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Niecodziennym wydarzeniem w³¹czyli
siê chojnowianie w narodowe obchody
100. lecia odzyskania niepodleg³oœci.
FLASH MOB na chojnowskim Rynku
zainaugurowa³ tegoroczne majowe
uroczystoœci w naszym mieœcie i zgro-
madzi³ wiele osób. Dzieci, m³odzie¿,
pracownicy oœwiaty, mieszkañcy miasta
zebrali siê w centrum, by u³o¿yæ liczbê
100 i odœpiewaæ wspólnie hymn Polski
upamiêtniaj¹c w ten sposób jubileu-
szowy rok odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci.

- Wasza wspania³a postawa, to œwiadec-
two czynnego uczestnictwa w realizowa-
niu patriotycznych inicjatyw, radoœci 
z wolnej Polski. Jesteœcie dum¹ naszego
miasta, gratulujê wspania³ej prezentacji
jubileuszowej daty. Dzisiejszy flash mob
na pewno zostanie zapisany w pamiêci
mieszkañców i historii Chojnowa - mó-
wi³ burmistrz Jan Serkies.
Wydarzeniu towarzyszyli ¿o³nierze Woj-
ska Polskiego z Boles³awca, którzy wci¹-
gnêli flagê Polski na maszt. Kompania
honorowa 23 œl¹skiego pu³ku artylerii,
któr¹ dowodzi³ porucznik Micha³ Fe-
dorowicz uœwietni³a spotkanie, nadaj¹c
mu podnios³y charakter. 

To jedna z wielu tegorocznych, patrioty-
cznych inicjatyw w Chojnowie. Placów-
ki oœwiatowe i kulturalne, od pocz¹tku
roku animuj¹ ró¿nego typu dzia³ania
zwi¹zane z obchodami 100.lecia niepod-
leg³oœci.
Podkreœlaj¹c swój udzia³ w ogólnopol-
skim jubileuszu Chojnów przybra³ naro-
dowe barwy - wa¿ne miejskie obiekty
zdobi¹ okaza³e flagi i kotyliony.
W uroczystoœci majowe wpisa³ siê tak¿e,
jak co roku, koncert z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, w wykonaniu ucz-
niów Spo³ecznego Ogniska Muzycznego.
27 kwietnia, sala Edukacyjna Miejskiej
Biblioteki Publicznej wype³ni³a siê li-

czn¹ publicznoœci¹. Przed ni¹ wyst¹pi³o
ponad 30 wykonawców w ró¿nym wie-
ku, z ró¿nym repertuarem, odgrywaj¹c
pieœni, nie tylko patriotyczne, na wielu
instrumentach. Wystêpy solo, zespo³o-
we, instrumentalne, instrumentalno-
wokalne - wszystkie nagradzano zas³u-
¿onymi brawami. Koncerty Ogniska,
jako miejskie wydarzenie kulturalne, s¹
jednoczeœnie pokazem zdobytych umie-
jêtnoœci i prezentacj¹ talentów m³odych
chojnowian prowadzonych przez pani¹
Ró¿ê Paku³ê i pani¹ Agatê Koziar oraz
pana Piotra Koziara.

3 Maja oficjalne miejskie uroczystoœci
rozpoczêto spotkaniem przy obelisku.
W tym roku wspólnie z nami narodowe
œwiêto celebrowa³a ponad 40.osobowa
grupa mieszkañców Commentry - fran-
cuskiego miasta partnerskiego Chojno-
wa, przebywaj¹ca w grodzie nad Skor¹ 
z wizyt¹ (piszemy o tym na str. 4). 
- 227 lat temu w Polsce zosta³a uchwa-
lona Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Eu-
ropie, a druga na œwiecie demokratyczna
ustawa zasadnicza - mówi³ w swoim
wyst¹pieniu burmistrz Jan Serkies. 
- Dokument ten, jako wybitne dzie³o pol-
skiego oœwiecenia, by³ przede wszystkim
prób¹ ratowania kraju. Uchwalenie Rz¹-
dowej Ustawy sta³o siê wydarzeniem o ran-
dze œwiatowej. Nowoczeœnie spisana mia³a
wówczas wielkie znaczenie, dziœ jest na-
szym dziedzictwem historycznym, które
chcemy pielêgnowaæ w imiê patrioty-
cznych wartoœci. Wielki Polak papie¿ Jan
Pawe³ II powiedzia³: "Jesteœcie œwiadka-
mi historii. Przypominajcie, ¿e Wolnoœæ
jest nam nie tylko dana, ale i zadana”. 
O wolnoœæ i suwerennoœæ nale¿y stale
dbaæ. Œwiadomoœæ patriotyczna to pa-
miêæ, ale tak¿e codzienna praca na rzecz
naszej wspó³czesnoœci i przysz³oœci. Patrio-
tyczn¹ postaw¹ dajemy œwiadectwo naj-
wy¿szych wartoœci. 

Wieñce bêd¹ce wyrazem pamiêci, z³o-
¿y³y delegacje w³adz miasta, gminy, sta-
rostwa, nasi przyjaciele z Francji, oraz
przedstawiciele lokalnych organizacji
pozarz¹dowych. Poczty sztandarowe,
brzmienie Orkiestry Dêtej oraz Apel
Pamiêci odczytany przez komendanta
Chojnowskiej Dru¿yny Zwi¹zku Strze-
leckiego Czes³awa Dula dope³ni³y tê
czêœæ obchodów. 

Kolejn¹ by³a Msza œw. w intencji Oj-
czyzny koncelebrowana przez ks. pro-
boszcza Marka Osmulskiego oraz ks.
£ukasza Œwierniaka.
- Historia naszego narodu jest bardzo
burzliwa, to historia wielkoœci i upadku,
wielkich czynów i pod³oœci. Konstytucja
3 maja mia³a byæ odpowiedzi¹ na pogar-
szaj¹c¹ siê sytuacj¹ wewnêtrzn¹ i miêdzy-
narodow¹ Rzeczpospolitej, która jeszcze
150 lat wczeœniej by³a jedn¹ z najwiêk-
szych potêg europejskich. G³ównym powo-
dem upadku by³o nadu¿ycie prawa wol-
noœci i liberum veto, które u¿yte 73 razy
zerwa³o obrady sejmu i uniemo¿liwi³o
reformy. Wolnoœæ bez m¹droœci sta³a siê
œmierteln¹ pu³apk¹. S³aboœæ królestwa
polskiego wykorzysta³y pañstwa s¹siadu-
j¹ce. - mówi³ w swoim kazaniu ks. pro-
boszcz Marek Osmulski.

Artystycznie Œwiêto 3 Maja uatrakcyj-
ni³y wystêpy wokalne. W czwartkowe
popo³udnie, na scenie w Rynku, zapre-
zentowali siê uczestnicy konkursu pieœni
patriotycznej, jaki odby³ siê kilka dni
wczeœniej w Domu Kultury oraz rodzimy
zespó³ PLUG’N’BLUES. 
Chwilê potem zmiana klimatów - na sce-
nie gwiazda dnia - Andrzej Rybiñski -
polski wokalista, gitarzysta i kompozy-
tor, doskonale znany z przeboju "Nie
liczê godzin i lat", "Pocieszanka", "Za
ka¿d¹ cenê". Wspania³y melodyjny re-
pertuar uwiód³ przyby³¹ na ten koncert
publicznoœæ. Mimo, ¿e pogoda tego dnia
nie rozpieszcza³a, mieszkañcy Chojnowa
z pewnoœci¹ d³ugo jeszcze wspominaæ
bêd¹ to muzyczne wydarzenie. 

kb, eg

Dla Niepodleg³ej
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Dzieñ Zwyciêstwa

8 maja, pod obeliskiem przy ul. Chmiel-
nej, symbolicznie uczczono Dzieñ
Zwyciêstwa. Z³o¿one kwiaty by³y wy-
razem ho³du dla wszystkich poleg³ych 
i walcz¹cych z najeŸdŸc¹.

8 i 9 maja 1945 r. - s¹ uznawane na
œwiecie za moment zakoñczenia II wojny
œwiatowej. W Europie Zachodniej, a od
niedawna tak¿e w Polsce, oficjalnym
Dniem Zwyciêstwa jest 8 maja. Tego

dnia w 1945 roku, o godz. 15.00, og³o-
szono koniec wojny. Przerwanie dzia³añ
wojennych nast¹pi³o dok³adnie o 23.01,
po podpisaniu aktu bezwarunkowej ka-
pitulacji przez przedstawicieli III Rzeszy
oraz pañstw alianckich (chocia¿ fakty-
cznie pierwszy akt kapitulacji podpisano
ju¿ 7 maja w Reims we Francji). Dlatego
te¿, ze wzglêdu na ró¿nicê stref czaso-
wych, w niektórych pañstwach uroczys-
toœci obchodzone s¹ 9 maja. 
W Polsce Narodowy Dzieñ Zwyciêstwa
obchodzimy 8 maja. Jest to œwiêto pañ-
stwowe ustanowione przez Sejm w 2015
roku. Zast¹pi³o ono wczeœniejsze Naro-
dowe Œwiêto Zwyciêstwa i Wolnoœci,
ustanowione bezpoœrednio po II wojnie
œwiatowej.

Kapitulacja III Rzeszy zakoñczy³a tylko
wojnê w Europie. Toczy³y siê jeszcze
walki z Japoni¹ na Dalekim Wschodzie.
Dopiero kapitulacja Japonii - 2 wrzeœnia
1945 roku - zakoñczy³a II wojnê œwia-
tow¹. 
II wojna œwiatowa poch³onê³a ponad 55
mln ofiar - poleg³ych, zamordowanych,
zmar³ych w wyniku dzia³añ wojennych.
Ca³kowite straty w ludziach by³y ponad
piêciokrotnie wy¿sze ni¿ w I wojnie
œwiatowej.

KKaarrttyy PP³³yywwaacckkiiee 
Na chojnowskiej p³ywalni istnieje mo-
¿liwoœæ wyrobienia karty p³ywackiej.
O szczegó³y nale¿y pytaæ ratowników
podczas pobytu na basenie.

Zakoñczy³o siê g³osowanie na bud¿et
obywatelski 2018, które trwa³o od 
9 kwietnia do 7 maja. Mieszkañcy miasta
mogli oddaæ tylko 1 g³os na 1 wybrany
projekt. G³os mo¿na by³o oddaæ przez
Internet lub osobiœcie w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie. 
Oddano 676 g³osów wa¿nych. 660 osób
zag³osowa³o przez Internet, 16 osób
wrzuci³o swój g³os do urny w Urzêdzie
Miejskim, 13 g³osów zosta³o uniewa¿-
nionych (mieszkañcy niepe³noletni, za-
mieszkanie w Gminie Wiejskiej)  

Wyniki g³osowania:
Strona pó³nocna: 
Wygrany projekt: Rewitalizacja Amfite-
atru w Parku Œródmiejskim - 214 g³osów
(210 - g³osów elektronicznych , 4 - g³osy
wrzucone do urny).
Zestaw Street Workout - teren zielony
w obrêbie kw. ul. Kolejowej, Koœciuszki,
Witosa i Placu Dworcowego - 190 g³o-
sów (188 - g³osów elektronicznych, 
2 - g³osy wrzucone do urny) 
Strona po³udniowa: 
Wygrany projekt: Reaktywowanie
miejsca rekreacyjnego w Parku Pia-
stowskim na szczycie Wzgórza Chmie-
lowego - 184 g³osy (176 g³osów elektro-
nicznych, 8 g³osów wrzuconych do urny).

"Adrenalina Park" multifuncyjny Tor
Eko - Pumptrack dla ka¿dego Park Pia-
stowski - 88 g³osów (86 g³osów elektroni-
cznych, 2 g³osy wrzucone do urny).

Rewitalizacja Amfiteatru 
w Parku Œródmiejskim 

Pomys³odawca - Krystyna Czapska
Lokalizacja projektu: obszar istniej¹cego
amfiteatru na terenie Parku Œródmiej-
skiego. Cel projektu: Przywrócenie am-
fiteatrowi dawnej œwietnoœci i stworzenie
atrakcyjnego miejsca spotkañ kultural-
nych dla mieszkañców Chojnowa. 
Opis projektu: Renowacja istniej¹cych
œcian, naprawa schodów i nawierzchni na
scenie. Zamontowanie ³awek dla wi-
dzów. Doprowadzenie instalacji elektry-
cznej, zagospodarowanie terenu zieleni¹:
krzewy i kwiaty. 
Realizacja projektu sprawi, ¿e w tym
miejscu bêdzie mo¿na organizowaæ kul-
turalne wydarzenia lokalne i imprezy
cykliczne. 

Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego
w Parku Piastowskim 

na szczycie Wzgórza Chmielowego
Pomys³odawca: Barbara Ku³acz.
Lokalizacja projektu: Park Piastowski
Wzgórze Chmielowe.

Cel projektu: Powrót do tradycji, inte-
gracja mieszkañców, rozwijanie kultury 
i talentów, poprawa bezpieczeñstwa dla
mieszkañców, aktywizacja okreœlonych
grup mieszkañców, stowarzyszeñ i ze-
spo³ów. Opis projektu: Realizacja pro-
jektu rozpoczyna siê od wykonania pro-
jektu budowy. Nastêpnie nale¿y przygo-
towaæ plac budowy i uporz¹dkowaæ te-
ren, zdemontowaæ urz¹dzenia i odwodniæ
teren. U³o¿yæ p³yty betonowe na pow.
100 m2, które bêd¹ s³u¿y³y jako miejsce
na tañce, pokazy i inne. Wykonaæ oœwie-
tlenie. W podejœciu na wzgórze nale¿y
wykonaæ schody w postaci stopni drew-
nianych. W celu zachowania bezpie-
czeñstwa wykonaæ ogrodzenie od strony
skarpy i porêcze przy zejœciu ze wzgórza.
Kolejnym etapem bêdzie renowacja sce-
ny, zakup i monta¿ niezbêdnych urz¹-
dzeñ: ³awki i kosze na œmieci.

Projekty musz¹ teraz przejœæ procedury
formalne, na ich realizacjê musimy
zatem nieco poczekaæ.

Bud¿et Obywatelski 2018Bud¿et Obywatelski 2018
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Najbli¿sze wydarzenia w mieœcieNajbli¿sze wydarzenia w mieœcie Muzeum RRegionalne
zaprasza 

do wwspólnej zzabawy, 
nauki ooraz zzwiedzania 

podczas 
NNooccyy MMuuzzeeóóww 22001188!!

Ka¿dego roku podczas obchodów
Nocy Muzeów goœcimy artystów 
w strojach nawi¹zuj¹cych do wa-
¿nych wydarzeñ z przesz³oœci. Na-
sze muzeum odwiedzili ju¿ husyci,
wikingowie, a nawet sam ksi¹¿ê
Mieszko ze swoj¹ dru¿yn¹. Tym
razem u bram chojnowskiego zam-
ku stan¹ wojska rodem z wojny
trzydziestoletniej (1618-1648).
Zwiedzaj¹cy bêd¹ zatem mogli
przyjrzeæ siê strojom oraz broni
nawi¹zuj¹cym do tych z XVII w.
To jednak nie koniec atrakcji. 
W muzealnym ogrodzie stan¹ trzy
stanowiska prezentuj¹ce dawne
rzemios³o. Ka¿dy bêdzie móg³
spróbowaæ w³asnych si³ w powro-
Ÿnictwie, wikliniarstwie oraz czer-
paniu papieru. 
Nie zabraknie równie¿ konkursu
krzy¿ówkowego z ciekawymi nagro-
dami - tym razem przydatna oka¿e
siê wiedza z czasów odzyskiwania
przez Polskê niepodleg³oœci. 
Dope³nieniem tego wyj¹tkowego
majowego wieczoru bêdzie koncert
chóru Skoranta. 

Muzeum bêdzie 
udostêpnione zwiedzaj¹cym 

od godz. 18 do 24, 
Baszta Tkaczy 

od godz.  18 do 22. 
Do zobaczenia w Muzeum

Regionalnym!

Atrakcje: 
* Pokazy historyczne
* Warsztaty dawnego rzemios³a
* Rodzinne rozwi¹zywanie krzy¿ówki

- "100 LAT NIEPODLEG£EJ!"
* Koncert chóru Skoranta 
* Pokazy filmów Muzeum Utraconego

18 maja 2018 r. 
godz. 18-24

14.05., godz.14.00
"Herbert i Asnyk: dwa spojrzenia" -
koncert poezji œpiewanej w wykona-
niu Kuby Michalskiego - Dom

Schrama (wstêp wolny)

15.05., godz.12.00
Warsztaty dziennikarskie prowa-
dzone przez Krzysztofa Kozio³ka - dla
uczestników z M³odzie¿owego Dy-
skusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w Chojno-
wie - Miejska Biblioteka Publiczna

13.05. 
53. Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski

CCC TOUR - Grody Piastowskie
(14.00-Lotna Premia/14.25 Specjalna

Premia) - Rynek

18.05 
Noc Muzeów

- Muzeum

19.05.
Ogólnopolski Turniej Zespo³ów

Tanecznych STONOGA 
- Dom Kultury

26.05 
IV Biesiada Retrofutbolistów 



Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza pracodawców do
wspó³pracy w zakresie zatrudniania osób
bezrobotnych zarejestrowanych w tut.
Urzêdzie w ramach realizowanego pro-
jektu pn. "Aktywizacja osób bezrobot-
nych od 30 roku ¿ycia w powiecie le-
gnickim (2018)". 
Projekt wspiera aktywizacjê osób od 30
roku ¿ycia pozostaj¹cych bez pracy,
które znajduj¹ siê w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, nale¿¹ce do co najmniej
jednej z poni¿szych grup tj. osoby po 50
roku ¿ycia, kobiety, osoby z niepe³no-
sprawnoœciami, osoby o niskich kwali-
fikacjach (tj. posiadaj¹ce wykszta³cenie
na poziomie maksymalnie œrednim),
osoby d³ugotrwale bezrobotne (tj. pozo-

staj¹ce bez pracy nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesiêcy). 
W ramach projektu realizowane s¹ dzia-
³ania wspieraj¹ce pracodawców oraz
osoby bezrobotne w ich wejœciu lub po-
wrocie na rynek pracy, takie jak sta¿. 

Zapraszamy równie¿ osoby bezrobotne,
zarejestrowane w naszym Urzêdzie, do
aktywnego udzia³u w realizowanym
przez nas projekcie! Zapraszamy zw³a-
szcza osoby posiadaj¹ce orzeczenie 
o niepe³nosprawnoœci! 

Osoby zarejestrowane w naszym urzê-
dzie mog¹ sk³adaæ wnioski na nastêpu-
j¹ce formy wsparcia:
- szkolenia indywidualne (w tym mo-

¿liwoœæ zwrotu kosztów dojazdu oraz
pokrycia kosztów badañ lekarskich; 
w pierwszej kolejnoœci realizowane bêd¹
wnioski z potwierdzeniem zatrudnienia
po ukoñczonym szkoleniu);
- jednorazowe œrodki na podjêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej (maksymalna kwo-
ta, o któr¹ mo¿na wnioskowaæ to 25000
z³; nabór wniosków od 05.06.2018).

Szczegó³owe informacje na temat reali-
zowanego projektu oraz oferowanych
form aktywizacji mo¿na uzyskaæ u swo-
jego doradcy klienta oraz na stano-
wiskach realizuj¹cych poszczególne in-
strumenty rynku pracy:
Szkolenia oraz œrodki na podjecie dzia-
³alnoœci gospodarczej: pok. nr 6 tel. nr
76/818 85 25 w. 26
Sta¿e: Pok. nr 3 tel. nr 76/818 85 25 w. 23.

Zapraszamy do sk³adania wniosków!

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy
Filia w Chojnowie 

zaprasza
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W czwartek 26 kwietnia w MOKSiR odby³ siê koncert "Nuty 
o OjczyŸnie". Na scenie Domu Kultury wyst¹pi³y dzieci 
z Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 3,
uczniowie szkó³ SP3 i SP4, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2
oraz m³odzie¿ z Powiatowego Zespo³u Szkó³. 
Uczestnicy zaprezentowali patriotyczne utwory. Wykonania
przedszkolaków by³y barwnym przedstawieniem - radoœci
dzieci i œpiewu o Polsce - ukochanym kraju. 
Uczniowie szkó³ podstawowych œpiewali nieco powa¿niejsze
piosenki. Nie zabrak³o wystêpów solowych, które by³y bardzo
wzruszaj¹c¹ prezentacj¹ trudnych, patetycznych utworów.
Gimnazjaliœci œpiewali w zespo³ach wokalnych, a tak¿e ura-
czyli publicznoœæ wystêpami solowymi. Bolesnym tematycznie
pieœniom towarzyszy³o mnóstwo emocji, które porusza³y. 
M³odzie¿ z PZS swoje wystêpy przygotowa³a bardzo pro-
fesjonalnie. Podnios³y ton utworów ukaza³ smutn¹ historiê.
Wojennych bohaterów wspomnieli wszyscy uczestnicy, daj¹c
tym samym œwiadectwo ¿ywego uczestnictwa w narodowej
historii. 
Koncert "Nuty o OjczyŸnie" zgromadzi³ wiele osób zarówno
na scenie, jak i na widowni. Utworom przys³uchiwa³a siê p.
Magdalena Skiba - aktorka z Teatru im. Heleny Modrzejew-
skiej w Legnicy, która podziêkowa³a za wspania³e wystêpy
wychowankom chojnowskich szkó³ i przedszkoli. 
Wszyscy otrzymali nagrody i gromkie brawa, których nie szczê-
dzi³a licznie zgromadzona publicznoœæ. 

K.Burzmiñska 

Nuty o OjczyŸnie Nuty o OjczyŸnie 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 09/903 7

W pi¹tek 27 kwietnia Muzeum Regio-
nalne, w obecnoœci przyby³ych goœci,
oficjalnie otworzy³o now¹ wystawê cza-
sow¹ pod tytu³em “Ogrody renesansu 
i baroku w grafice od XVI do XVIII
wieku”. Ekspozycja zosta³a w ca³oœci
wypo¿yczona z Muzeum Architektury
we Wroc³awiu. Sk³ada siê na ni¹ 41 ory-
ginalnych grafik, g³ównie miedziorytów
oraz akwafort. Ryciny przedstawiaj¹ naj-
wspanialsze za³o¿enia ogrodowe Europy
doby renesansu i baroku. 

W wernisa¿u uczestniczy³a Pani Beata
Fekecz-Tomaszewska, przedstawiciel
Muzeum Architektury we Wroc³awiu 
i kurator wystawy, która fachow¹, a za-
razem barwn¹ prelekcj¹ pomog³a s³u-
chaczom odkryæ magiê dawnych ogro-
dów ukryt¹ w grafikach.

Wystawa bêdzie dostêpna w chojnow-
skim muzeum do 13 czerwca, zwiedza-
j¹cy bêd¹ j¹ mogli zobaczyæ równie¿
podczas Nocy Muzeów 18 maja w godzi-
nach od 18 do 24. 

Zapraszamy serdecznie! 
MG

Magia Ogrodów renesansu i baroku w Muzeum Regionalnym w Chojnowie 

W hali sportowej przy ulicy Lotniczej odby³y siê powiatowe elim-
inacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym. Najlepsi okazali siê uczniowie ze szko³y Podsta-
wowej w Krzywej i gimnazjaliœci z Chojnowa.
W turnieju wziêli udzia³ uczniowie z 11 szkó³ podstawowych 
i 3 gimnazjów z powiatu legnickiego. Szko³y podstawowe
reprezentowane by³y przez czteroosobowe zespo³y, gimnazja
przez trzyosobowe, które rywalizowa³y ze sob¹ w poszczegól-
nych konkurencjach.
Uczniowie musieli wykazaæ siê wiedz¹ teoretyczn¹ i umiejê-
tnoœciami praktycznymi. Na pocz¹tek rozwi¹zywali test doty-
cz¹cy znajomoœci przepisów ruchu drogowego. Nastêpnie
udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszko-

dowanej, na koniec musieli wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ jazdy
rowerem po specjalnie przygotowanym do tego torze z prze-
szkodami.

Wœród szkó³ gimnazjalnych najlepsz¹ dru¿yn¹ zosta³a uznana
reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. Na drugim miej-
scu znaleŸli siê uczniowie Gimnazjum nr 9 w Legnicy, na
trzecim reprezentacja Gimnazjum w Mi³kowicach.

Zwyciêskie dru¿yny reprezentowaæ bêd¹ powiat legnicki na
szczeblu strefowym, który odbêdzie siê w Wojewódzkim
Oœrodku Ruchu Drogowego w Legnicy 19 maja. 

LS(lca.pl)

Z przepisami o ruchu drogowym s¹ na ty
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Wywodz¹cy siê z Chojnowa hard-rock-
owy zespó³ KORABEL coraz œmielej
poczyna sobie w koncertowym œwiatku.
W ostatni¹ sobotê kwietnia (28.04) choj-
nowskich rockowców mo¿na by³o
us³yszeæ i zobaczyæ w legnickiej "Spi-
¿arni" u boku takich kapel, jak: ¯Ó£TA
FEBRA (Z³otoryja), 13 W SAMO
PO£UDNIE (Wroc³aw). Ten ostatni
sk³ad jest ju¿ doskonale znany dziêki
jednemu z telewizyjnych programów
rozrywkowych. Jak wypad³ KORABEL
na tle innych zespo³ów? Rewelacyjnie.
Podczas trzech wystêpów zabawa pod
scen¹ trwa³a w najlepsze. Chojnowianie
maj¹ coraz wiêcej fanów. O przysz³oœæ
mog¹ byæ wiêc spokojni. 

Ju¿ 12 maja, tak¿e w "Spi¿arni", odbêd¹
siê muzyczne preeliminacje do prze-
gl¹du o puchar Prezydenta Legnicy. 
W konkursowe szranki stanie m.in. nasz
punkrockowy POLISH FICTION. 
Bilety w cenie 5 z³ upowa¿niaj¹ do g³o-
sowania na dany zespó³.
Pocz¹tek - 18:30.
G³osujmy na ch³opaków z Chojnowa!

pm

Na zaproszenie "Krasnali" z Miejskiego
Przedszkola Publicznego nr 3 w Choj-
nowie w poniedzia³ek 7 maja stra¿acy 
z OSP Krzywa przyjechali do Parku Pia-
stowskiego, by zademonstrowaæ swoje
umiejêtnoœci przedszkolakom. 

Dzieci z zachwytem przygl¹da³y siê æwi-
czeniom stra¿ackim w sytuacjach zagro-
¿enia ¿ycia. By³a to wyj¹tkowa lekcja
dla maluchów obserwuj¹cych starania
stra¿aków podczas prezentowanych
czynnoœci. Wspaniale ukazali lekcjê
prawdziwego kole¿eñstwa i potwierdzili
zasadê, ¿e "prawdziwych przyjació³ po-

znaje siê w biedzie". Dzieci nie tylko
wynios³y naukê, ale te¿ œwietnie siê
bawi³y. 
Poranek ze stra¿akami by³ wyj¹tkowy.
Nowe doœwiadczenia na pewno zostan¹
w pamiêci przedszkolaków na d³ugo! 

Renata Frymus

Autorka ksi¹¿ek dla dzieci i doros³ych
Joanna Maria Chmielewska by³a goœ-
ciem 8 maja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie. 
Spotkanie z pisark¹ wpisa³o siê w pro-
gram XV Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek. Autorka m.in. "Rêcznikowca",
"Niebieskiej niedŸwiedzicy" czy "Hi-
storii srebrnego talizmanu" opowiedzia³a
dzieciom o inspiracjach zwi¹zanych 
z pisaniem ksi¹¿ek: "Chcia³abym wam
dzisiaj zdradziæ pewne tajniki w zwi¹zku
ze œwiêtowaniem tygodnia bibliotek. Po
przeczytaniu ksi¹¿ek nie macie pojêcia
dlaczego autor napisa³ na ten temat. Czy
pisa³o mu siê ³atwo czy trudno? Sk¹d
wzi¹³ siê pomys³ na tak¹, a nie inn¹
postaæ? To s¹ tajemnice, które wam
dzisiaj wyjawiê…". Dzieci chêtnie bra³y
udzia³ w rozmowie, odpowiada³y i za-
dawa³y pytania. Pisarka czyta³a im frag-
menty wybranych ksi¹¿ek, a tak¿e przed-
stawi³a goœcia specjalnego - niebieskiego
pluszowego misia, który sta³ siê im-

pulsem twórczym do napisania jednej 
z bajek. Pani Joanna opowiedzia³a
uczniom klas I-III o procesie, jaki musz¹
przejœæ opowiadania, nim stan¹ siê piê-
knie wydan¹ ksi¹¿k¹. Na koniec pisarka
zdradzi³a swój najnowszy pomys³ i po-
prosi³a dzieci o pomoc w rozwiniêciu
powiastki. Kreatywnych odpowiedzi nie
brakowa³o. Wszyscy uczestnicy spotka-
nia otrzymali autografy od pisarki. 
Po tak ciekawej rozmowie, wielu z nich
chêtnie przeczyta niejedn¹ bajkê.

K.Burzmiñska

Bajkowe spotkanie w bibliotece 

SSttrraa¿¿aaccyy ddllaa ""KKrraassnnaallii"" 

Koncertowy KORABELKoncertowy KORABEL
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25 kwietnia w Powiatowym Zespole
Szkó³ zosta³ wystawiony autorski,
dwuczêœciowy spektakl pt. "Zawsze na
przedzie". Patriotyczne przedstawienie
teatralne grane jest w tym roku w 100
szko³ach z okazji jubileuszu obchodów
Œwiêta Niepodleg³oœci. Wyró¿niona choj-
nowska placówka edukacyjna goœci³a
warszawskich aktorów, którzy zaprezen-
towali fragment ¿ycia Józefa Pi³sud-
skiego i bliskich mu osób. 
Na wyj¹tkow¹ lekcjê historii przybyli:
Tadeusz Samborski - marsza³ek woje-
wództwa dolnoœl¹skiego, Janina Mazur -
starosta powiatu legnickiego, Jan Serkies
- burmistrz Chojnowa, Andrzej Walus -
wicedyrektor Oœrodka Kultury i Sztuki
we Wroc³awiu, Czes³aw Dul - komen-
dant chojnowskiej dru¿yny Zwi¹zku Strze-
leckiego wraz ze strzelcami, grono peda-
gogiczne oraz m³odzie¿. Zgromadzonych
goœci przywita³ dyrektor PZS Mariusz
Kowalczyk: "Chcia³bym bardzo ser-
decznie podziêkowaæ za dzisiejszy spek-
takl marsza³kowi województwa dolno-
œl¹skiego panu Tadeuszowi Samborskie-
mu, jest to wielkie wyró¿nienie dla na-
szego miasta, dla naszej szko³y, ¿e mo-
¿emy goœciæ wspania³ych warszawskich
aktorów.  Dzisiejsze przedstawienie jest
grane w 100 szko³ach, w inicjatywie 100
spektakli na 100.lecie odzyskania nie-
podleg³oœci. To wielki zaszczyt". G³os
zabra³ tak¿e dr Tadeusz Samborski:
"Urz¹d Marsza³kowski województwa
Dolnoœl¹skiego ma bardzo bogaty pro-
gram obchodów 100.lecia niepodleg³o-
œci, bardzo ró¿norodne formy œwiêtowa-
nia, jedn¹ z nich jest zaproszenie akto-
rów, aby w sposób wysoce artystyczny
przekazali treœci patriotyczne m³odzie¿y 
i wszystkim tym, którzy ich ogl¹daj¹.
Zrobiliœmy upominek tej szkole, nie tylko
dlatego, ¿e Pani starosta was wyró¿nia,
ale my wszyscy was wyró¿niamy i ceni-
my. Wiemy tak¿e, ¿e w waszej szkole
realizowany jest bogaty, bardzo urozma-
icony program wychowania patrioty-
cznego, szko³a s³ynie z ró¿nych inicjatyw".
Artyœci pod przewodnictwem Wojciecha
Samczuka zaprezentowali czêœæ bolesnej
historii. Bohaterowie przywo³uj¹ wspo-
mnienia walk, zwyciêstw oraz klêsk.
Wizje romantyczne, patriotyczne i senty-
mentalne ³¹cz¹ siê z odwag¹ i bohaterst-
wem. Nastroje na scenie mieszaj¹ siê.
Pozytywizm i ciê¿ka praca przeplata z le-
gendami i uniesieniami zachowanymi

jako najlepsze wspomnienia. Istotn¹ rolê
w spektaklu odegra³a literatura polska,
znaczenie wierszy i piosenek patrioty-
cznych  mia³o wielki wp³yw na zacho-
wanie narodowej to¿samoœci. Polska,
której nie by³o na mapie œwiata, mia³a
ducha walki, w sercach bohaterów goreje
wspomnienie czynów, które s³awi¹ imiê
Ojczyzny. 

D¹¿enie do niepodleg³oœci przejawia³o
siê czynem zbrojnym, ale tak¿e codzie-
nn¹ ciê¿k¹ prac¹ wszystkich grup spo-
³ecznych. Jak podkreœli³ dr Tadeusz
Samborski, wywalczona niepodleg³oœæ
mia³a wielu ojców, którym nale¿y siê
szacunek, pamiêæ i czeœæ. 
Spektakl "Zawsze na przedzie" by³ nie-
codzienn¹ lekcj¹ historii, wpisan¹ na
edukacyjnej mapie Powiatowego Zespo-
³u Szkó³. Patriotyczne spotkania wzboga-
caj¹ wiedzê i jednocz¹ w tym wa¿nym
jubileuszowym roku.

K.Burzmiñska

100 spektakli na 100. lecie niepodleg³oœci 100 spektakli na 100. lecie niepodleg³oœci 
- "Zawsze na przedzie" w PZS - "Zawsze na przedzie" w PZS 

Po "wielkiej majówce" wejœæ w rytm
codziennej rzeczywistoœci nie jest ³atwo.
Dlatego z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñ-
stwa mo¿na by³o obawiaæ siê o frek-
wencjê majowego spotkania gildian.
Przeczucia by³y trafne. 

Tradycyjnie w restauracji "Pod Jele-
niem" w naszej tzw. siedzibie kultury
stawili siê najwierniejsi gildianie. Co
ciekawe, pocz¹tkiem dyskusji by³a me-
teopatia, czyli ból g³owy na mo¿liw¹
zmianê pogody u jednego z gildian.
Dziwnym zbiegiem okolicznoœci Piotrek
Misikiewicz przyniós³ nowy wiersz 
o prognozach pogody ("Pogodynka"). 
Kolejni gildianie zaprezentowali swoje
nowe dzie³a - obrazy o tematyce flo-
rystycznej, rêkodzielnicze wyroby - fry-
wolitkowe ³apacze snów, smoczek 
z tkaniny, ró¿owy pelikan. 
Na koniec pan Jaros³aw Macewicz prze-
czyta³ autorski metafizyczny esej nt.
tragedii smoleñskiej. 

4 czerwca zapraszamy wszystkich
chêtnych na kolejne spotkanie 
w restauracji "Pod Jeleniem" 

o godz. 18:00.

MMaajjoowwaa GGiillddiiaa
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
AAAA  mmmmoooo¿¿¿¿eeee   zzzzaaaajjjjêêêêcccc iiiiaaaa   ssssmmmmyyyykkkkoooo   --   mmmmuuuullll tttt iiii sssseeeennnnssssoooorrrryyyycccczzzznnnneeee   ddddllllaaaa   mmmmoooojjjjeeeeggggoooo   ddddzzzz iiii eeeecccckkkkaaaa????

Smyko-Multisensoryka - jest to autorski program zajêæ multi-
sensorycznych stymuluj¹cych wszystkie zmys³y. Zosta³ stwo-
rzony przez pedagoga specjalnego, terapeutê integracji senso-
rycznej, specjalistê diagnozy i terapii pedagogicznej, instrukto-
ra masa¿u Shantala - mgr Aleksandrê Charêziñsk¹.

Zajêcia Smyko-Multisensoryczne s¹ zajêciami sensorycznymi
o charakterze:
1. Rozwojowym - wspieraj¹ ca³oœciowy rozwój dziecka (inte-
gracjê sensoryczn¹).
2. Profilaktycznym - zapobiegaj¹ powstawaniu deficytów sen-
sorycznych - zwi¹zanych z tzw. deprywacj¹ sensoryczn¹ (czyli
zbyt ma³¹ iloœci¹ ró¿norodnych bodŸców sensorycznych po-
trzebnych do prawid³owego rozwoju).
3. Przesiewowym - prowadz¹cy jest w stanie wstêpnie okreœliæ
profil sensoryczny dziecka - jeœli dziecko nadmiernie poszuku-
je lub konsekwentnie unika pewnych bodŸców sensorycznych.
Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeñ integracji
sensorycznej.
4. Edukacyjnym - jeœli uczestnicz¹ w nich rodzice, ucz¹ siê 
w jaki sposób bawiæ siê z w³asnym dzieckiem, ¿eby ca-
³oœciowo wspieraæ jego rozwój.
Zajêcia oparte s¹ o teoriê integracji sensorycznej. Termin inte-
gracja sensoryczna okreœla prawid³ow¹ organizacjê wra¿eñ
sensorycznych (bodŸców) nap³ywaj¹cych przez receptory.
Oznacza to, ¿e mózg, otrzymuj¹c informacje ze wszystkich
zmys³ów (dotyk, równowaga, czucie g³êbokie/propriocepcja,
wzrok, s³uch, wêch, smak) dokonuje ich rozpoznania, segre-
gowaniai interpretacji oraz integruje je z wczeœniejszymi
doœwiadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiedni¹
do sytuacji reakcjê nazywan¹ adaptacyjn¹. 
Istnieje hipotetyczny, opracowany przez dr A.J. Ayres, czte-
roetapowy model rozwoju integracji sensorycznej, która do-
konuje siê g³ównie w pierwszych latach ¿ycia:
I etap to okres od narodzin do oko³o 2 r.¿.;
II etap to okres od 2 do 4 r.¿ ;
III etap to okres od 3 do 5 r.¿.;
IV etap nastêpuje w 6/7 r ¿.

W pierwszym etapie integracji sensorycznej rozwija siê zdol-
noœæ do przetwarzania bodŸców dotykowych i czucia g³êbo-
kiego (proprioceptywnych) czyli czucia siebie. To równie¿
okres rozwoju reakcji równowa¿nych, czyli automatycznych
reakcji, dziêki którym utrzymuje siê równowagê lub wraca do
niej, a tak¿e kszta³towania siê bazowej stabilnoœci emocjonal-
nej w oparciu o wra¿enia dotykowe i przedsionkowe, zwi¹zane
z odbiorem si³y grawitacji. Po urodzeniu dziecko poznaje
otaczaj¹cy go œwiat przede wszystkim poprzez dotyk, odbiór
wra¿eñ przedsionkowych i czucie g³êbokie.

Na drugim etapie integracji sensorycznej u dziecka intensywnie
rozwija siê motoryka du¿a, czyli sprawnoœæ ruchowa ca³ego
cia³a, a tak¿e podstawowe zrêcznoœci, planowanie ruchu oraz
kinestezja, czyli czucie ruchu. W tym czasie postawa dziecka

staje siê stabilna i kszta³tuj¹ siê podstawy percepcji s³uchowej
oraz wzrokowej. 

Ten proces odbywa siê g³ównie miêdzy 2. a 4. rokiem ¿ycia.
Opisane procesy postêpuj¹ dalej, trwaj¹c przez dwa kolejne
etapy integracji sensorycznej.

Na trzecim etapie integracji sensorycznej nastêpuje rozwój pre-
cyzyjnych ruchów rêki, wykszta³ca siê dominacja rêki, zdol-
noœæ do ró¿nicowania stron cia³a, doskonali schemat cia³a,
postêpuje rozwój podstawowych systemów zmys³owych, koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej, intensywnie rozwija siê percepcja
wzrokowa i s³uchowa (3-5 rok ¿ycia).

Na czwartym etapie integracji sensorycznej, po ukszta³towaniu
siê wczeœniejszych funkcji, mo¿e rozwijaæ siê proces tworzenia
pojêæ, osi¹gania gotowoœci do opanowania czytania, pisania 
i liczenia, dziecko przyswaja normy spo³eczne. 
Oko³o 6. roku ¿ycia etap I rozwoju integracji sensorycznej jest
ju¿ zakoñczony, II i III - doskonal¹ siê , a g³ówna praca doty-
czy umiejêtnoœci z etapu IV i trwa przez kolejne 3 lata.
Jeœli rozwój przebiega bez zak³óceñ, to dziecko osi¹ga bazow¹
dojrza³oœæ w zakresie integracji sensorycznej oko³o 9. roku
¿ycia, a nastêpnie j¹ doskonali.

Zajêcia smyko-multisensoryczne s¹ prowadzone w Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie oraz 
w Starostwie Powiatowym w Legnicy.
Na zajêciach poprzez zabawy i proste aktywnoœci stymulujemy
wszystkie siedem systemów zmys³owych, zgodnie z teori¹
integracji sensorycznej: dotyk, równowaga/oœrodek przed-
sionkowy, czucie g³êbokie/propriocepcja, wzrok, s³uch, wêch,
smak. Zajêcia s¹ kierowane do  dzieci od 6. miesi¹ca do 6. roku
¿ycia i ich rodziców lub opiekunów z podzia³em na grupy
wiekowe. 

Zapraszamy na nie wszystkie dzieci i ich rodziców 
po wczeœniejszym umówieniu siê i zebraniu grupy.

El¿bieta Chlebosz
pedagog PPPP w Chojnowie
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W pi¹tek 27 kwietnia klasy maturalne zakoñczy³y rok szkolny
i edukacjê w Powiatowym Zespole Szkó³. "P³ynie niepo-
strze¿enie i uchodzi ulotny czas i nic nie jest szybsze od lat" -
³aciñsk¹ sentencj¹ rozpocz¹³ swoje przemówienie dyrektor
PZS Mariusz Kowalczyk: "Czas p³ynie szybko. Niedawno
przekraczaliœcie progi naszej szko³y po raz pierwszy, by teraz
opuœciæ jej mury. Przed wami nowe drogi i wyzwania do-
ros³ego ¿ycia. Jesteœcie u progu dojrza³oœci, teraz ju¿ bierzecie
¿ycie w swoje rêce. Zostañcie uczniami ca³e ¿ycie!"
Wœród tegorocznych absolwentów najlepsze wyniki w nauce
uzyskali: Weronika Waganiak, Jakub Ostropolski, Karo-
lina Grabiec, Marta Uhrynowska, Manuela Baran oraz
Oliwia Dziurbiel.

Wielu uczniów poza œwietnymi wynikami w nauce s³awi³o
imiê szko³y, miasta, powiatu i kraju w licznych konkursach
wiedzy, turniejach sportowych czy prezentacjach artysty-
cznych: "Tworzyliœcie historiê tej szko³y, naszej szko³y!
Akademie, DEng dENG, Ogniska Patriotyzmu, wspólny
polonez, olimpiady lekkoatletyczne - to tylko te najwiêksze
wydarzenia, o szerszym zasiêgu. Wielu z was charakteryzuje
jeszcze jeden przymiot - skromnoœæ. Dobre wykszta³cenie 
i solidna wiedza s¹ dziœ niezbêdne. Wierzê, ¿e wasza nauka
zaowocuje. Przed wami matura. Budujcie wasz¹ przysz³oœæ na
m¹droœci, któr¹ tyle lat zdobywaliœcie. M¹drze wytyczajcie

cele. Nie bójcie siê marzeñ, one dodaj¹ si³y, motywuj¹ do
dzia³ania, zachêcaj¹ do przekraczania w³asnych ograniczeñ.
Przysz³oœæ nale¿y do tych, którzy wierz¹ w piêkno swoich
marzeñ!" - mówi³ ze wzruszeniem dyrektor PZS. 
Na uroczystoœci wyró¿niono maturzystów wrêczaj¹c im
nagrody i œwiadectwa. Podziêkowano tak¿e rodzicom, którzy
otrzymali listy gratulacyjne. S³owa uznania skierowano
równie¿ do p. Ma³gorzaty RzeŸnik-Wójtowicz, p. Haliny Kiliœ,
p. Agnieszki Rybczyñskiej i p. Izabeli Banaszak - wychowaw-
czyñ klas maturalnych, które wspiera³y swoich uczniów w ich
drodze ku doros³oœci. "Pamiêtajcie o swoich wychowawcach 
i dziêkujcie rodzicom, ¿e dali wam mo¿liwoœæ zdobywania
wiedzy w tej szkole. Ka¿dy z was ma swoje 5 minut i wykorzys-
tajcie to, co jest przed wami. Myœlê, ¿e umiejêtnoœci zdobyte 
w tej szkole pomog¹ wam osi¹gaæ sukcesy. ¯yczê wam, by
matura przynios³a jak najlepsze wyniki!" - mówi³ wicestarosta
Krzysztof Sowiñski. 
Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy m³odszych kolegów i ko-
le¿anek, a tak¿e krótkie filmy przygotowane na pami¹tkê przez
klasy maturalne. Absolwenci nie kryli wzruszenia:
"Dziêkujemy za serce, uœmiech i dobre s³owo. Chocia¿ czasami
by³o ciê¿ko, to mamy nadziejê, ¿e bêdziecie nas mi³o wspomi-
naæ!". 
Przed maturzystami najwa¿niejszy egzamin. Powodzenia! 

K.Burzmiñska

Szybkimi krokami zbli¿a siê czerwcowy rosyjski mundial.
Ekspresowego tempa nabra³y krajowe rozgrywki pi³karskie.
Nie inaczej jest w A klasie III grupy. W dodatku dochodz¹
zaleg³e spotkania, odwo³ane przez zimow¹ aurê. Rozk³ad
meczy chojnowskiej dru¿yny u³o¿y³ siê w tryby - sobota
(28.04) - czwartek (03.05) - sobota (05.05). W takim momen-
cie liczy siê przygotowanie fizyczne i solidna ³awka rezer-
wowych. Z tego kalejdoskopu podopieczni trenera Marcina
Rabandy, na ca³e szczêœcie, wyszli obronn¹ rêk¹.

Ale ³atwo nie by³o. Analizuj¹c poszczególne wyniki i przebieg
trzech spotkañ, zmêczenie da³o siê we znaki. Zgarniêta zosta³a
jednak ca³a pula 9 pkt. To dobrze, bo na szczycie tabeli œcisk.
O awans do ligi okrêgowej mo¿e byæ trudno.

KS Chojnowianka Chojnów - Wilkowianka Wilków    3:0
Huragan Proboszczów - KS Chojnowianka Chojnów   0:5
KS Chojnowianka Chojnów - Fenix Pielgrzymka          2:1

Przed bia³o-niebieskimi dwie przeszkody: 12.05 na Stadionie
Miejskim bêdziemy goœciæ Bazalt Piotrowice, kilka dni póŸniej
- 16.05, Chojnowiankê czeka mecz wyjazdowy z P³omieniem
Michów. 
W obu przypadkach, z poprzedniej rundy, nasza dru¿yna pogu-
bi³a punkty (przegrana i remis). 
Trzymamy wiêc kciuki i ¿yczymy zwyciêstw!

NAZWA M Pkt. Z R P Bramki
1.Skora Jadwisin 24  57  18  3  3 119-43
2.Przysz³oœæ Prusice 23  56  17  5  1 123-20
3. KS Chojnowianka 23  56  18  2  3 92-24
4. Sokó³ Krzywa 23  42  13  3  7 61-48
5.  LZS Lipa 24  38  11  5  8 69-62

pm; fot. bm

Zostañcie uczniami ca³e ¿ycie - zakoñczenie roku szkolnego maturzystów 

Pi³ka no¿na
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VI po¿egnalna Gimnazjada wio-
œlarska przesz³a do historii. 
25 kwietnia 2018r. Gimnazjum nr 1
goœci³o reprezentacje szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów z Chojnowa
i zaprzyjaŸnionych Mi³kowic.
Oprócz m³odzie¿y, w rywalizacji
wziêli równie¿ udzia³ podopieczni
WTZ i ŒDS nr 1 i 2. 

Po raz ostatni, wspólnie z Darkiem
Wo³oszynem, przeprowadziliœmy
zawody na ergometrach wioœlar-
skich. Nasza przygoda zaczê³a siê
w 2013 r., kiedy ówczesny bur-
mistrz Œcinawy, pan Andrzej Hol-
denmajer zaprosi³ chojnowsk¹
szko³ê na podobn¹ imprezê. Sko-
rzystaliœmy z zaproszenia i wróci-
liœmy z konkretnymi planami. Oczy-
wiœcie, nie by³yby one mo¿liwe
bez przychylnoœci w³adz Œcinawy.

Postanowiliœmy zrobiæ podobne
zawody u siebie. Tak zrodzi³a siê
gimnazjada wioœlarska w "Jedynce",
jako drugie sztandarowe przed-
siêwziêcia projektu "Kajakowa
szko³a". W tym roku, po siedmiu
latach projekt zostanie zakoñ-
czony. Stanie siê to 16 czerwca. 
W ostatnim X sp³ywie kajakowym
"Jedynki" pop³yniemy kajak w ka-
jak - ja Bona Szaban i mój towa-
rzysz w projekcie Darek Wo³oszyn
oraz 40 m³odych œmia³ków spra-
gnionych nowych prze¿yæ i fajnej
zabawy. 

Przez te siedem lat wspiera³o nas
w projekcie wiele osób i instytucji,

za co z ca³ego serca dziêkujemy.
Fundatorami nagród w tegorocznej
gimnazjadzie by³ Urz¹d Miejski,
ale wczeœniej sponsorowali nas
równie¿ Wójt Gminy Chojnów,
Starostwo Powiatowe w Legnicy 
i Dolnoœl¹ski Oœrodek Doradztwa
Rolniczego. Pomagali nam rodzice
uczniów i sympatycy, przychyl-
nym okiem patrz¹c na nasze, na
pocz¹tku szalone, pomys³y.
Dziêkujemy Wam, ¿e uwierzyliœ-
cie w nas i mogliœmy na Was li-
czyæ. Do zobaczenia na sp³ywie!

Wyniki tegorocznej Gimnazjady

ŒDS i WTZ
1 miejsce  ŒDs nr 1
2 miejsce WTZ
3 miejsce ŒDS nr 2
szko³y podstawowe dziewczêta
1 m - SP Mi³kowice
2 m - SP 4 Chojnów
3 m - SP 3 Chojnów
szko³y podstawowe ch³opcy
1 m - SP 3
2 m - SP 4
3 m - SP Mi³kowice
gimnazja dziewczêta
1 m - Gim 2 Chojnów
2 m - Gim 1 Chojnów
3 m - Gim Mi³kowice
gimnazja ch³opcy
1 m - Gim Mi³kowice
2 m - Gim 2
3 m - Gim 1
indywidualnie
sp dziewczêta
Izabela Trojnacka Mi³kowice
Karolina Demiañczuk SP 4
Karolina Wojsiat
sp ch³opcy
Mateusz Malica SP 3
Kacper £ukaszczyk SP 4
Marcel Bijak SP 4
gim dziewczêta
Kamila GwóŸd¿ Gim 2
Aleksandra Chmielewska Gim 2
Agnieszka Wawrzoniak Gim 2
gim ch³opcy
Micha³ Janusz Gim 2
Marcin Soko³owski Gim 1
Oskar Wyrwa³ Gim 1 

Z kajakarskim pozdrowieniem
Bona Szaban

KACZKI Z GÊSIEJ PACZKI 
3D   11,12.05.2018 - 15:00

2D   18.05.2018 - 15:00

Benek jest dumn¹ gêsi¹, beztroskim kawalerem 
i pozwalaj¹cym sobie na wszystko lekkoduchem.
Zdecydowanie woli podniebne akrobacje i kaskader-
skie popisy od æwiczeñ przed czekaj¹c¹ go migracj¹
do ciep³ych krajów. Podczas jednego z popisowych
prze-lotów Benka coœ idzie nie tak i g¹sior wpada
prosto w stado kacz¹tek. W wyniku wypadku dwa
pisklaki zostaj¹ oddzielone od reszty swoich braci 
i sióstr, a g³ówny bohater ulega kontuzji, która nie
pozwala mu na wzbicie siê w powietrze. Zamiast dalej
lataæ - zmuszeni bêd¹ cz³apaæ. Benek musi teraz zad-
baæ o maluchy i wspólnie z nimi wyrusza w podró¿
¿ycia - przez malownicze góry, wspania³e jeziora,
bambusowe lasy i jaskinie pe³ne tajemnic. Dziêki tej
przygodzie, Benek przekona siê o sile bezwarunkowej
mi³oœci i stanie siê dla kacz¹tek najlepszym ojcem na
ca³ym ptasim œwiecie.

PLAYER ONE 
3D - dubbing 11,12.05.2018 - 17:00

12.05.2018 - 19:30
3D - napisy 11.05.2018 - 19:30

"Player One", to kino jeszcze nowszej przygody,
cyfrowy plac zabaw daj¹cy wybitnemu re¿yserowi
nieograniczone pole manewru. Temu wizualnemu
ekscesowi towarzyszy zgrabnie poprowadzona histo-
ria inicjacyjna, w której granicê miêdzy dzieciñstwem
a doros³oœci¹ wyznaczaj¹ gogle teleportuj¹ce g³ów-
nego bohatera do wirtualnej rzeczywistoœci. 
W 2045 roku nosz¹ je niemal wszyscy. Trudno siê
dziwiæ, skoro prawdziwy œwiat - poturbowany przez
klêski ¿ywio³owe i podzia³y spo³eczne, znajduj¹cy siê
u progu apokalipsy - nie ma ludziom zbyt wiele do
zaoferowania. Co innego OASIS, czyli kraina elek-
tronicznych czarów. Tu ka¿dy mo¿e byæ, kim tylko
chce: samurajem, robotem albo zakapturzonym zaka-
piorem z dziur¹ w kszta³cie czaszki w brzuchu. Do
wyboru, do koloru. Granice uniwersum wyznacza wy-
³¹cznie wyobraŸnia gracza. Jeœli jednak kontrolê nad
tym miejscem przejmie z³owieszcza korporacja
reprezentowana przez technokratê Nolana Sorrento
(Ben Mendelsohn), ludzkoœæ straci ostatni przyczó³ek
wolnoœci. Ca³a nadzieja w osieroconym nastolatku
Wadzie (Tye Sheridan), który ma szansê wygraæ zor-
ganizowany przez za³o¿yciela OASIS konkurs i tym
samym staæ siê nowym w³adc¹ wirtualnych w³oœci. 
Wade to klasyczny Spielbergowski bohater - osamo-
tniony marzyciel, który nie przeczuwa, ¿e zosta³
stworzony do "wy¿szych celów". Po trosze Elliott 
z "E.T." i m³ody Indiana Jones z "Ostatniej krucjaty".

VI GGimnazjada wwioœlarska 
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Zgodnie z pismem Prezesa S¹du Okrêgowego w Legnicy 
z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez
Radê Miejsk¹ Chojnowa wyborów uzupe³niaj¹cych ³awników
do S¹du Okrêgowego w Legnicy w liczbie: 1 osoba, informu-
jemy i¿ przyjmowane s¹ zg³oszenia kandydatów na ³awników. 
Zasady i tryb zg³aszania kandydatów na  ³awników 
Zasady i tryb zg³aszania kandydatów na ³awników okreœla
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 23).

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cy-
wilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoñczy³ 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub mie-
szka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczy³ 70 lat,
6) jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia
obowi¹zków ³awnika,
7) posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie lub œrednie
bran¿owe.

£awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach
oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia
mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania
s¹dowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stano-
wiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
UWAGA: Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej
ni¿ jednym s¹dzie.

Podmiotami uprawnionymi do zg³aszania kandydatów na
³awników s¹:
prezesi w³aœciwych s¹dów, stowarzyszenia, inne organizacje
spo³eczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wy³¹czeniem partii politycznych, oraz co najmniej
piêædziesiêciu obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze,
zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy dokonuj¹cej wyboru.
Termin zg³aszania kandydatów na ³awników up³ywa 30
maja 2018 roku (liczy siê data wp³ywu do Urzêdu).
Zg³oszenia kandydatów, które wp³ynê³y do rady gminy po
up³ywie tego terminu, a tak¿e zg³oszenia, które nie spe³niaj¹
wymagañ formalnych, pozostawia siê bez dalszego biegu.

Zg³oszenia kandydatów na ³awników dokonuje siê na karcie
zg³oszenia (wzór  nr 1), do której kandydat ma obowi¹zek
do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty, opatrzone dat¹ nie
wczeœniejsz¹ ni¿ 30 dni przed dniem zg³oszenia:
1) informacjê z Krajowego Rejestru Karnego dotycz¹c¹ zg³a-
szanej osoby (wzór nr 2).
2) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest prowadzone przeciwko
niemu postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia pub-
licznego lub przestêpstwo skarbowe (wzór nr 3),
3) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest lub nie by³ pozbawiony
w³adzy rodzicielskiej, a tak¿e, ¿e w³adza rodzicielska nie zos-
ta³a mu ograniczona ani zawieszona (wzór nr 4),
4) zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu prze-
pisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzaj¹ce
brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika (wzór
nr 5),
5) 2 zdjêcia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk³adaniu
wniosku o wydanie dowodu osobistego.
UWAGA: Zdjêcia nale¿y dostarczyæ w kopercie, a na ich
odwrocie wpisaæ swoje imiê i nazwisko.

Do zg³oszenia kandydata na ³awnika, dokonanego na karcie
zg³oszenia przez stowarzyszenie, inn¹ organizacjê spo³eczn¹
lub zawodow¹, zarejestrowan¹ na podstawie przepisów prawa,
do³¹cza siê równie¿ aktualny odpis z Krajowego Rejestru
S¹dowego albo odpis lub zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wpis
do innego w³aœciwego rejestru lub ewidencji dotycz¹ce tej
organizacji, opatrzone dat¹ nie wczeœniejsz¹ ni¿ 3 miesi¹ce
przed dniem zg³oszenia.

Do zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonanego na karcie
zg³oszenia przez obywateli do³¹cza siê równie¿ listê osób,
zawieraj¹c¹ imiê (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny podpis
ka¿dej z piêædziesiêciu osób zg³aszaj¹cych kandydata (wzór nr 6).

Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego oraz op³aty za badanie lekarskie i za wystawienie
zaœwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.
Koszt op³aty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego
Rejestru S¹dowego albo odpisu lub zaœwiadczenia z innego
w³aœciwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego
dotyczy odpis lub zaœwiadczenie.

Karty zg³oszenia kandydata na ³awnika wraz z kompletem
za³¹czników - przyjmowane s¹ w BIURZE RADY MIEJSKIEJ
CHOJNOWA Pl. ZAMKOWY 1, POK. NR 4 w godzinach
urzêdowania (poniedzia³ek, œroda, czwartek: 7.30 - 15.30,
wtorek 7.30 - 16.30 oraz pi¹tek 7.30 - 14.30).

Karta zg³oszenia oraz pozosta³e druki 
dostêpnie s¹ w biurze Rady Miejskiej 

oraz na stronach internetowych: 
bip.chojnow.net.pl oraz chojnow.eu.

Wybory uzupe³niaj¹ce ³awników s¹dowych na kadencjê 2016-2019
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Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informu-

je na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku

nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,

która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne

20 lat. 

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie

op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolej-

nego pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opie-
kunów grobów na Cmentarzu w Choj-
nowie do sprawdzenia wa¿noœci op³at za
miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 

w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

IInnnnee
Sprzedam kocio³ grzewczy, 57WE-8, moc

cieplna 8 KW, paliwo wêgiel kamienny. 

Wiadomoœæ: tel. 735-444-277. (017301)

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
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
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Szpitala Powiatowego im. A. Wolañczyka Sp. z o.o. przy ul. Ho¿ej 11 w Z³otoryi
zaprasza na zajêcia w siedzibie szpitala,

które prowadzi po³o¿na Iwona Piendel 
Oddzia³owa Oddzia³u Ginekologiczno - Po³o¿niczego 

w poniedzia³ek od godz. 17:00 

Tel. Kontaktowy: 691 970 014 

Og³oszenia drobne

Darmowa Szko³a Rodzenia
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Ostatni raz byli u nas z wizytą 5 lat te-
mu. Dawno, ale dzieli nas ponad 1300 kilo-
metrów, stąd nasze spotkania nie są częste…
Nasi przyjaciele z partnerskiego Com-
mentry przyjechali do Chojnowa 2 maja.
43.osobowa grupa zaplanowała pobyt 
w naszym mieście na cztery pełne dni.
Stałym gościem partnerskich wizyt jest
były mer Jean-Louisa Gaby, który przed
12 laty podpisywał partnerską umowę.
Towarzyszyli mu delegaci merostwa -
Bernard Zamiara – dyrektor departamen-
tu kontaktów z zagranicą oraz Maria
Loureiro – dyrektor departamentu oświaty.
Podejmowaliśmy także przedstawicieli
tamtejszego komitetu partnerstwa miast,
kilkoro członków chóru, reprezentantów
klubu kolarskiego, wędkarzy, grupę mło-
dzieży z liceum wraz z dyrektorem szko-
ły i wychowawczynią oraz mieszkańców
Commentry, wśród których największą
orędowniczką partnerstwa jest Jacqueline
Valony.
Jednym z ważnych punktów tegorocznej
wizyty było włączenie się w obchody
100.lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości i współudział w uroczystoś-
ciach rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Nasi francuscy goście wspólnie
z mieszkańcami celebrowali uroczystość
pod pomnikiem przy ulicy Chmielnej,
podczas Mszy św. w kościele pw. św. ap.
Piotra i Pawła, gdzie homilię wygłosił
ks. proboszcz Marek Osmulski i na fes-
tynie w Rynku.
Wizycie przyświecał także cel edukacyj-
ny. Licealiści, którzy przyjechali do Choj-
nowa, realizowali w naszym rejonie pro-
jekt środowiskowy dotyczący szeroko ro-
zumianych kwestii wody. Stąd wyciecz-
ka do Świeradowa Zdroju, gdzie zdobyli
wiedzę o naturalnych wodach mineral-
nych czy wyjazd do Rudaw Janowickich,
by poznać wypełnione wodą wyrobiska
pokopalniane, tworzące zjawiskowe ko-
lorowe jeziorka.

Był też spacer do ciekawych miejsc 
w Chojnowie. Goście odwiedzili Muze-
um Regionalne, Basztę Tkaczy, Rynek,
Szkołę Podstawową nr 4, młodzież ko-
rzystała z miejskiej pływalni i kręgielni.
W niedzielę, ostatniego dnia pobytu, nasi
goście uczestniczyli w niezwykle wzru-
szającej Mszy św. w kościele NPNMP.
Ksiądz proboszcz Mirosław Makowski
poprowadził nabożeństwo w języku pol-
skim i francuskim, a goście czynnie włą-
czyli się we wspólną modlitwę. 

Tego dnia w programie było też zwie-
dzanie Legnicy.
Pobyt przyjaciół z Francji zaowocował
kilkoma deklaracjami współpracy. Na
spotkaniu z dyrektorami chojnowskich
szkół, reprezentantem naszych wędkarzy
czy kolarzy, wstępnie omawiano założe-
nia i możliwości wspólnych działań.

Ideą partnerstwa miast jest podejmowa-
nie różnych form współpracy w celu
wzajemnego poznania kultur, organizo-
wanie spotkań mieszkańców obu miast 
i nawiązywanie kontaktów wszystkich
grup społecznych i zawodowych. Dzięki
osobom takim jak Jean-Louis Gabi, Ber-
nard Zamiara, Christian Dubreuil, śp. Hen-
ryk Zgliniecki, Christophe Cabassut Zula-
wiński, Jacqueline, Stefania Fayolle czy 
z polskiej strony Jerzy Koziński, były
przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz
Bobyk, obecny Przewodniczący Jan Sko-
wroński, burmistrz Jan Serkies i wielu
innych, budowane jest porozumienie bez
granic.
Chojnów w Commentry i Commentry 
w Chojnowie, nie brzmią już obco, a na-
sze społeczności miały okazję kilkakrot-
nie spotkać się i poznać bliżej. 

Kontakty mieszkańców – sportowców,
artystów, środowisk kulturalno-oświato-
wych i samorządowych, to jeden z głów-
nych celów, jaki zakładano przy podpi-
sywaniu porozumienia. 
Grupa francuska żegnała Polskę pełna
wrażeń i nowych doświadczeń. Wsia-
dając do autokaru, każdy z uczestników
wyrażał swoje zadowolenie ze wzrusze-
niem wypowiadając po polsku słowo
DZIĘKUJĘ! 
Do zobaczenia! eg

Goście z Francji



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki Koncert „Nuty o Ojczyźnie” 
w MOKSiR

VI Gimnazjada wioślarska

Wojtek Gorzyński - 5 i pół roku
Zodiakalny Rak. Lubi obserwować
świat zwierząt, zwłaszcza jego pre-
historyczne dzieje. Z przyjemnością
ogląda Psi patrol, jego ulubioną po-
trawą są ruskie pierogi. 

fot. chojnow.pl


