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Dzi-Wnu czyli Dzadkom-Wnuki

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Jerzy Poznar

In natali Domini, Gaudent omnes Angeli
Pieœni z prze³omu epok.

Wspania³y spektakl w MOKSiR, ju¿ od 11 lat.

“Z kolêda idziemy...” - barwny koncert w MOKSiR
Nasz Nowy Dom w Chojnowie
Ekipa Polsatu od 9 stycznia pracowa³a w naszym mieœcie.

Firma “Narzêdziowiec” po nowemu
- wywiad z prezesem Romanem Siemaszko.

Rekordowa WOŒP
Chojnowianie s¹ wspaniali - hojni i wra¿liwi.

WOŒP - zespó³ Dagda Point
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Wspó³praca
z Uniwersytetem
Wroc³awskim
24 stycznia w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie odby³o siê spotkanie, w którym
udzia³ wziêli: przedstawiciele Instytutu
Geologicznego UW - dziekan Wydzia³u
Nauk o Ziemi i Kszta³towania Œrodowiska
prof. Henryk Marsza³ek, z-ca dyr. ds.
ogólnych Instytutu Nauk Geologicznych
dr Wojciech Drzewicki, mgr Krzysztof
Moskwa oraz burmistrz Jan Serkies,
a tak¿e dyrektorzy chojnowskich szkó³
podstawowych i gimnazjów.

Na spotkaniu omawiano projekt dotycz¹cy cyklicznych zajêæ z geologii
i przyrody jakie bêd¹ odbywa³y siê
w naszych placówkach oœwiatowych.
Przedstawiono wiele ciekawych form
edukacyjnych, a tak¿e ofertê wycieczek
dla najlepszych uczniów.
Popularno-naukowe zajêcia prowadzone
przez wybitnych specjalistów s¹ bardzo
atrakcyjne, pierwsze spotkanie z uczniami
ma odbyæ siê ju¿ za kilka dni.
W nastêpnym wydaniu poinformujemy
o szczegó³ach wspó³pracy.

Z prac Wydzia³u
Wydzia³ RG
* Zakoñczono budowê sieci oœwietlenia
drogowego ulic Wrzosowej i Kraszewskiego.
* Trwa budowa sieci wodoci¹gowej
z przy³¹czami do budynków i kanalizacji
ogólnosp³awnej z przykanalikami w ul.
Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do
ul. Koœciuszki.
* Trwa budowa sieci wodoci¹gowej
z przy³¹czami do budynków i kanalizacji
ogólnosp³awnej z przykanalikami (etap I)
w ul. Niemcewicza, Pl. 3 Maja, Ma³achowskiego.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami do budynków i kanalizacji ogólnosp³awnej z przykanalikami w ul. Witosa,
Mickiewicza i Bohaterów Powstania
Warszawskiego - II i III etap.
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* Og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê k³adki dla pieszych nad rzek¹
Skor¹ w ci¹gu ul. Matejki.

Apel Sejmiku
Sejmik Województwa Dolnoœl¹skiego
wystosowa³ do rz¹du, dolnoœl¹skich samorz¹dów i mieszkañców naszego województwa Apel w sprawie ograniczania
niskiej emisji na terenie województwa
dolnoœl¹skiego.
Radni Sejmiku w trosce o zdrowie obywateli i zrównowa¿ony rozwój regionu
apeluj¹ miêdzy innymi o podnoszenie
œwiadomoœci i edukacji mieszkañców
w zakresie skutków ekologicznych, zdrowotnych oraz spo³ecznych i ekonomicznych zanieczyszczonego powietrza,
o wprowadzenie standardów budownictwa energooszczêdnego w budynkach
u¿ytecznoœci publicznej.

W inkubatorze sowa szybko dosz³a do
siebie. A kiedy wróci³ apetyt i rekonwalescentka zjad³a spor¹ porcjê surowego miêsa zosta³a wypuszczona do lasu
w okolicach Jaroszówki. W naturalnym
œrodowisku, przeczeka zimê.
Zima, zw³aszcza sroga, to trudny czas dla
fauny. Zwracajmy zatem uwagê czy
zwierzêta b¹dŸ ptaki nie potrzebuj¹ naszego wsparcia. Pomoc weterynaryjna
jest w takich przypadkach bezp³atna
i bezcenna dla marzn¹cych zwierz¹t.
Wystarczy wiêc trochê empatii.

Zebranie wêdkarzy

Bezpoœrednio do dolnoœl¹zaków apeluj¹
o zaprzestanie wykorzystywania œmieci
i odpadów jako paliwa grzewczego,
ograniczenie spalania niskiej jakoœci
paliw sta³ych w instalacjach gazowych,
edukowanie i uœwiadamianie cz³onków
rodzin, s¹siadów, znajomych w odniesieniu do zagro¿eñ, jakie niesie emisja
py³ów i szkodliwych gazów.

Na ratunek sowie
Zima w tym roku mroŸna. Niskie temperatury daj¹ siê we znaki nam i zwierzêtom.
19 stycznia oko³o godziny 8 rano przy
Oœrodku Zdrowia znaleziono przemarzniêt¹, nie daj¹c¹ oznak ¿ycia sowê.
Le¿¹cym na œniegu ptakiem zainteresowa³a siê przechodz¹ca obok pewna
chojnowianka. W jej ramionach sowie
sukcesywnie powraca³y funkcje ¿yciowe.
Przekaza³a j¹ znajomemu, który b³yskawicznie odtransportowa³ drapie¿nika do
weterynarza. Lekarz z ¿yczliwoœci¹ przyj¹³ pacjentkê. Nie stwierdzi³ obra¿eñ
wewnêtrznych ani zewnêtrznych.

Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów-Miasto zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbêdzie
siê 19.02.2017 r. w Bibliotece Miejskiej
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1.
Pierwszy termin zebrania godz. 09:00, drugi termin godz. 09:15.
W programie:
- sprawozdania z dzia³alnoœci w³adz i organów ko³a za rok 2016, uchwalenie planu
pracy oraz bud¿etu na rok 2017, wybory
nowych w³adz i organów ko³a, dyskusja
i wolne wnioski. Serdecznie zapraszamy.
Zarz¹d Ko³a PZW

Zebranie
KS Chojnowianka
Planowane na 23 stycznia zebranie Zarz¹du i cz³onków Klubu Sportowego
“Chojnowinka” nie odby³o siê. Kolejne
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze odbêdzie siê
7.02.2017r. (wtorek) o godz. 18 w Domu
Schrama. Zapraszamy wszystkich cz³onków i sympatyków klubu, którym zale¿y
na dalszej dzia³alnoœci pi³karskiej KS
"Chojnowianki". Podczas zgromadzenia
zostan¹ powo³ane nowe w³adze klubu
oraz przeprowadzone bêdzie g³osowanie
nad absolutorium dla dotychczasowego
Zarz¹du.
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MOKSiR zaprasza
29 stycznia br. zapraszamy na koncert
promuj¹cy p³ytê utalentowanej legnickiej wokalistki Patrycji Kamoli.
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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.

Przed laty Patrycja z sukcesami prezentowa³a siê w Chojnowie na konkursie
"Rozœpiewane Nutki", teraz przywozi
z sob¹ p³ytê, której tytu³ “Czekaj¹c na
mi³oœæ”, jest jednoczeœnie tytu³em koncertu. Wstêp wolny. Serdecznie zapraszamy! Dom Kultury, godz. 18.00.

Punkrockowa uczta
Chojnowscy Fani punckrocka obowi¹zkowo powinni czestniczyæ w niebywa³ym koncercie . Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê 28 stycznia w legnickim klubie
"Spi¿arnia" wyst¹pi legendarny, brytyjski, punckrockowy zespó³ Uk Subs.
Oprócz nich zaprezêtuj¹ siê te¿: TV
Sm!th i z³otoryjski Dobra Dobra.
Pocz¹tek godz. 19:30. Bilety w cenie 40 z³
do nabycia w Chojnowie w biurze podró¿y "Gromad".

Basen
przyjmie ratowników
Basen Miejski w Chojnowie poszukuje
osób do pracy na stanowisku ratownik
wodny. Wymagane s¹ aktualne uprawnienia do wykonywania pracy ratownika wodnego (w tym kurs KPP),
ksi¹¿eczka sanepidu lub gotowoœæ do jej
wykonania, dyspozycyjnoœci i sumiennoœci. Elastyczny system pracy, praca
sta³a lub dodatkowa.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
basen@chojnow.eu lub pod numerem
telefonu 76/854-96-17.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/873

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w USC w³aœciwym dla miejsca zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest
to USC, 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.

Kalendarz imprez w mieœcie
STYCZEÑ
29.01. - Koncert Patrycji Kamoli promuj¹cy p³ytê CZEKAJ¥C NA MI£OŒÆ
MOKSiR; godz. 18.00
styczeñ/luty - Dary-Przekazy-Zakupy - wystawa w Muzeum Regionalnym
Muzeum
LUTY
05.02. - Koncert charytatywny “Dla Karolinki”

MOKSiR/NiedŸwiedzice
godz. 16.00
13-17.02. - "Ferie z Bibliotek¹"
MBP
20-24. 02 - Ferie z MOKSiR
MOKSiR
Halowe Zawody Lekkoatletyczne dla Dzieci Szkó³ Podstawowych
SP4
luty-marzec - Pasjans z samych serc" - wystawa ze zbiorów prof. Paw³a Banasia" 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
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Bud¿et Obywatelski po raz pierwszy
W 2017 roku Chojnów po raz pierwszy przystêpuje do realizacji bud¿etu obywatelskiego.
Co to jest Bud¿et Obywatelski?
Bud¿et Obywatelski, nazywany te¿ bud¿etem partycypacyjnym,
to wydzielona czêœæ bud¿etu miasta, o której wydatkowaniu
decyduj¹ bezpoœrednio mieszkañcy poprzez g³osowanie. W ten
sposób zwiêksza siê bezpoœredni wp³yw mieszkañców na rozwój i wygl¹d ich miasta. W³adza samorz¹dowa, któr¹ mieszkañcy wy³aniaj¹ w wyborach powszechnych, zachêca w ten
sposób do wiêkszego zaanga¿owania mieszkañców w sprawy
miasta.
Ile œrodków zaplanowano?
Z bud¿etu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkañców oddano
200 tysiêcy z³ - 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane
na terenie miasta po pó³nocnej stronie rzeki Skora i 100 tysiêcy
z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po po³udniowej stronie rzeki. Zrealizowane bêd¹ projekty, które
zostan¹ zg³oszone przez mieszkañców, a nastêpnie pozytywnie
ocenione przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów zg³oszonych
do Bud¿etu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez
mieszkañców w drodze g³osowania.
Gdzie sk³adaæ wniosek?
Propozycje zadañ do realizacji w ramach Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2017 mog¹ byæ zg³aszane
przez mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta
Chojnowa, którzy ukoñczyli 18 lat. Zg³oszenia projektu
dokonuje siê poprzez z³o¿enie w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Formularza zg³oszenia projektu do zrealizowania w ramach Bud¿etu Obywatelskiego na 2017 r. stanowi¹cego Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y Nr XXVI/128/16 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 wrzeœnia 2016 r.
Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ do dnia 15.03.2017 r.
(druk do pobrania na stronie chojnow.eu lub sekretariacie
Urzêdu Miejskiego).
Jakie warunki trzeba spe³niæ?
Ka¿dy z³o¿ony projekt musi spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania:
- data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie do dnia
15.03.2017 r.,

- osoba sk³adaj¹ca projekt jest
sta³ym mieszañcem Chojnowa
(zameldowanym) i ukoñczy³a
18 lat,
- projekt jest poparty przez co
najmniej 50 pe³noletnich mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta Chojnowa (listê z podpisami nale¿y za³¹czyæ do formularza),
- zg³oszona propozycja projektu nale¿y do zakresu zadañ w³asnych gminy,
- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
- teren, na którym ma byæ zlokalizowana realizacja projektu
stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wy³¹czeniem
terenów zarz¹dzanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
- szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysiêcy z³otych,
- projekt jest mo¿liwy do zrealizowania.
Dalsze losy wniosku
Projekty spe³niaj¹ce powy¿sze wymagania zostan¹ pozytywnie
zaopiniowane przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego i umieszczone na liœcie
projektów podlegaj¹cych konsultacjom. Lista opublikowana
zostanie do 31 marca 2017 roku. Projekty umieszczone na
liœcie zostan¹ przedstawione mieszkañcom na stronie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Od 8 maja do 7 czerwca 2017 roku
(w dni robocze w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie) odbêdzie siê g³osowanie nad projektami. Karty
do g³osowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi
projektami bêd¹ wydawane w trakcie g³osowania w sekretariacie w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie. Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e
oddaæ jeden g³os. G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie osobiœcie.
Wyniki g³osowania zostan¹ og³oszone
do 12 czerwca 2017 roku.
Po og³oszeniu wyników pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie przyst¹pi¹ do realizacji projektów.

Od 1 stycznia 2017 zmiany w ustawie o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz.
2249), która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia
2017 roku, wprowadzi³a szereg istotnych
zmian. Najwa¿niejsza zak³ada zniesienie
wymogu uzyskania zezwolenia na
usuniêcie drzew lub krzewów, które
rosn¹ na nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych i s¹ usuwane na cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
Zatem wed³ug nowych zapisów ustawy,
jeœli nie prowadzimy dzia³alnoœci gospodarczej, mo¿emy bez ¿adnych obaw usuwaæ drzewa lub krzewy, które znajduj¹
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siê na naszej dzia³ce - prywatnej posesji.
Inaczej bêdzie, gdy, zdecydujemy siê na
usuniêcie drzew ze swojej dzia³ki,
a w miejscu tym planujemy budowê
warsztatu, budynku us³ugowego czy
inwentarskiego itp. W takiej sytuacji
nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

nolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozosta³ych
gatunków drzew.
Zniesiono równie¿ wymóg uzyskiwania
zezwolenia na usuniêcie krzewów o powierzchni do 25 m2.

Zgodnie z nowymi przepisami, nie bêdzie wymagane zezwolenie na usuniêcie
drzewa, którego obwód pnia na wysokoœci 130 cm (dotychczas obowi¹zywa³a
wysokoœci 5 cm) nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesio-

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Narzêdziowiec po nowemu
W tym roku chojnowska firma dzia³aj¹ca
na rynku obróbki metali wchodzi w 24.
rok swojego funkcjonowania. Od niemal
dwóch lat pod nowym zarz¹dem. 14
lutego 2014 roku zak³ad przejê³a spó³ka
Stahlbau z ¯ar.

- Zakupiliœmy zak³ad w celach handlowych, nie planuj¹c rozwoju - mówi prezes Roman Siemaszko - Dostrzegliœmy
jednak potencja³ i mo¿liwoœci kadrowe.
Zespó³, jaki tu zastaliœmy w zdecydowanej wiêkszoœci, to ludzie z ogromn¹ wiedz¹ i wieloletni¹ praktyk¹. Lojalni i zaanga¿owani. To cenny zasób. Maj¹c tak¹
kadrê, doœwiadczenie w bran¿y i znaj¹c
rynek, zmieniliœmy plany. Zaczêliœmy od
inwestycji. Szokiem dla mnie by³o, ¿e za³oga pracuje w temperaturze 3 stopni, ¿e
od wielu lat nie prowadzono tu modernizacji. Wyremontowaliœmy dach hali,
wymieniliœmy instalacje. Zmieniliœmy
technologie wprowadzaj¹c kilka innowacyjnych projektów, zakupiliœmy nowe
maszyny. Cele strategiczne firmy opieraj¹ siê na chêci rozwoju pozwalaj¹cego
na realizacjê najbardziej zaawansowanych technologii zamówieñ. Firma ca³y
czas podejmuje przedsiêwziêcia organizacyjne i techniczne wp³ywaj¹ce na jej
rozwój. Coraz szybsze przemiany gospodarcze, rozwój technologii, rosn¹ce wymagania klientów i kooperantów odnoœnie oferowanych produktów i us³ug wymusi³y na nowym udzia³owcu wdra¿anie
coraz to nowoczeœniejszych technik zarz¹dzania. W sumie zainwestowaliœmy
w Chojnowie oko³o 6 mln z³otych.

Naszym priorytetem s¹ optymalne warunki pracy - dobre zaplecze socjalne
i godziwa p³aca przy zachowaniu nowoczesnej technologii.
W planach kolejne remonty - budynek
zaplecza socjalnego, docieplenie hal,
remont dróg dojazdowych, zmiana estetyki terenów wokó³ firmy.
Kadra Narzêdziowca dwa lata temu liczy³a 60 pracowników, dziœ pracuje tu
110. Docelowo obsadzonych ma byæ
kolejnych 90 stanowisk.
Zak³ad obecnie obs³uguje kilka bran¿ m.in. motoryzacyjn¹ (elementy stalowe
do samochodów wzmacniaj¹ce karoserie), komponenty do wie¿ wiatrowych
na morzu, dzia³a te¿ w bran¿y kominowej. Najnowszy projekt realizuje dla
Hondy Civic.
- Potrzebujemy pracowników - nie ukrywa prezes. - Z motywacj¹, zdolnoœciami
manualnymi i chêci¹ do nauki. Rozwijamy siê, co bardzo nas cieszy i z pewnoœci¹ jest pozytywnym procesem dla
miasta. To tak¿e zas³uga jego w³adz.
Wspó³praca z burmistrzem uk³ada siê
naprawdê wzorcowo. Z racji kilku filii
firmy Stahlbau w Polsce, mam do
czynienia tak¿e z innymi samorz¹dami nigdzie nie spotka³em siê z tak¹ przychylnoœci¹ dla przedsiêbiorców.
Roman Siemaszko obj¹³ zarz¹d nad firm¹ w czerwcu 2015 roku. W pó³tora
roku wprowadzi³ zmiany, które czeka³y
na realizacjê kilka, jeœli nie kilkanaœcie
lat. M³ody, ale doœwiadczony przedsiêbiorca dobrze rokuje chojnowskiej firmie. Operatywnoœæ, szacunek dla pracowników i stadialny rozwój, to, zdaje
siê, mocne sk³adowe przysz³ego sukcesu.
Prezes "Stahlbau Narzêdziowiec" ma 39
lat, mieszka w ¯arach z ¿on¹ i dwójk¹
dzieci, jego pasj¹ s¹ sporty zimowe,
g³ównie snowboard.
eg

Sukces naszych policjantów
Chojnowscy operacyjni ujawnili ponad
4000 porcji metamefetaminy oraz 300
porcji marihuany, jeden z zatrzymanych
zosta³ aresztowany.
Policjanci z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali dwóch mê¿czyzn, którzy odpowiedz¹ za posiadanie oraz handel narkotykami. W miejscu ich zamieszkania
policjanci zabezpieczyli ponad 4000 porcji rynkowych metamefetaminy oraz 300
porcji marihuany. Starszy z mê¿czyzn
us³ysza³ zarzuty sprzeda¿y znacznych
iloœci u¿ywek i decyzj¹ s¹du zosta³ aresztowany na 3 miesi¹ce. Drugi z podejrzanych zosta³ objêty policyjnym dozorem. Mê¿czyznom grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolnoœci.
Policjanci zajmuj¹cy siê zwalczaniem
przestêpczoœci¹ narkotykow¹ od d³u¿szego czasu zajmowali siê spraw¹, w której zainteresowaniem objêto proceder
przestêpczy dwóch mê¿czyzn, którzy
trudnili siê rozprowadzaniem narkotyków na terenie Chojnowa i okolic.
W wyniku podjêtych dzia³añ 19 stycznia
chojnowscy kryminalni zatrzymali 21letniego mieszkañca Chojnowa, który
posiada³ przy sobie narkotyki w postaci
marihuany oraz metamfetaminy. Dynamika czynnoœci prowadzonych przez
policjantów, którzy natychmiast po zatrzymaniu m³odego mê¿czyzny, dokonali
przeszukania pomieszczeñ nale¿¹cych
do m³odego dilera, przynios³a wymierne
efekty w postaci zlikwidowania kolejnego punktu sprzeda¿y narkotyków.
W miejscu zamieszkania 21-latka policjanci ujawnili narkotyki, z których mo¿na by uzyskaæ ponad 4000 porcji metamfetaminy oraz 300 porcji marihuany.
Ponadto w sprawie zatrzymano 28-letniego mê¿czyznê, który przebywa³ w tym
mieszkaniu.
Z zebranego w sprawie materia³u dowodowego wynika, ¿e zatrzymani mê¿czyŸni od d³u¿szego czasu trudnili siê handlem narkotykami. 28-letni mieszkaniec
Chojnowa us³ysza³ zarzuty handlu narkotykami i decyzj¹ s¹du zosta³ aresztowany na 3 miesi¹ce. Natomiast 21latek równie¿ z Chojnowa zosta³ objêty
dozorem policyjnym.
Podejrzani odpowiedz¹ za posiadanie
oraz handel œrodkami odurzaj¹cymi.
Mê¿czyznom grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolnoœci.
m³. asp. Iwona Król-Szymajda
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Mamy kolejny rekord
Jubileuszowa, 25. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, w kraju i w naszym mieœcie, kolejny raz zapisa³a siê jako rekordowa. Ubieg³oroczny chojnowski sukces - 21.276,21 z³ pobiliœmy o 7382,18 z³.
Chojnowianie s¹ wspaniali - hojni i wra¿liwi.
28.658 z³ i 39 groszy to efekt zaanga¿owania setek, jeœli nie tysiêcy, osób.
Przede wszystkim Mieszkañcy, którzy
chêtnie otwierali portfele zarówno podczas ulicznej zbiórki jak i na licytacji
w domu kultury. Swój wk³ad maj¹ te¿
Wykonawcy wystêpuj¹cy na scenie MOKSiR - zespó³ Dagda Point, prezentuj¹cy muzykê irlandzk¹, dynamiczne zespo³y taneczne Karambol I i Karambol II,
gitarowa Grupa Juranda i preferuj¹cy
mocniejsze brzmienia KORABEL. Do
sukcesu przyczynili siê tak¿e Sponsorzy
przekazuj¹c na licytacjê cenne przedmioty oraz ca³a Obs³uga techniczna i logistyczna 25. Fina³u.

Najwiêcej pracy jednak mia³o 59 wolontariuszy kr¹¿¹cych ulicami miasta w kilkustopniowym mrozie i chojnowski sztab,
którym dowodzi³a Anna Œwidurska:
- 3579 to numer Sztabu w Chojnowie,
którym kierujê od trzech lat. Dla mnie
Sztab, to nie nadany numer lecz wolontariusze, którzy decyduj¹ siê na udzia³
w kweœcie mimo œniegu, deszczu lub
mrozu. Wolontariusze, przyjaciele moi
i Gimnazjum nr 2, którzy od trzech lat
pomagaj¹ w liczeniu zebranych pieniêdzy.
25 Fina³ WOŒP w liczbach: 59 wolontariuszy, którzy od rana kwestowali na ulicach miasta, a wœród nich dwóch pe³noletnich mieszkañców Chojnowa, moja
córka uczennica SP nr 4, 5 absolwentów
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, oraz 51
gimnazjalistów z Gimnazjum nr 2.
Ogólna kwota zbiórki: 28 658,39 z³ (z czego wolontariusze zebrali 24 318,39 z³, na
licytacji w MOKSiR zebrano 4340 z³).
Kwota imponuj¹ca! Nie mniej imponuj¹ca by³a postawa uczniów, uœmiechniê-
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tych, ciep³o ubranych, chêtnych do pomagania, z którymi spotka³am siê w budynku Gimnazjum nr 2 ju¿ o godz. 7.00.
Zmarzniêci, cyklicznie pojawiali siê w szkole … gor¹ca herbata, s³odycze i ponowne
wyjœcie na ulice miasta, licz¹c na ludzi
o dobrych sercach zbierali pieni¹dze:
"Dla ratowania ¿ycia i zdrowia dzieci na
oddzia³ach ogólnopediatrycznych oraz
zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom". Kwesta trwa³a do godz. 19.00.
Od godz. 15.00 przez wiele godzin trwa³o liczenie pieniêdzy.
Wolontariuszom za poœwiêcony czas, rodzicom wolontariuszy za zgodê na ich
udzia³ w 25 Finale WOŒP, mieszkañcom
Chojnowa za szczodroœæ, Pizzerii Piccolo Mondo - za gor¹c¹ herbatê, s³odycze
i dobre s³owo dla wolontariuszy - serdecznie dziêkujê.

Dziêkuje wszystkim pomagaj¹cym w liczeniu zebranych pieniêdzy: pani Agnieszce Dudek, oraz pani Martynie Matysik
- pracownicom Banku Spó³dzielczego,
Kamili Chocho³owicz, Natalii Smoleñ,
Anicie Smoleñ, Kacprowi Dudek oraz
Tym, których nazwisk nie wymieni³am,
ale od 3 lat zawsze licz¹ z nami.

Dziêkujê Dyrekcji Gimnazjum nr 2: panu
Andrzejowi Urbanowi za zgodê na utworzenie Sztabu w naszej szkole, pani Lucynie Spes za pomoc techniczn¹ i troskê.
Wolontariusze, gimnazjaliœci - gratulujê
zebranej kwoty!
Szef Sztabu 3579 w Chojnowie
- Anna Œwidurska
Ka¿dy, kto w jakikolwiek sposób uczestniczy³ w tegorocznym Finale WOŒP
mo¿e byæ dumny. Wspólnym zaanga¿owaniem wsparliœmy szczytny cel, dowiedliœmy ile w nas empatii, pokazaliœmy jak potrafimy siê zmobilizowaæ
i dzia³aæ razem. To bez w¹tpienia, obok
sukcesu finansowego, wielkie osi¹gniêcie spo³eczne.
eg

KONCERT
„DLA KAROLINKI”
05.02.2017r. godz. 16:00
MOKSiR w Chojnowie
W trakcie koncertów odbêdzie siê licytacja.
UWAGA! Zbiórka do puszek przed wejœciem do sali
kinowej.

Na scenie wyst¹pi¹:
Natalka Kruk, Karolina Koñka, Karolina
Pacanowska z zespo³em Negative One, Ma³gorzata Pyrz,
Karolina Serkies, Ma³gorzata Szklarz, zespó³ Brooklyn, grupa
“Pokolenia”, “Przyjació³ki z NiedŸwiedzic”, “Wyspa’
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
LICZYMY NA WASZE WSPARCIE
- RAZEM MO¯EMY WIÊCEJ
Mo¿na równie¿ przekazaæ darowiznê na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym "S³oneczko"
Stawnica 33A, 77-400 Z³otów;
nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem: Karolina Dul 113/D
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Czym bartnik, ró¿ni siê od pszczelarza? Czy to ktoœ, kto kocha naturê,
czy po prostu pracownik pasieki? Czy
pszczelarstwo jest zawodem czy mo¿e
byæ tak¿e pasj¹? Czy zajmowanie siê
ulami wymaga fachowej wiedzy, czy
wystarczy s³aboœæ do pszczó³ i apetyt
na s³odki nektar? Na te pytania odpowiedzi zna Jerzy Poznar, który od 8
lat z zami³owaniem swój wolny czas
poœwiêca szeroko pojêtej dzia³alnoœci
pszczelarskiej.
Gazeta Chojnowska - Pszczelarstwo to
rodzinna tradycja?
Jerzy Poznar - Mo¿na tak powiedzieæ.
Zajmowa³ siê tym mój pradziadek i dziadek. Ojciec mojego taty zmar³, kiedy chodzi³em jeszcze do podstawówki, wiêc nie
zd¹¿y³ przekazaæ mi swojej wiedzy, ale
pamiêtam, ¿e od dziecka ten temat bardzo mnie interesowa³. Zaj¹³em siê nim
dopiero, jak przeszed³em na emeryturê.
Wczeœniej nie mia³em czasu. Pszczelarstwo wymaga ogromnego zaanga¿owania i wielu godzin pracy.

G.Ch. - Pierwszy ul kupi³ pan osiem
lat temu?
J.P. - Pierwszych siedem. Z radoœci¹
ustawi³em je na dzia³ce licz¹c, ¿e pszczo³y bêd¹ piêknie zapylaæ moje drzewa owocowe. Chc¹c jak najlepiej zajmowaæ siê
pszczelimi rodzinami du¿o czyta³em,
zapisa³em siê na kursy, obserwowa³em,
zbiera³em doœwiadczenia innych. Dziœ
mam ukoñczony kurs czeladniczy i mistrzowski, od kilku lat jestem prezesem chojnowskiego ko³a pszczelarskiego, a wiedza,
któr¹ posiad³em jest ogromna i niezwykle
zajmuj¹ca. Mogê godzinami opowiadaæ,
jak funkcjonuje ul o ka¿dej porze dnia, o ka¿dej porze roku, jak niezwyk³y system
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obowi¹zuje w tej strukturze, jakie s¹
zale¿noœci, ile jest mi³oœci i brutalnoœci
wœród tych inteligentnych owadów. To
wspania³y, fascynuj¹cy œwiat.
Gazeta Chojnowska - Czy tak¿e niebezpieczny?
J.P. - Dla osób uczulonych na jad
pszczó³ mo¿e byæ niebezpieczny, ale generalnie przy zachowaniu zasad, postêpuj¹c ze spokojem, posiadaj¹c wiedzê, jak
obchodziæ siê z pszczel¹ rodzin¹, nie ma
mowy o niebezpieczeñstwie. To sama
przyjemnoœæ. Pszczelarstwem zajmuj¹
siê w g³ównej mierze ludzie w wieku
50+. Koniecznoœæ sta³ego dogl¹dania
pasieki, opieka nad ni¹, zmusza do aktywnoœci przynosz¹c jednoczeœnie ogromn¹ satysfakcjê. To z kolei wspaniale
wp³ywa zarówno na kondycjê fizyczn¹,
jak i komfort psychiczny. Ci¹g³a mobilizacja, to jeden z podstawowych impulsów daj¹cych nam nieocenione poczucie
spe³nienia i realizacji.
G.Ch. - To z pewnoœci¹ te niewymierne, cenne korzyœci. S¹ jeszcze takie
namacalne, materialne.
J.P. - Tak. Miód, py³ek, propolis, pierzga, wosk - to podstawowe, naturalne
produkty pszczó³. S¹ podstaw¹ zdrowej
kuchni, Ÿród³em witalnoœci i dobrego
samopoczucia To koñcowy efekt wielomiesiêcznej pracy pszczelarza i pszczó³
oczywiœcie. W mojej pracowni, obok
s³oików z miodem, stoj¹ tak¿e miody
pitne i pachn¹ce miodem œwiece. A na
swojej dzia³ce mam niezwyk³¹ budowlê domek do apiterapii - naturalnej metody
leczenia przy pomocy produktów pszczelego pochodzenia. Doskona³a profilaktyka.
Korzyœci zatem - wymiernych i niewymiernych - jest mnóstwo.
G.Ch. - Pana pszczelarska pasja wymaga niemal ca³orocznego zaanga¿owania. Jest czas na inne przyjemnoœci?
J.P. - Rzeczywiœcie, z moimi pszczo³ami
spêdzam czas od wiosny do jesieni. Trudno wybraæ siê na wakacyjny urlop, czy

d³u¿sz¹ wycieczkê. Wszystko jednak jest
kwesti¹ organizacji. Wbrew pozorom realizujê siê tak¿e w innych dziedzinach.
Drug¹ kadencjê jestem radnym. Od 8 lat
pe³niê funkcjê prezesa Stowarzyszenia
Pszczelarzy w Chojnowie, które skupia
ponad 30 pasjonatów, jestem te¿ prezesem ROD "Jaœmin" - moim zdaniem
najpiêkniej po³o¿onych dzia³ek ogrodowych w mieœcie. Wszystkie te funkcje
zbli¿aj¹ mnie do ludzi, daj¹ poczucie, ¿e
mam na coœ wp³yw, ¿e jestem u¿yteczny.
A kiedy potrzebujê wyciszenia, wspólnie
z ¿on¹ uciekam w góry. Oboje uwielbiamy wêdrówki po polskich masywach.
Odkrywamy nowe miejsca, obcujemy
z natur¹, pokonujemy w³asne s³aboœci
i ³adujemy akumulatory. Nie wyobra¿am
sobie w moim ¿yciu stagnacji - stateczny
emeryt to raczej nie ja.

G.Ch. - Czego ¿yczy siê pszczelarzom?
J.P. - Przede wszystkim zdrowia… dla
pszczó³. Coraz czêœciej nara¿ane na
œrodki chemiczne stosowane w rolnictwie, masowo gin¹, a to bardzo niepokoj¹ce zjawisko. Zatem zdrowie
pszczó³ to komfort i radoœæ dla pszczelarza. Niczego wiêcej nie oczekujemy.
G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê
chcielibyœmy umówiæ siê na kolejn¹.
Bardzo zainteresowa³o nas zajmuj¹ce
¿ycie pszczó³, o którym nie mogliœmy
napisaæ w tym wywiadzie z braku
miejsca. Opowie Pan kiedyœ Czytelnikom, jak toczy siê ¿ycie w ulu?
J.P. - Z ogromn¹ przyjemnoœci¹.
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“Nasz Nowy Dom” w Chojnowie
Ekipa popularnego programu “Nasz
Nowy Dom” emitowanego w telewizji
Polsat, od 9 stycznia pracowa³a w Chojnowie. Katarzyna Dowbor z ca³ym zespo³em remontowa³a mieszkanie Marty
Brodniewicz, 15.letniej uczennicy Gimnazjum nr 2, od kilku miesiêcy walcz¹cej
z rakiem. Marta mieszka z mam¹ w niewielkim mieszkaniu, w okolicach naszego dworca. Mieszkanie nie tylko wymaga³o remontu, ale tak¿e przystosowania
go do potrzeb osoby niepe³nosprawnej.
W wyniku choroby Marta straci³a nogê
i porusza siê na wózku inwalidzkim.
Tragiczn¹ sytuacjê mieszkaniow¹ rodziny przedstawi³y dyrekcji gimnazjum, do
którego chodzi Marta, siostry pani Reni.
Ciotki Marty od pocz¹tku, od postawienia diagnozy, podejmuj¹ wiele inicjatyw,
które mog³yby pomóc chorej siostrzenicy. Kiedy Marta zaczê³a braæ chemiê, powrót do zagrzybionego mieszkania, bez
godnych warunków sanitarnych by³ przera¿aj¹c¹ perspektyw¹. Szukaj¹c pomocy
trafi³y do szko³y, licz¹c na wskazanie
kierunku dzia³ania ku poprawie warunków bytowych rodziny.
- Zastanawialiœmy siê jak pomóc - mówi
wicedyrektor Gimnazjum nr 2 Lucyna
Spes. - Zbiórka na remont, szukanie sponsorów... to wszystko za d³ugo by trwa³o.
Marta potrzebowa³a pomocy natychmiast. Postanowi³am napisaæ do programu "Nasz Nowy Dom" opisuj¹c ogólnie
ciê¿k¹ sytuacjê Marty i jej mamy. Mimo,
¿e termin zg³aszania rodzin do kolejnych
edycji ju¿ min¹³, produkcja bardzo siê
zainteresowa³a losem chojnowianek. Zaczê³a siê wymiana formularzy, dokumentacji, zdjêæ, potem by³y telefony, umawianie spotkañ. Kiedy dostaliœmy informacjê, ¿e Marta z mam¹ przesz³y kolejne
etapy i ekipa remontowa przyjedzie
w styczniu do Chojnowa, wszyscy poczuliœmy ulgê i ogromne szczêœcie.
Jestem pod wielkim wra¿eniem organizacji i logistyki ca³ego projektu. W Chojnowie pracowa³o kilkadziesi¹t osób,
ka¿dy doskonale wiedzia³, co ma robiæ,
zna³ swoje miejsce, wszystko sz³o sprawnie. Re¿yser, architekt Martyna, szef budowy Artur i prowadz¹ca Katarzyna
Dowbor - przemili, szczerze przejêci sytuacj¹. Jesteœmy niezmiernie wdziêczni.
Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e wizja odcinka by³a nieco inna od finalnej. Re¿yser, w trakcie nagrania, widz¹c zaanga¿owanie szko³y, zmienia³ koncepcje
pozwalaj¹c w³¹czaæ siê przyjacio³om
Marty z ich inicjatyw¹.
Kole¿anki i koledzy z klasy Marty, poproszeni o pomoc, z prywatnych zasobów i archiwum szkolnego przygotowali
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zdjêcia Marty z ró¿nych wydarzeñ. Podpisali je, a wybrane przez projektantkê
Martynê znalaz³y miejsce na œcianie
w pokoju Marty. Troje uczniów zaproszono na rozmowê przed kamery, która
oczywiœcie dotyczy³a Marty. M³odzie¿
piêknie przywita³a te¿ kole¿ankê wracaj¹c¹ z wypoczynku zorganizowanego na
czas remontu. Banery "Witamy!" i "Dziêkujemy! (dla Polsatu) z pewnoœci¹ bêd¹
widoczne podczas emitowanego odcinka.
W podziêkowaniu dla ca³ej ekipy programu "Nasz Nowy Dom", dyrekcja gimnazjum - dyrektor Andrzej Urban i wicedyrektor Lucyna Spes, na rêce re¿ysera,
pani Martyny, pana Artura i pani Kasi,
przekazali drobne prezenty.
- To taki symboliczny gest od ca³ego
miasta - wyjaœnia L. Spes. - Bo nie tylko
nasza szko³a by³a zaanga¿owana. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e pani Izabeli
Szewczyk z drukarni Unifot i Jakubowi
Halikowskiemu z firmy Visual Studio za
pomoc w przygotowaniu banerów, pani
Aleksandrze Litwin z Atelier za piêkne
anio³y, panu Mariuszowi Gawronowi za
¿yczliwoœæ i dyspozycyjnoœæ oraz w³adzom
miasta za wsparcie. A za powodzenie
ca³ego przedsiêwziêcia, mam wra¿enie,
kciuki trzymali wszyscy chojnowianie im te¿ serdecznie dziêkujemy.

Przy remoncie, pracowa³o 46 osób. Wœród
nich byli te¿ pracownicy Chojnowskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Czterech naszych fachowców wykona³o w mieszkaniu instalacjê
gazow¹ i wentylacyjn¹.
Jak odnalaz³y siê w nowych wnêtrzach
bohaterki programu?
- Wci¹¿ dochodzimy do siebie - mówi
pani Renia. - Emocje nie opadaj¹.

Jesteœmy przeszczêœliwe. Spotka³o nas
tyle dobrego. Dozna³yœmy tak wiele
¿yczliwoœci, zrozumienia i wsparcia.
Mieszkanie jest nie do poznania. To nie
nasza dawna kawalerka, ale wnêtrza
piêknego domku. Jeszcze siê urz¹dzamy,
uk³adamy rzeczy, które by³y na przechowaniu u rodziny. Ca³y czas napawamy siê widokiem piêknego mieszkania,
przystosowanego do potrzeb Marty, funkcjonalnego, jasnego i przestronnego.
Na czas remontu Martê i jej mamê zakwaterowano w hotelu we Wroc³awiu. Mia³y
tam zapewnione atrakcje, niespodzianki
i pe³en komfort.
- To by³o kilka cudownych dni. Czu³yœmy
siê jak hrabianki. Szef kuchni przygotowywa³ posi³ki specjalnie dla nas, personel zajmowa³ siê nami, jak goœæmi
specjalnymi, wszyscy byli mili i serdeczni. Czêsto towarzyszy³a nam ekipa
filmowa. Nie czu³yœmy strachu przed
kamerami, kiedy filmowa³y nas podczas
kolejnych oferowanych nam zajêæ. Gorzej by³o, kiedy stawa³yœmy z kamer¹
face to face. Wywiady, opowiadanie
o swoich emocjach - to nas nieco tremowa³o. Ka¿dy z ekipy by³ jednak tak ¿yczliwy i dodawa³ nam odwagi, ¿e, mamy
nadziejê, na nagraniu nie bêdzie widaæ
naszego skrêpowania. W tym miejscu
chcia³am wspólnie z córk¹ z ca³ego serca
podziêkowaæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do uruchomienia ca³ej tej maszyny, do jej realizacji i niezwyk³ego efektu fina³owego.
Komu mog³yœmy, dziêkowa³yœmy osobiœcie, ale nie do wszystkich jesteœmy w stanie dotrzeæ. Nie mia³yœmy na przyk³ad
okazji poznaæ brygady remontuj¹cej
nasze mieszkanie, a im przecie¿ te¿ nale¿¹
siê wielkie podziêkowania. Jesteœmy
niezmiernie wdziêczne osobom z Chojnowa, które w ró¿nej formie wspiera³y to
wydarzenie i rzeszy pracowników telewizji Polsat zaanga¿owanych w program "Nasz Nowy Dom". Dziêki Wam
Marta ma wspania³e warunki do rekonwalescencji i codziennego, normalnego
¿ycia.
Data emisji programu nie jest znana.
Producent jej nie podaje sugeruj¹c œledzenie zapowiedzi na antenie Polsatu.
Wiemy tylko, ¿e bêdzie to marzec lub
kwiecieñ. To nied³ugo. Z pewnoœci¹
wiêkszoœæ chojnowian chêtnie obejrzy
kolejn¹ (po "Wielkiej Niespodziance
Klaudiusza Sevkoviæa" i "Kuchennych
Rewolucjach) medialn¹ produkcjê nagrywan¹ w naszym mieœcie.
eg

GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/873

Dziadkom-Wnuki
"Dzi-Wnu" czyli Dziadkom-Wnuki, to
barwny spektakl, który ju¿ od 11 lat ma
swoje miejsce na scenie naszego domu
kultury. Z okazji Dnia Babci i Dziadka
w œwietle jupiterów staj¹ wdziêczne
wnuczêta, które tañcem, piosenk¹, wierszem i proz¹ dziêkuj¹ najukochañszym
babciom i dziadkom za troskê, poœwiêcany czas, wspóln¹ zabawê i cenne,
¿yciowe rady.

W tym roku swoj¹ obecnoœci¹ uroczystoœæ zaszczyci³a babcia, która od 46 lat
piastuje tê zaszczytn¹ funkcjê i jest babci¹ dla 16. wnucz¹t.
eg

dkowie, przejête babcie i dumni rodzice.
Poruszeni widzowie gromkimi brawami
oklaskiwali m³odych artystów.
Tradycj¹ "Dzi-Wnu" jest wyszukiwanie
wœród zasiadaj¹cych na widowni, babæ
i dziadków z najkrótszym i najd³u¿szym
sta¿em, baæ i dziadków z najwiêksz¹ liczb¹ wnucz¹t, prawnucz¹t, a nawet praprawnucz¹t.

Moksirowska sala widowiskowa tego
dnia pulsuje feeri¹ barw, dŸwiêków, blasków i emocji. W tym roku na sceniczne
show z³o¿y³y siê wystêpy zespo³u Karambol, Ma³y Karambol i Karambol II,
wyst¹pili te¿ soliœci z Pracowni Wokalnej A.J. Szumi³o - Amelia i Karolina Brylak i Marcin Szumilas oraz
klasa Ib ze Szko³y Podstawowej nr 4
w programie "Kapelusze maj¹ dusze".
Naprzeciw wykonawców, na miejscach
dla publicznoœci zasiedli wzruszeni dzia-

Zawsze w ruchu
Bal karnawa³owy, spotkanie op³atkowe,
zabawa, integracja - takie okolicznoœci
z³o¿y³y siê na pierwsz¹ w tym roku taneczn¹ imprezê zorganizowan¹ przez chojnowski Zwi¹zek Emerytów Rencistów
i Inwalidów.
Nasi seniorzy kilka razy w roku zapraszaj¹ mieszkañców do wspólnego biesiadowania przygotowuj¹c wspania³y posi³ek, zapewniaj¹c niebanaln¹ muzykê
i oferuj¹c sprawn¹ obs³ugê. Wiêkszoœæ
korzystaj¹cych z tej oferty nawet nie zastanawia siê, jak wiele wysi³ku w organizacjê wk³adaj¹ emeryci. Praca w kuchni
przed, w trakcie i po, full serwis przez
kilka godzin, to wyzwanie nawet dla
m³odych. A nasi nestorzy miêdzy gotowaniem, zmywaniem i obs³ug¹ goœci
potrafi¹ jeszcze wspaniale siê bawiæ,
wpaœæ na parkiet i do³¹czyæ do tañcz¹cych.
Spotkanie 14 stycznia rozpoczê³o siê
modlitw¹, noworocznymi ¿yczeniami
i wspólnym ³amaniem op³atka. Nastrojowy prolog zapocz¹tkowa³ karnawa-
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³ow¹ zabawê, która zakoñczy³a siê we
wczesnych godzinach nastêpnego dnia.
- Zapisujemy siê na te zabawy, jak tylko
znamy termin nastêpnej - mówi¹ goœcie
ze stolika nr 3. - To chyba najatrakcyjniejsza oferta - tania, no i organizatorzy wspaniali.
- Takie opinie bardzo nas ciesz¹ - mówi
prezes ZERiI Maria Steæ - Nieskromnie

powiem, ¿e tylko takie do nas docieraj¹,
dlatego chêtnie podejmujemy siê organizacji kolejnych. Poza tym, to dla nas
ogromna motywacja, terapia i satysfakcja. Wci¹¿ czujemy siê potrzebni i udowadniamy, ¿e ¿ycie emeryta mo¿e (i powinno) byæ dynamiczne.

Na pocz¹tku lutego emeryci znów bêd¹
siê bawiæ. Tym razem w swoim gronie.
Obchody Dnia Babci i Dziadka zapowiadaj¹ siê hucznie. Bo kto powiedzia³,
¿e nale¿y je spêdzaæ wy³¹cznie w domu
oczekuj¹c z herbatk¹ i ciastem na przyjœcie wnucz¹t. "Now way" jak powiedzia³a
nam jedna z babæ-emerytek.
eg
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Z k o l ê d ¹ i d z i e m y. . .
Bo¿onarodzeniowe pieœni w wydaniu
ludowym maj¹ swój specyficzny charakter. Nieczêsto mamy okazjê pos³uchaæ
melodii œpiewanych przy œwi¹tecznym
stole, w wersji folkowej. Tak¹ szansê da³
koncert pn. "Z kolêd¹ idziemy…", na
który 22 stycznia zaprosi³ Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Zainteresowanych, jak siê okaza³o, by³o
wielu. Przyby³a publicznoœæ ws³uchiwa³a
siê tego dnia w niecodzienne brzmienia
kolêd w aran¿acjach w³asnych zespo³ów
ludowych z terenu naszej gminy.
"Michalinki" z Piotrowic i Konradówki,
"Goliszowianie" z Goliszowa, "Kalinki"
z Rokitek, "S³owiki" ze Starego £omu

oraz "Przyjació³ki" z NiedŸwiedzic wszystkie zespo³y swoimi wystêpami
przypomnia³y urok niedawno minionych
œwi¹t i kolejny raz ujawni³y wielkie zami³owanie do œpiewu. Ku uciesze
s³uchaczy.
Ten folklorystyczny klimat tradycyjnych
kolêd, rytmem, dynamik¹ i wspó³czesnym brzmieniem prze³amali chórzyœci
Allegro i muzycy ze Szko³y Podstawowej nr 4, prowadzeni przez Zenona
Chmielewskiego. M³odzi artyœci, którzy
od dawna z sukcesami reprezentuj¹ nasze miasto poza jego granicami, kolejny
raz dowiedli, ¿e zdobywane nagrody
i wyró¿nienia nie s¹ przypadkowe.

Do tych licznych trofeów, tego dnia do³¹czy³ jeszcze jeden. Burmistrz miasta
Jan Serkies wrêczy³ prowadz¹cemu Zenonowi Chmielewskiemu pami¹tkow¹
statuetk¹ w podziêkowaniu za promocjê
Chojnowa, rozwijanie m³odych talentów
muzycznych oraz osi¹gniêcia artystyczne. Uhonorowany nie kry³ zaskoczenia
i przejêcia.
Trudno siê dziwiæ, bo z pewnoœci¹ Pan
Zenon zas³uguje na takie wyró¿nienie.
"Z kolêda idziemy…" wybrzmia³o zatem
swoimi dŸwiêkami i byæ mo¿e wróci na
nasz¹ salê widowiskow¹ za rok.
eg
fot.chojnow.pl

Czar piêknych pieœni

Pierwsz¹ w tym roku ods³on¹ pracy artystycznej Pracowni Wokalnej Agnieszki
Szumi³o by³ wyj¹tkowy koncert kolêd.
W Sali Recitalowej MOKSiR, 22 stycznia zapanowa³ œwi¹teczny nastrój
ustrojony œpiewem.
Soliœci z Chojnowa, Legnicy i Wroc³awia utworzyli chór, który zaprezen-

towa³ kolêdy z okresu renesansu i œredniowiecza, spisane i wykonywane
onegdaj przez mnichów.
Utwory pochodzi³y g³ównie z Niemiec
oraz Francji i œpiewane by³y w zdecydowanej wiêkszoœci po ³acinie.
Koncert prowadzi³ dyrektor domu kultury Stanis³aw Horodecki. Przed ka¿d¹
kolêd¹ (a by³o ich kilkanaœcie) przedstawia³ genezê kompozycji i autorów.
Pieœni, piêknie rozpisane na g³osy damskie i mêskie w kameralnej sali brzmia³y
zjawiskowo. Nie dziwi³ zatem niedosyt
publicznoœci i proœby o bis.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o niezwyk³ym instru-

mentarium. Oprócz klawiszy, które imitowa³y barwy instrumentów z tamtych
epok, us³yszeliœmy oryginaln¹ lirê korbowê i cormusê. Niezwyk³e dŸwiêki,
niezwyk³y repertuar, niezwyk³e wykonanie - wspania³y wystêp m³odych artystów.

W podziêkowaniu za udany koncert i muzyczne rozpoczêcie roku pani Szumi³o
zosta³a obdarowana bukietami kwiatów.
Wrêczyli je: radna Krystyna Czapska
i dyrektor Stanis³aw Horodecki.
To by³y magiczne bo¿onarodzeniowe
chwile z odleg³¹ przesz³oœci¹ w tle…
pm
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Goœæ z "Wrzosowej Krainy"
W nowym roku pierwsze spotkanie kulturalnej gromadki przypad³o 9 stycznia.
Miejscem spotkania by³a oczywiœcie, nasza sta³a baza czyli " KuŸnia Talentów."
Od razu czeka³a nas ma³a niespodzianka,
w postaci odwiedzin pana £ukasza ¯ubera.
Chojnowianin dzia³a od zawsze w Chocianowie w fundacji: Wrzosowa Kraina",
która wspiera m.in. ciekawe pomys³y artysty-

czne. Zasiêgiem dzia³ania obejmuje 9 gmin
z naszego regionu, w tym równie¿ Chojnów. Ciekawe czy dojdzie do jakiejœ wspó³pracy? Okaza³o siê, ¿e trzeba oficjalnie
powo³aæ nowego-opiekuna-przewodnika
Gildii. Zosta³ nim Piotrek Misikiewicz.
Tradycyjnie Stanis³aw Horodecki - dyr.
domu kultury, przedstawi³ najnowsze
informacje dotycz¹ce miejskich wydarzeñ
w 2017r.
Tego dnia w odwiedziny wpad³ w³aœciciel
drukarni Uni-Fot - Andrzej Bobik. Zwiastowa³o to jakieœ wydarzenie. Przeczucia
nas nie myli³y. Wszyscy obecni w "KuŸni
Talentów"- otrzymali prezent w postaci
Kalendarza Miejskiego na 2017r. Wydawnictwo zawiera obrazy i rysunki ró¿nych
chojnowskich miejsc autorstwa Miros³awa
Zatorskiego.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Poznawanie œwiata zmys³ami
co widzisz, co s³yszysz, co czujesz,
co wyczuwasz smakiem, co wyczuwasz
wêchem,
czego dotykasz, co robisz, co sobie wyobra¿asz,
co wyczuwasz intuicyjnie
Jeannette Vos
- cytat z miêdzynarodowych warsztatów
na temat rewolucji w uczeniu.
Musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e podstaw¹
prawid³owej egzystencji i osi¹gania naszych sukcesów w ¿yciu s¹ zmys³y, które
stanowi¹ tak¿e element ³¹cz¹cy organizm
ze œrodowiskiem zewnêtrznym. Poznawanie za pomoc¹ kilku zmys³ów jednoczeœnie
nazywane jest polisensorycznym (wielozmys³owym). Umo¿liwia ono poznawanie przez
patrzenie, s³uchanie, dotykanie, w¹chanie
i smakowanie, czyli tworzenie globalnego,
wielozmys³owego obrazu. Pozwala ono na
normalne funkcjonowanie, poruszanie siê,
jedzenie, pracê, kontakty z innymi ludŸmi.
Utratê mo¿liwoœci korzystania z któregokolwiek ze zmys³ów da siê, przynajmniej
czêœciowo, zrekompensowaæ innymi.
W ¿yciu p³odowym i zaraz po narodzeniu
odbieramy sygna³y z otaczaj¹cego œwiata
wszystkimi zmys³ami. Aby dziecko mog³o
prawid³owo funkcjonowaæ, konieczny jest
proces integracji sensorycznej. Dziêki niej
mózg odbiera, przetwarza, integruje ze
sob¹ informacje ze wszystkich zmys³ów,
odnosi je do poprzednich doœwiadczeñ, co
skutkuje prawid³ow¹ reakcj¹ dziecka. Integracja sensoryczna to taka organizacja
wra¿eñ zmys³owych, która pozwala ich
u¿ywaæ w celowym dzia³aniu.
Wszystkie tak pozyskane informacje dostarczane s¹ do mózgu, który je rozpoznaje,
segreguje, zapamiêtuje i wysy³a sygna³y,
kieruj¹c naszymi reakcjami.
S¹ ludzie, którzy ucz¹ siê s³uchaj¹c, inni
lepiej zapamiêtuj¹ to, co widz¹, a jeszcze
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inni wykorzystuj¹ ró¿ne kombinacje zmys³ów, by uczyæ siê wydajniej.
Pierwszym etapem uczenia siê dziecka jest
poznawanie przez zmys³y: dotyk, smak,
wêch, jak równie¿ wzrok i s³uch.
Pobudzanie i uaktywnianie zmys³ów ma na
celu przygotowanie dzieci do wejœcia w kolejny etap rozwoju psychoruchowego. Chc¹c
wzbogacaæ œwiat wyobra¿eñ naszych dzieci, mo¿emy podejmowaæ inicjatywê do zabaw polisensorycznych we w³asnym zakresie, nie czekaj¹c na specjalistê i wykorzystywaæ nadarzaj¹ce siê okazje. Dotyk, to
zdolnoœæ odczuwania dzia³ania bodŸców
mechanicznych na skórê i niektóre b³ony
œluzowe. Receptory dotyku rozmieszczone
s¹ na opuszkach palców, w skórze warg
oraz na koniuszku jêzyka.
Popularne æwiczenia, które mo¿emy inicjowaæ z dzieckiem w domu to: dotykanie
ró¿nych powierzchni, porównywanie ich,
okreœlanie wra¿eñ dotykowych, manipulowanie rêkoma np. w makaronie, grochu,
fasoli czy ry¿u, w ugotowanym kisielu, z mas¹ soln¹ itp.
Nastêpnym wa¿nym zmys³em u cz³owieka
jest smak, czyli nasza zdolnoœæ do oceny
przyjmowanych pokarmów na podstawie
ich w³aœciwoœci chemicznych. Poprzez receptory smakowe dziecko potrafi rozró¿niæ
4 podstawowe smaki: s³odki, gorzki, s³ony
i kwaœny.
Dobrym æwiczeniem jest smakowanie soli,
miodu, cukru, cytryny, ogórka kiszonego
i innych zdecydowanych smaków. Wêch,
jako zmys³ powonienia, umo¿liwia odbieranie informacji o substancjach lotnych
znajduj¹cych siê w powietrzu lub w wodzie. Mo¿emy w warunkach domowych
próbowaæ okreœlaæ z dzieckiem smak, wyszukiwaæ produkty o takich samych walorach smakowych, rozpoznawaæ zapachy
np.: owoców, warzyw, igliwia sosnowego,

O by³ej przedszkolance, Ludwice Sucheckiej pamiêtaj¹ wychowankowie. Œwiadczy
o tym Maja Górska. M³oda pisarka jest
autork¹ ksi¹¿ki przygodowej pt. " Magiczna Winnica". Strofy przenosz¹ czytelników do W³och. Pozycja ta ukaza³a siê na
rynku wydawniczym. Maja Górska nie
zapomnia³a o swojej wychowawczyni
z legnickiego przedszkola. Na spotkanie
autorskie zaprosi³a pani¹ Ludwikê. Mia³o
ono miejsce jakiœ czas temu w Legnicy.
Nasza pani Lusia pisze tak¿e wiersze dla
dzieci. W jednym z chojnowskich przedszkoli zorganizowano spotkanie z nasz¹ poetk¹.
6 lutego kolejna nasza kulturalna zbiórka
o godz. 18. w restauracji "KuŸnia". Wiod¹cymi tematami maj¹ byæ: mi³oœæ oraz 72
rocznica wyzwolenia Chojnowa podczas II
Wojny Œwiatowej. Zapraszamy!
pm
kwiatów, perfum, olejków spo¿ywczych.
Zmys³ wzroku daje oko³o 3/4 wra¿eñ
odbieranych przez organizm z otoczenia.
Oko to z³o¿ony mechanizm, dziêki któremu mo¿emy widzieæ nie tylko natê¿enie
œwiat³a, kszta³ty i ca³¹ gamê kolorów, ale
tak¿e odleg³oœci. Tutaj mo¿emy wybieraæ
zabawy i æwiczenia takie jak: wskazywanie
osób z najbli¿szego otoczenia, wyci¹ganie
rêki po wskazany przedmiot, branie, wk³adanie okreœlonego przedmiotu do pude³ka,
uk³adanie klocków, porz¹dkowanie zabawek wed³ug jednej wybranej cechy, uk³adanie puzzli, odszukiwanie danych elementów na ilustracjach, uk³adanie szlaczków
wed³ug wzoru, sk³adanie zabawek konstrukcyjnych, rysowanie, malowanie, odwzorowywanie kszta³tów i wiele innych.
Bardzo wa¿nym zmys³em cz³owieka jest
tak¿e s³uch. Dziêki niemu mo¿emy odbieraæ dŸwiêki z otoczenia, a tak¿e porozumiewaæ siê. Spoœród zabaw anga¿uj¹cych
zmys³ s³uchu mo¿emy staraæ siê zachêcaæ
dziecko do wys³uchiwania i rozpoznawania
dŸwiêków z otoczenia: sygna³ów pojazdów, g³osów zwierz¹t, odg³osów z urz¹dzeñ gospodarstwa domowego, rozpoznawaæ wytwarzane dŸwiêki ( uderzanie ³y¿eczk¹ w szklankê, dwoma klockami o siebie,
darcie papieru, lanie wody, rozpoznawanie
g³osu i Ÿród³a dŸwiêków), bawiæ siê instrumentami perkusyjnymi czy wreszcie s³uchaæ muzyki relaksacyjnej lub innej. Polisensoryczne uczenie dziecka jest bardzo wa¿ne
w prawid³owym jego rozwoju. Dziêki niemu poznaje ono œwiat w sposób przystêpny
i bezpoœredni. Prze³amuje opory, nabywa
sprawnoœci manipulowania, polepsza koordynacjê wzrokowo -s³uchowo-ruchow¹ i rozbudza wyobraŸniê.
Helena Rasa³a
Pedagog Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnowie

11

niamencie swojego shamisenu - klasycznego japoñskiego instrumentu, snuæ niesamowite opowieœci o nie-ustraszonych samurajach i ich
potyczkach z mitycznymi bestiami, w ten sposób zarabiaj¹c na ¿ycie.

ZWIERZÊTA NOCY
27.01.2017o godz. 19:00
28.01.2017 o godz. 19:00

"Zwierzêta nocy" tak, jak "Samotny mê¿czyzna" uwodz¹ stylem: eleganck¹, niezwykle sensualn¹ fotografi¹ dwukrotnie nominowanego
do Oscara Seamusa Mcgarveya, rytmicznym monta¿em, kolejnym
œwietnym soundtrackiem Abla Korzeniowskiego. Jednak pod t¹ wytworn¹ zas³on¹ pulsuje wy³¹cznie cierpienie.

KUBO I DWIE STRUNY
28.01.2017 o godz. 15:00

Ma³y Kubo i jego matka ¿yj¹ w jaskini, z dala od ludzkich siedzib,
ale ch³opiec ka¿dego dnia wêdruje do miasteczka, aby przy akompa-

SP 4 news
Dobra passa szkolnego
chóru "Allegro!

Szkolny chór "Allegro" oraz zespó³
instrumentalny wraz z opiekunem Zenonem Chmielewskim odbyli tournee ze
œwi¹tecznym repertuarem, uœwietniaj¹c
przy tym imprezy lokalne i nie tylko.
Œwi¹teczn¹ atmosferê cudownymi melodiami wprowadzili poczynaj¹c od Wroc³awia równie¿ w Krzeszowie i Zamienicach. Œwi¹teczna przygoda zakoñczy³a
siê piêknym wystêpem w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie na spotkaniu
"Z kolêd¹ idziemy…". Skoczne i nastrojowe dŸwiêki wywo³ywa³y uœmiech na
twarzach s³uchaczy, którzy chêtnie do³¹czali do œpiewania najs³ynniejszych kolêd.
Œwi¹teczne wydanie chóru spodoba³o siê
nie tylko wolnym s³uchaczom, ale tak¿e
jury konkursu o nazwie "Dzieciêcy Festiwal Kolêd i Pastrora³ek", który odby³
siê w Legnicy. Chórzyœci zaprezentowali
widowni pastora³kê pt. "Wilia" w brzmieniu acapella pod batut¹ opiekuna. Ciche
dŸwiêki p³yn¹ce siê po sali trafi³y do serc
publicznoœci. Chór nagrodzony gromkimi brawami otrzyma³ puchar za II miejsce w kategorii zespo³ów starszych. Ponadto
solistka z chóru - Otylia Pachla z kl. VI c,
w starciu z ogromn¹ konkurencj¹ otrzyma³a wyró¿nienie! Oby taka passa trwa³a
jak najd³u¿ej!
SP4 organizatorem
Mistrzostw w p³ywaniu!
12 stycznia SP4 by³a organizatorem du¿ego formatu imprezy p³ywackiej. Na
Mistrzostwa Strefy Legnickiej w Szta-
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DOBRZE SIÊ K£AMIE W MI£YM TOWARZYSTWIE
27.01.2017 o godz. 17:00
28.01.2017 o godz. 17:00

Choæ fabu³a gna do przodu na ³eb na szyjê, a charakterystyka
ka¿dego z siedmiu g³ównych bohaterów pozostaje ledwie szkicowa,
"Dobrze siê k³amie…" ani przez moment nie staje siê filmem
p³askim, wulgarnym i pozbawionym ambicji.

POWIDOKI
03.02.2017 o godz. 18:00
04.02.2017 o godz. 18:00

Bohaterem filmu "Powidoki" jest W³adys³aw Strzemiñski, artysta,
który nie podda³ siê socrealizmowi i doœwiadczy³ dramatycznych
skutków swoich wyborów artystycznych.

fetach w P³ywaniu Szkó³ Podstawowych
przyby³o wielu goœci z pobliskich i dalszych szkó³, by podj¹æ walkê o najwy¿sze laury. Atmosfera by³a gor¹ca!
W naszych szeregach
przyszli "Mali Mistrzowie!
Klasy pierwsze wraz z wychowawcami
przyst¹pi³y do ogólnopolskiego programu "Ma³y Mistrz". Jego ide¹ jest propagowanie aktywnej postawy oraz zdrowego stylu ¿ycia. Uczniowie przy wsparciu nauczycieli wychowania fizycznego
maj¹ szansê zdobyæ okreœlone umiejêtnoœci, wiadomoœci, a tak¿e odznakê "Ma³ego Mistrza". Bloki sportowe, w ramach
których odbywaj¹ siê zajêcia s¹ ró¿norodne. Klasy s¹ w trakcie realizacji
trzech bloków, a mianowicie GimnastykTancerz, Pi³karz oraz P³ywak-Wodniak.
Przed nimi jeszcze Rowerzysta-Turysta,
Saneczkarz-Narciarz-£y¿wiarz i Lekkoatleta. Teraz pozostaje tylko czekaæ, a¿ ci
"Mali Mistrzowie" stan¹ siê wielcy!
Sukces naszych uczniów
w Ogólnopolskim Konkursie
Alfik Matematyczny!
Znowu okazuje siê, ¿e matematyka nie
jest tak straszna jak j¹ maluj¹. W XXII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik
Matematyczny wziê³o udzia³ 68 tysiêcy
uczestników, wœród których wyró¿niono
448 osób. Uczniowie z SP4 równie¿
znaleŸli siê w gronie najlepszych, za co
nale¿¹ im siê serdeczne gratulacje! Najlepszymi wynikami z osób wyró¿nionych, okreœlonymi przez oceniaj¹cych
konkurs jako bardzo dobre mog¹ pochwaliæ siê uczniowie klasy II Krystian
Sarapata i Franciszek Salastowicz.
Z wynikiem dobrym uplasowa³a siê
w klasyfikacji uczennica klasy V Eliza
Laskowska. Czekamy na dalsze sukcesy!
Z teatrzykiem Kamishibai
w odwiedzinach u przedszkolaków!
Jak najskuteczniej nauczyæ czegoœ najm³odszych? Oczywiœcie przez zabawê!
Japoñski Teatrzyk Kamishibai to nowatorska metoda nauczania jêzyków ob-

cych. Uczennice klasy VI a i VI c wraz
z p. Sabin¹ Kaszowsk¹ przedstawi³y
dzieciom z Przedszkola nr 1 kilka ciekawostek o Japonii i jej kulturze, prawdziwe stroje japoñskich dzieci oraz dochodz¹c do punktu kulminacyjnego magiczny drewniany teatrzyk obrazkowy
sk³adany w formie walizki. Zaprezentowana bajka dostarczaj¹ca moralnych
wzorów postêpowania, ilustracje, rekwizyty oraz muzyka tak przyku³y uwagê
przedszkolaków, ¿e koñcowa czêœæ spotkania, jak¹ by³ ma³y quiz dotycz¹cy
przedstawionych treœci nie sprawi³ im
najmniejszej trudnoœci. Brawa za pomys³
i podziêkowania za ciep³e przyjêcie!

Co s³ychaæ u "œwietliczaków"?
Jako ¿e nasta³ czas karnawa³u œwietlica
szkolna têtni g³oœnym, kolorowym ¿yciem w rytmie brazylijskiej samby.
Z uwagi na to, ¿e tak wyj¹tkowy czas
w roku zdarza siê tylko raz "œwietliczaki" pod wodz¹ wychowawczyñ wykorzystuj¹ go w ka¿dy mo¿liwy sposób.
Konkursy na maski karnawa³owe, przebierane bale, karnawa³owe karaoke, tañce, hulañce i wiele innych dostarczaj¹
w tym okresie naszym dzieciakom niezmierzone pok³ady radoœci. Jak to przewa¿nie bywa najlepsz¹ muzyk¹ do
wszelkiej zabawy okazuj¹ siê rytmy disco- polo, dlatego ju¿ ca³a szko³a wie, ¿e
"Przez twe oczy zielone" "Ruda tañczy
jak szalona"!
Po wiêcej informacji prosto z ¿ycia szko³y zapraszamy na stronê internetow¹
www.sp4.chojnow.eu
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P³ywackie zmagania na miejskim basenie
12 stycznia na chojnowskim basenie
odby³y siê Mistrzostwa Strefy Legnickiej
w Sztafetach P³ywackich Dziewcz¹t
i Ch³opców Szkó³ Podstawowych, które
uroczyœcie otworzy³a Pani Beata MilerKornicka, dyrektor SP 4 Chojnów.
Zawody zalicza³y siê do klasyfikacji
szkó³ SZS "Dolny Œl¹sk" we Wroc³awiu.
W tegorocznej edycji udzia³ wziê³o ³¹cznie 16 sztafet (7 dziewcz¹t i 9 ch³opców;
56 dziewcz¹t i 72 ch³opców). W ka¿dej
sztafecie (styl dowolny, 8 x 25m) wyst¹pi³o po 2 zawodników z klas III, IV, V
i VI. W pierwszej kolejnoœci startowali
najm³odsi p³ywacy, a koñczyli najstarsi.
Dodatkowo (zgodnie z tegorocznym regulaminem zawodów) wszyscy uczestnicy
sztafet p³ynêli w konkurencjach indywidualnych. Zawodnicy z klas III - IV p³ynêli
stylami: kraulem, grzbietowym i klasycznym. Klasy V - VI stylami: kraulem,
grzbietowym, klasycznym i delfinem.
Wszyscy na dystansie 50m. Do punktacji
koñcowej zaliczano wynik sztafety plus
wyniki indywidualne.
WYNIKI DZIEWCZ¥T:
SZTAFETY
1.
SP 7 Legnica
2`21'72
2.
SP 10 G³ogów 2`22"27
3.
SP 4 Chojnów 2`33"21
4.
SP 1 Jawor
2`34"28
5.
SP Rudna
2`34"53
6.
SSP Lubin
2`56"15
7.
SP 3 Chojnów 3`11"96
INDYWIDUALNIE - KLASY III/IV
(50m)
I. Kraul: 1. Klaudia W¹troba /SP 10
G³ogów - 39"96/
2. Lepczak Aleksandra /SP 7 Legnica 41"98/
3. Codogni Monika /SP 4 Chojnów 42"09/
II. Styl grzbietowy: 1. Œwiêtek Dominika / SP Rudna - 40"57/
2. Poniedzia³ek Paulina /SP 10 G³ogów 46"25/
3. Kulas Anna /SP 7 Legnica 48"29/
4. Giersok Alicja /SP 4 Chojnów 53"48/
III. Styl klasyczny: 1. Radziwon
Adrianna /SP 7 Legnica - 51"23/
2. Konieczna Wiktoria /SP 10 G³ogów 56"09/
3. Paul Dominika /SSP Lubin - 58"05/
5. Kopczyñska Emilia /SP 4 Chojnów 1`01"43/
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INDYWIDUALNIE - KLASY V/VI
(50m)
I. Kraul: 1. Nowak Weronika /SP 7
Legnica - 32"43/
2. Margas Jagoda /SP 10 G³ogów 32"62/
3. Pilarska Maja /SP Rudna - 35"02/
5. Rybczyñska Wiktoria /SP 4 Chojnów 40"06/
II. Styl grzbietowy 1. Szymañska Daria
/SP 7 Legnica - 43"22/
2. Wierzbowska Emila /SP 10 G³ogów/
3. Jab³oñska Julia /SP 4 Chojnów 45"03/
III. Styl klasyczny: 1. Maciuszek Wiktoria /SP Rudna - 37"40/
2. Adamszewska Zuzanna /SP 10 G³ogów - 39"42/
3. Ciereszko Zuzanna /SP 7 Legnica 44"28/
4. Pachla Otylia /SP 4 Chojnów - 53"14/
IV. Delfin: 1. Kurleto Aleksandra /SP 7
Legnica - 37"50/
2. Ptaszyñska Maja /SP 10 Glogów - 42"09/
3. Wiele¿ew Aleksandra /SP 4 Chojnów
- 48"06/
WYNIKI CH£OPCÓW:
SZTAFETY
1.
SP 3 Polkowice 2`21"97
2.
SP 7 Legnica
2`24"12
3.
SP 10 G³ogów 2`25"34
4.
SP 7 Lubin
2`28"21
5.
SP 1 Jawor
2`30"46
6.
SP 4 Chojnów 2`31"06
7.
SP Rudna
2`43"21
8.
SSP Lubin
2`59"32
9.
SP 3 Chojnów 3`07"43
INDYWIDUALNE - KLAS III/IV (50m)
I. Kraul: 1. Wojstysiak B³a¿ej /SP 10
G³ogów - 38"15/
2. Bednarczuk Konrad /SP 7 Legnica 39"78/
3. Wojtkiewicz Maks /SP 3 Polkowice 41"09/
4. Czapski Jan /SP 3 Chojnów - 42"56/
7. K³usek Kacper /SP 4 Chojnów 45"49/
13. Kaszubowski Borys /SP 4 Chojnów 49"68/
15. Borys Kajetan /SP 3 Chojnów 52"07/
II. Styl grzbietowy: 1.Olszuk Kajetan
/SP 7 Legnica - 47"66/
2. Wietoszyñski Bartosz /SP 3 Polkowice
- 47"90/
3. Martyniak Krystian /SP 10 G³ogów 49"78/

8. Ziomek Kamil /SP 4 Chojnów 1`15"00/
III. Styl klasyczny: 1. ¯ak Dominik /SP
10 G³ogów - 50"86/
2. Szojka Mi³osz /SP 1 Jawor - 56"35/
3. B³aszczyk Tymoteusz /SP 3 Polkowice - 57"23/
4. Górnicki Bartosz /SP 4 Chojnów 57"32/
INDYWIDUALNE - KLASY V/VI
(50m)
I. Kraul: 1. W³odarczyk Bart³omiej /SP
10 G³ogów - 34"60/
2. Przybyszewski Artur /SP 1 Jawor 34"71/
3. WoŸniak Wiktor /SP 7 Lubin - 35"98/
6. Serkies Bartosz /SP 4 Chojnów 40"21/
II. Styl grzbietowy: 1. £okaj Micha³ /SP 7
Lubin - 34"84/
2. Hajduk Kacper /SP 10 G³ogów 39"52/
3. Gil Miko³aj /SP 4 Chojnów - 41"56/
III. Styl klasyczny: 1. Staszak Wiktor
/SP 7 Legnica - 37"37/
2. Trzpil Mateusz /SP Rudna - 44"90
3. Herbik Pawe³ /SP 10 G³ogów
6. Kwiatkowski Dominik /SP 4 Chojnów
- 55"07/
IV. Delfin: 1. Bawarczyk Filip /SP 7
Lubin - 35"37
2. Wolczak Kacper /SP 7 Legnica 37"26
3. Bijak Marcel /SP 4 Chojnów - 37"56/
KLASYFIKACJA
KOÑCOWA
/sztafety + indywidualne/:
Dziewczêta
1. SP 7 Legnica /157pkt/
2. SP 10 G³ogów /146/
3. SP 4 Chojnów /128/
4. SP 1 Jawor /122/
5. SP Rudna /116/
6. SSP Lubin /109/
7. SP 3 Chojnów /24/
Ch³opcy
1. SP 7 Legnica /139pkt.
2. SP 10 G³ogów /139/
3. SP 3 Polkowice /136/
4. SP 7 Lubin /122/
5. SP 1 Jawor /117/
6. SP 4 Chojnów /110/
7. SP Rudna /88/
8. SSP Lubin /85/
9. SP 3 Chojnów /37/
Awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego uzyska³y sztafety zajmuj¹ce miejsca 1 - 2.
Podziêkowania dla pañ z obs³ugi basenu
za trud w³o¿ony w utrzymanie porz¹dku
podczas zawodów oraz dla Komisji Sêdziowskiej zawodów w osobach: Renata
Rychliñska; Ryszard Kopacki; Tomasz
B³aszczak; Bartosz Gêbala oraz uczniowie z GM2 /pomoc sêdziowska przy
nawrotach/; Mariusz Nawrocki; Maciej
Lipiñski; Natalia Halikowska - sekretariat zawodów; Gra¿yna Mazur - opieka
medyczna; Andrzej Matuszewski - organizator /Zarz¹d SZS "Dolny Œl¹sk"
Wroc³aw/.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Posiadam mieszkanie-kawalerkê do wynajêcia w Rynku w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.601-498-504. (0451)
Do wynajêcia mieszkanie w Jaroszówce
o pow. 76m2 plus piwnica, gara¿, dzia³ka
przy budynku. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel.606-832-852. (0293)
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne, w nowym domku jednorodzinnym, 72,00m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, ganek, piwnica.
Obrze¿e Chojnowa.
Wiadomoœc: tel.603-391-995. (08155)

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie - ul. Leœna i ul. Wrzosowa. Wiadomoœæ: tel.
600-124-919. (0374)

Inne
Ale po¿yczka nawet w 24 godziny.
Tel. 728-874-288.

Sprzedam urz¹dzenie do masa¿u Ceragem Wien, w atrakcyjnej cenie.
Wiadomoœæ: tel. 792-6105-44. (0320)

GOTÓWKA! Nawet 25 tys. Szybko!
Tel. 728-874-288.
Po¿yczka do 25.000 z³. Zadzwoñ.
Tel. 728-874-288.
Lekka po¿yczka do 25tys. Zadzwoñ tel.
728-874-288.
Po¿yczka z dojazdem do klienta.
Tel. 728-874-288.
Sprzedam nowe ³ó¿ko sk³adane z grubym materacem. Cena 320 z³. Wiadomoœæ: tel. 783-175-385. (0199)

* odprowadzamy sk³adki ZUS
od ponad 4 tys. z³ brutto
* jedna, polska, czytelna umowa
* mo¿liwoœæ zarobienia nawet do
8000 tys. z³
* terminowa wyp³ata wynagrodzenia
* szkolenia z opieki oraz jêzykowe

AGENCJA PRACY
I DORADZTWA FINANSOWEGO
Biuro:
ul. Dworcowa 7 lok.106,
59-220 Legnica,
telefon 668-003-044
strona internetowa:
http://www.opiekunki.interkadra.pl/
facebook.pl:
ok.com/InterkadraOpiekunki/?fref=ts

“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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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 NR 02/873

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 13 stycznia 2017r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2017 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1534 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z § 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009r. Nr 202, poz. 1566 z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 wrzeœnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2017r. (Dz. U. z 2016r. , poz. 1657) podajê do wiadomoœci co nastêpuje:
1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego kwalifikacja
wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
2.1 mê¿czyzn urodzonych w 1998 roku;
2.2 mê¿czyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej;
2.3 osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
a) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli
okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli
okres tej niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art. 28 ust.4 i 4"b" Ustawy z dn. 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej przed
zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej.
2.4 kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 koñcz¹ naukê w szko³ach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków, o których
mowa w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowi¹zkowi stawienia siê
do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);.
2.5 osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej do koñca roku kalendarzowego, w którym koñcz¹
dwadzieœcia cztery lata, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
3. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt sta³y lub pobyt czasowy trwaj¹cy
ponad trzy miesi¹ce na terenie Miasta Chojnowa winny obowi¹zek ten spe³niæ w terminie od 07.03 do 09.03 2017 roku w siedzibie
Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy" ul. Pomorska 19,
4. Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
- wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci;
- dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwalifikacji wojskowej
w terminie okreœlonym w wezwaniu nie by³o mo¿liwe;
- powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowadzonych w
okresie dwunastu miesiêcy przed dniem stawienia siê do kwalifikacji wojskowej;
- wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia g³owy) - nie dotyczy w przypadku posiadania wojskowego dokumentu
osobistego;
"
- dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
"
- wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.
5. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczêcia zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹ siê do wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta) w³aœciwego ze wzglêdu na ich nowe miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce. Wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia siê do kwalifikacji wojskowej. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji
wojskowej, które po rozpoczêciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego
trwaj¹cego ponad trzy miesi¹c, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
6. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzêdu albo
na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ, na podstawie art. 32 ust. 10 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, nak³ada na osobê podlegaj¹c¹ kwalifikacji
wojskowej grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê do kwalifikacji wojskowej, w trybie
przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby, które nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydent miasta), przed w³aœciw¹ komisj¹ lekarsk¹ lub
przed wojskowym komendantem uzupe³nieñ w okreœlonym terminie i miejscu, nie stawi¹ siê do wojskowej pracowni psychologicznej, albo nie
przedstawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane oraz nie zg³osz¹ siê w okreœlonym terminie i miejscu na wezwanie w³aœciwych organów w sprawach dotycz¹cych powszechnego obowi¹zku oraz odmówi¹ poddania siê badaniom lekarskim na podstawie art. 224 pkt 1
i 3 wskazanej ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, podlegaj¹ grzywnie albo karze ograniczenie wolnoœci.
7. Osoby wymienione w pkt 2.3 lit. "b" oraz w pkt 2.5 w niniejszym obwieszczeniu zamierzaj¹ce stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej sk³adaj¹
w³aœciwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski o ustalenie lub zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
Wojewoda Dolnoœl¹ski
Pawe³ Hreniak
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Chojnowskie Dzieciaki

WOŒP - Mamy kolejny rekord

Zosia Ptak - 3,5 roku
Fanka Elsy z Krainy Lodu. W domu opiekuje siê œwink¹ morsk¹
Georg, lubi zabawê w chowanego i tañczy przy disco polo.

Z kolêd¹ idziemy...

