Dwutygodnik

Samorz¹du

Te r y t o r i a l n e g o

w

Chojnowie

.”
Ch
.
“G

er
m 17
u
n
0

r.

y
2
pn 5.
0
tê
.
s
Na 12

NR 08 (879) ROK XXIV 28.04.2017 CENA 1,70 z³

Wikingowie. Truso - legenda Ba³tyku
- wystawa w Muzeum Regionalnym

Œwiatowy Dzieñ Ziemi

Goœcie z Europy zawitaj¹ do PZS w Chojnowie

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Piotr Misikiewicz
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Most na Legnickiej
w przebudowie
27 marca br. Burmistrz Miasta wystosowa³ urzêdowe pismo do Dyrektora
Naczelnego Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg
i Kolei we Wroc³awiu z proœb¹ o udzielenie informacji dotycz¹cej zakresu prac
i terminu wykonania planowanego
remontu mostu nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu
ulicy Legnickiej.
Most od kilkunastu miesiêcy czeka na
remont i budzi zrozumia³y niepokój
kierowców. Jest nadzieja, ¿e do koñca
roku obiekt zostanie wyremontowany.
11 kwietnia wp³ynê³a odpowiedŸ od p.o.
z-cy dyrektora ds. inwestycji Marka
Stojaka z DSDiK, który wyjaœnia, ¿e
obiekt jest w fazie przebudowy. Wy³onionym wykonawc¹ w wyniku przetargu
zosta³a firma Probudowa z Sosnowca.
Zakres prac obejmowaæ bêdzie rozbiórkê
podpór i pomostu oraz budowê nowej
konstrukcji noœnej.
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odnaleŸæ swojego dzielnicowego. Aby to
zrobiæ wystarczy wpisaæ np. adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz poka¿e, w której jednostce pracuje. Dzielnicowych mo¿emy
wyszukaæ tak¿e po imieniu lub nazwisku. Aby po³¹czyæ siê z funkcjonariuszem wystarczy jedno klikniêcie. Wyszukiwarka dzielnicowych dzia³a w trybie offline. Us³uga jest bezp³atna.
Pijany kierowca zniszczy³
5 samochodów
Niemal 2,3 promila alkoholu mia³ we
krwi kierowca, który 8 kwietnia na ul.
Paderewskiego uszkodzi³ piêæ zaparkowanych przy ulicy samochodów, sam
natomiast, w wyniku silnego uderzenia
dachowa³. To by³ œrodek nocy, kilkanaœcie minut po godzinie 2. Tylko dlatego w
tym zdarzeniu nie odnotowano ofiar.

jest wy³¹cznie ludzka g³upota i brak reakcji œwiadków. Same akty prawne i represje wobec nieodpowiedzialnych kieruj¹cych nie wyeliminuj¹ pijanych kierowców. Najbardziej skuteczna wydaje
siê ingerencja osób trzecich - sprzeciw
wobec wsiadaj¹cego za kierownicê nietrzeŸwego czy podejrzanie zachowuj¹cego siê kierowcy na drodze, to powinnoœæ ka¿dego. Nasza interwencja z pewnoœci¹ zapobiegnie nieszczêœciu. Telefon
na policjê lub bezpoœrednia, stanowcza
postawa wobec potencjalnego sprawcy
mo¿e uratowaæ czyjeœ ¿ycie, a na pewno
ochroni, co najmniej kilka osób, przed
przykrymi konsekwencjami.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Chojnowie zatrzymali mê¿czyzn.
Kierowca odpowie przed s¹dem za
kierowanie pojazdem pod wp³ywem
alkoholu. Za ten czyn grozi (w przypadku wykroczenia) areszt od 5 do 30 dni,
grzywna od 50 z³ do 5 000 z³, utrata
uprawnieñ od 6 miesiêcy do 3 lat. Do
tego dojd¹ jeszcze zapewne zarzuty
uszkodzenia mienia. Sprawca oczekuje
na wyrok.

Op³ata za miejsce

Do lipca maj¹ trwaæ prace projektowe,
a na pocz¹tek paŸdziernika przewidziano
termin zakoñczenia robót budowlanych.
Basen w weekend majowy
W dniach 1, 2 i 3 maja chojnowska p³ywalnia bêdzie czynna codziennie od
14:00 do 21:00. Ostatnie wejœcie o godz.
20:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Nieodpowiedzialny kierowca jecha³
w towarzystwie równie pijanego kolegi.
¯aden z nich nie dozna³ wiêkszych obra¿eñ, najbardziej poszkodowani s¹ w³aœciciele uszkodzonych pojazdów (dwa
auta zakwalifikowano do kasacji).
W tym zdarzeniu nie by³o rannych ani
ofiar œmiertelnych. Na szczêœcie.

Mobilny kontakt
z dzielnicowym
MSWiA uruchomi³o now¹ wersjê
aplikacji mobilnej „Moja Komenda”,
dziêki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje siê naszym rejonem zamieszkania. Aplikacja zawiera
tak¿e bazê teleadresow¹ wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Jest ju¿
dostêpna zarówno na telefony z Android
oraz iOS.
Us³uga jest bezp³atna, a u¿ytkownik nie
musi mieæ dostêpu do Internetu, by
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Nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e pijany kierowca jest zagro¿eniem dla siebie i innych, jest potencjalnym zabójc¹. Stanowi niebezpieczeñstwo dla pieszych,
innych kieruj¹cych - dla osób i mienia.
Liczbê tragedii na drogach z udzia³em nietrzeŸwych mo¿na mno¿yæ. S¹ z gatunku
tych, którym mo¿na by³o zapobiec, które
nie musia³y siê wydarzyæ. Ich przyczyn¹

Wydzia³ Rozwoju Gospodarki informuje
mieszkañców - opiekunów grobów, ¿e
op³ata za miejsca na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie wa¿na jest przez
20 lat od daty jej dokonania.
Przypomina siê, ¿e na osobach opiekuj¹cych siê grobami ci¹¿y obowi¹zek
dokonania op³aty przed³u¿aj¹cej wa¿noœæ miejsca po up³ywie okresu 20. letniego na nastêpny okres.
Sprawdzenia wa¿noœci op³aty oraz ustalenie lokalizacji i kategorii grobów mo¿na dokonywaæ w godzinach urzêdowych
w dni robocze osobiœcie w biurze Cmentarza Komunalnego przy ul. Parkowej 1,
oraz telefonicznie pod nr. tel. 76 818-66-80.
Wp³aty nale¿y dokonywaæ w kasie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie (Pl. Zamkowy 1)
lub na konto w banku PKO - Nr 07 1020
5226 0000 6202 0519 6920 z podaniem
potwierdzonej kategorii grobu (wysokoœæ op³aty) i lokalizacji grobu (kwatera,
rz¹d, miejsce), nazwiska i imienia osoby
zmar³ej oraz danych osoby wp³acaj¹cej.
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Wy d a r z e n i a k u l t u r a l n e w m i e œ c i e
- maj
28.04; godz. 16.00
Koncert z okazji Œwiêta Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów Spo³ecznego Ogniska Muzycznego - Miejska Biblioteka Publiczna - Sala Edukacyjna;
Plac Zamkowy 2.
02.05.; godz. 16.00
Dzieñ Flagi Rzeczpospolitej
Festyn majowy w Rynku - pierwsza w tym roku impreza
plenerowa oferuje wystêpy zespo³ów muzycznych - Polish
Fiction i Photony. Polish Fiction gra g³ównie punk rocka,
ale w ich repertuarze jest tak¿e reggae i hard rock.
Photony - zespó³ z Legnicy bawiæ bêdzie w³asnymi kompozycjami w rytmach spokojnego, melodyjnego popu.
03.05.
Obchody œwiêta Konstytucji 3 Maja
godz. 11.30 - uroczystoœci pod obeliskiem przy ul. Chmielnej
godz. 12.00 - msza œw. w koœciele pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a
godz. 13.00 - Œladami Artystów Piwnicy pod Baranami koncert w Domu Schrama w wykonaniu Dawida Skrzypczaka (wokal) i Paw³a Lenara (piano).
05.05.
Grody Piastowskie
Kibiców kolarstwa zapraszamy do centrum miasta na lotn¹
premiê I etapu (Z³otoryja - Jawor). Zawodnicy 52 Miêdzynarodowego wyœcigu Kolarskiego "CCC Tour Grody
Piastowskie" wystartuj¹ o godz. 14 w Z³otoryi. W Chojnowie spodziewamy siê ich ok. 14.40.
08 - 15.05.
Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek - Miejska Biblioteka
Publiczna; Plac Zamkowy 2
11 maja, godz.18.00 - Spotkanie z dr Wojciechem Drzewickim "Wyspy Oceanu Atlantyckiego i Morza Œródziemnego"
15 maja, godz.18.00 - Spotkanie z Dionisiosem Sturisem,
autorem ksi¹¿ki "Nowe ¿ycie: jak Polacy pomogli uchodŸcom z Grecji".
12.05. godz. 18.00
Spektakl grupy teatralnej Antykwariat pt. "Eliksir
staroœci" - Dom Kultury; ul. Ma³achowskiego 7
16.05. godz. 9.00 - boisko przy PZS ul. Wojska Polskiego
Miêdzynarodowa Olimpiada Lekkoatletyczna dla
gimnazjalistów.
17.05; godz. 9.00 - boisko przy PZS ul. Wojska Polskiego
Olimpiada Lekkoatletyczna Szkó³ Podstawowych
Powiatu Legnickiego.
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19.05.
Dzieñ Partnerstwa Miast
W ramach obchodów pierwszej edycji Dnia Partnerstwa
Miast zapraszamy mieszkañców do uczestnictwa w proponowanych wydarzeniach. O godz. 10 w sali Gimnazjum nr 1 odbêdzie siê Miêdzyszkolna Gimnazjada
wioœlarska.
Na godzinê 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano wernisa¿ pokonkursowej wystawy prac
plastycznych pn. "Commentry-EgelsbachMnichovo Hradištì".
G³ówne uroczystoœci odbêd¹ siê w Miejskim Oœrodku
Kultury Sportu i Rekreacji o godz. 16.00. Na scenie
zostan¹ wrêczone nagrody laureatom konkursu plastycznego, przeprowadzony zostanie quiz wiedzy o miastach
partnerskich, wyst¹pi¹ laureaci konkursu piosenki obcojêzycznej, wyœwietlane bêd¹ filmy promuj¹ce nasze partnerskie miasta.
Tego samego dnia o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym kolejna edycja chojnowskiego wydania Nocy
w Muzeum - w tym roku w klimatach VIII wieku - epoce
wielkich wypraw Wikingów.
W programie przewidziano grupê rekonstrukcyjn¹ z inscenizacj¹ walk wikiñskich, pokaz kowalstwa i œredniowiecznego piekarnictwa, wystawê "Wikingowie z TrusoLegenda Ba³tyku", konkursy z nagrodami, wystêp chóru
Skoranta, pokazy filmowe, zwiedzanie Baszty Tkaczy
z punktem widokowym na panoramê miasta.
26.05.; godz. 18.00
Dom Kultury zaprasza na okolicznoœciowy koncert
z okazji Dnia Matki w wykonaniu chóru Skoranta.
27.05 - godz. 15.00
Festyn Trójki - plenerowa impreza z wieloma atrakcjami
dla szkolnej spo³ecznoœci i mieszkañców - Szko³a Podstawowa nr 3; ul. Koœciuszki 30
W Muzeum Regionalnym czynna jest niezwyk³a wystawa
"Wikingowie. Truso - legenda Ba³tyku". Muzealia
pozyskane podczas badañ archeologicznych w Janowie
Pomorskim, gdzie zlokalizowana zosta³a tajemnicza osada,
znana z relacji Wulfstana (IX w.) pod nazw¹ Truso, otoczone zosta³y atrakcyjn¹ opraw¹ plastyczn¹ oraz interesuj¹cymi elementami edukacyjnymi.
Tê ciekaw¹ ekspozycjê mo¿na ogl¹daæ do koñca czerwca.

Serdecznie zapraszamy
3

"Wikingowie. Truso - legenda Ba³tyku"
Truso, to miejsce przez kilka stuleci bêd¹ce znacz¹c¹ czêœci¹ systemu handlowego na Ba³tyku. Wikingowie mieszkañcy Truso - doskonale wykorzystywali lokalizacjê pomiêdzy plemionami pruskimi i s³owiañskimi,
a morzem.

Ta niezwyk³a portowa osada istniej¹ca
od VIII do koñca X wieku w okolicy ujœcia Wis³y, przez kolejne wieki by³a tajemniczym, ukrytym, legendarnym mia-

stem. Dopiero w latach 80.tych ubieg³ego wieku archeolog dr Marek Jagodziñski prowadz¹c prace w Janowie Pomorskim odkry³ œlady portu.
cyjnymi, ale tak¿e zajmuj¹ca opowieœæ
o dziejach, podró¿ach i odkryciach zwi¹zanych z legendarnym Truso.
Serdecznie zachêcamy do odwiedzenia
wystawy.

Za spraw¹ Muzeum Regionalnego w Chojnowie, dziêki uprzejmoœci Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elbl¹gu
oraz Muzeum £u¿yckiego w Zgorzelcu
mamy niepowtarzaln¹ okazjê z bliska
przyjrzeæ siê wykopaliskom i poznaæ ¿ycie Wikingów zamieszkuj¹cych onegdaj
obecne tereny okolic Elbl¹ga.
Wyj¹tkowa wystawa ma te¿ wyj¹tkow¹
oprawê. Podczas wernisa¿u - 21 kwietnia
- goœci muzeum zachwyci³a nie tylko
ekspozycja z atrakcyjn¹ opraw¹ plastyczn¹ i interesuj¹cymi elementami eduka-

Muzeum Regionalne w Chojnowie serdecznie dziêkuje Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Elbl¹gu oraz
Muzeum £u¿yckiemu w Zgorzelcu za
udostêpnienie muzealiów i pomoc w przygotowaniu wystawy.
eg

Koperniki w chojnowskim LO
25 kwietnia, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie po raz kolejny obchodziliœmy
œwiêto szko³y - Dzieñ Patrona Szko³y Miko³aja Kopernika, czyli tak zwane
przez uczniów i nauczycieli Koperniki.
Nazwisko patrona zobowi¹zuje, dlatego
postanowiliœmy uczciæ ten dzieñ w sposób naprawdê naukowy-warsztatami
i wyk³adami na ró¿norodne tematy. Do
uczestnictwa zaprosiliœmy nie tylko naszych uczniów, ale tak¿e chojnowskich
gimnazjalistów, którzy licznie przybyli
pod opiek¹ swoich nauczycieli i wychowawców.
Rozpoczêliœmy apelem, przygotowanym
pod kierunkiem pani Agnieszki Robak.
Mieliœmy okazjê przypomnieæ biografiê
naszego s³ynnego patrona, poznaæ fakty
z jego ¿ycia - te powszechnie znane, i te
nieco mniej. "Przedstawi³y siê" te¿ planety naszego Uk³adu S³onecznego, które
w przyjacielskim pozdrowieniu, skierowanym do uczniów, zaprezentowa³y
swoje pochodzenie i historiê.
Nie mog³o, oczywiœcie, zabrakn¹æ Koperników, czyli nagród, wrêczanych nauczycielom wy³onionym w uczniowskim
g³osowaniu. Oto tegoroczni zwyciêzcy:
pani Ewa Piechna (w kategorii Ocean
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Spokoju), pani Beata Majkut (Szwajcarski Zegarek), pani Agnieszka Robak
(Do Rany Przy³ó¿), pani Izabela Banaszak (Sokoli Wzrok).
Nastêpnie uczniowie wziêli udzia³ w przygotowanych zajêciach. Æwiczenia laboratoryjne poprowadzi³y panie Ma³gorzata
Potacza³a (z chemii - Jak chemik ¿ongluje kolorami) oraz Beata Majkut (z biologii - Jak wyekstrahowaæ DNA z owoców. Budowa i rola kwasów nukleinowych).
Uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ w wyk³adach, prowadzonych przez pracowników
naukowych Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego, m. in.
O nieodnawialnych Ÿród³ach energii:
historia, zastosowanie, przysz³oœæ,
Giganci paleozoicznych l¹dów i mórz,
Wielkie i straszne dinozaury - prawda
czy fa³sz? Zajêciami warsztatowymi
Rozpoznawania ska³ i minera³ów
kierowali studenci Uniwersytetu.
Mamy nadziejê, a w³aœciwie jesteœmy
przekonani, ¿e nikt siê nie nudzi³, a wyk³ady i zajêcia by³y ciekawe. Warto
w ten sposób spêdzaæ czas podczas
obchodów Dnia Patrona, czyli ³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym.
Do zobaczenia za rok!

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

GAZETA CHOJNOWSKA NR 08/879

Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej zakoñczony wielkim sukcesem "Dwójki"!
Jakub Wengrzyn - uczeñ klasy 2c
i Wiktor Ziembowicz - uczeñ klasy 3a - laureatami KWOiE
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (KWOiE), to
ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy dla
gimnazjalistów z wiedzy o spo³eczeñstwie.
Konkurs organizowany by³ w roku szkolnym 2016/2017 przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na zlecenie Kuratorów Oœwiaty
w województwach kujawsko-pomorskim,
dolnoœl¹skim, ma³opolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim oraz wielkopolskim.
Województwo dolnoœl¹skie po raz pierwszy bra³o udzia³ w KWOiE.
KWOiE sk³ada³ siê z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Na

ka¿dym etapie uczniowie rozwi¹zywali
test. Dodatkowo w etapie rejonowym opracowywali projekt.
W etapie wojewódzkim rozwi¹zywali test,
a nastêpnie w 4 osobowych, losowo wybranych zespo³ach, rozwi¹zywali rozbudowane zadanie otwarte, oparte na znajomoœci szablonu modelu biznesowego.
1 marca 2017r. w Wy¿szej Szkole Bankowej
we Wroc³awiu spotka³o siê jedynie 16 gimnazjalistów z ca³ego województwa, z czego
tytu³ laureata uzyska³o tylko 7 osób,
a w œród nich nasi uczniowie: Jakub Wengrzyn i Wiktor Ziembowicz.
Laureaci Konkursu s¹ zwolnieni z zakresu
historia - WOS czêœci humanistycznej
egzaminu gimnazjalnego, otrzymuj¹ ocenê
celuj¹c¹ z WOS-u oraz s¹ przyjmowani do

Wyr ó¿nienie dla chojnowianina
"Wicek i Wacek" to wiersz chojnowianina - Jaros³awa Macewicza, który zosta³ wyró¿niony w konkursie pn. "M³ody
Poeta Dolnego Œl¹ska" og³oszonym przez
Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im.
Tadeusza Mikulskiego we Wroc³awiu.
Autor utworu 21 kwietnia odebra³ nagrodê osobiœcie podczas rozstrzygniêcia
konkursu, który towarzyszy³ targom
ksi¹¿ki regionalnej Silesiana - Dolnoœl¹ski Salon Wydawniczy. Konkurs
kierowany jest do osób m³odych duchem, kreatywnych i twórczych. Gratulujemy Panu Jarkowi, ¿e znalaz³ siê w tym
zacnym gronie.
Wicek i Wacek
Uprawia³ Wicek ogródek w mozole.
Tak w pocie czo³a i dla przyjemnoœci;
Wacek brat bliŸniak wyczynia³ swawole,
W tym czasie ¿ycia za¿ywa³ radoœci.
I tak w kurortach, gdy co roku bywa³,
Zjednywa³ wszystkich raz-dwa uœmiechem swym.
Z lekkoœci¹ innym ci¹gle przytakiwa³;
Czyni³ to zwykle basu brzmieniem: mmhh-mm.
Na wypoczynek w niewielkim hostelu;
Wicek otrzyma³ wreszcie skierowanie.
Dzwoni do Wacka: "Po latach tak wielu
Pod tw¹ niech ogród piecz¹ pozostanie.
Ja wnet powrócê.Te dni szybko zlec¹.
Wiêc nie odmawiaj i poratuj mnie w tym.

Wysi³ku w ogród w³ó¿ ma³e co nieco."
Jak zwykle basem mrukn¹³ Wacek: mmhh-mm.
Od rana pieli w ogródku rabatki.
Schyla siê dyszy.Gdy grabi to sapie.
Pot z czo³a œciera. W ³ysinê siê drapie.
S¹siad zza p³otu wtem pyta rw¹c kwiatki:
"Na urlop czemuœ Wicku nie pojecha³?
Tak bardzo d³ugo przecie¿ na to czeka³?
Wyjazd na wczasy czy¿ ma opóŸnienie"?
Mm-hh-mm-brzmi wtedy Wacka potwierdzenie.
Nie mia³ pojêcia co wyniknie z tego,
Gdy to wziêto go wrêcz za brata jego.
Po ³okcie bluzy rêkawy zakasa³.
I tak codziennie przy kwiatkach wci¹¿ hasa³.
S¹siad zza p³otu raz radzi znienacka:
"O pomoc w pracy poproœ brata Wacka.
To dobry pomys³.Taka moja rada."
Mm-hh-mm- burkniêciem Wacek odpowiada.
Na koniec mora³; z niego to siê dowiesz:
Trzy razy pomyœl, nim cokolwiek powiesz.

wybranej przez siebie szko³y ponadgimnazjalnej niezale¿nie od obowi¹zuj¹cych w niej zasad rekrutacji.

Serdecznie gratulujê Jakubowi i Wiktorowi uzyskania tytu³u laureata KWOiE!
Niezmiernie siê cieszê, ¿e wziêliœcie udzia³
w konkursie mimo, i¿ jeden z was 1 marca
we Wroc³awiu powiedzia³: "Proszê Pani
gdybym wiedzia³, ¿e ten konkurs jest taki
trudny na pewno nie namówi³aby mnie
Pani na udzia³ w nim"
Cieszê siê, ¿e was zachêci³am …
Gratulujê sukcesu
- Anna Œwidurska

Kolejne sukcesy
Karambola
22 kwietnia w Brzeskim Centrum Kultury
odby³o siê Taneczne Otwarte Grand Prix Polski
"KOTWICE 2017".
Na g³ównej scenie BCK-u wyst¹pi³o ponad
1200 m³odych artystów z ca³ego kraju, a wœród
nich chojnowianki z zespo³ów KARAMBOL
i KARAMBOL II.
Mi³o nam poinformowaæ, i¿ dziewczêta
wywalczy³y w jednej kategorii tanecznej
1 i 3 miejsce
KARAMBOL - 1 miejsce,
KARAMBOL II - 3 miejsce.

Gratulacje!
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Harmonogram realizacji Bud¿etu Obywatelskiego na rok 2017
wszed³ w kolejn¹ fazê. Do 15 marca mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ sk³adania propozycji projektów do wykonania. Do
koñca marca, powo³any przez burmistrza zespó³ do weryfikacji
projektów, ocenia³ je pod k¹tem formalnoprawnym i merytorycznym. Nie wszystkie pomys³y przesz³y tê próbê. Z dwunastu
zg³oszeñ do dalszego etapu zakwalifikowano piêæ.
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.
Wœród wniosków dotycz¹cych pó³nocnej czêœci miasta zakwalifikowano tylko jeden projekt i dlatego nie wymaga on spo³ecznej konsultacji. W zwi¹zku z tym na Pl. Dworcowym bêdzie postawiona wiata przystankowa.
Na piêæ pozosta³ych projektów, od 8 maja do 7 czerwca bêdzie
mo¿na oddaæ swój g³os - mieszkañcy wybior¹ priorytetow¹
inwestycjê.
Karty do g³osowania bêd¹ wydawane 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.

Dzieñ Ziemi
Czterdzieœci siedem lat temu, w San Francisco burmistrz tego
miasta og³osi³ obchody Dnia Ziemi. Jako pierwszy z t¹ ide¹
wyst¹pi³ John McConnell, na konferencji UNESCO, dotycz¹cej œrodowiska naturalnego w 1969. Od tego czasu ró¿ne
œrodowiska na ca³ym œwiecie, wczesn¹ wiosn¹, w rozmaitej
formie promuj¹ ekologiczne postawy.
W Chojnowie od kilku lat dzieci i m³odzie¿ równie¿ anga¿uj¹
siê w tê akcjê.

W Szkole Podstawowej nr 4 w przedsiêwziêciu udzia³ bior¹
wszystkie klasy. Klasa IVc oraz cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego przygotowali fantastyczny, bo œmieszny i pouczaj¹cy zarazem wystêp teatralny pt. "Dzieñ m³odego Ekologa". Ponadto zaproszeni uczniowie z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w ramach wspó³pracy stworzyli interesuj¹ce prezentacje
multimedialne dotycz¹ce zagro¿eñ œrodowiska na temat m.in.
efektu cieplarnianego i dziury ozonowej. Ich m³odsi koledzy
wykazali siê wiedz¹ odpowiadaj¹c na zadawane pytania, a przy
okazji otrzymuj¹c motywuj¹ce s³odkoœci. Ca³a sala emanowa³a
kolorem nadziei - zieleni¹! Piêkne banery i plakaty propaguj¹ce has³a ekologiczne oraz wspania³e prace przygotowane
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Lista projektów zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego
Miasta Chojnowa na rok 2017 zaopiniowania pozytywnie
(po³udniowa czêœæ miasta)

1. Budowa Linarium - Piramidy Wspinaczkowej przy ul.
£okietka
- pomys³odawca Pawe³ Grabek
- wartoœæ projektu 77.000,00 z³
***
2. Plac zabaw przy ul. Maczka
- pomys³odawca Andrzej Tracz
- wartoœæ projektu 35.000,00 z³
***
3. Wymiana istniej¹cej instalacji oœwietlenia ulicznego
przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie
- pomys³odawca Maciej Cieœla
- wartoœæ projektu 48.000,00 z³
***
4. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego
(wd³u¿ budynków nr 2 i 4 od ul. Kiliñskiego do skrzy¿owania)
- pomys³odawca Jan Skowroñski
- wartoœæ projektu 74.621,23 z³
przez klasy I-III z surowców wtórnych, kosztowa³y wiele pracy, ale za to doda³y niezwyk³ego uroku ca³emu przedsiêwziêciu. Organizacj¹ imprezy zajê³y siê panie Alina Bijak i Bernarda Mormul, a opraw¹ muzyczn¹ p. Zenon Chmielewski.
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ przemarsze przedszkolaków, które tego
dnia z banerami, ko³atkami i grzechotkami krocz¹ ulicami
miasta, g³oœno oznajmiaj¹c swoje stanowisko w sprawie troski
o nasz glob. "O ziemiê dbamy, bo j¹ kochamy!", "Oka¿ kulturê
i dbaj o naturê!", "Oszczêdzaj wodê!" - z takimi has³ami id¹
ulicami, a ich docelowym miejscem jest ratusz, gdzie spotykaj¹
siê z w³adzami miasta.

Dzieñ Ziemi jest raz w roku, ale ka¿dego dnia, ka¿dy z nas
mo¿e zadbaæ, by Ziemi "by³o l¿ej":
- gaœ œwiat³o, gdy wychodzisz z pokoju,
- segreguj œmieci,
- oszczêdzaj wodê,
- postaraj siê posadziæ drzewo w swojej okolicy,
- od czasu do czasu zrezygnuj z jazdy samochodem,
- nie zaœmiecaj swojego œrodowiska,
- nie zatruwaj swojego œrodowiska.
Na ochronie œrodowiska, twoje zdrowie zyska!
opr. eg

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 08/879

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Muzyka, poezja, tworzenie i odtwarzanie tych kilka pasji czêsto ³¹czy ze sob¹ kreuj¹c w³asn¹ artystyczn¹ przestrzeñ, swój
wyimaginowany œwiat, swoje postrzeganie
otoczenia. Piotr Misikiewicz od wielu lat
¿ycie prywatne scala z twórczym bytem jego codziennoœæ jest nierozerwalna z dŸwiêkiem, s³owem pisanym i szeroko pojêtym
kulturalnym rzemios³em.
Gazeta Chojnowska - Twoje pierwsze
spotkanie z muzyk¹.
Piotr Misikiewicz - Pierwszy zespó³ muzyczny za³o¿y³em w 1986r. Nazywa³ siê Trapes. Dzia³aliœmy jako szkolny zespó³ przy
Z.S.Z, czyli popularnej 109. W repertuarze
by³y prawie wy³¹cznie polskie utwory.
Ogóln¹ sensacjê wzbudzi³o wykonanie
"I nikomu nie wolno siê z tego œmiaæ'
z repertuaru " Kobranocki", podczas Dnia
Wagarowicza. Nastêpnie w wojsku,
a dok³adnie w jednostce wojskowej
w Miêdzyrzeczu, gdzie odbywa³em s³u¿bê
w orkiestrze, w zespole dancingowym te¿
mieliœmy niezale¿ny repertuar polskich
rockowych utworów m.in Wañki Wstañki,
Sztywnego Pala Azji. Ju¿ wtedy myœla³em
o za³o¿eniu w³asnego zespo³u rockowego.
Powoli marzenia zaczê³y siê spe³niaæ.
W 1990 roku jako wokalista (na krótko)
trafi³em do zawi¹zuj¹cego siê zespo³u
Stanu Spoczynku. To by³y pierwsze koty za
p³oty. Po tym epizodzie, postanowi³em poznaæ uroki koncertowych imprez. Zacz¹³em
jeŸdziæ do Jarocina, "Reggae nad Warta",
"Blues nad Bobrem", " Castle Party"
i "Przystanek Woodstock"- Szczecin - D¹bie,
¯ory, Kostrzyn oraz na koncerty organizowane w Legnicy, Z³otoryi, Boles³awcu,
Polkowicach.
G.Ch. - Piszesz wiersze. Zacz¹³eœ pisaæ
na potrzeby zespo³u, czy to by³a potrzeba wewnêtrzna?
P.M. - Pierwsze zapêdy poetyckie pojawi³y siê w VIII klasie szko³y podstawowej.
Pomys³y mo¿e i by³y oryginalne, ale struktura s³aba. Co ciekawe, wiersz "Po¿ar"
w niezmienionej treœci i formie pos³u¿y³ do
nagrania utworu pod takim w³aœnie tytu³em
wiele lat póŸniej. Teksty opisuj¹ otaczaj¹c¹
mnie rzeczywistoœæ.
G.Ch. - Wróæmy do Twoich zespo³ów.
O ile Jubel by³ kapel¹ raczej lokaln¹, to
reputacja Reputacji - graj¹cej wy³¹cznie
utwory Republiki - odbi³a siê echem
w wielu muzycznych œrodowiskach w kraju.
P.M. - Gdy po œmierci Grzegorza Ciechowskiego w grudniu 2002r. ukaza³ siê box
zawieraj¹cy wszystkie p³yty, wœród bonusów zauwa¿y³em brak kilku utworów.
Mia³em je nagrane na kasetach magnetofonowych. To by³ g³ówny impuls do zaaran¿owania takich kawa³ków. Jeszcze w grudniu, zespó³ odby³ pierwsza próbê w em-
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dekowskiej kanciapie. "Reputacja" mia³a
siê rozwi¹zaæ zaraz po sesji nagraniowej.
Istnia³a 11 lat. Moja fascynacja legendarn¹ czwórk¹ znad Wis³y wziê³a siê od
s³uchania Listy Przebojów PR3. "Telefony"
urzek³y mnie melodi¹ i tekstem. Potem "Bia³a Flaga" i "Sexy doll" i tak zosta³em fanem.
Kto, by pomyœla³, ¿e kiedyœ stanê na scenie,
za klawiszami i bêdê gra³ te numery. Pocz¹tki nie by³y ³atwe. Musia³em zacz¹æ œpiewaæ. Dziwnie brzmi¹ te s³owa, zwarzywszy
na to, ¿e by³em ju¿ wokalist¹ pospuncowej
grupy Jubel. W punk rocku nieraz dzia³a
zasada "trzy akordy - darcie mordy". W przypadku utworów Ciechowskiego, potrzeba
by³o solidnego podejœcia. Fakt powstania
tego kraju. Pierwszy koncert “Reputacja”
zagra³a we czerwcu 2004r. W zespole by³em
wtedy wokalist¹. Po zmianie w szeregach
musia³em przej¹æ klawisze z wokalem. To
by³o jak bezpoœrednie przejœcie z podstawówki na studia. Pó³ roku intensywnych
æwiczeñ. Ka¿da wolna chwila poœwiêcona
by³a na naukê tekstów. Ogl¹danie na dvd
koncertów Republiki. Podpatrywanie gry
na klawiszach, ich ustawienie i pozycje
mikrofonów. Ka¿dy szczegó³ by³ wa¿ny.
Obecnie efekt mo¿na zobaczyæ w internecie
np. na gildia.chojnow.eu. Chocianowscy
widzowie podczas "Wielkiej Majówki
2010" mogli us³yszeæ, a tak¿e oceniæ ten
okres grupy. A potem w Chojnowie kilka
razy, przegl¹d w Strzelinie 2011r., legnickie
Juwenalia PWSM. Ostatni koncert grupy
mia³ miejsce w drugi Dzieñ Dni Chojnowa
w parku miejskim w 2013r. Zaproszony
zosta³em do dwóch pozycji ksi¹¿kowych:
"Gdzie oni s¹"- Katarzyny i Artura Szuby
(2012r ) i "My lunatycy czyli rzecz o Republice" - Anny Sztuczki i Krzysztofa Janiszewskiego (2015r.). W obu przypadkach,
zespó³ Reputacja

czytelnicy poznaj¹ moje republikañskie historie, w których rolê fotograficznego dokumentalisty wzi¹³ na siebie mój brat Bogdan. Osobiœcie pozna³em Grzegorza Ciechowskiego. Przeprowadzi³em z nim jeden
jedyny wywiad. Ukaza³ siê na ³amach
"G.Ch." w maju 1998 roku. Ostatni raz spotka³em Grzegorza w 2000 roku podczas
Dni Lubina.

G.Ch. - Chojnowianie ¿yj¹cy ¿yciem kulturalnym naszego miasta doskonale kojarz¹ Ciê ze sceny. Od jakiegoœ czasu jednak nie s³ychaæ ani Jubla ani Reputacji.
P.M. - Jubel istnia³ 11 lat (1994-2005).
Reputacja prawie 11 lat (grudzieñ 20022013 czerwiec). Niestety wykruszy³o siê w Chojnowie œrodowisko rockowe. Z ró¿nych wzglêdów. W obecnych czasach trudno jest ¿yæ
z muzyki rockowej. Ci, którzy utrzymuj¹ siê
w œrodowisku koncertowym, graj¹ dla przyjemnoœci. Musz¹ te¿ mieæ trochê szczêœcia
i powa¿anie w œrodowisku muzycznym.
G.Ch. - Od piêciu lat jesteœ cz³onkiem
Gildii Artystów Chojnowa, obecnie te¿
jej opiekunem - przewodnikiem.
P.M. - Wst¹pienie w szeregi Gildii Artystów Chojnowa by³o przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê. Dziêki mojemu bratu z³apa³em bakcyla fotograficznego. Efekty
mo¿na zobaczyæ na gildiañskiej stronie
internetowej. Nasze prace by³y przedstawiane podczas Wystawy Zbiorczej. G.A.C
w MOKSiR. Obecnie ma³y wycinek tamtego wydarzenia znajduje siê w naszej sta³ej Galerii w restauracji "KuŸnia".
G³ównym tematem moich zdjêæ s¹ chojnowskie czworonogi i dzieci. Powoli kompletujê zdjêcia naszych milusiñskich do
pewnej serii. Za spraw¹ Gildii rozwin¹³em
bakcyla poezji. W ubieg³ym roku dziêki
wsparciu w³adz miasta i osób prywatnych
wyda³em debiutancki tomik wierszy pt.
"Rejestr chwil". Tym Faktem zaskoczy³em
wiele osób. Uporz¹dkowa³em te¿ swoj¹
dyskografiê. Dziêki wybitnej i nieocenionej
pomocy Korneliusza Wargosza, który zremasterowa³ wszystkie nagrania na p³ytach.
Uzbiera³o siê 6 kr¹¿ków. Co ciekawe, moje
dokonania rockowe ludzie poznaj¹ od koñca czyli od Reputacji.
G.Ch. - ¯ycie artystyczne wype³nia gros
Twojego czasu.
P.M. - Moimi pasjami ¿yjê ka¿dego dnia.
S¹ jak posi³ek, który smakuje wybornie. Dziêki temu nie stojê pod budk¹ z piwem. Polityka te¿ zajmuje u mnie poczesne miejsce.
Idealne do inspiracji przy pisaniu tekstów.
Unikam obra¿ania kogokolwiek. Trzeba byæ
realist¹ z dalekowzrocznoœci¹. Konserwatyzm jest krótkowzroczny. Tak jak w muzyce. Warto byæ otwartym na ró¿ne nurty.
Nawet w disco polo mo¿na us³yszeæ ciekawe i przyjemne dŸwiêki.
G.Ch. - Masz jakieœ artystyczne plany
na niedalek¹ przysz³oœæ?
P.M. - Nie ma spe³nionych artystów. Czujê,
¿e przede mn¹ kilka ciekawych wyzwañ.
Jednym z nich jest wydanie drugiego tomiku wierszy. Marzenia trzeba mieæ przyziemne i warto o nie walczyæ. Przekona³em
siê, ¿e czêto wtedy siê materializuj¹.
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Goœcie z Eur opy zawitaj¹ do PZS w Chojnowie
W dniach od 14 do 19 maja Powiatowy Zespo³ Szkó³ w Chojnowie bêdzie goœci³ delegacje szkó³ europejskich. Wizyta
odbêdzie siê na zakoñczenie realizowanego w szkole projektu
Erasmus + Edukacja Szkolna. Partnerstwa Strategiczne Wspó³praca Szkó³. 1914 - 2014. Wielka Wojna po 100 latach
w ogl¹dzie m³odych Europejczyków. Dzia³ania projektowe
rozpoczê³y siê 1 wrzeœnia 2014, a ich zakoñczenie planowane
jest na 31 sierpnia 2017 roku.
Oprócz Powiatowego Zespo³u Szkó³ w projekcie uczestnicz¹:
Collége Fersen, Antibes - Francja
Liceul Charles Leugier, Craiova - Rumunia
Faith Temiz Llkolulu, Samsun - Turcja
Agrupamento de Escolas de Montenegro, Faro - Portugalia
Schiller - Realschule, Schwaebisch Gmuend - Niemcy
I.C. Campofelice di Roccella Collesano, Campofelice di
Rocella - W³ochy
Mosslands School, Wallasey - WielkaBrytania
Rok, w którym rozpoczêliœmy nasze dzia³ania, nie by³ przypadkowy. Oto minê³o 100 lat od wybuchu I wojny œwiatowej,
która wstrz¹snê³a nie tylko podwalinami cywilizacji europejskiej, ale równie¿ ca³ego œwiata, wp³ynê³a na kszta³t polityki
i gospodarki oraz bieg historii. Dzia³ania rocznicowe ³¹cz¹ siê
w projekcie z dzia³aniami edukacyjnymi. Wymienione wy¿ej
szko³y to reprezentanci krajów, które wziê³y udzia³ w tym
wielkim, choæ straszliwym wydarzeniu. Spotkania uczestników
w ró¿nych zak¹tkach Europy pozwoli³y nie tylko na wzbogacenie wiedzy historycznej, ale tak¿e zaprezentowanie w³asnego
punktu widzenia na temat Wielkiej Wojny.
M³odzie¿ z chojnowskiego PZS mia³a mo¿liwoœæ poznania
swoich rówieœników podczas licznych wyjazdów - do Rumunii, W³och, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Portugalii.
Uczestników projektu bêdziemy goœciæ w Chojnowie po raz
drugi, pierwsza wizyta mia³ miejsce od 17 do 22 maja 2015r.
Takie spotkania to nie tylko okazja do podró¿y po Europie, ale
coœ znacznie wa¿niejszego - budowania poczucia wspólnoty
i to¿samoœci europejskiej, poznania historii i tradycji odwiedzanych krajów, nawi¹zania przyjaŸni, poszerzania horyzontów, nauki wzajemnego szacunku.
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Wizyta naszych goœci ju¿ nied³ugo. 14 maja rozpoczniemy od
wspólnego spotkania, które bêdzie okazj¹ do zaprezentowania
wszystkich uczestników. Naszych przyjació³ z Europy czeka
wiele atrakcji i ró¿norodnych dzia³añ. W Wa³brzychu zwiedz¹
Ksi¹¿ i Star¹ Kopalniê, w Legnicy - zamek i rynek miasta.
Spotkaj¹ siê z burmistrzem miasta Chojnowa, wezm¹ udzia³
w warsztatach teatralnych i historycznych. Bêdzie coœ z wiedzy
o oœwiacie w naszym kraju - prezentacja systemu edukacji
w Polsce, udzia³ w lekcjach z polskimi uczniami.
Historiê i topografiê Chojnowa poznaj¹ w trakcie gry miejskiej,
po której planujemy ognisko w ogrodzie szko³y przy ul. PoŸniaków. Nie wszyscy bêd¹ nocowaæ w hotelach, gdy¿ nasi
uczniowie zaoferowali rówieœnikom goœcinê w swoich domach. Takie spotkania bêd¹ okazj¹ do nawi¹zania przyjaŸni,
a tak¿e doskonalenia umiejêtnoœci jêzykowych.
Nie wolno zapomnieæ o jeszcze jednej wa¿nej rzeczy. We
wtorek, 16 maja, nasi goœcie wspólnie z uczniami PZS wezm¹
udzia³ w Olimpiadzie Lekkoatletycznej, organizowanej co roku
w naszej szkole na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego. Tym razem bêdzie ona mia³a charakter miêdzynarodowy, obok naszych uczniów w tym œwiêcie sportu wezm¹
udzia³ uczniowie z chojnowskich szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, uczniowie z Mi³kowic i Zagrodna, a tak¿e wspomnianych szkó³ europejskich.
19 maja bêdzie dniem po¿egnañ. Po po³udniu uczestnicy projektu odjad¹ i odlec¹ do swoich domów. Mamy nadziejê, ¿e
mi³o bêd¹ wspominaæ wspólnie spêdzony czas. Kto wie, mo¿e
zawitaj¹ jeszcze do naszego miasta?
Zapraszamy do kibicowania naszym dzia³aniom:
* Wizyta delegacji szkó³ europejskich w ramach projektu
Erasmus + 1914 - 2014. Wielka Wojna po 100 latach w ogl¹dzie m³odych Europejczyków: 14 - 19 maja
* Olimpiada Lekkoatletyczna - 16 maja, boisko sportowe przy
ul. Wojska Polskiego
ZAPRASZAMY!!!
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Dzieñ Partnerstwa
- prezentacje - Mnichovo Hradištì
Chojnów ma obecnie trzy miasta partnerskie: Egelsbach (Niemcy/Hessen),
Commentry we Francji i Mnichovo Hradištì w Czechach. 19 maja br. bêdziemy
w naszym mieœcie po raz pierwszy obchodziæ Dzieñ Partnerstwa. Z tej okazji chcemy
Pañstwu przybli¿yæ nasze miasta partnerskie.
W tym odcinku - kontynuacja o Mnichovo
Hradištì.
Pocz¹tki miasta œciœle zwi¹zane s¹ z poblisk¹ wsi¹ Hradištì nad Jizerou i za³o¿onym w tym miejscu w 1145r. klasztorem cystersów.
Najstarsza pisemna wzmianka o mieœcie

pochodzi z 1279 roku, kiedy klasztor
odwiedzi³a Kunegunda, wdowa po
Przemys³awie Ottokarze II.

W czasie wojen husyckich klasztor zosta³ spalony i nigdy go nie odbudowano.

Mistrzostwo Powiatu Legnickiego
w Turnieju BRD dla " DWÓJKI" !
25 kwietnia br. w hali sportowej przy ul.
Lotniczej w Legnicy odby³ siê -zorganizowany przez Komendê Miejsk¹ Policji powiatowy etap ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla szkó³ podstawowych i gimnazjów. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie

Zdobyli pierwsze miejsce w klasyfikacji
dru¿ynowej, a Kacper Rubik tak¿e pierwsze
miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
Wielkie gratulacje dla ch³opców, którzy
powtórzyli swój ubieg³oroczny wynik!
gim2

Kolejne dzieje ma³ego miasteczka by³y,
podobnie jak innych przez stulecia, burzliwe. Stabilizacjê przynios³a druga
po³owa dwudziestego wieku.
Od pocz¹tku lat 50. zacz¹³ rozwijaæ siê
tu przemys³ samochodowy, odzie¿owy,
przetwórstwo, uruchomiono rafineriê
cukru.
Kolejna dekada to rozwój budownictwa
mieszkaniowego i miejskiej infrastruktury. Po 1989 roku wiêkszoœæ fabryk przesta³a istnieæ, ale stopniowo zaczê³y pojawiaæ siê nowe firmy.
Z ma³ego miasteczka rolniczego, dziœ Mnichovo Hradištì mieni siê centrum produkcji i przemys³u lekkiego oraz wa¿nym oœrodkiem spo³eczno-kulturalnym.

MOKSIR ZAPRASZA NA
DARMOWE SZKOLENIA
KOMPUTEROWE
Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie
zamierza zorganizowaæ
DARMOWE szkolenia
dla osób powy¿ej 25 roku ¿ycia,
z wykszta³ceniem
maksymalnie œrednim.
* Kurs komputerowy - stopieñ
podstawowy
Zajêcia w 12. osobowych grupach
powinny zacz¹æ siê w maju i potrwaæ
przez szeœæ tygodni, czyli maksymalnie do koñca czerwca.
Spotkania dwa razy w tygodniu, w uzgodnionych wczeœniej godzinach (zarówno do - jak i popo³udniowych)

reprezentowa³a przygotowywana przez
p. Katarzynê Ferenc trzyosobowa dru¿yna ch³opców z kl. II c: Kacper Rubik,
Jakub Wengrzyn i Pawe³ Zazulczak.

Chêtni mog¹ zapisywaæ siê
osobiœcie lub telefonicznie
w MOKSiR
- tel. 76/8188621

Uczniowie okazali siê najlepsi wœród reprezentantów gimnazjum w konkurencji
sprawnoœciowej: jazda na rowerze po
torze przeszkód, w sytuacji symulowanej
w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podczas rozwi¹zywania
testów dotycz¹cych przepisów w ruchu
drogowym.
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Wizyta w schronisku “Maltusia”
21 kwietnia uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 - klasa VIa wraz z wychowawczyni¹ Sabin¹ Kaszowsk¹ i IVb
z wych. Barbar¹ S³otwiñsk¹ wybrali siê
do fundacji "Stacyjka Maltusia" w Mierczycach, której przekazali pieni¹dze
z przeprowadzonej w paŸdzierniku akcji
"Daj z³ociaka na zwierzaka".

Dziêki zaproszeniu pani prezes Aleksandry Czechowskiej, korczakowcy mieli
mo¿liwoœæ zobaczyæ na ¿ywo jak wygl¹da schronisko, opieka nad zwierzêta-

SP 4 news
Uzale¿nieniom mówimy
stanowcze NIE!
O tym, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ wiemy ju¿ od dawna. Jednak, aby teoria znalaz³a swoje zastosowanie w praktyce, nale¿y
przyj¹æ odpowiednie metody dzia³añ. Profilaktyka uzale¿nieñ, to dla m³odzie¿y temat
bardzo istotny, dlatego postanowiliœmy zorganizowaæ warsztaty z osob¹, któr¹ mo¿na
bez w¹tpliwoœci okreœliæ mianem fachowca
w tej dziedzinie - p. Dariuszem Be³dowskim.
D³ugoletni pracownik legnickiego MONAR-u
stara³ siê przekazaæ naszym uczniom z klas
V i VI podczas ca³ego syklu spotkañ, najwa¿niejsze wiadomoœci z zakresu profilaktyki.
Uczniowie w trakcie zajêæ nie pozostawali
bierni. Aktywne uczestnictwo na pewno znajdzie swoje odzwierciedlenie w iloœci zapamiêtanych cennych wskazówek. Nasz goœæ
podkreœla³ bardzo wa¿n¹ kwestiê w rozmowie z m³odzie¿¹ - wartoœci w ¿yciu cz³owieka. Uczniowie niemal jednomyœlnie
uznali, ¿e na szczycie ich hierarchii znajduje
siê rodzina, stanowi¹c tym samym najwa¿niejsz¹ i fundamentaln¹ wartoœæ, bo przecie¿ warto pamiêtaæ o tym, co siê ma, by
w mgnieniu oka tego nie straciæ. Bezsprzecznie bardzo przydatne zajêcia z psychoterapeut¹ zosta³y sfinansowane ze œrodków
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, zaœ ich organizacj¹
zajê³a siê szkolna pani pedagog Maria Pura.
Ci¹g dalszy "Alternatyw SP4"
Ostatnim razem zapowiedzieliœmy dalsze
inicjatywy na rzecz organizowania przerw
miêdzylekcyjnych w sposób bezpieczny,
po¿yteczny i przyjemny zarazem. Dziœ
w szkolnym holu obok sto³u do tenisa oraz
gry "pi³karzyki" mo¿emy pochwaliæ siê niezwyk³ym, przytulnym k¹cikiem pod nazw¹
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mi i poznaæ historiê prawie ka¿dego
zwierzaka przebywaj¹cego w fundacji.

Dla ka¿dego ucznia by³o to du¿e doœwiadczenie i jednoczeœnie ogromna frajda,
gdy¿ mogli wspólnie wykonywaæ czynnoœci, z którymi wczeœniej nie mieli do
czynienia.
Wielkie podziêkowania dla wszystkich
uczniów i rodziców za dary dla zwierz¹t
ze schroniska!!!
Jako wychowawczynie by³yœmy bardzo
dumne, ¿e mamy tak pracowitych uczniów o wielkim sercu i chêci do pomagania.

Po przywitaniu siê i krótkiej rozmowie
z pani¹ Aleksandr¹, uczniowie od razu
zabrali siê do pracy. Wspólnie podzielili
obowi¹zki, czêœæ uczniów posz³a na spacer z psami, inni zabrali siê do drobnych
prac jak np. pakowanie s³omy do worków, grabienie, przewo¿enie ziemi, uk³adanie w ogrodzie kamieni, dokarmianie
zwierz¹t, sprz¹tanie stajni czy przygotowanie pos³ania dla koni….
"Kanapkowo". To miejsce przeznaczone dla
uczniów do spo¿ywania przek¹sek - i to nie
byle jakich! Jesteœmy szko³¹ promuj¹c¹ zdrowie, co œwiadczy samo o sobie - promujemy
zdrow¹ ¿ywnoœæ. Dyrekcja szko³y do³o¿y³a

wszelkich starañ, by nasi uczniowie mieli
mo¿liwoœæ zjedzenia pe³nowartoœciowych
produktów w szkole. I uda³o siê! W holu stan¹³ automat, który codziennie wyposa¿any
jest w œwie¿e, pe³nosk³adnikowe kanapki
oraz zdrowe deserki. Najlepszym dowodem
na to, ¿e "Kanapkowo" to œwietny pomys³,
s¹ wci¹¿ zajête miejsca przy stolikach oraz
pusty automat na zakoñczenie dnia. Nieskromnie chcia³oby siê powiedzieæ- brawo my!
Z przedszkolakami jak z ksi¹¿kami
- tylko za pan brat!
Szkolne Ko³o Przyjació³ Biblioteki postanowi³o wybraæ siê z wizyt¹ do naszych s¹siadów - przedszkolaków. Do sali szeœciolatków wkroczy³y najró¿niejsze postacie
z bajek. Piêkne, kolorowe przebrania od
pierwszego wejrzenia zwiastowa³y dobr¹
zabawê! Nasi uczniowie wraz z pani¹ bibliotekark¹ El¿biet¹ Rusieck¹ przygotowali

Oprócz wizyty w schronisku uczniowie
zwiedzili tak¿e Podziemne Miasto G³uszyca - kompleks Osówka. Przewodnik
opowiedzia³ wiele ciekawostek z czasów
wojennych, a potem by³o przejœcie tras¹
ekstremaln¹: przep³yw ³odzi¹ desantow¹
i pokonanie chodnika poszukiwaczy
skarbów: za pomoc¹ k³adek, pomostów
i mostka wisz¹cego nad wod¹. By³a to
ciekawa przygoda i dobra lekcja pokonania strachu.
sk; bs
szereg atrakcji. Dzieci wys³ucha³y ciekawych
opowiadañ wprowadzaj¹cych je w œwiat zasad savoir -vivre, losowa³y z worka rozmaite
rekwizyty, po to, by odgadn¹æ jak¹ bajkê lub
baœñ symbolizuj¹, wzorowo odpowiada³y na
pytania zadawane do przeczytanych treœci,
zna³y odpowiedŸ na ka¿d¹ zagadkê, krótko
mówi¹c spisa³y siê na medal! Na podsumowanie mi³ego spotkania goœcie z SP4 zorganizowali s³odkie upominki. I kto powiedzia³,
¿e spotkania z literatur¹ musz¹ byæ nudne?
Konkurs recytatorski
"Maluchy lubi¹ wiersze"
Tradycyjnie, co roku w SP4 uczniowie klas
I-III maj¹ okazjê wykazania siê swoim talentem podczas konkursu recytatorskiego "Maluchy lubi¹ wiersze". Trzeba przyznaæ, ¿e zaanga¿owanie dzieci jest tak du¿e, ¿e za ka¿dym razem szanownemu jury ciê¿ko jest wybraæ tych najlepszych z najlepszych. I tym
razem nie by³o inaczej! Uczniowie popisali
siê znakomit¹ dykcj¹, intonowali jak wprawieni aktorzy, a przy tym pochwalili siê nie-

samowit¹ pamiêci¹. Œmieszne, m¹dre i ciekawe wiersze wzbudza³y szereg emocji
wœród publicznoœci, czego dawali dowód
gromkimi brawami. Po trudzie wy³onienia
laureatów, do nastêpnego etapu konkursu na
szczeblu powiatowym zakwalifikowali siê
Hanna Barszczyk z kl. Ib, Oliwia Kawka
z kl. IId oraz Bartosz Ptasznik z kl, IIIc.
Wszystkim wystêpuj¹cym nale¿¹ siê gratulacje, zaœ za naszych zwyciêzców trzymamy
bardzo mocno kciuki!
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

B U N T N A S T O L AT K A - b u r z a z p i o r u n a m i
Pracuj¹c jako psycholog s³yszê:
"Wyobra¿a³am sobie, ¿e bêdê matk¹ tak¹
kole¿ank¹, przyjació³k¹, ¿e nie bêdê dawaæ
¿adnych kar, zakazów, ¿e z moim dzieckiem
dogadam siê i nie bêdzie z tym problemów,
¿e bêdziemy sobie chodziæ w ró¿ne fajne
miejsca, bêdziemy sobie mówiæ o wszystkim, ¿e bêdê doradzaæ, a dziecko bêdzie
s³uchaæ tych rad. I szczerze powiedziawszy
jeszcze z rok temu tak by³o. A¿ tu piêknego
s³onecznego dnia us³ysza³am:.. nie interesuj siê, moja sprawa, nie za du¿o chcesz
wiedzieæ? Wychodzê … nie wiem o której
bêdê, z kim? A czy to wa¿ne … co s³ychaæ
w szkole ... A po co ci to wiedzieæ ... jakieœ
oceny mo¿e? … nie pamiêtam…
No i zaczê³o laæ, a nawet jest burza z piorunami od czasu do czasu, a jakie b³yskawice! Na szczêœcie gradobicie siê nie zdarzy³o. Jeszcze. Niestety. Wydawa³o mi siê, ¿e
mam podejœcie ... I tylko mi siê wydawa³o."
"Córka warczy na mnie podczas ka¿dej
rozmowy albo z krzykiem ucieka, trzaskaj¹c drzwiami. Nigdy nie sprawia³a
problemów, ale teraz bywa nieznoœna skar¿¹ siê rodzice 12 -14-latek. Zamyka siê
w pokoju i ka¿e mi wyjœæ, przesta³a rozmawiaæ, ma swoje sekrety i tajemnice. Ci¹gle
siedzi w telefonie, czêsto w internecie."
Bunt nastolatka nas nie omija. Twoje dziecko dorasta, staje siê niezale¿n¹ osob¹ i szuka sposobu, by to wyraziæ. Okres dojrzewania nastolatka to trudny czas dla rodziny. Dziecko siê buntuje, jest bardziej
dra¿liwe, ma zmienne nastroje. To typowe
objawy buntu nastolatka. Ten trudny czas
dojrzewania mo¿na przetrwaæ, trzeba tylko
wiedzieæ jak. Nasilenie objawów zale¿y od
temperamentu dziecka i od naszego z nim
kontaktu. Coraz czêœciej dochodzi do demonstracji nieradzenia sobie z silnymi emocjami - s¹ to drobne samookaleczenia - naciêcia na rêkach lub nogach. Dotyczy to
g³ównie dziewcz¹t. Ch³opcy raczej wy¿ywaj¹ siê w sporcie lub staj¹ siê konfliktowi. Opuszczaj¹ siê w nauce. Co siê z dzieckiem dzieje? Po prostu wchodzi w okres
dojrzewania. W jego ¿yciu nastêpuje wiele
zmian. Zmienia siê wygl¹d - upodabnia siê
do doros³ego - zmienia siê te¿ jego psychika. St¹d i podejœcie rodzica wymaga zmian.
To okres intensywnego wzrostu i przemian
w organizmie. Hormony "buzuj¹", wp³ywaj¹c na zmiennoœæ nastrojów i wiêksz¹ dra¿liwoœæ. Poza tym dorastaj¹ce dziecko
chcia³oby mieæ wiêcej wolnoœci i zaufania.
Chce byæ powa¿nie traktowane. Tymczasem my, rodzice, coraz wiêcej od niego
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wymagamy, stosujemy coraz wiêcej zakazów i obci¹¿amy je nowymi obowi¹zkami.
Dlatego rodzi siê bunt. Bêdzie przybiera³
na sile, jeœli nie oka¿emy dziecku zrozumienia. Nastoletnie dziecko czuje swoj¹
odrêbnoœæ i chce j¹ zaznaczyæ. Zaczyna od
tego, co naj³atwiejsze. Odmienny ubiór,
fryzura na irokeza, kolczyk w nosie, tatua¿,
mroczny wystrój pokoju itp. maj¹ podkreœliæ jego indywidualnoœæ, zakomunikowaæ oddzielenie siê od rodziców. Wygl¹dem i zachowaniem nastolatek krzyczy:
"Hej, stajê siê doros³y, mam swoje zdanie,
swoje potrzeby i problemy. W moim ¿yciu
dzieje siê tak wiele, trudno mi sobie z tym
wszystkim poradziæ...". To "przepoczwarzenie" siê w niezale¿n¹ jednostkê jest naturalnym etapem rozwoju. Jeœli rodzice to
rozumiej¹, ³atwiej bêdzie im i ich dziecku
przejœæ przez ten trudny czas. Bunt zaczyna
siê wczeœnie, ale miêdzy 10. a 18. rokiem
¿ycia dziecka rodzice maj¹ jeszcze czas na
to, by wychowaæ je na odpowiedzialnego
doros³ego cz³owieka. Trzeba wiêc tak ustalaæ granice wolnoœci, by mieæ mo¿liwoœæ je
poszerzaæ. Nie wolno odbieraæ raz danych
praw. Trzeba je dawkowaæ i ustalaæ rozs¹dne granice.
Bunt nastoletni jest olbrzymim wyzwaniem
dla rodziców. Stawia przed nimi zadania
dwojakiego rodzaju. Pierwsze z nich dotyczy radzenia sobie z w³asnymi emocjami
spowodowanymi niezgodnymi z ich oczekiwaniami zachowaniami nastolatka. Rodzice, których dzieci wczeœniej przejawia³y zachowania niepo¿¹dane, mog¹ lepiej radziæ
sobie z pojawiaj¹cymi siê wówczas trudnymi emocjami. Rodzice, którzy byli przyzwyczajeni do nale¿ytego zachowania dziecka
i jego dobrych wyników w nauce, mog¹
czuæ siê bardziej zagubieni i zdezorientowani.
Drugie zadanie dotyczy odpowiednich reakcji na niepo¿¹dane zachowania, przez co
odnosi siê do sfery kompetencji wychowawczych. Skuteczne podejœcie do zagadnienia
dyscypliny wymaga uwzglêdnienia wiedzy
z zakresu psychologii rozwojowej. Niepo¿¹dane zachowania mog¹ wystêpowaæ
zarówno na skutek zaburzeñ emocjonalnych, jak i bez rozpoznania tego typu trudnoœci. Warto jednak konsultowaæ niepokoj¹ce zachowania z psychologiem czy
psychiatr¹ dzieciêcym. Nie ma uniwersalnej instrukcji obs³ugi nastolatka, gdy¿ ka¿dy z nich ma swoje indywidualne problemy. I chocia¿ strach przed tym, co mo¿e

mu siê staæ, spêdza Ci sen z powiek i ³amie
serce, jako rodzic nie mo¿esz daæ siê wci¹gn¹æ w to szaleñstwo, nie mo¿esz siê wydzieraæ, porównywaæ go do siebie w jego wieku ani te¿ traktowaæ, jakby wci¹¿ mia³
dziesiêæ lat. Musisz natomiast zbudowaæ na
nowo swój autorytet oraz daæ dziecku
poczucie, ¿e wci¹¿ kochasz i jesteœ oparciem - nawet dla m³odocianego z³oœnika.
Powinieneœ ustalaæ rozs¹dne zasady, byæ
oddanym przyjacielem, a jednoczeœnie nie
chowaæ urazy po wszystkich przykrych
s³owach, które us³ysza³eœ. Jest to mniej
wiêcej tak samo proste jak zaginanie czasoprzestrzeni. Bezwzglêdnie - potrzebujesz
wsparcia! Russell Barkley i Arthur Robin,
autorzy bestsellerowych ksi¹¿ek oraz uznani psychologowie, od kilku dekad pomagaj¹ rodzicom i dzieciom wyjœæ z impasu
oraz uzdrowiæ ³¹cz¹ce ich relacje. Uda³o
im siê zebraæ stosowane przez siebie metody i przekszta³ciæ je w program, którego
skutecznoœæ zosta³a dowiedziona klinicznie.
Ksi¹¿ka "Zbuntowany nastolatek" koncentruje siê wokó³ dziesiêciu prostych kroków
prowadz¹cych do poprawy zachowania
i pozwoli nareszcie po³o¿yæ kres wzajemnej wrogoœci.
* Wzbudzenie wzajemnego szacunku.
* Przyst¹pienie do wspólnego rozwi¹zywania problemów.
* Umocnienie wiêzi rodzinnych.
* Wywieranie pozytywnego wp³ywu na
nastoletnie dziecko.
* Przestrzeganie nienaruszalnych zasad.
* Cywilizowane negocjacje.
* Odrzucanie g³êboko zakorzenionych przekonañ, jakie ¿ywicie na swój temat.
* Przekazywanie nastolatkom umiejêtnoœci, które pozwol¹ im osi¹gn¹æ sukces w ¿yciu doros³ym i pos³u¿¹ przez resztê ¿ycia.
Opracowa³a:
Psycholog PPPP w Chojnowie
Kinga Kozakowska - Wiœniewska
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GHOST IN THE SHELL
28 i 29 04.2017
o godz. 17:00 i 19:00
Zaczyna siê scen¹ narodzin bojowego cyborga, ludzkiego mózgu w syntetycznym ciele Miry Killian (Scarlett Johansson).
Sterylne wnêtrza, oleiste ciecze i pracuj¹ce bezg³oœnie maszyny kojarz¹ siê nie tylko z anime Oshiego, ale te¿ z audiowizualnymi odlotami Chrisa Cunninghama i daj¹ niez³e pojêcie o tym, w jakiej konwencji siê poruszamy - "Ghost in the Shell" to rzecz
zawieszona na granicy ekstrawaganckiego kina akcji oraz fantastyki naukowej z ambicjami, o ni¿szej temperaturze i wolniejszym rytmie ni¿ wiêkszoœæ hollywoodzkich superprodukcji. Kiedy jednak chwilê póŸniej Killian, w termooptycznym kamufla¿u i giwer¹ w d³oni, spada na grupê zbirów niczym kara bo¿a, aseptyczny œwiat ods³ania swoj¹ brudn¹ podszewkê. Oto moralnie podejrzana korporacja Hanka monopolizuje rynek cybernetycznych implantów i zamienia ludzkoœæ w stado królików
doœwiadczalnych, czemu opór daje nieuchwytny haker-partyzant. Killian, gwiazda antyterrorystycznej Sekcji 9, rusza do akcji,
lecz im g³êbiej zapuszcza siê w królicz¹ norê, tym czêœciej zaczyna pow¹tpiewaæ w sens swojej misji. A jak mawia jej partner:
gdy raz zaczniesz w¹tpiæ, nie przestaniesz do koñca ¿ycia.

PAN ¯ABA
29.04.2017 o godz. 15:00
W ma³ej holenderskiej podstawówce pan od biologii na ka¿de wspomnienie o ¿abach zamienia
siê w zielonego p³aza. Nie wszyscy doroœli, w przeciwieñstwie do dzieci, akceptuj¹ jego
odmiennoœæ.

Kolejny raz na DBF
Chcieæ to móc - bez wzglêdu na wiek.
Swoisty zew, jaki poczuli Piotr i Bogdan
Misikiewicz, 22 kwietnia zawiód³ ich do
Torunia. W tym grodzie nad Wis³¹, s³yn¹cym z przepysznych pierników i wybitnego astronoma Miko³aja Kopernika,
odby³a siê kolejna edycja " Dnia Bia³ej
Flagi" (DBF). Jest to zlot fanów kultowego zespo³u Republika. Chojnowscy
bracia w klubie Od-Nowa pojawili siê po
raz czwarty. By³a to okazja do promocji
tomika wierszy "Rejestr chwil", którego
autorem jest Piotrek. Recenzje, jakie zebra³a poezja znad Skory oraz p³yta "Reprodukcje" grupy Reputacja, sprawi³y, ¿e
energia pozytywnych emocji d³ugo jeszcze bêdzie zbieraæ kulturalne plony.

Czêœæ muzyczn¹ imprezy otworzy³a formacja - Smooth Dimenssion. W klima-
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tach funky zaprezentowali niektóre przeboje Republiki oraz utwory w³asne.
G³ówn¹ atrakcj¹ imprezy by³ koncert
Atrakcyjnego Kazimierza. Zespó³ œwiêtuje 25.lecie dzia³alnoœci. Tego dnia wyst¹pi³ w najsilniejszym sk³adzie, w którym znaleŸli siê m.in. Kayah, Jose Torres
i synowie oraz saksofonista Jacek Rodziewicz. Wszyscy artyœci w przesz³oœci
wspó³pracowali z Grzegorzem Ciechowskim - liderem Republiki. Koncert przypomnia³ przeboje tej nieco niszowej
grupy - "Jako m¹¿ i nie m¹¿", "Oty³oœæ"
i wiele innych. Napiêty grafik koncertowy oraz jubileuszowa p³yta sprawi³y,
¿e zespó³ prze¿ywa drug¹ m³odoœæ.

Potem na scenie zagra³y: Anna Mys³ojek,
po niej pojawi³a siê Zuzia Wiœniewska.

Wraz z gitarzyst¹ da³a akustyczny, porywaj¹cy koncert. Repertuar by³ oczywiœcie republikañski. Zjawiskowy g³os i artystyczna charyzma sprawi³y, ¿e musia³y
byæ bisy.
Ciekawie by³o tak¿e od strony widowni.
Nie zawiedli goœcie: drugi menad¿er Republiki - Jerzy Tolak, muzycy tego zespo³u: S³awomir Ciesielski - perkusista, Zbigniew Krzywañski - gitara oraz wieloletnia partnerka ¿yciowa Grzegorza Ciechowskiego - Ma³gorzata Potocka.
Zauwa¿ono te¿ kilka postaci z ksi¹¿ki
"My lunatycy czyli rzecz o Republice".

Krzewiæ i promowaæ twórczoœæ zespo³u,
którego ju¿ nigdy nie zobaczymy na scenie, to pasja, jak¹ mo¿na zainteresowaæ
kolejne pokolenia. To tak¿e swoisty styl
¿ycia, który preferuj¹ bracia Misikiewicz. Rzecz ciekawa i po¿yteczna.
pm; bm-foto
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2 miejsce Martyny Merunowicz na 1. International White Tigers Cup Jarocin 2017
W dniach 21-22.04.2017 r. reprezentacja
LMKS "SFORA" Chojnów wystartowa³a na matach 1. International White
Tigers Cup Jarocin 2017. By³ to kolejny
turniej z cyklu Pucharu Polski P1,
w którym wziê³o udzia³ oko³o 350 zawodników.

EBP firmy DaeDo, czyli elektronicznych ochraniaczy g³owy i tu³owia. Ich
m³odsi koledzy i kole¿anki z kategorii
wiekowej m³odzików (10-11 lat) walczyli w elektronicznych ochraniaczach
tu³owia i ochraniaczach g³owy z szybk¹
chroni¹c¹ twarz.

Przed zawodnikami du¿o pracy, kolejne
treningi poniewa¿ zbli¿aj¹ siê nastêpne
zmagania, tym razem na Mistrzostwach
Polski Juniorów.

Nasi zawodnicy zdobyli kolejne cenne
doœwiadczenia. To wyjazdy na tego typu
imprezy sportowe pozwalaj¹ im sprawdzaæ umiejêtnoœci na elektronicznym
sprzêcie EBP DaeDo.

Zawody zosta³y rozegrane w formule
Kyorugi (walki sportowej zgodnie z przepisami Polskiego Zwi¹zku Taekwondo
Olimpijskiego, Europian Taekwondo
Union i World Taekwondo Federation).
Zawodnicy w kategoriach wiekowych
junior (15-17 lat) i kadet (12-14 lat) zmagali siê przy pe³nym wykorzystaniu elektronicznego systemu zliczania punktów

W klasyfikacji indywidualnej taekwondziœci Sfory zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
Eliza Laskowska w kategorii Kadet -51
kg pokona³a swoj¹ oponentkê uzyskuj¹c
wynik 18-11, niestety w kolejnej walce
ju¿ æwieræfinale zosta³a pokonana, plasuj¹c siê w przedziale 5-8 miejsca;
Micha³ Czatrowski w kategorii M³odzik 30 kg nie wyszed³ po za 1/8 fina³u;
Martyna Merunowicz przeniesiona do
wy¿szej kategorii wagowej M³odzik +57
kg, w finale po zaciêtej walce przegra³a
wynikiem 13-11 zdobywaj¹c srebrny
medal.

Z tego miejsca sk³adamy w imieniu
wszystkich cz³onków LMKS "SFORA"
Chojnów serdeczne podziêkowania dla
Dyrekcji i Pracowników Gimnazjum nr 1
im. Jana Paw³a II w Chojnowie za udostêpnienie nam sali gimnastycznej, gdzie
w ka¿dy wtorek i czwartek szlifujemy
formê przed kolejnymi potyczkami.
Sfora Chojnów

Wiosenny Turniej Pi³ki Rêcznej
Na zaproszenie SP 14 Lubin w "Wiosennym Turnieju Pi³ki
Rêcznej" Dziewcz¹t i Ch³opców udzia³ wziê³y reprezentacje
Szko³y Podstawowej 4 Chojnów. By³ to pierwszy udzia³
dziewczynek i ch³opców. Pierwsze gry /z SP 9 Legnica/ by³y
obarczone ogromn¹ trem¹ i brakiem "wyczucia" hali sportowej
/pe³nowymiarowa 40x20/. W kolejnych grach trema ust¹pi³a i
mecze wygl¹da³y zupe³nie inaczej.
Wyniki dziewcz¹t: SP 4 - SP 9 Legnica 3:4; SP 4 - SP 7 Lubin
13:0; SP 4 - SP 14 Lubin 10:4.
KOLEJNOŒÆ DZIEWCZ¥T:
1. SP 4 Chojnów
3
2. SP 14 Lubin
3
3. SP 9 Legnica
3
4. SP 7 Lubin
3

4:2
4:2
4:2
0:6

Wyniki ch³opców: SP 4 - SP 9 Legnica 6:9; SP 4 - SP 7 Lubin
7:3; SP 4 - SP 14 Lubin 6:6.
KOLEJNOŒÆ CH£OPCÓW
1. SP 9 Legnica
3
2. SP 14 Lubin
3
3. SP 4 Chojnów
3
4. SP 7 Lubin
3

5:1
4:2
3:3
0:6

24 - 18
26 - 17
19 - 18
8 - 24

26 - 8
19 - 13
13 - 9
1 - 29

Prowadz¹cy obie dru¿yny: Renata Rychliñska i Andrzej
Matuszewski.
W maju odbêdzie siê turniej w Chojnowie.
mat
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1
miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:

Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerwca 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172,
poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy
dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
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swobodny do niej dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym
istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u.
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê 12 maja 2017 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl.
Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
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, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób
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odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu do 5 maja 2017 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
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 dziesi¹tek
z³otych.
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
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanych w zawidomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w 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 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym Bia³a
-Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 ar.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429. (1657)
Sprzedam dom w Michowie, mo¿na przeznaczyæ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
o pow. 038ar.
Wiadomoœæ: tel. 794-908-509. (2064)
Do sprzedania dom jednorodzinny o pow.
250m2 obok gara¿ o pow.100m2.
Wiadomoœæ: tel. 601-799-573. (5223)
Do wynajêcia mieszkanie w Jaroszówce3 pokoje z kuchni¹, wc, ³azienk¹, balkon
- ³¹cznie 76m2, gara¿, piwnica u¿ytkowa,
dzia³ka 5 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606832-852. (04730)

Sprzedam dzia³kê pod gara¿ na ul. Zielonej, 19m2 nr 20/52, pe³na dokumentacja, cena 6 tys z³.
Wiadomoœæ: tel. 725-294-703. (04430)

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

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz

Sprzedam mieszkanie w Okmianach.
W³asnoœciowe, 2 pokojowe o pow.
61,30m2. Cena 75 000 z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 667-797-626. (0959)
Sprzedam gospodarstwo we wsi Os³a.
Dzia³ka z domem i zabudow¹ gospodarcz¹ oraz polem (0,92 ha) + 0,73ha ³¹ki.
Mi³a i spokojna okolica. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 692-735-170. (05362)

Dzia³ki
Do sprzedania dzia³ka budowlana zagospodarowana pod lasem o pow. 11,62ah.
w miejscowoœci Jerzmanowice 59a.
Dzia³ka jest ogrodzona p³otem betonowo
drewnianym, doprowadzone s¹ media:
woda oraz pr¹d.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (05324)
Sprzedam atrakcyjne dzia³ki budowlane
w pow. 0,10ar, s¹ media w Michowie.
Wiadomoœæ: tel. 794-118-134. (2063)
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: te. 600-124-919. (04118)

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 okalnych w Krakowie, nak³ad: 700 eg.
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Wa¿ne numery telefonów

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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Chojnowskie Dzieciaki

Fabian i Mi³osz Barnowscy
Urocze bliŸniaki maj¹ 7 lat, dzieli
ich minuta ró¿nicy.
Wspólne przyjemnoœci to jazda na
rowerze i kolorowanki. Chodz¹ do
zerówki, œwietnie pisz¹ i czytaj¹.
S³uchaj¹ zespo³u IRA i Dawida
Podsiad³o.
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