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NR 09 (857) ROK XXIV 06.05.2016 CENA 1,70 z³

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Jacek Saja

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z³ote Gody - 50 lat razem
Postanowieniem Prezydenta RP, medale "Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie",
otrzymali Pañstwo £ucja i Edward Stelmaszczyk oraz Krystyna i W³adys³aw Marciniszyn.

Teatralny Maraton - sukcesy chojnowskich grup
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Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ GR informuje, ¿e w dniach od
9 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Plac Zamkowy 1, pokój nr 12A zostanie
wy³o¿ony do publicznego wgl¹du projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza G³owackiego
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na
œrodowisko.
Szczegó³y - w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
- zagospodarowanie przestrzenne oraz na
stronie: chojnow.eu.

***
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 26.04.16 r. do 17.05.16 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz
najemców w drodze bezprzetargowej,
znajduj¹cych siê w budynkach
po³o¿onych przy ul. Grunwaldzkiej 6,
ul. Drzyma³y 17, ul. Kolejowej 26
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 42/2016
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26
kwietnia 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 07.06.2016 r.
* w dniach od 29.04.16 r. do 20.05.16 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej
przeznaczonej do sprzeda¿y w formie
przetargu nieograniczonego, po³o¿onej
przy ul. Wojska Polskiego 9a w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 44/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29
kwietnia 2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w terminie do dnia 10.06.2016 r.
* w dniach od 29.04.16 r. do 20.05.16 r.:
- wykazu w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
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nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 23/34,
po³o¿onej przy ul. Rzemieœlniczej
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, na
rzecz w³aœciciela dzia³ki przyleg³ej na
poprawê jej zagospodarowania Zarz¹dzenie Nr 45/2016 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia
2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w terminie do dnia 10.06.2016 r.

Basen w maju
Pod koniec maja znów szykuje nam siê
d³ugi majowy weekend. 26.05 (czwartek)
bêdziemy œwiêtowaæ Bo¿e Cia³o. Zainteresowanych prac¹ w tym okresie naszej
miejskiej p³ywalni infromujemy, ¿e 26.05;
27.05; 28.05 basen czynny bêdzie od
godziny 14:00 do 21:00 (ostatnie wejœcie
19:45).
Kierownictwo basenu informuje tak¿e,
¿e 7 maja basen bêdzie czynny od godziny 15:00 do 22:00 (ostatnie wejœcie
20:45). Serdecznie zapraszamy.

PUP informuje
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza pracodawców do
wspó³pracy!
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza pracodawców do
wspó³pracy w zakresie zatrudniania osób
bezrobotnych zarejestrowanych w tut.
Urzêdzie w ramach realizowanych projektów finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W roku 2016 realizowane s¹ dwa projekty na ³¹czn¹ kwotê 1 682 084,60 z³:
1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER 2014-2020)
Program wspiera aktywizacjê osób m³odych poni¿ej 30 roku ¿ycia pozostaj¹cych bez zatrudnienia.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020)
Program wspiera aktywizacjê osób od 30
roku ¿ycia pozostaj¹cych bez zatrudnienia.
W ramach projektów w 2016 roku realizowane s¹ dzia³ania dla osób bezrobotnych wspieraj¹ce ich wejœcie lub powrót
na rynek pracy, takie jak:
- 6 miesiêczne sta¿e (w okresie odbywania sta¿u wyp³acane jest stypendium
w wysokoœci 997, 40 z³ netto oraz jest
mo¿liwoœæ zwrotu kosztów dojazdu) -

Kalendarz imprez w mieœcie

Maj
07.05 - Charytatywna Zumba z Dwójk¹; godz. 15-18 (sala przy ul. Matejki)
09.05 - Tydzieñ Bibliotek
14.05 - Festyn z “Trójk¹”
20.05 - Noc Muzeów
20.05 - 30.lecie Szko³y Podstawowej nr 4
28.05 - "STONOGA" - Ogólnopolski Turniej Zespo³ów Tanecznych
maj - "Chojnów inaczej" - wystawa fotograficzna Kamila Szlegiera
maj/czerwiec - Turniej Szachowy o Mistrzostwo Chojnowa

(Gim2)
(MBP)
(SP3)
(Muzeum)
(SP4)
(MOKSiR)
(MBP)
(MOKSiR)

Czerwiec
03.06 - Turniej Bryd¿a Sportowego Par
(MOKSiR)
04.06 - "BAMBINIADA" - Przegl¹d Piosenek Przedszkolnych
(MOKSiR)
04-05.06 - Dni Chojnowa
(MOKSiR)
08.06 - "Pasowanie na Czytelnika"
(MBP)
11.06. - Sp³yw kajakowy uczniów Gimnazjum nr 1
(Gim1)
18.06. - Sp³yw kajakowy open
(Gim1)
22.06. - "Bajki bez barier": fina³ projektu
(MBP)
czerwiec/lipiec - "Dorota Kozak-Rogala. Tkanina artystyczna i ceramika" - wystawa z okazji
Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego.
(Muzeum)

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

MOKSiR - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
GAZETA CHOJNOWSKA NR 09/857
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przewidziane dla 100 osób;
- 6 miesiêczne prace interwencyjne - przewidziane dla 15 osób;
W chwili obecnej przyjmowane s¹ wnioski
o zorganizowanie sta¿u dla osoby bezrobotnej z gwarancj¹ zatrudnienia po sta¿u
na minimum 3 miesi¹ce oraz wnioski
o organizacjê prac interwencyjnych.
Zapraszamy równie¿ osoby bezrobotne,
zarejestrowane w naszym Urzêdzie, do
aktywnego udzia³u w realizowanych przez
nas projektach i do skorzystania z oferowanych form wsparcia!
Osoby zarejestrowane w naszym Urzêdzie mog¹ sk³adaæ wnioski na:
- szkolenia indywidualne (w tym mo¿liwoœæ zwrotu kosztów dojazdu oraz pokrycia kosztów badañ lekarskich, preferowane bêd¹ kierunki, na które istnieje
du¿e zapotrzebowanie na rynku pracy oraz
z potwierdzeniem zatrudnienia po ukoñczonym szkoleniu), zaplanowane dla 17
osób;
- bony szkoleniowe (osoby do 30 roku
¿ycia mog¹ ubiegaæ siê o taki bon, stanowi on gwarancjê skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz op³acenie kosztów, które zos-
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tan¹ poniesione w zwi¹zku z podjêciem
szkolenia, maksymalny koszt bonu to
5000 z³, realizowane bêd¹ szkolenia
z gwarancj¹ zatrudnienia po ukoñczonym
szkoleniu) - dla 5 osób;
- bony na zasiedlenie (osoby do 30 roku
¿ycia mog¹ ubiegaæ siê o bon w zwi¹zku z podjêciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia³alnoœci gospodarczej poza miejscem dotychczasowego
za-mieszkania), zaplanowane dla 2
osób;
- jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej (maksymalna kwota,
o któr¹ mo¿na wnioskowaæ to 24 400 z³),
zaplanowane dla 32 osób.
Szczegó³owe informacje na temat realizowanych projektów oraz oferowanych
form aktywizacji mo¿na uzyskaæ u swojego doradcy klienta oraz na stanowiskach realizuj¹cych poszczególne instrumenty rynku pracy:
1. Szkolenia, bony szkoleniowe oraz œrodki na podjecie dzia³alnoœci gospodarczej, pok. nr 6 tel. nr 76/818 85 25 w. 26;
2. Sta¿e, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, pok. nr 3 tel. 76/818 85 25 w. 23.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. u¿yt. 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m2 po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej,
w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.

Cena wywo³awcza - 205 000,00 z³.
Wadium - 41 000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publicznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje siê
pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest
pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu
zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie
dotyczy drzew, których wiek nie przekracza
10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest
siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz z bram¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹
sieci infrastruktury technicznej - energetyczna i
kana-lizacyjna. Nabywca nieruchomoœci
gruntowej zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich dostêp
w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i
wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r. nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem 245 P,S - funkcja przemys³owa i sk³adowa.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 09/857

Przetarg odbêdzie siê w dniu 25.05.2016 r.
o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 18.05.2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dzie-

si¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2050,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21.05.2015 r,
drugi przetarg odby³ siê w dniu 10.11.2015 r.,
trzeci przetarg odby³ siê 19.01.2016r.,
czwarty odby³ siê 09.03.2016r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod nr tel. 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Jak co roku, miejskie obchody œwiêta
uchwalenia Konstytucji 3 Maja zainaugurowa³ koncert patriotyczny chojnowskiego Ogniska Muzycznego.
29 kwietnia w Sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej umuzykalnieni uczniowie wyst¹pili przed
liczn¹ publicznoœci¹ przypominaj¹c
znane polskie melodie, prezentuj¹c jednoczeœnie nabyte umiejêtnoœci.
Oficjalne uroczystoœci odby³y siê 3 maja,
przed po³udniem przy obelisku na ul.
Chmielnej. Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu, miasta i gminy, delegacje zwi¹zkowe - Zwi¹zek Kombatantów i by³ych WiêŸniów Politycznych RP,
Zwi¹zek Sybiraków, Zwi¹zek Weteranów, Zwi¹zek Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Zwi¹zek Strzelecki Rzeczpospolitej, Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego, partie polityczne, poczty sztandarowe placówek oœwiatowych oraz
mieszkañcy - upamiêtnili ten dzieñ sk³adaj¹c symboliczny pok³on twórcom pierwszej w Europie narodowej ustawy
zasadniczej.

- Wartoœci w niej zawarte sta³y siê fundamentem rozwoju polskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wolnoœæ wyznania,
równoœæ wobec prawa, tolerancja, podzia³ w³adzy, rz¹dy oparte na woli narodu - to najwa¿niejsze wartoœci, a naszym
obowi¹zkiem jest je zawsze respektowaæ
- mówi³ m.in. w swoim wyst¹pieniu burmistrz Jan Serkies. - Pragnê podziêkowaæ
wszystkim obecnym za patriotyczn¹ postawê. Pamiêtajmy o lekcjach p³yn¹cych
z historii koñca XVIII wieku. Doceniajmy
ka¿dy dzieñ w wolnej Polsce i wspólnie
budujmy jej znaczenie.
“Bóg Honor i Ojczyzna” - dewiza towarzysz¹ca naszym przodkom, jest wci¹¿
aktualna…
Chwil¹ ciszy uczczono tak¿e pamiêæ naszych lokalnych patriotów - porucznika
Jana Borysionka (zm. 15.01 br.) i poru-
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cznika Adama Kiernickiego (zm. 16.04.br.)
W samo po³udnie w koœciele pw. œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a odby³a siê
Msza œw. w intencji Ojczyzny koncele-

kiem ruszy³o ulicami miasta. Motocyklowa parada przejecha³a g³ównymi arteriami Chojnowa, potem po okolicznych,
gminnych miejscowoœciach. Met¹ by³o

browana przez ks. Dziekana Marka Osmulskiego i ks. Daniela Zaj¹ca.
- Dziêki wstawiennictwu Najœwiêtszej
Maryi Panny nasz kraj przez wieki doœwiadcza³ Jej opieki - mówi³ m.in. ks.
Osmulski nawi¹zuj¹c do obchodzonego
tego dnia œwiêta Matki Bo¿ej Królowej
Polski - Podziêkujmy Królowej Matce za
wstawiennictwo, za wsparcie w umacnianiu naszego kraju i proœmy o pokój w duchu sprawiedliwoœci i solidarnoœci.
Okolicznoœciowe kazanie, które wyg³osi³
ks. Daniel Zaj¹c nawi¹zywa³o do historii
narodu polskiego i patriotycznych postaw - naszych przodków oraz wspó³czesnych obywateli. Cytowane fragmenty "Potopu" przywo³ywa³y nie tylko narodow¹ przesz³oœæ, ale tak¿e jej religijny
wymiar, kiedy to 1 kwietnia 1656 roku
w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz, po cudownej obronie Jasnej Góry
w czasie potopu szwedzkiego, sk³ada
uroczyste œlubowanie i obiera Maryjê
patronk¹ narodu, oficjalnie nazywaj¹c J¹
Królow¹ Polski.
Godzinê póŸniej w koœciele pw. NPNMP
ks. Miros³aw Makowski odprawi³ eucharystiê w intencji motocyklistów, którzy
tego dnia zjechali do Chojnowa z ró¿nych stron naszego regionu.
Tu¿ potem oko³o 200 ¿elaznych rumaków, utworzy³o reprezentacyjny szyk i z hu-

centrum miasta, gdzie od godz. 15 odbywa³ siê festyn.
Muzycznie wype³ni³y go nazwiska, które
onegdaj zasila³y doskonale znane grupy
rockowo-bluesowe. Na pocz¹tek Blues
Power czyli Aleksander Mro¿ek (znany
ze wspó³pracy m.in. z Johnem Porterem
czy Izabel¹ Trojanowsk¹), basista Janusz
Niekrasz (ex-TSA) i perkusista Zenon
Wawrzynow (znany m.in. ze wspó³pracy
z Czes³awem Niemenem).
Z werw¹ gra³ tak¿e duet Darek Pietrzak
i Krzysztof Wa³ecki (ex-Oddzia³ Zamkniêty). Rockowo-bluesowe brzmienia
doskonale wpisa³y siê w motocyklowy
pejza¿.
Uzupe³nieniem majowego festynu by³a
gastronomia, dmuchany zamek dla dzieci
i bajkowe postacie witaj¹ce siê z najm³odszymi. Nie da siê jednak ukryæ, ¿e
najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y
siê maszyny, które w liczbie ponad 150,
wype³ni³y rynkow¹ przestrzeñ robi¹c
du¿o ha³asu i wielkie wra¿enie. Mo¿na
by³o z bliska podziwiaæ niezwyk³e pojazdy, porozmawiaæ z ich w³aœcicielami
i zrobiæ pami¹tkowe zdjêcia.
eg
Muzeum Regionalne
w Chojnowie

serdecznie zaprasza na

V Noc
w Muzeum
Tradycyjnie przygotowano
wiele atrakcji,
które bêd¹ czeka³y na
zwiedzaj¹cych

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

20 maja
od godz. 18.00
GAZETA CHOJNOWSKA NR 09/857

Z³ote Gody - 50 lat razem
Dwa piêkne jubileusze Z³otych Godów
odby³y siê 23 kwietnia w chojnowskim
Urzêdzie Stanu Cywilnego.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale "Za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie", z r¹k burmistrza
Jana Serkiesa, otrzymali tego dnia Pañstwo £ucja i Edward Stelmaszczyk
oraz Krystyna i W³adys³aw Marciniszyn.
- Jestem niezmiernie wzruszony, ¿e przypad³o mi w udziale spe³nienie tak mi³ego
i niecodziennego obowi¹zku celebrowania Z³otych Godów - mówi³ podczas uroczystoœci burmistrz. - Niecodzienna ta
uroczystoœæ jest przyk³adem zgodnego
i umiejêtnego wspó³¿ycia najmniejszej
komórki spo³ecznej, jak¹ jest rodzina.
Drodzy Jubilaci, ¿ycie, to ci¹g³y marsz.
Marsz do pracy, marsz z dnia na dzieñ
i marsz z teraŸniejszoœci w przysz³oœæ.
Ale nie zawsze ten marsz odbywa siê
w towarzystwie drugiej osoby. Czasem
mamy to szczêœcie, tak jak Wy, iœæ z kimœ
przez ¿ycie, a czasem los nas bezlitoœnie
od tej drugiej osoby oddziela. I dlatego
dobrze jest mieæ kogoœ bliskiego, z kim
mo¿na iœæ razem przez ¿ycie, kogoœ komu
mo¿na zaufaæ i na kim mo¿na polegaæ...
Zanim Jubilatów udekorowano medalami,
w ciep³ych s³owach dziêkowali sobie nawzajem za wieloletnie wsparcie, opiekê,
zrozumienie i przywi¹zanie.
- I przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko, aby
nasze ma³¿eñstwo by³o nadal szczêœliwe
i trwa³e - obiecywali sobie ma³¿onkowie.
Wzruszaj¹c¹ ceremoniê wieñczy³ szampan i serdeczne gratulacje od bliskich.
***

£ucja i Edward Stelmaszczyk

50 lat temu m³ody Edward przyjecha³
do Chojnowa s³u¿bowo. Zatrzyma³ siê
w hotelu, gdzie £ucja odwiedza³a
kole¿ankê. Tak siê poznali. Piêkna
£ucja od razu zauroczy³a ch³opaka.
W jej oczach, on te¿ mia³ w sobie coœ,
ale musia³ staraæ siê kilka miesiêcy, by
Lucia poczu³a, ¿e to TEN jedyny.
Po œlubie zamieszkali u jej rodziców,
po 10 latach, z dwójk¹ dzieci wyprowadzili siê "na swoje". Na œwiat przysz³a kolejna dwójka. Pañstwo Stelmaszczyk stworzyli wspania³¹ rodzinê
- kochaj¹cy siê rodzice i czworo dzieci
- dwóch synów i dwie córki. ¯ycie
p³ynê³o spokojnym rytmem. Pani

£ucja ca³e zawodowe ¿ycie przepracowa³a w Reniferze, a Pan Edward
g³ównie w budownictwie. Ich wspóln¹
pasj¹ by³o ogrodnictwo (lubili zajmowaæ siê dzia³k¹) i taniec (z upodobaniem chodzili na dancingi). Lata
mija³y niepostrze¿enie. Pañstwo Stelmaszczyk ¿yli w myœl zasady "zgoda
buduje, niezgoda rujnuje" i to chyba
jest ich recepta na dobre ma³¿eñstwo.
Dziœ ciesz¹ siê z 6 wnucz¹t i oczekuj¹
prawnucz¹t. Licz¹, ¿e przed nimi wiele

jeszcze wspólnych lat w gronie powiêkszaj¹cej siê rodziny.

Krystyna i W³adys³aw
Marciniszyn

Krysia i W³adek od dziecka mieszkali
w Dobroszowie. Znali siê, ale nie darzyli wyj¹tkow¹ sympati¹. Dopiero
kiedy W³adek wróci³ z wojska, m³oda,
piêkna Krystyna zwróci³a jego uwagê.
Przypadkowe spotkania, nieœmia³e
rozmowy, wymiana spojrzeñ - szybko
oboje zorientowali siê, ¿e coœ ich do
siebie przyci¹ga. Zaczêli czêœciej siê
spotykaæ, wiêcej rozmawiaæ, bli¿ej
poznawaæ. Zanim podjêli decyzjê o œlubie minê³y cztery lata. Sakramentalne
"tak" powiedzieli sobie w pe³nym przekonaniu, ¿e w³aœnie tworz¹ now¹ historiê swojego ¿ycia z wyj¹tkow¹, drug¹ osob¹.
Pierwsze dwa lata po œlubie spêdzili
dziel¹c mieszkanie z rodzicami Krystyny. Perspektywy na w³asne "M"
i pracê dawa³ Chojnów, dlatego, nie
zastanawiaj¹c siê d³ugo, przenieœli siê
do miasta. Decyzja by³a s³uszna. Oboje znaleŸli tu pracê - ona w Dolpakarcie, on w PBROL. Rozpoczêli w pe³ni
doros³e, samodzielne ¿ycie. Na œwiat
przysz³y dzieci - syn i córka. Dni wype³nia³a praca zawodowa i obowi¹zki
domowe. Wspólnie zajmowali siê
dwiema dzia³kami, latem wyje¿d¿ali na

rodzinne wczasy. Piêædziesi¹t lat ma³¿eñstwa minê³o niezauwa¿enie.
Dzieci s¹ ju¿ niezale¿ne, a ród powiêkszy³ siê o 3. wnucz¹t. Pañstwo Marciniszyn wierz¹, ¿e maj¹ przed sob¹
wiele jeszcze wspólnych lat i, ¿e nigdy
nie bêd¹ ciê¿arem dla bliskich.
Nie maj¹ recepty na zgodny zwi¹zek.
Twierdz¹ jednak, ¿e podstaw¹ jest
szczeroœæ, si³a i empatia.
Obu parom ¿yczymy zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci.
eg
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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Teatralny maraton
Jedenasta edycja Przegl¹du Teatralnego
"Silebia" przesz³a ju¿ do historii. Organizowany przez Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie
Przegl¹d ma na celu prezentacjê spektakli powstaj¹cych w ramach dzia³alnoœci domów i oœrodków kultury, szkó³,
placówek integracyjnych; ma byæ te¿
okazj¹ do promocji i rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego. I jest.
W tegorocznej edycji przegl¹du wziê³o
udzia³ 10 grup teatralnych m.in. z Chojnowa, Wa³brzycha, Boguszowa-Gorc,
Œwidnicy i Jeleniej Góry. Prezentacje
trwa³y siedem godzin. Mi³oœnicy teatru
mieli zatem kulturaln¹ ucztê. A po wystêpach d³ugo jeszcze konfrontowano amatorskie aktorstwo z uwagami zawodowców.
Wszystkie grupy zosta³y wysoko ocenione przez profesjonalne jury - p. Urszulê Fr¹szczak-Matyjewicz (instruktor
teatralny z Boles³awca) oraz p. Jacka
Paruszyñskiego (aktor Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze) i otrzyma³y nagrody- SILEBIE. Przyznano równie¿
dwie Nagrody AKTORSKIE dla Mai
Berezowskiej i Martyny £osiñskiej
(MA£Y ANTRAKT z MOKSiR Chojnów)
oraz Piotra Stachowskiego i Tymoteusz
Niewiadomskiego (RADOSNA SIÓDEMKA
- SP7 Jelenia Góra).

Najwa¿niejsze trofeum- NAGRODA
G£ÓWNA- powêdrowa³o w tym roku
do dwóch grup: MA£EGO ANTRAKTU (MOKSiR CHOJNÓW) za
spektakl "Królowa Œniegu" i do
TEATRU PIERROT (MDK ŒWIDNICA) za spektakl " Pan Walizka".
Gratulujemy!
Klasyfikacja szczegó³owa:
- Ma³y Antrakt, MOKSiR Chojnów - za
konsekwentne przeprowadzenie czystej
formy teatralnej w przedstawieniu,
- Teatr Pierrot, MDK Œwidnica - za wspania³e przedstawienie Pan Walizka.
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Nagrody aktorskie:
- Maja Berezowska i Martyna £osiñska
(Ma³y Antrakt) za wykonanie ról Kaja
i Gerdy w przedstawieniu Królowa Œniegu,
- Piotr Stachowski i Tymoteusz Niewiadomski (Radosna Siódemka) - za wykonanie ról ma³ego i du¿ego brzydkiego
kacz¹tka.

Nagroda Silebia:
- Ma³e Pche³ki, MOKSiR Chojnów - za
próbê zwrócenia uwagi na powrót do
œwiata legend i bajek, kszta³tuj¹cych
nasz¹ wyobraŸniê,

- Pche³ki, MOKSiR Chojnów - za oprawê plastyczn¹ i ekologiczne przes³anie,
- Antrakt, MOKSiR Chojnów - za
umiejêtn¹ emocjonaln¹ zabawê teatraln¹
wykonawczyñ,
- Radosna Siódemka, SP7 Jelenia Góra
- za urocze i sympatyczne przedstawienie
tematu innoœci i wyobcowania z grupy,
- Trema za Kurtyn¹, PG6 Wa³brzych za poruszenie i potraktowanie z humorem powa¿nych tematów, jakimi s¹
na³ogi w ¿yciu cz³owieka,
- Aja, SP3 Chojnów - za piêkny poetycki obraz teatru tañca,
- Ma³y Antrakt, MOKSiR Chojnów - za
konsekwentne i wyraziœcie przeprowadzon¹ formê teatraln¹,
- Teatr Pierrot, MDK Œwidnica - za wspania³e przedstawienie Pan Walizka,
- Teatr TS, MDK Œwidnica - za filozoficzne podejœcie do ¿ycia,
- Teatrzyk Trele Morele, MBP-CK Boguszów-Gorce - za wykreowanie magicznego i bajkowego œwiata na scenie.
opr. eg

Ma³y Antrakt jedzie
na TEATRRRA£KI!
MA£Y ANTRAKT dzia³aj¹cy przy chojnowskim MOKSiR zakwalifikowa³ siê na 16. Dzieciêco - M³odzie¿owe Konfrontacje Teatralne TEATRRRA£KI, które odbêd¹ siê w Jeleniej Górze 11 - 14.05.2016 r.
Przegl¹d skierowany jest do amatorskich grup dzieciêcych i m³odzie¿owych z Polski i Czech.
¯yczymy udanego wystêpu!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Szczêœliwy ten, kto mo¿e pracê zawodow¹
³¹czyæ z pasj¹. Do grona takich farciarzy
nale¿y chojnowianin Jacek Saja, wieloletni
pracownik Radia Plus Legnica - radiowiec
z powo³ania.
Gazeta Chojnowska - Od dziecka marzy³eœ o takiej w³aœnie pracy?
Jacek Saja - Absolutnie nie. Wczeœniej by³y
zapêdy aktorskie - egzaminy do PWST,
udzia³ w organizacji wroc³awskiego festiwalu teatrów amatorskich i wreszcie role na
teatralnych deskach. Spotkanie z radiem, to
by³ przypadek. Zaczyna³em i jestem w reklamie. Przechodzi³em kolejne szczeble. Szybko okaza³o siê, ¿e radio ma wiele stycznych
z aktorstwem. Praca g³osem, interpretacja,
"publicznoœæ", a nabyte umiejêtnoœci siê
przyda³y. Pomóg³ zapewne wyuczony
zawód, którego nazwa nie mieœci siê w ¿adnej rubryce - instruktor kulturalno-wychowawczy przygotowany do pracy re¿yserskiej
z aktorem amatorem - animator kultury. Nie
bez znaczenia jest tak¿e ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów i gadulstwo. Œmiejemy siê z przyjació³mi, ¿e p³ac¹ mi za gadanie ju¿ od 22 lat.

G.Ch. - P³ac¹ Ci zatem za Twoj¹ pasjê!
Co fajnego jest w tej profesji?
J.S. - Wszystko powinno siê robiæ z pasj¹, bo
inaczej bêdzie przykrym obowi¹zkiem. A w radiu …hmm: nieprzewidywalnoœæ - ka¿dy dzieñ
jest inny, mo¿liwoœæ spotkania ciekawych
ludzi. Fajne jest to, ¿e ta praca wymaga ci¹g³ego rozwoju i kreatywnoœci, ¿e uczy dyscypliny i ¿e wci¹¿ (nawet po 22 latach) wyzwala adrenalinê. To bardzo skrajny zawód wdziêczny i niewdziêczny. Wymaga wszechstronnoœci. Robi¹c materia³, nale¿y byæ przygotowanym do rozmowy nawet na tematy,
o których nie ma siê pojêcia. Trzeba umieæ
poprowadziæ rozmowê - zrêcznie formu³owaæ pytania, jeœli rozmówca jest ma³omówny, "wyci¹gaæ" treœciwe odpowiedzi,
a z tych obszernych wybieraæ sedno. Jednoczeœnie nale¿y dbaæ o jêzyk, który musi byæ
prosty (ale nie prostacki). Realizacja ka¿dej
audycji przynosi wiele satysfakcji.
G.Ch. - Ale bywaj¹ zapewne k³opotliwe,
kontrowersyjne, niewygodne tematy.
J.S. - To w³aœciwie codziennoœæ. Zachowanie obiektywizmu nie jest rzecz¹ prost¹ trzeba zdaæ siê na instynkt i wiedzê. K³opo-
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tliwe s¹ te¿ nag³e zaniki pamiêci. Zdarzaj¹
siê tzw. czarne dziury - np. wypada Ci z g³owy
nazwisko osoby, któr¹ dobrze znasz. Tu, jak
w ¿yciu: z dystansem do siebie i z szacunkiem
do innych. Najtrudniejsze s¹ chyba relacje
na ¿ywo. (… ju¿ nied³ugo z Dni Chojnowa)

Kiedy zapala siê czerwona lampka i suwak
idzie w górê, czasem wszystko zawodzi dykcja, oddech, pamiêæ. A nie ma tu miejsca
na poprawienie siê, na monta¿. Istnieje
tak¿e ryzyko ¿e nasz rozmówca, który jest
zestresowany, powie coœ nieodpowiedniego
lub o czymœ zapomni. Trzeba ratowaæ sytuacjê i dopiero po wszystkim schodzi z nas powietrze, spiêcie i koncentracja. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e po 20 latach pracy nie ma ju¿
tremy, zdenerwowania, ale tak nie jest. Choæ
doœwiadczenie pomaga. Mimo to, a mo¿e
dziêki temu, praca w radiu daje codzienne
ma³e sukcesy - uda³o siê przeprowadziæ fajn¹ rozmowê, zmontowaæ dobrze jakiœ materia³… Oczywiœcie pojawiaj¹ siê tak¿e pora¿ki,
ale czy sukces czy pora¿ka - obie te rzeczy
mobilizuj¹. I chyba mnogoœæ wszystkich tych
doœwiadczanych wra¿eñ daje ci¹gle frajdê.
G.Ch. - Niew¹tpliwie praca w mediach
jest niezwykle interesuj¹ca i du¿o mo¿na
by mówiæ o ciekawych ludziach, zdarzeniach… Mo¿esz w pamiêci wyszukaæ jedn¹
historiê, któr¹ uznajesz za wyj¹tkow¹?
J.S. - Relacjonowaliœmy na ¿ywo wizytê w Legnicy papie¿a Jana Paw³a II. W momencie
po¿egnania, przedostaliœmy siê jakimiœ bokami na lotnisko sk¹d papie¿ odlatywa³ œmig³owcem. Zainstalowaliœmy siê na platformie
po nag³oœnieniu. Kolega na dole, ja na górze,
wyposa¿eni w ówczesny sprzêt do relacji skrzynkê akumulatorow¹, kolorowe kable,
mikrofon przypominaj¹cym krótkofalówkê...
Nie zdawaliœmy sobie sprawy, ¿e mogliœmy
kojarzyæ siê z zamachowcami. Dla patroluj¹cych teren policjantów ewidentnie wygl¹daliœmy bardzo podejrzanie. W trakcie relacji
wywi¹za³a siê gor¹czkowa dyskusja, któr¹
stara³ siê uspokoiæ mój kolega. Ja skupiony
na przekazywaniu informacji z po¿egnania
Papie¿a, nie do koñca wiedzia³em co dzieje
siê na dole. K¹tem oka widzia³em zdenerwowanych ludzi w mundurach, jeden z nich
wymachiwa³ broni¹, kolega rozpaczliwie
krzycza³ "dajcie mu dokoñczyæ relacjê"- sytuacja wygl¹da³a bardzo powa¿nie. Mimo to
nie przerwa³em, nie wiedz¹c nawet, czy
w eterze nie s³ychaæ k³ótni, do tego odg³o-

sów silnika œmig³owca i g³oœno bij¹cych,
dzwonów. Dziœ œmiejemy siê z tego, ale
ró¿nie mog³o siê to skoñczyæ. Informacja
o wylocie Ojca œw. na szczêœcie dotar³a do
s³uchaczy bez zak³óceñ, a po jej zakoñczeniu
uda³o siê na spokojnie wyjaœniæ ca³e nieporozumienie.
G.Ch. - Móg³byœ teraz zmieniæ zawód?
J.S. - By³y jakieœ propozycje, pomys³y,
w³asna dzia³alnoœæ. Zawsze jednak dotyczy³y pokrewnych profesji. Czasami chcia³oby siê zmieniæ miejsce, perspektywê, podpatrzeæ, jak pracuj¹ inni, nauczyæ siê czegoœ
nowego. Takie przemyœlenia dotycz¹ pewnie
wiêkszoœci - ka¿dy, kiedyœ, jakoœ - chcia³
zmieniæ pracê. Ale minê³o i nie ¿a³ujê …
G.Ch. - Poza radiem, masz inne pasje?
J.S. - Wiele satysfakcji daje mi konferansjerka, która w jakimœ stopniu zaspokaja
moje aktorskie ambicje. W wolnym czasie
jednak, najchêtniej wybieram ³owiectwo nies³usznie napiêtnowan¹ pasjê, o której etycznych i przyrodniczych walorach móg³bym
rozmawiaæ godzinami. Dla mnie obcowanie

z przyrod¹, doœwiadczanie rytmu dnia natury,
to higiena psychiczna, idealna forma relaksu,
regeneracji i BYCIA. Moment poci¹gania za
spust jest najmniej przyjemny, zdarza siê
rzadko i w uzasadnionych sytuacjach.
Lubiê te¿ gotowaæ, wêdkowaæ i lubiê konie,
mi³oœci¹ do których zarazi³a mnie ¿ona.
G.Ch. - Radiowe marzenie?
J.S. - Nie zastanawia³em siê nad tym. Nigdy
nie mia³em zapêdów do robienia kariery.
"Woda sodowa" mi nie grozi. Z du¿¹ pokor¹
i samokrytyk¹ podchodzê do tego, co robiê.
Codziennoœæ jest na tyle atrakcyjna, nieprzewidywalna …, a poza tym ¿ona, troje dzieci,
las - nie mam czasu ;-) Nie … nie mam
radiowych marzeñ.
G.Ch. - Czego ¿yczy siê radiowcom?
J.S. - Hmm… Zwykle w polskiej tradycji
chcemy, ¿eby coœ siê po³ama³o - maturzystom
¿yczymy po³amania pióra, kolarzom - kó³,
myœliwym - strzelby, wêdkarzom - "kija"…
Radiowcom bêdziemy chyba ³amaæ mikrofon. Na powa¿nie - ciekawych ludzi i sytuacji, dziêki którym wci¹¿ bêdzie mo¿na siê uczyæ.
G.Ch. - Dziêkuj¹c zatem za rozmowê, ¿yczymy wielu interesuj¹cyh, inspiruj¹cych i niezapomnianych wydarzeñ.
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Maroko w Chojnowie

Dziêki cyklicznym spotkaniom organizowanym przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, chojnowianie maj¹ okazjê zwiedzaæ ró¿ne ciekawe zak¹tki œwiata nie
ponosz¹c na to ¿adnych wydatków.
Wszystko to za spraw¹ ciekawych prelegentów zapraszanych do biblioteki, prezentuj¹cych fotografie, a czasem tak¿e
pami¹tki przywiezione z dalekich podró¿y. Do tej pory tym sposobem i w towarzystwie takich znamienitych podró¿ników
jak np. Wojciech Drzewicki, Mateusz
Meserszmit czy Henryk Marsza³ek,
podró¿owaliœmy m.in. do Tajlandii,
Iranu, Indonezji, a tak¿e na mroŸny
Spitsbergen oraz nie mniej zimn¹ Grenlandiê. Tym razem w pasjonuj¹c¹ podró¿
do gor¹cego Maroka zabra³ nas Jaros³aw
Miros³awski, podró¿nik z Boles³awca.
Ogl¹daj¹c slajdy prezentowane w trakcie

spotkania, wspólnie odwiedziliœmy takie
miasta jak port Essaouira, Meknes, niesamowity Fez oraz s³ynny Marakesz
z placem Jemaa el Fna. Oprowadzaj¹c nas
po ka¿dej z tych miejscowoœci, pan Jaros³aw snu³ niezwykle barwn¹ opowieœæ
o ¿yciu mieszkañców oraz ciekawej roœlinnoœci tego egzotycznego dla nas kraju,
po³o¿onego w pó³nocno-zachodniej Afryce
nad Oceanem Spokojnym i Morzem Œródziemnym. Wspiêliœmy siê tak¿e na D¿abal Tubkal, najwy¿szy szczyt Atlasu Wysokiego, którego wysokoœæ to a¿ 4167 m
n.p.m. ¯ywa gestykulacja prelegenta,
p³ynna opowieœæ przeplatana anegdotami
z wyprawy oraz zdjêcia wspaniale oddaj¹ce piêkno kraju i codziennoœæ Marokañczyków, sprawi³y, ¿e pó³toragodzinna prelekcja minê³a szybko niczym
mgnienie, a ostatni slajd ukazuj¹cy wi-

Przyjêcie dla Królowej Ksi¹¿ki
23 kwietnia, w Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, Wroc³aw rozpocz¹³ roczn¹ kadencjê jako Œwiatowa
Stolica Ksi¹¿ki UNESCO. Na ten
dzieñ zaplanowano liczne inicjatywy
zwi¹zane z promocj¹ ksi¹¿ki i czytelnictwa. Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we
Wroc³awiu zaprosi³a wszystkie dolnoœl¹skie biblioteki publiczne do uczestnictwa w „Przyjêciu dla Królowej
Ksi¹¿ki”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie przy³¹czy³a siê do akcji i tego
dnia bibliotekarki z Dzia³u dla Dzieci
i M³odzie¿y zaprosi³y m³odych czytelników wraz z rodzicami na niecodzienne przyjêcie, które zaplanowano na
godz.12:00. Wczeœniej, bo od godz.
11:00, dzieci przy aktywnej pomocy
rodziców oraz pañ bibliotekarek
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uk³ada³y ¿yczenia dla Królowej Ksi¹¿ki. Wypisywa³y je na ogromnych,
maj¹cych kszta³t otwartej ksiêgi kartkach, które w³asnorêcznie ozdabia³y
rysunkami i wyklejankami. Czego
mo¿na ¿yczyæ szanownej Królowej? wielu czytelników, interesuj¹cej treœci,
zaciekawionych odbiorców, tego, by
Ciê po ok³adce nie oceniali i czerpali
z Ciebie wiedzê, byœ d³ugo s³u¿y³a
ludziom.
Tu¿ przed po³udniem dzieci wraz z opiekunami wysz³y przed bibliotekê, by
w samo po³udnie wykrzyczeæ Królowej
Ksi¹¿ce ¿yczenia. Tym samym m³odzi, m³odsi i najm³odsi Dolnoœl¹zacy
wspólnie i o tej samej porze przywitali
Œwiatow¹ Stolicê Ksi¹¿ki UNESCO.
Po ¿yczeniach przysz³a pora na wspania³e przyjêcie. Tym samym czytelnia
za spraw¹ czarów dobrych Wró¿ek:
Marzeny Luty, Agnieszki Tworzyd³o
i Gra¿yny Stefanickiej, przemieni³a siê
w królewsk¹ jadalniê z bogato zastawionym sto³em. Jad³a i napojów starczy³o
dla wszystkich, a uœmiechniête buŸki
milusiñskich, to najlepszy dowód na
to, ¿e przyjêcie dla Królowej Ksi¹¿ki
by³o ze wszech miar udane.

dok chmur pod lec¹cym do Berlina samolotem, wywo³a³ zdziwienie na twarzach
s³uchaczy: “to naprawdê ju¿ koniec?!”
Prelekcja by³a interesuj¹ca tak¿e dlatego, ¿e podró¿nik zwiedza³ Maroko na
w³asn¹ rêkê. Podró¿uj¹c wspólnie z koleg¹, nie korzysta³ z us³ug biur podró¿y.

Dziêki temu zobaczyli ten kraj od trochê
innej strony, ni¿ pokazuj¹ foldery turystyczne. Z takiej formy podró¿owania
korzystaj¹ ju¿ od oœmiu lat i oprócz Maroka przemierzyli m.in. Bu³gariê, Krym,
Uzbekistan, Armeniê i Turcjê.
Na zakoñczenie prowadz¹ca spotkanie
El¿bieta Izworska wspólnie z dyrektor
MBP Barbar¹ Landzberg podziêkowa³y
mi³emu goœciowi za ciekawy wyk³ad
i wyrazi³y nadziejê, ¿e powróci do Chojnowa z kolejnymi, równie ekscytuj¹cymi
prelekcjami.
Margot Stel

D
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Prowadzona od lat doroczna, œwiatowa akcja Dnia
Ziemi ma na celu promowanie postaw ekologicznych
i uœwiadomienie politykom oraz obywatelom, jak
kruchy jest ekosystem naszej planety.
Z takim przes³aniem 22 kwietnia najm³odsi mieszkañcy
naszego miasta - chojnowskie przedszkolaki - wêdrowa³y
ulicami z has³ami i okrzykami propaguj¹cymi troskê
o œrodowisko.
Wczeœniej, w swoich placówkach dzieci wziê³y udzia³
w zajêciach dydaktycznych, plastycznych i tanecznych poœwiêconych Ziemi.
Tego dnia, mimo ma³o sprzyjaj¹cej pogody, przedszkolaki przemaszerowa³y ulicami miasta donoœnie
(przy u¿yciu grzechotek oraz ko³atek) i barwnie (w zielonych strojach, z kolorowymi transparentami) obwieszcza³y wszem i wobec Œwiêto Ziemi.
"O ziemiê dbamy, bo j¹ kochamy!", "Oka¿ kulturê i dbaj
o naturê!", "Oszczêdzaj wodê!" - has³a dotar³y nawet
do miejskich w³adz. Fina³em akcji by³o spotkanie z burmistrzem. Dzieci przekaza³y idee, a burmistrz - dla
wszystkich - cukierki.
W myœl powiedzenia "czym skorupka za m³odu nasi¹knie tym na staroœæ tr¹ci", mamy nadziejê, ¿e zasady
poznane tego dnia procentowaæ bêd¹ w niedalekiej
przysz³oœci, a ekologiczny przekaz najm³odszych,
dotar³ tak¿e do doros³ych.
eg

Margot Stel
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Dzieñ pe³en wra¿eñ - œwiêtowaliœmy "Koperniki" w LO
21 kwietnia, w naszej szkole, z okazji
Dnia Patrona odby³a siê uroczystoœæ ku
czci Miko³aja Kopernika.

Uczniowie klas I-II pod opiek¹ profesor
Agnieszki Robak przygotowali monta¿
s³owno-muzyczny prezentuj¹cy sylwetkê
geniusza z Torunia.
Us³yszeliœmy równie¿ kilka ciekawostek
z dziedziny astronomii - wiedzy nigdy
nie za du¿o! Na koniec, ku pamiêci twórcy
teorii heliocentrycznej, nauczycielom
naszej szko³y zosta³y wrêczone nagrody "Koperniki". Nauczyciele byli nagrodzeni w kategoriach: Ocean Spokoju, Do
Rany Przy³ó¿, Szwajcarski Zegarek,
Sokole Oko.

Kolejn¹ atrakcj¹ dnia by³y wyk³ady przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Wroc³awskiego, które rozpoczê³y
siê prelekcj¹ "Ignacy Domejko - wybitny
geolog na obczyŸnie". Wszyscy uczestnicy zajêæ, w tym uczniowie Gimnazjum
Nr 1 i Gimnazjum Nr 2, z zainteresowaniem s³uchali wyk³adu dr. Wojciecha
Drzewickiego i ogl¹dali prezentowane
przez niego fotosy.
Po krótkiej przerwie powia³o groz¹.
Rozpocz¹³ siê wyk³ad dr. Roberta
NiedŸwieckiego "Rekiny. Œrodowisko
¿ycia i historia rozwoju". Czy wiecie, ¿e
zêby rekinów u³o¿one s¹ w grupowych
rzêdach (nawet 50) i odrastaj¹ im przez
ca³e ¿ycie? ¯ar³acze mog¹ wymieniaæ
w ci¹gu ¿ycia 35 000 zêbów!
"Geologia w kadrze, czyli obiekty geoturystyczne, jako sceneria filmów" wyk³ad
dr Jolanty Muszer by³ szczególnie interesuj¹cy dla grupy licealistów z profilu
dziennikarskiego. Poznali oni sposoby
mistyfikacji planu filmowego, pozoruj¹cego konkretne plenery opisane w scenariuszu. Czy wiecie, ¿e ostatnia ekranizacja powieœci dla m³odzie¿y Henryka
Sienkiewicza w wiêkszoœci "afrykañskich ujêæ" filmowana by³a w Polsce w okolicach £eby i na Pustyni B³êdowskiej?
Oprócz zajêæ wyk³adowych uczniowie
liceum i gimnazjaliœci mieli zajêcia praktyczne. Czêœæ z nich poznawa³a tajniki
i techniki p³ukania z³ota, pod okiem
i opiek¹ naukow¹ dr. hab. Antoniego
Muszera. Inni m³odzi przyrodnicy zapoznawali siê z "Kolorowym œwiatem mine-

Promujemy szko³ê!
W pi¹tek, 22 kwietnia, w Gimnazjum nr 2,
a wczeœniej 18 marca w Gimnazjum nr 1
odby³y siê Targi Edukacyjne, podczas
których uczniowie mogli zapoznaæ siê
z ofert¹ szkó³ ponadgimnazjalnych. Nie
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mog³o na nich zabrakn¹æ przedstawicieli
Powiatowego Zespo³u Szkó³. Uczestnicy
targów mieli okazjê porozmawiaæ z uczniami Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Technikum Hotelarskiego, Technikum Mechanicznego, oraz Technikum ¯ywienia
i Us³ug Gastronomicznych, a tak¿e zapoznaæ siê z materia³ami promocyjnymi
placówek, na których przedstawiono urozmaicon¹ ofertê. Powiatowy Zespó³ Szkó³
zaprezentowa³ na Targach Edukacyjnych w Chojnowie bardzo zró¿nicowan¹
ofertê edukacyjn¹, wiêc z pewnoœci¹ ka¿dy
znajdzie w niej coœ dla siebie.
Sandra Olejnik

ra³ów pod mikroskopem". Widoki by³y
urzekaj¹ce i jakby nie z tej ziemi. Niektórzy szczêœciarze wyp³ukali w szkolnym
parku drobinki z³ota (oczywiœcie ze
sztucznego "z³otonoœnego" zbiornika),
ale licz¹ siê przecie¿ technika i dobra
zabawa.

Mamy nadziejê, ¿e takie spotkania odbêd¹ siê jeszcze wielokrotnie! Tak wiele
siê nauczyliœmy i zobaczyliœmy.
- To by³o cenne doœwiadczenie dla obu
stron - podsumowa³ wizytê dr Wojciech
Drzewicki, chojnowianin, znany tak¿e
naszym mieszkañcom jako globtroter
i wspania³y gawêdziarz - Wszyscy mamy
nadziejê, ¿e wizyta pracowników wy¿szej
uczelni w Chojnowie, zaowocuje dalsz¹
wspó³prac¹ i wpisze siê w kanon corocznych spotkañ z nauk¹ w Powiatowym
Zespole Szkó³.
Dziêkujemy naszym uczonym Goœciom
i zapraszamy do chojnowskiego LO
w przysz³ym roku.
Niech ¿yj¹ "Koperniki"!
pzs

Stacja
Kontroli Pojazdów
przy Powiatowym Zespole Szkó³
w Chojnowie, ul. Witosa 1

zaprasza
na bezp³atn¹
kontrolê i regulacjê
œwiate³ pojazdu
okres promocji
04-28.05 2016r.
tel.
570 885 118
9

Przypominajka"
- 7 maja o godz. 11.00
serdecznie zapraszamy
na wydarzenie p³ywackie
"30 km na 30-lecie"!
Œwiêtujemy Dzieñ Ziemi, czyli moda ekologiczna w SP4!

22 kwietnia odby³a siê fantastyczna ekoimpreza po³¹czona z konkursem na najciekawsz¹ modê ekologiczn¹, zorganizowana przez panie B. Mormul i A. Bijak.
W ten sposób zaakcentowaliœmy, ¿e bliskie
nam s¹ dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska naturalnego. Uczniowie wszystkich klas w³o¿yli du¿o wysi³ku w przygotowanie oryginalnych strojów i pomys³owych wystêpów. Ró¿norodnoœæ kostiumów i rekwizytów z materia³ów recyklingowych, a tak¿e hase³, wierszy i piosenek
ekologicznych utrudni³a zadanie jury, które
w efekcie koñcowym wszystkim klasom
przyzna³o najwy¿sze wyró¿nienia!
Ku rozwojowi czytelnictwa… dofinansowanie dla SP4!
SP4 zosta³a zakwalifikowana do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa", którego koordynatorem w szkole jest p. E. Rusiecka. Mo¿emy
liczyæ a¿ na 12 tysiêcy z³! Z pewnoœci¹ tak
wysoka kwota pozwoli na wyposa¿enie
bibliotecznych pó³ek w pozycje, poœród
których ka¿dy, choæby najbardziej wybredny czytelnik, znajdzie coœ dla siebie.
Sukcesy naszych uczniów w Miêdzyszkolnej
Olimpiadzie Jêzyka Angielskiego
i Niemieckiego
28 kwietnia okaza³ siê szczêœliwym dniem
dla mi³oœników, a zarazem "znawców"
jêzyków obcych z SP4. Wœród 70 uczestników konkursu zorganizowanego przez
SP3, to w³aœnie nasi uczniowie zdobyli
laury w dwóch kategoriach, zajmuj¹c pierwsze miejsca. W kategorii klas IV, pierwszym laureatem zosta³ Hubert Kupczyñski,
zaœ w kategorii klas VI - Micha³ Janusz.
W grupie pi¹toklasistów, reprezentant SP4
Miko³aj Wo³oszyn uplasowa³ siê na równie
znakomitym II miejscu.
Triumf uczniów SP4 podczas IV Gimnazjady Wioœlarskiej
Nasze dru¿yny - dziewczêca i ch³opiêca
nie mia³y sobie równych podczas IV Gimnazjady Wioœlarskiej zorganizowanej 27
kwietnia przez Gimnazjum nr 1 w Choj-
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SP 4 news
nowie. Oba zespo³y zajê³y najwy¿szy stopieñ podium w kategorii szkó³ podstawowych. Dwie pozosta³e grupy reprezentuj¹ce SP4 dzielnie walcz¹c otrzyma³y
wyró¿nienie. Poza sukcesami dru¿ynowymi, nasi uczniowie zaznaczyli swoj¹ obecnoœæ równie¿ indywidualnie. W kategorii
ch³opców I miejsce zdoby³ Micha³ Janusz,
zaœ wœród startuj¹cych dziewcz¹t najlepsz¹
zawodniczk¹ okaza³a siê Julia Zieleñ.
Z wizyt¹ "W kraju Mieszka I" podczas IV
Biesiady Historycznej
28 kwietnia nasi uczniowie oraz mili goœcie z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Chojnowie byli uczestnikami Biesiady Historycznej nawi¹zuj¹cej do okresu panowania
pierwszego historycznego w³adcy - Mieszka I.
Organizatorki przedsiêwziêcia - panie M.
Cieœla i B. Wawrzeñczyk wraz z grup¹
uczniów przygotowa³y dla swej publicznoœci
liczne atrakcje, trafiaj¹ce w gusta najm³odszego oraz trochê starszego widza. Wœród
nich wymieniæ mo¿emy przedstawienie
kukie³kowe, wystêp zespo³u "T-raperzy
znad Wis³y", konkurs wiedzy dla reprezentantów klas oraz konkurencje, w jakich
mieli okazjê siê ze sob¹ zmierzyæ, m.in.
œredniowieczny taniec, czy oddzielenie
grochu od fasoli.
Wartoœciowe spotkania w ramach projektu
"Bajki bez barier"

Klasa IIb wraz z wychowawc¹ p. D. Chopkowicz systematycznie odwiedza MBP,
gdzie realizuje projekt "Bajki bez barier",
którego g³ównym celem jest poprawa funkcjonowania osób z niepe³nosprawnoœci¹
poprzez szerzenie wiedzy na temat ró¿nych
rodzajów niepe³nosprawnoœci. Uczniowie
maj¹ okazjê zdobyæ te cenne wiadomoœci
poprzez czytanie bajek psychoedukacyjnych. 21 kwietnia odby³o siê przedostatnie
ju¿ spotkanie, podczas którego klasa IIb
dowiedzia³a siê, z jakimi problemami borykaj¹ siê osoby z zaburzeniami mowy oraz
niedos³uchem. Po przeczytaniu bajek, jak
zawsze dla uczniów zosta³y przygotowane
ciekawe zajêcia nawi¹zuj¹ce do poruszonej
w tekœcie problematyki. Tym razem drugoklasiœci wykonywali prace plastyczne
oraz uczestniczyli w licznych zabawach
logopedycznych i kszta³tuj¹cych wra¿liwoœæ s³uchow¹.

Sukces uczennic
Gimnazjum nr 1
w ogólnopolskim konkursie
polonistycznym!
W marcu bie¿¹cego roku uczniowie
Gimnazjum nr 1 wziêli udzia³ w ogólnopolskim konkursie, pod nazw¹ ,,Stypendiada Polonistyczna", zorganizowanym przez Firmê Edukacyjn¹ "Orze³".
Konkurs przebiega³ w trzech kategoriach tematycznych: czytelniczej, ortograficznej i literackiej. Mia³ on na celu propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie
motywacji czytania, popularyzacjê twórczoœci wybranych pisarzy, sprawdzenie
znajomoœci zasad ortograficznych i umiejêtnoœci ich zastosowania oraz umiejêtnoœci pos³ugiwania siê ró¿nymi formami wypowiedzi pisemnej.
Mi³o jest nam zakomunikowaæ, ¿e ju¿
po raz drugi uczennica kl. IId naszej
szko³y - Marta Zatwarnicka zdoby³a
maksymaln¹ liczbê punktów w konkursie ortograficznym ,,Ortograf" i tym
samym zajê³a I miejsce w Polsce!!!
Warto przypomnieæ, ¿e Marta jest równie¿ ubieg³oroczn¹ zdobywczyni¹ tytu³u
Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej
w kategorii szkó³ ponadpodstawowych.
Na pochwa³ê i s³owa uznania zas³uguje
tak¿e Katarzyna Mazurkiewicz z kl. II c,
która za swoj¹ pracê pisemn¹ w formie
listu otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie
literackim ,,Polonus".
Obu laureatkom serdecznie gratulujemy
wysokich wyników i ¿yczymy dalszych
sukcesów!!!

Za organizacjê i prawid³owy przebieg
Stypendiady 2015/2016 odpowiedzialne
by³y panie polonistki: M. Inglot, E. Wo³oszyn i K. Dominiak
gim1
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Nasi w Toruniu
Z czym kojarzy nam siê Toruñ? Oczywiœcie z przepysznymi piernikami oraz wielkim astronomem Miko³ajem Kopernikiem.
Dla niektórych jednak, to miasto nad Wis³¹
jest przede wszystkim z³otym okresem
zespo³u Republika. Od kilkunastu lat
w miejscowym klubie muzycznym "Od
Nowa" odbywaj¹ siê coroczne zloty fanów
s³ynnej czwórki. Na tak¹ eskapadê, po raz
kolejny, zdecydowa³o siê dwóch chojnowian: Piotrek i Bogdan Misikiewicz. Od
zawsze s¹ zagorza³ymi fanami twórczoœci
Grzegorza Ciechowskiego – lidera grupy
Republika. Co roku zlot ma temat przewodni. Na 2016 przypad³ – "Warszawa".
Dlaczego? Wszystko za spraw¹ niezwyk³ego
goœcia tej imprezy Mony Mur – niemieckiej
gwiazdy rocka gotyckiego. W³aœnie w naszej
stolicy, w latach 90 – tych Grzegorz
Ciechowski zrealizowa³ nagrania tej
wokalistki. P³yta mia³a mieæ premierê
dopiero w tym roku.

Koncertowo (oprócz M.M) by³o ciekawie.
Zagrali m.in: Bruno Schulz, Tomek Lipiñski z zespo³em, S³awek Ciesielski z zespo³em Eurazja. Fani mogli sprawdziæ swój
wokal w konkursie karaoke, w repertuarze
Republiki. Odby³a siê te¿ licytacja samochodu, który nale¿a³ do Ciechowskiego.
Walka o Merkurego Sable rocznik 1996
by³a zaciêta. Szczêœliwy nabywca "wybuli³"
3,5 tysi¹ca. Z zapowiadanych goœci, nie zawiod³a Ma³gorzata Potocka wraz z Weronik¹
Ciechowsk¹ – córk¹ Grzegorza. Pogawêdki
mo¿na by³o uci¹æ z menad¿erami Republiki:
Andrzejem Ludewem i Jerzym Tolakiem.
Z muzyków zespo³u stawili siê: Zbyszek Krzywañski – gitara, basista Pawe³ Kuczyñski
i perkusista – S³awek Ciesielski.
W tym roku mija 35 lat od za³o¿enia Republiki.
Szykuje siê wiêc ma³y wysyp ksi¹¿ek o tym
zespole. Zapewniali o tym dziennikarze muzyczni: Leszek Gnoiñski i Piotr Stelmach.
A propo`s ksi¹¿ek. Podczas zlotu by³y obecne
dwie pozycje "Gdzie oni s¹" i "My lunatycy

czyli rzecz o Republice". W obu mo¿na znaleŸæ rozdzia³y o naszych chojnowskich braciach. To prze³o¿y³o siê na ¿niwa autografów i sesje zdjêciowe. Trzeba dodaæ, ¿e
specjalnie na ten wyjazd zosta³y przygotowane w Chojnowie, materia³y promocyjne i p³yty z dyskografii Piotrka Misikiewicza. Rozesz³y siê jak ciep³e bu³eczki.
Wycieczka do Torunia by³a bardzo owocna. Chojnów na mapie republikañskiej nie
jest ju¿ miejscem anonimowym. Czy zew
natury objawi siê u chojnowskich fanów azymutem w sierpniu na Tczew? Czas poka¿e.
pm

Lucjan Sagan. Guma - szlachetna fotografia
W Muzeum Regionalnym mo¿na obejrzeæ bardzo ciekaw¹ wystawê poœwiêcon¹ jednej z klasycznych technik fotograficznych, jak¹ jest tak zwana guma.
Jej nazwa bierze siê od gumy arabskiej
(gummi arabicum), jednego ze sk³adników u¿ywanych do jej wykonywania.
Pocz¹tki tej techniki siêgaj¹ po³owy XIX
wieku. Wówczas jeden z francuskich
chemików zaobserwowa³, ¿e guma arabska w po³¹czeniu z dwuchromianem potasowym lub amonowym ma w³aœciwoœci
œwiat³oczu³e. Pierwsze odbitki wykonane
t¹ technik¹ powsta³y ju¿ w 1855 roku,
ale pierwsz¹ licz¹c¹ siê wystawê tego
typu fotografii zorganizowa³ w roku 1898
Francuz Robert Demachy. Technika ta
wkrótce znalaz³a licznych entuzjastów.

Do najbardziej licz¹cych siê oœrodków
nale¿a³a Francja, Szwajcaria, Anglia
i Austria, a w³aœciwie Wiedeñ. Polacy
zaznajomili siê z t¹ technik¹ po raz pierwszy na wystawie œrodowiska wiedeñskiego, pokazanej w 1900 roku we Lwowie. Pierwszym polskim gumist¹ by³
Joachim Traczyk, który pokaza³ swoje
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prace w 1902 roku na wystawie w Krakowie. Wœród pionierów i wybitnych
twórców pos³uguj¹cych siê t¹ technik¹
byli: Henryk Mikolsach, Józef Œwitkowski, Witold Dederko, Jan Bu³hak,
Janina Mierzecka. Jednym z najwybitniejszych powojennych twórców by³
Henryk Rogoziñski, specjalizuj¹cy siê
w tak zwanej gumie jednowarstwowej,
w której tworzy³ niezwykle nastrojowe
pejza¿e. Od pewnego czasu t¹ technik¹
w Polsce zainteresowa³a siê spora grupa
fotografików, niektórzy mówi¹ wrêcz o jej
renesansie, co wydaje siê jednak nieco
przesadzonym twierdzeniem. Na pewno
jest to technika bardzo skomplikowana
i czasoch³onna, a tak zwane imponderabilia decyduj¹ o tym, ¿e odbitki s¹ zupe³nie unikatowe, nie podobne jedna do
drugiej.
Wystawê, na któr¹ sk³ada siê ponad 60
prac, udostêpni³a El¿bieta Hoñdo-Sagan.
Znalaz³y siê na niej tematy typowe dla
malarstwa i fotografii: widoki miast, nastrojowe pejza¿e, portrety i martwe natury,
wykonane z regu³y skomplikowan¹ i czasoch³onn¹ technik¹ barwnej gumy wielowarstwowej.
Wernisa¿ wystawy zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹ ¿ona twórcy, która doskonale zna
tê technikê, mog³a zatem wyjawiæ chêtnym tajniki tworzenia gumy. Praktycznie
proces ten objaœnia³ dyrektor muzeum
Jerzy Janus, który sam ¿ywo interesuje
siê “szlachetn¹ fotografi¹”.

Wystawa potrwa do koñca maja.
Serdecznie zapraszamy
do jej zwiedzenia.
muz
LUCJAN SAGAN (1937- 2012 r.)
urodzi³ siê w Kawêczynie w obecnym
województwie œwiêtokrzyskim. W latach 1956-1961 studiowa³ na Uniwersytecie Wroc³awskim prawo. Zrezygnowa³ jednak z wykonywania zawodu
na rzecz sztuki. W 1973 roku zosta³
cz³onkiem ZPAP, by³ tak¿e cz³onkiem
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenia Twórców. Zajmowa³
siê malarstwem, grafik¹ i fotografi¹.
Upodoba³ sobie technikê tak zwanej
fotografii swobodnej lub inaczej piktorialnej, szczególnie preferowa³ gumê.
Technice tej poœwiêci³ bardzo cenny
podrêcznik: „Guma XIX-wieczna szlachetna technika fotograficzna w XXI
wieku”, w którym wyjawia z punktu
widzenia praktyka, wszystkie jej tajniki
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Znaj¹ siê na ruchu drogowym
LETNIE PRZESILENIE

06.05.2016r. - godz. 19.00

Jest lato 1943 roku, trwa niemiecka okupacja. 17-letni Polak Romek (Filip
Piotrowicz) pracuje na kolei przy parowozach, u kochanka swojej matki, szabrownika i ochleja Leona (Bart³omiej Topa). Chocia¿ po œmierci ojca musia³ wejœæ w jego
buty, wci¹¿ – zgodnie z dzieciêc¹ optyk¹ i wyobraŸni¹ – próbuje zakl¹æ rzeczywistoœæ: nawet porzucone przez ¯ydów zwyk³e przedmioty jawi¹ mu siê skarbami,
które nale¿y ocaliæ. Jego rówieœnik, Niemiec Guido (Jonas Nay), nie potrafi i nie
chce trzymaæ karabinu, lecz los pcha go w szeregi Whermachtu – bohater zostaje
przymusowo wcielony do armii i oddelegowany na prowincjonalny posterunek.
Rogalski, który odpowiada równie¿ za scenariusz, szybko splata œcie¿ki obydwu
ch³opców. Czas pierwszej mi³oœci, rozczarowañ oraz wa¿nych wyborów staje siê
tym dramatyczniejszy, ¿e kres mo¿e po³o¿yæ mu jedna zb³¹kana kula.

26.04 br. w legnickiej hali sportowej
przy ulicy Lotniczej odby³y siê eliminacje powiatowe szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych ogólnopolskiego konkursu: Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie reprezentowa³a - pod opiek¹ p. Katarzyny Ferenc
- trzyosobowa dru¿yna, w sk³ad której
wchodz¹ uczniowie kl. Ic: Pawe³
Zazulczak, Jakub Wengrzyn i Kacper
Rubik.

KUNG FU PANDA 3 /3D/

07.05.2016r. - godz. 15.00

Od adepta, przez wojownika, do mistrza. Po, panda rozmi³owana w piero¿kach
i sztukach walki, pokonuje drogê ku wiecznej chwale, a studio DreamWorks wci¹¿
zamienia jej przygody w dochodowy interes. Nie mam jednak ¿alu o to, ¿e producenci cyklu odgrzewaj¹ kotleta. Jak siê okazuje, zarówno o bohaterach jak i o ca³ym
uniwersum da siê jeszcze powiedzieæ coœ nowego. Twórcy "Kung Fu Pandy 3" robi¹
z tej wiedzy niez³y po¿ytek.
¯arty siê skoñczy³y. Tym razem rozleniwiony s³aw¹ Po musi sam wejœæ w buty
mentora i wzi¹æ na siebie ciê¿ar misji edukacyjnej. I choæ efekty jego starañ s¹
katastrofalne, scenarzyœci szybko podrzucaj¹ bohaterowi szansê odkupienia. Futrzak
bêdzie musia³ - ca³kiem dos³ownie - poznaæ samego siebie i zrozumieæ, co stanowi
o istocie jego gatunku: sturlaæ siê kilka razy ze zbocza, poœwiêciæ piero¿ki na rzecz
pysznych, bambusowych ³odyg i dogadaæ siê z reszt¹ pand zamieszkuj¹cych pewn¹
zaginion¹ wioskê. Przewodnikiem po nowym œwiecie bêdzie dla niego nieobecny
dot¹d ojciec. Wrogiem - przera¿aj¹cy bawó³ Kai, pod¹¿aj¹cy œcie¿k¹ zemsty na
¿ó³wim mistrzu Oogwayu.

Na stacjach konkursowych ch³opcy
musieli wykazaæ siê wiedz¹ dotycz¹c¹
przepisów ruchu drogowego - pisz¹c test
wiedzy, sprawnoœci¹ fizyczn¹ - je¿d¿¹c
po rowerowym torze przeszkód oraz
umiejêtnoœciami z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej dzia³aj¹c w symulowanych sytuacjach.

NIESAMOWITA MARGUERITE

07.05.2016r. - godz. 18.00

Francja, lata 20. Baronowa Marguerite Dumont (Catherine Frot) ma nadmiar czasu,
pieniêdzy i tylko jedno marzenie: zostaæ operow¹ diw¹. Jako ¿e nigdy nie pobiera³a
profesjonalnych lekcji œpiewu (w dzieciñstwie nie przyjêto jej nawet do chóru),
a dobiega ju¿ jesieni ¿ycia, nie ma czasu do stracenia. Podczas gdy m¹¿ zajmuje siê
interesami, ona koncertuje w posiad³oœci na organizowanych przez siebie balach
charytatywnych. Na jeden z takich wieczorków trafia dziennikarz Lucien (Sylvain
Dieuaide) i poeta-anarchista Kyrill (Aubert Fenoy) – przedstawiciele niesfornej
bohemy miêdzywojennego Pary¿a, nadaj¹cej charakter sztuce XX wieku.
Postanawiaj¹ oni – trochê dla dowcipu, trochê z autentycznego zachwytu "spektaklem" – wylansowaæ pani¹ Dumont jako zjawisko prawdziwie awangardowe.
Zapraszaj¹ "dzik¹" i "szalon¹" divê do grona rozmaitych "-istów" kabaretu.
Marguerite zostaje królow¹ kampu.

Dru¿yna Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
zajê³a pierwsze miejsce na podium i tym
samym zakwalifikowa³a siê do Mistrzostw Strefy Legnickiej.
Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej równie¿ nasz uczeñ: Kacper Rubikokaza³ siê najlepszy i zosta³ nagrodzony.

Gratulacje nale¿¹ siê równie¿ dla reprezentacji chojnowskiej "jedynki", która
na turnieju równie¿ stanê³a na podium
zajmuj¹c trzecie miejsce.
gim2
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IV wioœlarska Gimnazjada
Tego roku ju¿ po raz czwarty w Gimnazjum nr 1 zorganizowano Gimnazjadê
wioœlarsk¹ na ergometrach wioœlarskich.
27 kwietnia podejmowano goœci z Mi³kowic, Œcinawy, z Boles³awca i Chocianowa oraz z chojnowskich szkó³ podstawowych, gimnazjów i Powiatowego Zespo³u Szkó³. W rywalizacji wziê³y udzia³
23 zespo³y i kilkudziesiêciu zawodników
indywidualnie. Poza konkursem wyst¹pili
podopieczni Œrodowiskowych Domów
Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajêciowej z Chojnowa.

Zmagania zawodników budzi³y ¿ywe
emocje wœród publicznoœci, a serdeczny
doping kole¿anek i kolegów by³ dodatkowym bodŸcem zagrzewaj¹cym do sportowej walki.
Zwyciêskie dru¿yny reprezentowa³y:
Szko³ê Podstawow¹ nr 4 - dziewczêta
i ch³opcy
Gimnazjum w Mi³kowicach - dziewczêta i ch³opcy
Zespó³ Szkó³ w Chocianowie - dziewczêta i ch³opcy

W sobotê 23.04.2016 setki tancerzy z ca³ej Polski stanê³y w boju o Grand Prix
Polski "Kotwice 2016" na scenie
Brzeskiego Centrum Kultury. Przez ca³y
dzieñ trwa³y prezentacje konkursowych
choreografii, a Brzeg prze¿y³ prawdziwe
taneczne oblê¿enie. (http://brzeg24.pl/)

Najlepszymi zawodnikami zostali:
Julia Zieleñ i Micha³ Janusz z SP 4
Chojnów
Gabrysia Kowalczyk i Jakub Wiergan
z Gimnazjum w Mi³kowicach
Diana Forsler z Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Boles³awcu
Krzysztof Ba³ujew z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
Fundatorami nagród dla zespo³ów i zawodników by³ Urz¹d Miejski w Chojnowie i Starostwo Powiatowe w Legnicy. Sama impreza odbywa³a siê pod
honorowym patronatem Starosty
Legnickiego. Na imprezie obecni byli
wicestarosta p. Krzysztof Sowiñski i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa p.
Jan Skowroñski.
Jak co roku, ergometry przyjecha³y ze
Œcinawy, dziêki przychylnoœci pana burmistrza Krystiana Koszty³y, za co organizatorzy gor¹co dziêkuj¹.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ zawodnikom i ich opiekunom za udzia³ w zawodach i wspóln¹ zabawê. Zapraszamy
do w³¹czenia siê w inne przedsiêwziêcia
podejmowane w naszej szkole. Takimi
s¹ np. sp³ywy kajakowe Skor¹. Kajaki
pop³yn¹ 11 i 18 czerwca z Zagrodna. Do
zobaczenia na szlaku (wodnym)
BSz.

Pi³ka no¿na - jest nieŸle?
Za nami kolejna tura rozgrywek w pi³karskiej w klasie okrêgowej. Dru¿yna trenera
Gadowskiego, radzi sobie na miarê w³asnych mo¿liwoœci. Przyznaæ trzeba, ¿e funduj¹ kibicom huœtawkê nastrojów.
Z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem potrafi¹ wygraæ jak nigdy. Gdy przychodzi
pora na s³abszego – przegrana k³uje w oczy.
Przyczyna chyba tkwi w okrzepniêciu i zgraniu odm³odzonego sk³adu. Dodaæ te¿
nale¿y kontuzje, które wyeliminowa³y kilku zawodników z gry. Na jesieñ ma wiêc
byæ lepiej.
Wyniki Chojnowianki z ostatnich rozegranych trzech kolejek meczy:
KS Chojnowianka Chojnów – Zamek Przemków
Górnik Z³otoryja – KS Chojnowianka Chojnów
KS Chojnowianka Chojnów – Czarni Rokitki
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Chojnowianie
na Grand Prix Polski

Wœród tych setek tancerzy by³y te¿ zespo³y z Chojnowa. Tego typu imprezy,
z udzia³em naszych rodzimych grup, jak
dowodz¹ statystyki, zyskuj¹ na atrakcyjnoœci - nasi nigdy nie wracaj¹ bez
nagród.
W kategorii disco do lat 12 - “Ma³y
Brooklyn zaj¹³ I miejsce! Tu¿ za nim
kolejni chojnowianie - “Ma³y Karambol”.
Srebrne medale przywioz³y z Brzegu
tak¿e dziewczêta ze starszej grupy “Karambola” - uplasowa³y siê na drugiej pozycji w kategorii disco i kategorii dance.
W najstarszej klasie tancerzy, 15+,
chojnowski Brooklyn otrzyma³ cenne
wyró¿nienie.
Gratulujemy!
(red.)
Ma³y Brooklyn

Ma³y Karambol

Karambol

Brooklyn

2:1
3:0
2:2
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Biuro Nieruchomoœci i Wycen w Chojnowie
ul. Kwiatowa 6
(zmiana lokalizacji z ul. Rynek 42)
Masz problem ze sprzeda¿¹ swojej nieruchomoœci lub odpowiedni¹ jej ekspozycj¹ na rynku?
POMO¯EMY!
Bêdziemy og³aszaæ Pañstwa oferty w najpopularniejszych portalach dotycz¹cych nieruchomoœci,
portalach lokalnych, na w³asnej stronie internetowej oraz tablicy og³oszeñ umieszczonej na
ul. Legnickiej (przy Przychodni Rejonowej). Umieszczamy widoczne banery o sprzeda¿y
oraz dokonujemy prezentacji nieruchomoœci ogl¹daj¹cym. Oszczêdzamy Pañstwu czas
i pomagamy przejœæ przez ca³y proces sprzeda¿y, zakupu lub wynajmu nieruchomoœci.
Sprawdzamy stan prawny, kompletujemy niezbêdne dokumenty, sporz¹dzamy operaty szacunkowe, pomagamy uzyskaæ odpowiedni kredyt kupuj¹cym.
KUPUJ¥CY NIE P£ACI PROWIZJI!
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy!
Renata Wiszniewska

Rzeczoznawca Maj¹tkowy / Agent ds. nieruchomoœci
TEL. 530 767 460

Z uwagi na czêst¹ pracê w terenie spotkania proszê umawiaæ po uprzednim telefonicznym kontakcie.

Tu j e s t
miejsce
n a Tw o j ¹
reklamê
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PHU POLERS
oferuje:
W YNAJEM PODNOŒNIKA
- wys. 21m
Prace na wysokoœci
Przycinanie i wycinanie drzew

Tel. kom. +48 604 221 886
+48 602 245 945
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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
“GAZETA CHOJNOWSKA”

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
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.
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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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
+ zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz
Sprzedam mieszkanie o pow. 40m2 w Chojnowie , 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.
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.
Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3.pokojowe na IIIp., po remoncie, do zamieszkania od zaraz. Nowe okna, drzwi antyw³amaniowe, 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 + zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz
Mieszkanie - 3 pokoje, 75,4m 2, Ip., przy
centrum - 92 tys. z³. Bezczynszowe, super
lokalizacja. Mieszkanie wymaga remontu.
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej info
+ zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz
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.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.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Goliszowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc,
pow. u¿yt. 47m 2, 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.
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.
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
+ zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 76 818-88-801
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.

Praca
Przyjmê do pracy ekspedientkê ze sta¿em
do sklepu "Anna".
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
Pilnie poszukujê opiekunki do 37. letniej
kobiety, epileptyczka, dbaj¹ca o swój wygl¹d, umie o siebie zadbaæ.
Wymagania: kobieta do 65 lat, osoba uczciwa, cierpliwa, opiekuñcza, dyspozycyjna
przez ca³¹ dobê, pracowita, dbaj¹ca o czystoœæ w domu. Praca w godzinach od 15 do
8 rano od poniedzia³ku do pi¹tku, w sobotê
i niedzielê ca³odobowo. Zapewniam nocleg
i ca³odniowe wy¿ywienie i dobre wynagrodzenie. W centrum Chojnowa! Tylko
powa¿ne oferty!
Wiadomoœæ: tel: 76-8-191-332 (w godz.
16.00 - 21.00).

Inne
Skup œlimaka. Rokitki 118A (Pierogarnia
obok boiska), w godz. 7.00 - 19.00. Muszla
3 cm, cena 2,00 z³/kg.
Wiadomoœæ: tel. 793-333-704.
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