrobienie zadania w swoim tempie,
swoim sposobem, mo¿e przemyœleæ je i wykonaæ bez pomocy
nauczyciela. Zmusza siê je do korzystania z innych Ÿróde³ wiedzy, wykorzystania i przypomnienia wiadomoœci z lekcji, a tym
samym utrwalenia materia³u .
Ten cel zadañ domowych jest ca³kowicie zrozumia³y dla wiêkszoœci z nas i jest pierwszym, o czym pomyœlimy, zastanawiaj¹c siê nad sensem ich zadawania. Jeœli wykonujemy prace
domowe sami, dziecko zwyczajnie przestaje myœleæ i nie
wykorzystuje swojego potencja³u.
Ulegamy dziecku, bo wierzymy, ¿e jest zmêczone i ma trudnoœci ze zrozumieniem treœci zadania. Czasem zdarza siê je
wyrêczaæ, bo mamy ma³o czasu, jesteœmy zmêczeni swoimi
obowi¹zkami i chcemy dla "œwiêtego spokoju", ¿eby by³o szybciej. W ten sposób powoli i konsekwentnie nasza pociecha
zmusza nas do odrabiania razem z ni¹ lekcji, a ciê¿ar odpowiedzialnoœci spada na rodzica i póŸniej trudno siê z tego wyzwoliæ. Dziecko zamiast polegaæ na w³asnych umiejêtnoœciach,
uczy siê sprytnie wykorzystywaæ innych. Aby nauczyæ swoje
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dziecko samodzielnej pracy w domu, wystarczy umiejêtnie
reagowaæ na jego wymówki.
Dziecko bardzo szybko odkryje, ¿e mama albo tata rozwi¹¿¹
zadanie, gdy powie, ¿e nie wie, o co chodzi. Jeœli naprawdê
chcemy pomóc, wskazane jest, aby przeczyta³o na g³os treœæ
polecenia i potem nale¿y przepytaæ je. Uwa¿ne, g³oœne czytanie u³atwia zrozumienie zadania. Zmusza dziecko do myœlenia i koncentracji nad zadaniem… jak ono by zrobi³o to zadanie albo jak mu pokazywano na lekcji. Jeœli jednak lekcje s¹ za
trudne, mo¿na poprosiæ o pomoc kole¿eñsk¹. Rodzice czêsto
pope³niaj¹ b³¹d podczas sprawdzania np. treœci opowiadania
napisanego przez dziecko lub krótkiej charakterystyki postaci,
szczególnie chodzi o poprawianie przez rodziców b³êdów ortograficznych. Mo¿na jak najbardziej sprawdziæ, ale nie wskazywaæ tych b³êdów, tylko powiedzieæ, ¿e s¹ b³êdy ortograficzne,
a dziecko w oparciu o s³ownik ortograficzny ma je odnaleŸæ
i poprawiæ.
Po przyjœciu ze szko³y dziecko znajduje sobie wiele zajêæ: spotkania z rówieœnikami, telewizja, gry komputerowe. Wieczorem
przed pójœciem spaæ okazuje siê, ¿e lekcje nie zosta³y odrobione. Aby zapobiec takim sytuacjom, wskazane jest ustalenie
z dzieckiem sta³ego planu dnia, który wisi w widocznym miejscu
i konsekwentnie jest przestrzegany.
Rodzic, który odrabia zadanie domowe za swoje dziecko, zwyczajnie je krzywdzi. Odbiera motywacjê do samodzielnego
rozwi¹zywania problemów. W ten sposób rodzic niweczy
umiejêtnoœci wykorzystywania w³asnej wiedzy i intelektu
dziecka. Nie wie ono wtedy, jak szeroko mo¿e rozwin¹æ swoje
skrzyd³a, jak daleko mo¿e wyjœæ poza w³asne horyzonty.
Warto oprócz tego zwróciæ uwagê na nieco mniej oczywist¹
funkcjê. Zadanie domowe ma te¿ dziecko nauczyæ wykonywania obowi¹zków. Odrabianie zadañ domowych jest jednym
z niewielu, które ci¹¿¹ na naszych dzieciach. Bez wzglêdu na
to, ile obowi¹zków maj¹ w domu (albo i nie maj¹ wcale),
pewnym jest, ¿e szko³a przyprawi je o ten jeden obowi¹zek
wiêcej. Dziecko przez to uczy siê sumiennoœci, systematycznej
pracy i rzetelnoœci w jej wykonywaniu. To tylko przyk³adowe
cechy, jakich oczekujemy od innych. Czy chcemy, aby nasza
pociecha by³a biedniejsza o te w³aœnie przymioty?
El¿bieta Chlebosz
Pedagog PPPP w Chojnowie
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Majowa Gildia
DAMA W VANIE

20 i 21.05.2016r. - godz. 18.00
Opowiadaj¹c o bezdomnej kobiecie, która pojawi³a siê niepodziewanie w porz¹dnej
londyñskiej dzielnicy, Bennett obœmiewa te¿ mimochodem niezdrow¹ poprawnoœæ
polityczn¹ i hipokryzjê londyñskiego mieszczañstwa. Ale nawet o swoich ko³tuñskich bohaterach opowiada z niewymuszon¹ sympati¹. W "Damie w vanie" mo¿na
odnaleŸæ równie¿ kilka refleksji na temat dobroczynnoœci, straconych marzeñ, ¿ycia
pod autocenzur¹ i… pracy pisarza. Jak widaæ, sporo tego jak na jeden film, ale
ciep³y, czasem wrêcz rozbrajaj¹cy humor "Damy" i lekkie podejœcie do trudnych
tematów sprawiaj¹, ¿e film Bennetta i Hytnera ogl¹da siê z du¿¹ przyjemnoœci¹.
A postaæ pani Shepard na d³ugo zostaje w pamiêci. Warto wybraæ siê dla niej do
kina.

RATCHET I CLANK

21.05.2016r. - godz. 15.00
Po zdewastowaniu w³asnej planety, z³oczyñca Drek wraz z armi¹ pos³usznych mu
Blargów wyrusza na podbój kolejnych œwiatów. Nieoczekiwanie na jego drodze staje para najbardziej zdumiewaj¹cych bohaterów, jakich kiedykolwiek widzia³ kosmos. To przedstawiciel legendarnej rasy Lombaxów – Ratchet oraz jego wierny druh
Clank – ma³y robot o wielkim sercu i potê¿nym intelekcie. Aby ocaliæ wszechœwiat,
Ratchet i Clank do³¹cz¹ do Stra¿ników Galaktyki, grupy œmia³ków dowodzonych
przez samozwañczego superbohatera – Kapitana Qwarka. Razem zrobi¹ wszystko,
by powstrzymaæ Dreka przed podbojem malowniczej Galaktyki Solana. A przy
okazji odkryj¹, czym s¹ przyjaŸñ, honor i prawdziwa odwaga.

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
Jerzy Bralczyk, Micha³ Ogórek
"Na drugie Stanis³aw.
Nowa ksiêga imion"
Czy to my nosimy imiona, czy raczej to
one nios¹ nas? Co tak naprawdê znacz¹?
Czy Beata na zawsze oznacza piêkna, Benedykt bêdzie dobrze gadaæ, a Barbara to
nadal barbarzynka? A mo¿e wa¿niejsze
jest to, jaki sens nadaj¹ imionom ci, którzy
je nosili lub nosz¹? Na te pytania w swojej
ksi¹¿ce odpowiadaj¹ prof. Jerzy Bralczyk
i Micha³ Ogórek. W b³yskotliwych dialogach opowiadaj¹ o tym, jak pod wp³ywem
swoich nosicieli popularne i chwalebne
imiona zmienia³y siê w imiona przeklête,
oraz jak wielcy tego œwiata wywo³uj¹
mody na imiona. Czy warto im ulegaæ? Jak
wybraæ imiê, z którym bêdzie naszemu
dziecku do twarzy?

"100 wierszy polskich stosownej
d³ugoœci" w wyborze Artura Burszty
44 polskich poetów i 100 wierszy stanowi¹cych wybór tego, co najciekawsze
w polskiej poezji w ostatnich kilku dekadach. Indywidualne g³osy uk³adaj¹ siê we
wspóln¹, choæ niejednolit¹ opowieœæ,
w której ka¿dy temat wart jest podjêcia jak w rozmowie przyjació³, gdy to, co powa¿ne, przeplata siê z komizmem, a nawet ze
zgryw¹. Obszerna, urozmaicona i atrakcyjna w lekturze antologia, któr¹ ka¿dy czytelnik wierszy powinien mieæ na swojej pó³ce.
Alicja Kaczmarska-Strzeboñska
"Mój pierwszy elementarz:
czytamy metod¹ sylabow¹"
Mój pierwszy elementarz - czytamy metod¹ sylabow¹ to ksi¹¿ka dla najm³odszych
dzieci, które chc¹ nauczyæ siê czytaæ. Metoda sylabowa jest uznawana za najskuteczniejsz¹ i najszybsz¹, pozwala na
bezproblemow¹ naukê. Umo¿liwia unikniêcie d³ugotrwa³ego literowania wyrazów
i czytania bez zrozumienia.
Mój pierwszy elementarz... prezentuje
literki, sylaby, wyrazy i zdania - w odpowiedniej, wzrastaj¹cej skali trudnoœci.
Dziêki temu dzieci rozwijaj¹ i utrwalaj¹
swoje umiejêtnoœci. Ciekawe i zabawne
ilustracje, którymi wype³niona jest ksi¹¿ka,
sprawiaj¹, ¿e dzieci wprost nie mog¹ siê od
niej oderwaæ!

Serdecznie polecamy!

Miesi¹c maj, to niew¹tpliwie twórczy
okres dla artystów. Sprzyjaj¹ temu ró¿ne
okolicznoœci. D³ugie weekendy, s³oneczna pogoda oraz liczne propozycje imprez rozrywkowych. To wywo³uje
natchnienie i wenê. Dlatego 9 maja
w naszej " KuŸni Talentów" na comiesiêcznym spotkaniu mo¿na by³o siê
spodziewaæ niez³ej frekwencji. Tak te¿
by³o. Ma³¹ ekspozycjê wewn¹trz restauracji " KuŸnia" w tym miesi¹cu zdobi¹
obrazy Jadzi Stopy. Nasz¹ gildiankê po

ciê¿kim wypadku samochodowym, humor nie opuszcza. Ba! Przy okazji oprócz
podziwiania prac artystycznych Jadzia
popisa³a siê talentem kulinarnym. Jej
wypieki domowej roboty – palce lizaæ
Polecam wszystkim ciasto marchewkowe. Jeœli ktoœ z gildian myœla³, ¿e
zapadnie jakaœ decyzja o integracyjnym
wyjeŸdzie do legnickiego Teatru Dramatycznego, móg³ byæ lekko zawiedziony.
Ca³y panel dyskusyjny zdominowa³
bowiem temat organizacji Chojnowskiego Bazarku Retro. Mia³by ten interes krêciæ siê w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê
miesi¹ca, w okolicach Muzeum Regionalnego. To na razie tyle w tym temacie.
Sprawa jest bowiem rozwojowa.

Wygl¹da na to, ¿e wdro¿ony zostanie
pomys³ prac tematycznych na ka¿dy
miesi¹c. Podczas czerwcowego spotkania, które odbêdzie siê 13 w poniedzia³ek, tematem prac ma byæ nasze miasto.
Mo¿e byæ ciekawie i zabawnie.
Zapraszamy wiêc wszystkich zainteresowanych na godz. 18:00 do "KuŸni
Talentów".
pm
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Chojnów na szlaku Grodów Piastowskich
Ponad 180 km trasy z Chojnowa do Z³otoryi
mieli do pokonania zawodnicy 51. edycji
w pierwszym etapie wyœcigu kolarskiego
CCC Tour Grodów Piastowskich.
6 maja do Chojnowa zjecha³o 17 dru¿yn
reprezentuj¹cych 8 krajów - w sumie ponad
150 zawodników.

Kolorowe koszulki, setki rowerów, auta techniczne, banery - wype³ni³y chojnowski rynek
feeri¹ barw i o¿ywi³y serce miasta.
Tu¿ przed oficjaln¹ prezentacj¹ zawodowych
dru¿yn, na stracie stanêli m³odzi kolarze uczestnicy Ma³ych Grodów Piastowskich. Do
wyœcig wokó³ rynku stanêli uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjalnych - zarówno ci
na co dzieñ trenuj¹cy w miejskich klubach
kolarskich, jak i ci, którzy chcieli sprawdziæ
siê tego dnia w rywalizacji na czas.
W grupie m³odszej (szko³y podstawowe) najlepsz¹ wœród dziewcz¹t okaza³a siê Wiktoria
Bro¿yna (SP4), wœród ch³opców, jej kolega
ze szko³y Mateusz Cieœlak. Dru¿ynowo na
najwy¿szym stopniu stanê³a ekipa SP4, przed
SP3 i SP Stary £om.
W gronie gimnazjalistów dominowa³a Anna
Szewczyk (Gimnazjum nr 1), która na metê

wjecha³a z czasem lepszym nawet od ch³opców z jej kategorii wiekowej. Na najwy¿szym
podium w grupie mêskiej stan¹³ Wiktor
Sikora (Gimnazjum nr 2). W klasyfikacji
dru¿ynowej Gimnazjum nr 2 pokona³o Gimnazjum nr 1. Medaliœci odbierali trofea ufundowane przez samorz¹dy miasta i gminy
z r¹k sekretarz miasta Brygidy Mytkowskiej
i Wójta Gminy Chojnów Adama Pyrza.
Na podium stanêli:
Szko³y Podstawowe
Dziewczêta
1. Wiktoria Bro¿yna SP4
2. Karolina Wojsiad SP4
3. Alicja Taras SP4
Ch³opcy
1. Mateusz Cieœlak SP4
2. Adrian Palec SP Stary £om
3. Gabriel Kondzio³ka SP 3
Gimnazja
Dziewczêta
1. Anna Szewczyk Gimnazjum nr 1
2. Patrycja Rataj Gimnazjum nr 1
3. Natalia Cieslak Gmimnazjum nr 1
Ch³opcy
1. Wiktor Sikora Gimnazjum nr 2
2. Krystian Mendel Gimnazjum nr 1
3. Igor Izbiñski Gimnazjum nr 2
Kiedy tylko zakoñczono dekoracjê m³odych
kolarzy ich miejsce na scenie zajêli zawodowcy - 17 dru¿yn z Polski, Czech, W³och,
Ukrainy, Holandii, S³owacji, Kazachstanu,
Niemiec, Bia³orusi i Stanów Zjednoczonych.
Chwilê potem wszyscy stanêli na starcie i ruszyli w trasê pierwszego etapu. Kolorowy
peleton skierowa³ siê ul. Niemcewicza w kierunku Bia³ej, by po oko³o 20 minutach ponownie wjechaæ do centrum. Tu miejsce startu by³o, w tym momencie, met¹ pierwszej lot-

"30 km na 30.lecie"
Tak nazwa³a p³ywacki maraton spo³ecznoœci Szko³y Podstawowej nr 4, która w ramach
obchodów 30. rocznicy powstania szko³y zorganizowa³a rodzinne ustanawianie dystansu.
Na miejskim basenie 7 maja
zjawi³o siê niemal 100 p³ywaków - uczniów, nauczycieli
i rodziców. Na jednym z torów

p³ynê³a sama pani dyrektor
El¿bieta Borysewicz, obok kierownik basenu Daniel Osadkowski.

W przeci¹gu godziny dzieci, mamy, tatusiowie i cia³o pedagogiczne wspólnie przep³ynêli - nie
jak zak³adano 30 km, a prawie
55 km (2182 d³ugoœci basenu).
Brawo!
eg
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nej premii nagradzanej dodatkowymi punktami i Pucharem Burmistrza Miasta Chojnowa.
St¹d rozpêdzony peleton ul. Wolnoœci pojecha³ w kierunku Z³otoryi, gdzie po 4,5 godzinnej jeŸdzie na mecie pojawi³ siê pierwszy
zawodnik - Oleksandr Polivoda z Ukrainy.
Kolejny Ukrainiec - zwyciêzca lotnej premii
w Chojnowie zosta³ tu uhonorowany pucharem przez naszego burmistrza Jana Serkiesa.

Start w naszym mieœcie rozpoczyna³ trzyetapow¹ rywalizacjê na malowniczych
trasach wokó³ Legnicy, Chojnowa, Z³otoryi,
G³ogowa, Polkowic, Wa³brzycha i Dzier¿oniowa. Wyœcig relacjonowali dwaj wybitni
spikerzy - W³odzimierz Resler i Janusz
Jasiñski, którzy wielokrotnie podkreœlali, ¿e
Chojnów jest znanym oœrodkiem na kolarskiej mapie Polski. Dopatrzyli siê tak¿e
potencjalnych nastêpców Rafa³a Majki
i Micha³a Kwiatkowskiego wœród zawodników Ma³ych Grodów Piastowskich.
Nasze miasto, nie po raz pierwszy, by³o jednym z samorz¹dów wspieraj¹cych organizacjê CCC Tour Grody Piastowskie. Kolarstwo
bowiem w naszym mieœcie ma d³ugie tradycje i wiele znacz¹cych osi¹gniêæ.
eg

Br¹z dla Brooklynu w aerobiku
Nasze wspania³e roztañczone
dziewczyny pod wodz¹ Pani
Marzeny Anton wywalczy³y
br¹zowy medal i miejsce na
podium w Finale Dolnoœl¹skim Gimnazjady M³odzie¿y
w Aerobicu. 12 maja reprezentacja Gimnazjum nr 2 w sk³adzie: Alicja Malik, Natalia
Mamczarek, Katarzyna Brzozowa, Kinga Chocho³owicz,

Natalia Kruk oraz Adrianna
Kapral wziê³a udzia³ w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska
w Aerobiku. Od 10 lat szko³a
niezmiennie plasuje siê w czo³ówce Dolnego Œl¹ska. W sumie w swoim dorobku ma ju¿
trzy br¹zowe, dwa srebrne
i dwa z³ote medale.
Gratulujemy!
gim2
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.
Na sprzeda¿ dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej w Chojnowie - 86m2,
wykoñczony, wysoki standard.
Cena: 320 tys z³.
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej
info i zdjêcia: www.ramhaus.choj-now.biz

w³amaniowe, p³ytki, kafelki, panele, balkon ocieplany. Cena 160 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 609-950-328.
PILNE! Okazja: 115 tys. z³ do negocjacji! - mieszkanie o pow. 64,40m2, ul. £okietka, IVp. 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, przedpokój, balkon, œrodkowe, s³oneczne, ciep³e, rozk³adowe. Wiadomoœæ:
tel. 530-767-460. Wiêcej info i zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Sprzedam 2 domy jednorodzinne w zabudowie bliŸniaczej w ca³oœci lub oddzielnie. Dzia³ki 3.arowe, atrakcyjna
lokalizacja, blisko centrum. Wiadomoœæ:
tel. 606-819-429 lub 889-216-227.

Mieszkanie 3 pokoje, 75,4m2, Ip., przy
centrum - 92 tys. z³. Bezczynszowe, super lokalizacja. Mieszkanie wymaga remontu. Wiadomoœæ: tel. 530-767-460.
Wiêcej info i zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
40m2, Ip., bezczynszowe, po remoncie,
okna plastikowe, do zamieszkania od zaraz, rozk³adowe, przedpokój, pokój, kuchnia, ³azienka z wc, ogrzewanie gazowe
w³asne, piwnica w³asna. Cena 75 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Mieszkanie - 2 pokoje, 37m2, Ip., przy
centrum - 74 tys. z³. Niski czynsz ok.
100 z³, super lokalizacja. Przestronny salon, sypialnia, osobna kuchnia, ³azienka
z wc oraz przedpokój.
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej
info +zdjêcia: www.ramhaus.choj-now.biz

Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie o pow.
100m2 w centrum miasta w kamienicy,
Ip., suche, bardzo ciep³e, s³oneczne, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, spi¿arka, balkon.
Ogrzewanie gazowe, mieszkanie jest po
generalnym remoncie, bezczynszowe,
jedyne op³aty to sk³adki remontowe. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Goliszowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka
z wc, pow. u¿yt. 47m2, dodatkowo murowana komórka z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na gara¿ i dzia³ka 5 ar. Do zamieszkania od zaraz. Goliszów 83/b, Ip.
- mieszkanie bezczynszowe. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 725-124-769.

Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3.pokojowe, IIIp., po remoncie, do zamieszkania od zaraz. Nowe okna, drzwi anty-

Na sprzeda¿ gospodarstwo (budynek
mieszkalny + zabudowania gospodarcze)
w Krzywej wraz z mo¿liwoœci¹ zakupu
gruntów ornych - razem 1,96ha. Cena

169 tys. z³; w opcji z jedn¹ dzia³k¹ orn¹
145 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 530-767-460.
Wiêcej info i zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz
Sprzedam mieszkanie w Legnicy o pow.
52,19m2, Ip., z balkonem przy ul. Drukarskiej, s³oneczne, ciep³e, w dobrej lokalizacji. Wiadomoœæ: tel. 888-921-359
lub 76 81-88-936.
Zamieniê mieszkanie komunalne o pow.
24m2 na wiêksze. Mieszkanie na parterze, po kapitalnym remoncie, mo¿liwoœæ
sp³aty zad³u¿enia lub dop³aty do mieszkania. Wiadomoœæ: tel. 793-727-906.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konradówce, pow. ca³kowita 59 arów z mo¿liwoœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 792-678-824.
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane o pow.
27,11 arów w miejscowoœci Bia³a.
Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 76818-88-01.

Inne
Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy
dwufunkcyjny, g³êboki z opcj¹ zamiany
na spacerowy w kolorze "jasny kawa
z mlekiem". Zwrotne pompowane ko³a.
Do obejrzenia w drukarni przy ul. Okrzei 2.
Cena: 700 z³ (do negocjacji).
Wiadomoœæ: tel. 606131417.

Tu j e s t
miejsce
n a Tw o j ¹
reklamê
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Wa¿ne numery
telefonów
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

Esemesowe powiadamianie
Zapraszamy mieszkañców do zerejestrowania siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym SMS. Dziêki rejestracji bêdziecie
Pañstwo otrzymywaæ najwa¿niejsze lokalne
informacje w postaci wiadomoœci SMS.
W sytuacjach zagro¿enia najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrze¿enia tak¹ mo¿liwoœæ daje system SISMS.
Informacje o zbli¿ajacych siê zagro¿eniach pozwol¹ Pañstwu unikn¹æ strat materialnych.
Równie przydatne bêd¹ lokalne informacje o utrudnieniach, imprezach i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ bezp³atne informacje SMS?
W³¹cz w swoim telefonie komórkowym tryb wysy³ania wiadomoœci SMS.
Jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy (TAK.DLE01). Wpisuj¹c kod rejestruj¹cy,
zwróæ uwagê na kropkê i brak odstêpów. Wyœlij SMS na numer 661-000-112
(op³ata za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim planem taryfowym). Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w serwisie.

UCHWA£A NR XIX/93/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty prolongacyjnej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515, ze zmianami) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613, ze zmianami), Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoœci podatków oraz zaleg³oœci podatkowych stanowi¹cych dochód Gminy
Miejskiej Chojnów.

“GAZETA CHOJNOWSKA”

§ 2.
Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 60% obni¿onej stawki odsetek za zw³okê,
og³aszanej przez ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych, na podstawie
art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel.
76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl, http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny:redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak,
wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz,
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.

§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XIII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia
2003r. w sprawie op³aty prolongacyjnej (Dziennik Urzêdowy Województwa
Dolnoœl¹skiego z dnia 12 listopada 2003r. Nr 208, poz. 2965).

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
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§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i
poprzez og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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