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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Czes³aw Dul

Miejskie uroczystoœci z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wicemarsza³ek Ewa Mañkowska, rektor UP Tadeusz Trziszka
i dyr. Pawe³ Czyszczoñ byli goœæmi specjalnymi na
Konwencie wójtów i burmistrzów w Chojnowie.

Biblioteka. Oczywiœcie!
8-15 maja ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek
- w ramach akcji m.in. warsztaty komiksu.

Sukcesy m³odych chojnowian
Srebro w turnieju BRD i pierwsze miejsce w Pegaziku.

Kolarski flesz - lotna premia
Chojnów na trasie 52. Miêdzynarodowego
Wyœcigu Kolarskiego "CCC TOUR Grody Piastowskie".

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e
Konwent w Chojnowie
Wicemarsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego Ewa Mañkowska, prof. dr hab.
in¿. Tadeusz Trziszka - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
oraz dyrektor Departamentu Obszarów
Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydzia³ Obszarów Wiejskich Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego Pawe³ Czyszczoñ byli goœæmi
specjalnymi na kolejnym Konwencie
wójtów i burmistrzów, który mia³ miejsce 9 maja w Chojnowie.

Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
powiatu legnickiego zapoznali siê z programem "Dolny Œl¹sk - Zielona Dolina
¯ywnoœci i Zdrowia, który szeroko omówi³ prof. dr hab. in¿. Tadeusz Trziszka.
“Z jednej strony o¿ywienie gospodarcze
w obszarze agrobiznesu i produkcji nowej generacji ¿ywnoœci prozdrowotnej,
z drugiej podniesienie jakoœci ¿ycia Polaków ze szczególnym uwzglêdnieniem
profilaktyki zdrowotnej. To g³ówne cele
dolnoœl¹skiego programu „Zielona
Dolina ¯ywnoœci i Zdrowia”, który mo¿e
byæ przyk³adem harmonizacji dzia³añ na
rzecz rozwoju regionalnego i kreowania
innowacyjnoœci. Sednem programu jest
uruchomienie produkcji ¿ywnoœci funkcjonalnej, suplementów diety oraz nutraceutyków wytwarzanych z polskich
surowców pochodzenia roœlinnego, zwierzêcego i biotechnologicznego oraz zbudowanie systemu profilaktyki i rewitalizacji zdrowia w oparciu o te produkty,
a tak¿e dolnoœl¹skie zaplecze sanatoryjne i uzdrowiskowe.
(wszystkoconajwazniejsze.pl)

Dyrektor Pawe³ Czyczoñ natomiast przedstawi³ aktualny stan wdra¿ania PROW
2014-2020, którego g³ównym celem jest
poprawa konkurencyjnoœci rolnictwa,
zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami
naturalnymi i dzia³ania w dziedzinie kli-
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matu oraz zrównowa¿ony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Planuje siê, ¿e ³¹czne œrodki publiczne
przeznaczone na realizacjê PROW 20142020 wynios¹ 13 612 211 428 euro,
w tym: 8 697 556 814 z bud¿etu UE
(EFRROW) i 4 914 654 614 euro wk³adu
krajowego. Pomoc finansowa ze œrodków Programu kierowana jest g³ównie
do sektora rolnego.

72. rocznica
Rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej w Chojnowie uczczono z³o¿eniem
kwiatów pod pomnikiem przy ul. Chmielnej. Przedstawiciele w³adz miasta, gminy
oraz zwi¹zków kombatancjkich wspólnie
oddali pok³on ofiarom i bohaterom walk
z nazizmem.

Zapraszamy osoby
dotkniête problemem
alkoholowym
i wspó³uzale¿nione
do korzystania
z porad i terapii w Punkcie
Konsultacyjnym w Chojnowie

Rynek 20 (Dom Schrama)
* terapeuta ds. uzale¿nieñ Wojciech
Machnik przyjmuje:
- I œroda miesi¹ca w godz. 13.30 - 16.30
(pok. nr 7)
- II œroda miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
(pok. nr 7)
* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
- III wtorek miesi¹ca w godz. 15.00 - 19.00
(pok. nr 2 lub nr 7)
- IV wtorek miesi¹ca w godz. 15.00 - 19.00
(pok. nr 2 lub nr 7)
* konsultant ds. uzale¿nieñ Anna Worobiej przyjmuje:
- I, II, III, IV poniedzia³ek miesi¹ca
w godz. 9.00 - 12.00 (pok. nr 2)

“8 maja 1945 odby³o siê posiedzenie
Rady Ministrów z udzia³em prezydenta
Krajowej Rady Narodowej. Oprócz daty
9 maja proponowano ustanowienie œwiêta na dzieñ 8 maja (propozycja marsza³kaicha³a Roli-¯ymierskiego oraz 10 maja
(propozycja rz¹du). Ostatecznie Narodowe Œwiêto Zwyciêstwa i Wolnoœci zosta³o ustanowione dekretem z 8 maja 1945
zatwierdzonym przez Krajow¹ Radê
Narodow¹, której przewodzi³ Boles³aw
Bierut.
W Polsce Ludowej œwiêto obchodzone
by³o uroczyœcie w latach 1946-1989,
a w okresie 1945-1950 by³ to dzieñ wolny od pracy. Zosta³ zniesiony z wykazu
dni wolnych ustaw¹ z 15 stycznia 1951.
24 kwietnia 2015 Sejm RP przyj¹³
ustawê o Narodowym Dniu Zwyciêstwa
obchodzonym 8 maja, jednoczeœnie znosz¹c Narodowe Œwiêto Zwyciêstwa i Wolnoœci obchodzone 9 maja. (wikipedia).

Terapia dla osób uzale¿nionych
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
prowadzona jest
w ka¿d¹ I œrodê miesi¹ca
w godz. 16.30 - 19.00 (pok. nr 7)
oraz ka¿d¹ III œrodê miesi¹ca
w godz. 15.30 - 18.30 (pok. nr 7)
Osoba prowadz¹ca terapiê: Wojciech
Machnik
Terapia dla osób
wspó³uzale¿nionych
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
prowadzona jest w 2017 r.
w godz. 10.00-15.00
w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu maju: 6, 20
- w miesi¹cu czerwcu: 3, 10
- w miesi¹cu lipcu: 8, 29
- w miesi¹cu sierpniu: 12, 26
- w miesi¹cu wrzeœniu: 16, 30
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 14, 28
- w miesi¹cu listopadzie: 4, 25
- w miesi¹cu grudniu: 2, 16
Osoba prowadz¹ca terapiê: Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2)
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie w dniach od
dnia 27.04.2017 r. do dnia 18.05.2017 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej, mieszcz¹cy siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Grunwaldzkiej 2 - Zarz¹dzenie
Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 kwietnia 2017r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2016 r. Nr
2147 t.j./ winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie do dnia
08.06.2017 r.

Darmowe zajêcia
w MOKSiR
Wszystkich zainteresowanych bezp³atn¹
nauk¹ jêzyka angielskiego MOKSiR
zaprasza do zg³oszenia swego udzia³u.
Kryteria, jakie nale¿y spe³niæ to ukoñczone 18 lat i maksimum œrednie wykszta³cenie lub ukoñczone 50 lat - wówczas
ju¿ bez okreœlania poziomu wykszta³cenia.
Osoby, które ukoñczy³y 25. rok ¿ycia,
a ich wykszta³cenie zakoñczy³o siê na
etapie szko³y œredniej (lub ni¿szym)
zapraszamy na kursy komputerowe.
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Zajêcia w 12. osobowych grupach powinny zacz¹æ siê w maju i potrwaj¹
szeœæ tygodni. Spotkania dwa razy w tygodniu, w uzgodnionych wczeœniej godzinach (zarówno do- jak i popo³udniowych).
Zapisy w Domu Kultury, osobiœcie lub
telefonicznie - 76/8188621.
ROD “Jaœmin” zaprasza
Zarz¹d Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych "Jaœmin" przy ul. Boles³awieckiej w Chojnowie informuje o wolnych
dzia³kach na terenie ogrodu.
Dzia³ki o powierzchni œrednio 302m 2
(3ary) posiadaj¹ ujêcie wodne i sieæ wodoci¹gow¹, du¿y parking g³ówny od
strony Boles³awieckiej i dwa dodatkowe
wejœcia od strony po³udniowej i zachodniej. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w siedzibie (biurze) Ogrodu przy ul. Kolejowej 27/2. Wykaz wolnych dzia³ek,
plan sytuacyjny znajduje siê na tablicy
og³o-szeñ vis a vis wejœcia g³ównego.
W maju biuro czynne bêdzie 11, 18, 25
od godz. 18:00-19:00. W czerwcu - 01,
08, 22, 29 od 18:00-19:00 w ka¿dy
czwartek. W pozosta³e m-ce: VII - biuro
nieczynne, VIII - biuro nieczynne, IX07, X-05, XI-09, XII-07 - biuro czynne
bêdzie od godz. 18:00 do godz. 19:00.
Zapraszamy. Zarz¹d ROD "Jaœmin"

Medale dla ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote czy
Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹
wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie, w jaki sposób uszczêœliwiæ
Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób,
które prze¿y³y co najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku
ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim.
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie przedstawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie
(za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP
trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w 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.
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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, do 7 czerwca mo¿na oddaæ swój
g³os - mieszkañcy wybior¹ priorytetow¹ inwestycjê.
Karty do g³osowania wydawane s¹ 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.
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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
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W rocznicê Konstytucji
“Od 27 lat z dum¹ celebrujemy kolejne rocznice Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Wspólnie sk³adamy ho³d jej twórcom,
którzy po³¹czyli chrzeœcijañskie tradycje Europy i wartoœci
Oœwiecenia. Idee zawarte w pierwszej pisanej konstytucji
w Europie - wolnoœæ wyznania, równoœæ wobec prawa, tolerancja, podzia³ w³adzy, rz¹dy oparte na woli narodu - sta³y siê
fundamentem rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce i umo¿liwi³y przetrwanie narodu polskiego przez okres
zaborów, niewoli i okupacji.
Doceniaj¹c wielkoœæ myœli twórców Konstytucji sprzed 226
lat, okazujmy wdziêcznoœæ i pamiêtajmy lekcjê p³yn¹c¹ z historii - XVIII wieku i wspó³czesnej.
(fragment wyst¹pienia burmistrza Jana Serkiesa
podczas oficjalnych uroczystoœci)

Jak co roku, miejskie majowe obchody zainaugurowa³ koncert
uczniów Spo³ecznego Ogniska Muzycznego. Dzieci i m³odzie¿
prowadzone przez p. Ró¿ê Paku³ê i p. Agatê Koziar od wielu
lat zapraszaj¹ na koncert z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, daj¹c w ten sposób wyraz wdziêcznoœci za
mo¿liwoœæ realizowania siê, rozwijania i edukowania w wolnej
OjczyŸnie. Okolicznoœciowe wystêpy, to tak¿e pretekst do
zaprezentowania nabytych umiejêtnoœci. Licznie przybywaj¹ca
publicznoœæ - niezwykle serdeczna, bo z³o¿ona w g³ównej
mierze z bliskich wystêpuj¹cych artystów - ma mo¿liwoœæ
pos³uchaæ i obejrzeæ prezentacje swoich pociech i z dum¹ oklaskiwaæ ich muzyczne talenta.
Patriotyczne utwory na pianino, skrzypce, gitarê, akordeon,
w wykonaniu m³odych adeptów sztuki instrumentalnej, mia³y
szczególny wydŸwiêk.

Koncert mia³ miejsce w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej 28 kwietnia. Piêæ dni póŸniej - 3 maja - mieszkañcy
spotkali siê pod obeliskiem przy ul. Chmielnej.
- Œwiêtujemy dziœ 226 rocznicê Uchwalenia Konstytucji - pierwszego w dziejach polskiego narodu demokratycznego aktu,
bêd¹cego testamentem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanego wokó³ praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolnoœci wyznania i pokoju - mówi³ w swoim wystapieniu burmistrz - Król Stanis³aw Poniatowski opisa³ Konstytucjê 3
Maja, wed³ug wspó³czesnego mu zapisu, jako "opart¹
w g³ównej mierze na konstytucji Stanów Zjednoczonych, lecz
bez b³êdów w niej zawartych, zaadaptowan¹ do warunków
panuj¹cych w Polsce". Zmieni³a ustrój pañstwa na monarchiê
dziedziczn¹, wprowadzi³a polityczne zrównanie mieszczan
i szlachty, bra³a ch³opów pod ochronê pañstwa, znios³a liberum veto.
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3 maja to równie¿ œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny - Królowej
Polski. Upamiêtnia œluby lwowskie króla Jana Kazimierza,
który podczas potopu szwedzkiego powierzy³ Ojczyznê opiece
Matki Bo¿ej. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci biskupi zaproponowali papie¿owi ustanowienie œwiêta Maryi
Królowej Polski w dniu 3 maja, tak aby podkreœliæ zwi¹zek
tego œwiêta z pierwsz¹ konstytucj¹ i wiarê narodu w szczególn¹
opiekê Bo¿¹, jakiej Polacy doœwiadczali i doœwiadczaj¹ za
poœrednictwem Maryi.
Wczoraj natomiast obchodziliœmy Dzieñ Flagi Rzeczpospolitej,
powo³any na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku, celem
budowania polskiej to¿samoœci i propagowania symboli narodowych.
Wi¹zanki pod obeliskiem z³o¿y³y delegacje w³adz samorz¹dowych miasta, gminy i starostwa powiatowego, przedstawiciele
Zwi¹zku Kombatantów, Zwi¹zku Emerytów, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i partii politycznej PiS.

Apel Pamiêci przygotowany przez cz³onków Zwi¹zku Strzeleckiego przywo³uj¹cy polskich patriotów - postaci zwi¹zanych
z tworzeniem pierwszej narodowej konstytucji - przy wtórze
werbla, w podnios³y i jednoczeœnie poruszaj¹cy sposób zakoñczy³ tê czêœæ obchodów.
- Dziêkujê pocztom sztandarowym, wszystkim oficjalnym delegacjom, m³odzie¿y szkolnej oraz mieszkañcom za udzia³
w uroczystoœci.
Ulic¹ Chmieln¹, przez rynek, uczestnicy przeszli do chojnowskiej fary, gdzie Msz¹ œwiêta koncelebrowan¹ przez ks.
dziekana Marka Osmulskiego i ks. Daniela Zaj¹ca uczczono
dwa narodowe œwiêta - uchwalenie Konstytucji 3 Maja
i Œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski.
Tegoroczne obchody zakoñczono kameralnym koncertem
w Domu Schrama. Zaproponowany projekt muzyczny pn.
"Œladami Artystów Piwnicy pod Baranami", w wykonaniu
wokalisty Dawida Skrzypczaka przy akompaniamencie pianisty Paw³a Lenara przypomnia³ wspania³e polskie kompozycje
i wybitnych piosenkarzy - m.in. Marka Grechutê, Jonasza
Koftê, Grzegorza Turnaua.
Liczna publicznoœæ z uznaniem oklaskiwa³a wykonawców, w³¹czaj¹c siê czêsto do wspólnego œpiewania.
Majowy weekend nie rozpieszcza³ aur¹. Zaplanowany na
2 maja festyn, ze wzglêdu na niesprzyjaj¹c¹ pogodê odwo³ano.
Fanów zapowiadanych na ten dzieñ zespo³ów - Polish Fiction
i Photony - uspokajamy i informujemy, ¿e koncerty przeniesiono na 23 czerwca.
eg

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

Oczywiœcie!

Co roku, od 16 lat Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w dniach 8 - 15 maja organizuje ogólnokrajow¹ akcjê pod nazw¹
Tydzieñ Bibliotek, która ma na celu promocjê bibliotek i czytelnictwa. Miejska Bibliotek Publiczna w Chojnowie od dawna
w³¹cza siê w te dzia³ania przygotowuj¹c szereg interesuj¹cych ofert zarówno dla dzieci jak i dla doros³ych.
Tegoroczna edycja przebiega pod has³em "Biblioteka. Oczywiœcie".
Bajki pod S³oneczkiem
Wydarzenia zainaugurowa³ projekt ,,Od bajki do bajki", który
mia³ miejsce w naszym ¿³obku. Dzieci z grupy Misiów i Tygrysków z zainteresowaniem wys³ucha³y opowiadania pt.
,,Bajka o s³oñcu", a nastêpnie wziê³y udzia³ w zabawie ruchowej. Na koniec wspólnie narysowa³y kred¹ piêkne s³oñce.

Podró¿ na wyspy
Na 11 maja zaplanowano spotkanie z dr Wojciechem Drzewickim
- geologiem, wyk³adowc¹ Instytutu Nauk Geologicznych na
Wydziale Nauk o Ziemi i Kszta³towania Œrodowiska, ale tak¿e
wielkim pasjonat¹-podró¿nikiem. Doktor Drzewicki, to sta³y
goœæ chojnowskiej biblioteki. Po powrocie z ka¿dej podró¿y
chêtnie dzieli siê swoimi wra¿eniami, w niezwykle interesuj¹cy
sposób opowiadaj¹c mieszkañcom o urokach odwiedzanych
miejsc. W czwartkowe popo³udnie doktor Drzewicki przeniós³
s³uchaczy na wyspy Oceanu Atlantyckiego i Morza Œródziemnego. O tym zajmuj¹cym wyk³adzie napiszemy w kolejnym
wydaniu.

Rysunki z dymkiem
Tego samego dnia pracownicy chojnowskiej biblioteki zaprosili w swoje progi m³odzie¿ szkoln¹ na warsztaty komiksu.
Rysunkowe historie uzupe³niane krótkimi tekstami, to popularna i poci¹gaj¹ca forma przekazu. M³odzi ludzie chêtnie siêgaj¹
po komiksy - tym razem mogli poznaæ warsztat tworzenia
i w³asnorêcznie go wykonaæ.
Dodatkowym atutem zajêæ by³a mo¿liwoœæ czerpania wiedzy
od najlepszych - komiksow¹ lekcjê poprowadzi³ Szymon Teluk malarz, rysownik, ilustrator.

Zapraszamy jeszcze
Ostatni dzieñ Tygodnia Bibliotek zapowiada kolejne ciekawe
wydarzenia. Przed po³udniem uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 3 wezm¹ udzia³ w zajêciach czytelniczo-plastycznych pod
intryguj¹cym tytu³em "Zasady i porady dotycz¹ce og³ady", a na
godz. 18 serdecznie zapraszamy na spotkanie z chojnowianinem Dionizosem Sturisem, który opowie o swojej
najnowszej ksi¹¿ce "Nowe ¿ycie. Jak Polacy pomagali
uchodŸcom z Grecji".
Miejska Biblioteka Publiczna
- 15 maja; godz. 18.00.
fot. Jan Osiecki (@josiecki)
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Wy d a r z e n i a k u l t u r a l n e
w mieœcie - maj
12.05.; godz. 18.00 - Dom Kultury;
ul. Ma³achowskiego 7
Spektakl grupy teatralnej Antykwariat pt. "Eliksir staroœci"
16.05. godz. 9.00 - boisko przy PZS
ul. Wojska Polskiego
M i ê dzynarodowa Olimpiada
Lekkoatletyczna dla gimnazjalistów.
15.05.; godz. 18.00 - Miejska
Biblioteka Publiczna Pl. Zamkowy 2
Spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem
Serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkanie ze znanym pisarzem, by³ym
mieszkañcem Chojnowa i jego
najnowsz¹ ksi¹¿ka pt. “Nowe ¿ycie.
Jak Polacy pomagali uchodŸcom
z Grecji.
17.05; godz. 9.00 - boisko przy PZS
ul. Wojska Polskiego
O l i m piada Lekkoatletyczna
Szkó³ Podstawowych Powiatu
Legnickiego.
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 1 1 . 0 0 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej zaplanowano
wernisa¿ pokonkursowej wystawy prac plastycznych pn.
"Commentry-Egelsbach-Mnichovo 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
Muzeów - w tym roku w klimatach
VIII wieku - epoce wielkich wypraw
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Wikingów. W programie przewidziano grupê rekonstrukcyjn¹ z inscenizacj¹ walk wikiñskich, pokaz kowalstwa i œredniowiecznego piekarnictwa,
wystawê "Wikingowie z Truso-Legenda
Ba³tyku", konkursy z nagrodami,
pokazy filmowe, zwiedzanie Baszty
Tkaczy z punktem widokowym na
panoramê miasta.
20.05.
Turniej Retrofutbolistów
Fanów pi³ki no¿nej zapraszamy na
niecodzienne rozgrywki. Od godz.
14.00 murawê przy ul. Kiliñskiego
(Orlik) przejm¹ oldboje. Dru¿yny MiedŸ Legnica, AKS Strzegom, BKS
Boles³awiec, KS Chojnowianka graæ
bêd¹ o laur najsprawniejszych pi³karzy.
Zapraszamy do kibicowania.
21.05; godz. 18.00 - MOKSiR
ul. Ma³achowskiego 7
Wroc³awski Teatr Tañca
W spektaklu “Klatka z ³ez”, inspirowanym twórczoœci¹ Sary Kane, artyœci pos³uguj¹c siê jêzykiem ruchu, zadaj¹ pytania o podstawowe wartoœci
i potrzeby. Bilety w cenie 30 z³, do
nabycia w kasie Domu Kultury,
w godz. 15.00-20.00.
26.05.; godz. 18.00
Dom Kultury zaprasza na koncert
z okazji Dnia Matki w wykonaniu
chóru Skoranta.

Pola têtni¹ce ¿yciem
Mamy wiosnê. Mokr¹, wietrzn¹ i zimn¹
ale jak co roku przyroda budzi siê do
¿ycia z zimowego odrêtwienia. Ca³a
Ziemia pokrywa siê zieleni¹, a zza mórz
przylatuj¹ coraz to nowe gatunki
ptaków… I w³aœnie ptaki goœci³y w œwietlicy przy Szkole Podstawowej nr 3.

8 maja odby³y siê tu zajêcia pt: „Kto
mieszka w moim gospodarstwie?
Poznajemy zwierzêta charakterystyczne
dla krajobrazu rolniczego”. Podczas
realizacji zajêæ zosta³y wykorzystane
materia³y wydane w ramach projektu:
“Pola têtni¹ce ¯yciem - Kampania na
rzecz ró¿norodnoœci biologicznej w krajobrazie rolniczym” dofinansowanego
przez Islandiê, Liechtenstein oraz Norwegiê w ramach w ramach funduszy
EOG.
Tematyka ekologiczna czêsto goœci na
naszej œwietlicy. Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy siê konkurs plastyczny
Pt: „Bocian wspania³y ptak i jego œwiat”.
Nasi wychowankowie nie tylko chêtnie
wykonuj¹ prace, ale tak¿e odnosz¹ liczne sukcesy.

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.

Dzieci z klasy 1a poznawa³y tego dnia
ró¿norodny œwiat zwierz¹t ³¹ki i pól. Dowiedzia³y siê, ¿e nawet przydro¿na sterta
kamieni czy samotna polna grusza mog¹
byæ siedliskiem zwierz¹t - ich domem.
Uczniowie aktywnie i z entuzjazmem
uczyli siê rozpoznawaæ nieznane gatunki
ptaków, ich g³osy zwyczaje i ubarwienie. ¯ywio³owo reagowali na nowe polecenia i zadania. Lekcja bardzo dzieciom
siê podoba³a i na pewno uwra¿liwi³a je
na obecnoœæ przyrody w ¿yciu naszego
najbli¿szego otoczenia.

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Œwidurski
zdj. Magda Ksi¹¿ek
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Bóg-Honor-Ojczyzna - tê dewizê Wojska
Polskiego zna ka¿dy Polak. Czy jej ówczesne idealistyczne ujêcie w obecnych
czasach stanowi równie wa¿ny kanon?
Tak. Przyk³adem jest Pan Czes³aw Dul,
dla którego ta maksyma jest niezwykle
istotn¹ wartoœci¹ w ¿yciu. Ho³duje jej
i z pasj¹ stara siê promowaæ wœród m³odszego pokolenia.
Gazeta Chojnowska - Prowadzi Pan w naszym mieœcie Dru¿ynê Zwi¹zku Strzeleckiego.
Czes³aw Dul - Zawsze by³em typem
spo³ecznika. Lubiê dzia³aæ, lubiê ludzi,
lubiê byæ u¿yteczny. Jeszcze jako m³ody
ch³opak aktywnie udziela³em siê w rodzinnej parafii. Przez wiele lat by³em ministrantem i lektorem, potem dosz³y zajêcia
dru¿yny harcerskiej przy OSP NiedŸwiedzice i tak do wojska. Kiedy wróci³em do
cywila, trochê ta moja dzia³alnoœæ spo³eczna rozmy³a siê, ale czu³em, ¿e czegoœ mi
brakuje. Bêd¹c wraz z ¿on¹ cz³onkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego za
zgod¹ i przy pomocy ks. Krzysztofa Bojko wspania³ego, charyzmatycznego kap³ana utworzyliœmy Wieczernik Mi³osierdzia Bo¿ego w Bia³ej. Przekona³em siê wówczas,
¿e tego mi brakowa³o - aktywnoœci i spotkañ z ludŸmi. Ale jak to mówi¹, "w miarê
jedzenia apetyt roœnie". Kiedy kilka lat
temu spotka³em na swojej drodze ludzi
czynnie dzia³aj¹cych w Zwi¹zku Strzeleckim i zaproponowano mi utworzenie Dru¿yny - przy wsparciu ¿ony, da³em siê porwaæ. Pierwsi strzelcy w Chojnowie, to byli
harcerze ks. Bojko. Dziœ s¹ moj¹ kadr¹.

G.Ch. - Czym siê zajmuje chojnowska
Dru¿yna Zwi¹zku Strzeleckiego?
Cz.D. - To, pos³uguj¹c siê definicj¹ - organizacja patriotyczna i pro-obronna dzieci,
m³odzie¿y oraz doros³ych. Propaguje tradycje narodowe i niepodleg³oœciowe, pielêgnuje polskoœæ oraz rozwój œwiadomoœci
obywatelskiej i kulturowej. Jest kontynuatorem strzeleckich organizacji przedwojennych, zak³adanych przez Pi³sudskiego, czy
Dmowskiego, które skupia³y m³odzie¿ wokó³ klimatów wojskowych, szkoli³y spo³eczeñstwo, by³y kuŸni¹ kadry wojskowej
i dzia³aczy spo³ecznych. Dziœ idee s¹ podobne. Przygotowujemy m³odzie¿ do s³u¿by
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wojskowej i pañstwowej, prowadzimy zajêcia edukacyjne, taktyczne, uczymy wspó³dzia³ania, wspó³pracujemy z organizacjami
paramilitarnymi, samorz¹dowymi i pozarz¹dowymi. Naszym cz³onkom proponujemy cenne szkolenia teoretyczne i ciekawe
zajêcia praktyczne. Zwi¹zek Strzelecki
kojarzy siê na ogó³ z nauk¹ strzelania, ale
to tak naprawdê marginalna czêœæ naszego
programu. Organizujemy rajdy, marsze,
zgrupowania, uczestniczymy w spotkaniach
okolicznoœciowych, popularyzujemy wolontariat, postawy proekologiczne, prozdrowotne, dzia³amy na rzecz integracji europejskiej.

G.Ch. - Odpowiedzialne zajêcie, ale
z pewnoœci¹ daje wiele satysfakcji.
Cz.D. - Zgadza siê. Z ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹ obcujê na co dzieñ z racji
zawodu. Jestem dy¿urnym ruchu kolei. Nie
bez powodu porównuje siê nas do kontrolerów lotów - to niezwykle odpowiedzialna
praca i niestety bardzo niedoceniana. W moim przypadku szczególnie wp³ywa na prowadzenie dru¿yny. Doœwiadczenia zawodowe, wczeœniejsza dzia³alnoœæ spo³eczna,
w³asne predyspozycje i kadrowe szkolenia
pozwalaj¹ mi w pe³ni realizowaæ za³o¿enia
Zwi¹zku. Zawsze lubi³em przebywaæ z m³odzie¿¹. Ci ludzie daj¹ mi niesamowit¹ energiê, ujmuj¹ lat, sprawiaj¹, ¿e chce mi siê
chcieæ. Ja z kolei dzielê siê moj¹ wiedz¹,
moj¹ pasj¹. Lubiê pokazywaæ im, ¿e mo¿na
dzia³aæ, robiæ coœ wiêcej, ¿e ¿ycie mo¿e byæ
przygod¹. By³em kiedyœ wolontariuszem
infolinii dla m³odzie¿y, wiem z jakimi problemami czêsto siê borykaj¹ i jak niewiele
trzeba, by przywróciæ im wiarê w siebie.
A kiedy siê to udaje... nie ma chyba wiêkszej satysfakcji.
Wskazywanie w³aœciwej drogi, nauka wartoœci - narodowych, spo³ecznych, rodzinnych - to powinnoœæ ka¿dego doros³ego.
Cz³onkowie chojnowskiej Dru¿yny ZS ch³on¹ tê wiedzê, chc¹ wcielaæ j¹ w ¿ycie i to,
jak Pani s³usznie zauwa¿y³a, daje wiele
zadowolenia.
G.Ch. - To jedyna Pana pasja?
Cz.D. - Nie, chocia¿ z pewnoœci¹ najwiêksza i najbardziej mnie absorbuj¹ca. Wspomina³em ju¿, ¿e zawsze by³em cz³owiekiem
aktywnym. Na uczelni jestem starost¹ (stu-

diujê Bezpieczeñstwo Wewnêtrzne na PWSZ
im. Witelona w Legnicy), by³em te¿ spo³ecznym inspektorem pracy, dzia³a³em
w zwi¹zkach zawodowych. Dziœ wci¹¿
jestem animatorem Wieczernika Mi³osierdzia Bo¿ego, prowadzê Dru¿ynê ZS i lubiê
majsterkowaæ, ale na to mam najmniej czasu. Z jego braku wiele moich zainteresowañ zmuszony by³em zarzuciæ. To problem
wielu ludzi mojego pokroju - doba jest za
krótka, ¿eby w pe³ni siê spe³niaæ.
G.Ch. - Ale to nie jest ograniczenie.
Z pewnoœci¹ ma Pan kolejne plany i marzenia.
Cz.D. - Naturalnie. Chcemy siê rozwijaæ
i aktywnie (w³aœciwie aktywniej) anga¿owaæ siê w ¿ycie naszej lokalnej spo³ecznoœci. Najbli¿szy projekt bêdziemy realizowaæ
ju¿ 17 maja. Przygotowaliœmy grê miejsk¹,
której uczestnikami bêd¹ uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ i ich zagraniczni
goœcie. D¹¿ymy te¿ do sta³ej wspó³pracy
z jednostkami wojskowymi, które do tej
pory niezbyt ¿yczliwie postrzega³y tego
typu zrzeszenia. Ale to siê zmienia i optymistycznie patrzymy w przysz³oœæ. W grudniu
zesz³ego roku powo³aliœmy Stowarzyszenie
Historyczno-Kolekcjonerskie "Grupa
Rekonstrukcji Historycznej im. 19 Pu³ku
Piechoty Odsieczy Lwowa" i teraz intensywnie staramy siê zebraæ fundusze na mundury i wyposa¿enie.

G.Ch. - Czasoch³onne zajêcia, kolejne
wyzwania, za krótka doba... Znajduje
Pan czas dla rodziny?
Cz.D. - Moja ukochana ¿ona we wszystkim
mnie wspiera - dzia³amy wspólnie. Gra¿ynka te¿ jest Strzelcem, razem animujemy
Wieczernik Mi³osierdzia Bo¿ego, razem
jeŸdzimy co roku na pielgrzymki, razem
planujemy kolejne inicjatywy. W³aœciwie
wszystko robimy razem. Tak¿e ch³opcy i dziewczêta z Dru¿yny pomagaj¹ - w koñcu to
wszystko dla nich… Przy okazji zapraszam
wszystkich chêtnych. Zwi¹zek Strzelecki
spotyka siê w ka¿dy pi¹tek o godz. 19:00
w Domu Szrama.
G.Ch. - Takie wsparcie, rzecz bezcenna.
Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczymy realizacji zamierzeñ, rozwoju dru¿yny i niecierpliwie oczekujemy pokazu grupy rekonstrukcyjnej.
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Niech Ciê nie niepokoj¹
Cierpienia Twe i b³êdy,
Bo wszêdy s¹ drogi proste,
Lecz i manowce s¹ wszêdy.
O to chodzi jedynie,
By naprzód wci¹¿ iœæ œmia³o….

S³owa wiersza Leopolda Staffa przyœwieca³y po¿egnaniu tegorocznych
absolwentów z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie.
Spotkaliœmy siê 28 kwietnia o godzinie
14.00 w sali chojnowskiego MOKSiR-u.
Bohaterami tego dnia byli uczniowie
z klas Liceum Ogólnokszta³c¹cego
(wych. pani Agnieszka Robak) oraz
Technikum: zawody – technik hotelarstwa i technik ekonomista (wych. pani Dorota Dreger), technik ¿ywienia (wych.
pani Ma³gorzata Bury) oraz technik
mechanik i mechanik samochodowy
(wych. pan Artur Wójcik).

Po¿egnanie abiturientów
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
chojnowskich szkó³, Koœcio³a, instytucji
kulturalnych… Oczywiœcie, nie mog³o
zabrakn¹æ dyrekcji, nauczycieli i uczniów PZS oraz rodziców.
By³a to okazja do wrêczenia œwiadectw
z wyró¿nieniem, nagród ksi¹¿kowych,
dyplomów, podziêkowañ dla uczniów
i rodziców. Absolwenci, którzy uzyskali
najwy¿sze wyniki w nauce odebrali Nagrody Starosty, które otrzymali z r¹k
zastêpcy starosty, pana Krzysztofa Sowiñskiego. Nagrody Dyrektora Szko³y
wrêczy³ dyrektor PZS, pan Mariusz
Kowalczyk.

Ale to spotkanie to nie tylko nagrody
i podziêkowania. To przede wszystkim
chwile wzruszeñ, emocji, a nawet ³ez,
spowodowanych nadchodz¹c¹ chwil¹
rozstania. Najstarszych uczniów ¿egnali
najm³odsi, z klas I. Piêknie zabrzmia³y
s³owa wierszy, piosenek, ¿yczeñ.
My równie¿, uczniowie i nauczyciele,
zebrani goœcie przy³¹czamy siê do tych
¿yczeñ. Wszystkiego dobrego, powodzenia w doros³ym ¿yciu, po³amania piór
na maturze.

Drodzy Absolwenci – nie zra¿ajcie siê
niepowodzeniami, bo jak zacytowaliœmy
wczeœniej: O to chodzi jedynie, by naprzód wci¹¿ iœæ œmia³o…
Powodzenia!
pzs

Zwi¹zkowe “jajeczko”
Tradycyjne, tzw. "jajeczko" by³o kolejn¹ okazj¹ do spotkania
i towarzyskiej biesiady. 6 maja cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów na swój sposób celebrowali kwietniowe
œwiêto. Rozpoczêli je modlitw¹ zainicjowan¹ przez ks. Damiana
Skrzypka oraz ¿yczliwymi ¿yczeniami.

Dla tej spo³ecznoœci ka¿dego rodzaju spotkania s¹ pretekstem
do integracji i zabawy. Uczestnikom towarzyszy³a muzyka,
tañce i dobry humor. Rytm dyktowa³ zaprzyjaŸniony zespó³
Blue Band.
Niezwykle sympatycznym zwyczajem chojnowskich seniorów
jest wspólne fetowanie jubileuszy cz³onków. Tego dnia
gromkie "Sto lat" odœpiewano Pañstwu Eugenii i Henrykowi
Budakiewiczom, którzy nie tak dawno œwiêtowali 45. rocznicê
œlubu. Okaza³y tort, kwiaty, serdeczne powinszowania, by³y
wielk¹ niespodziank¹ dla Jubilatów i wywo³a³y szczere ³zy
wzruszenia.

8

Kilka godzin spêdzonych razem, ¿yczliwe gesty, sympatyczne
rozmowy, wspólna zabawa - tak wolny czas spêdzaj¹ nasi
seniorzy. W ci¹gu roku, okolicznoœci do tego typu spotkañ im
nie brakuje. Dodatkowo wycieczki krajoznawcze, uczestnictwo
w miejskich uroczystoœciach - dynamiczne jest ¿ycie chojnowskich zwi¹zkowców.
eg
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Marta najlepsza
To by³o ju¿ XIX wydanie Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego
"Pegazik".
W tym popularnym w naszym województwie wspó³zawodnictwie m³odzi
chojnowianie bior¹ udzia³ ka¿dego roku
i niemal w ka¿dej edycji dochodz¹ do
fina³u, z którego, na ogó³, wracaj¹
w chwale.
Tak te¿ by³o i tym razem. 27 kwietnia na
scenie K³odzkiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji stanêli najlepsi
z najlepszych wy³onieni w kolejnych
etapach konkursu - szkolnym, miejskim,
powiatowym.
Wszystkie te eliminacje z nagrodami
przesz³a reprezentantka Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojniowie, która na
zakoñczenie, na ostatniej prostej, dowiod³a, ¿e wczeœniejsze decyzje jury
by³y s³uszne, a ona sama zas³u¿y³a na
najwy¿szy laur.

Srebro
w turnieju BRD
dla " Dwójki"!

Marta Krasny, przygotowana przez
pani¹ Annê Pauch w 29. finale "Pegazika", w kategorii szkó³ podstawowych zajê³a I miejsce.
Serdecznie gratulujemy uzdolnionej
Marcie, jej opiekunce artystycznej
i rodzicom.
eg

Tu r n i e j R o z g r y w e k U m y s ³ o w y c h

6 maja br. na terenie WORD w Legnicy
odby³y siê eliminacje strefowe ogólnopolskiego Turnieju o Bezpieczeñstwie
w Ruchu Drogowym (BRD) szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
W kategorii gimnazjum powiat legnicki
reprezentowa³a przygotowywana przez
nauczycielkê wf i edb Katarzynê Ferenc,
dru¿yna ch³opców z Gimnazjum nr 2
w Chojnowie.

26 kwietnia w Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Œwierzawie odby³ siê III
Regionalny Turniej Rozgrywek Umys³owych, w którym uczestniczy³a chojnowska dru¿yna Warsztatu Terapii Zajêciowej - BYSTRA KOMPANIA w sk³adzie: Józek, Kamila, Monika, Pawe³, Basia.

Celem konkursu by³ rozwój aktywnoœci
podopiecznych , rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ, umo¿liwienie prze¿ycia
sukcesu i satysfakcji, a tak¿e rozszerzenie wspó³pracy i integracji miêdzy placówkami zajmuj¹cymi siê rehabilitacj¹
osób niepe³nosprawnych.

Ka¿da dru¿yna otrzyma³a do wykonania
w okreœlonym czasie zadania typu: wykreœlanka, dzia³ania matematyczne, znajdywanie ró¿nic w obrazkach, u³o¿enie
konstrukcji geometrycznej z papieru,
znajomoœæ przys³ów, umiejêtnoœæ szybkiego z³o¿enia puzzli, znajomoœæ zasad
ortografii.
Bystra Kompania zajê³a IV miejsce.

Uczniowie wykazali siê ogromn¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, znajomoœci¹
przepisów ruchu drogowego oraz wysokimi umiejêtnoœciami jazdy na rowerze.
Sk³ad dru¿yny: Jakub Wengrzyn, Pawe³
Zazulczak i Kcper Rubik.
Gratulujemy!

Naszej dru¿ynie gratulujemy udzia³u
w konkursie i dziêkujemy za zaanga¿owanie.
wtz
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SP 4 news
Mali artyœci z kl. Ib
na korczakowskim
przegl¹dzie!
Uczniowie z klasy Ib wraz z wychowawc¹
p. Teres¹ Halikowsk¹ wybrali siê w podró¿
œladami naszego patrona. Punktem docelowym by³ XI Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych Szkó³ i Placówek im. Janusza Korczaka, który odby³ siê w Z³otoryi. Dewiza
spotkania Korczakowców jest spójna z ideami niezwyk³ego pedagoga o ogromnym sercu- wiara w dziecko, jego umiejêtnoœci i mo¿liwoœci, a tak¿e wspieranie tego ma³egowielkiego cz³owieka. Podczas imprezy w Z³otoryjskim Domu Kultury zaprezentowa³y siê
najró¿niejsze zespo³y - œpiewaj¹ce, tañcz¹ce,
instrumentalne. Nasze pierwszaki by³y najm³odszymi uczestnikami, przez co wzbudza³y sympatiê. Publicznoœæ zabrali w podró¿ dawnych wspomnieñ, idealnie wpasowuj¹c siê w tytu³ spotkania "Nie liczê godzin i lat". Reprezentanci SP4 przedstawili
mini spektakl teatralny pt. "Kapelusze maj¹
duszê". Recytacja, stare piosenki i tañce towarzyskie cieszy³y oczy widzów nieszczêdz¹cych braw. Wszystkie wystêpuj¹ce
zespo³y zosta³y wyró¿nione. Nasze pierwszaki za przygotowanie i piêkny przekaz
treœci tych dos³ownych i mniej oczywistych,
zosta³y obdarowane workiem cukierków
oraz wielkim prezentem z³o¿onym z fantastycznych gier, od których teraz ciê¿ko je
oderwaæ. Bezsprzecznie zas³u¿one nagrody!
S³owem zakoñczenia - takie pierwszaki to
wielki skarb!
Widmowe przygody
Koszmariusza i Horroraty,
czyli straszny sukces naszych uczniów
w powiatowym konkursie czytelniczym!
Po przys³owiowych przedbiegach, w postaci
czytelniczego konkursu miêdzyszkolnegoreprezentanci SP4 pod opiek¹ p. El¿biety
Rusieckiej przyst¹pili do zmagañ z literatur¹
na szczeblu powiatowym. Miejska Biblioteka Publiczna w Legnicy zorganizowa³a
fantastyczne spotkanie nie tylko konkursowe, ale i autorskie z p. Kalin¹ Jerzykowsk¹, której ksi¹¿ka pt. "Ciocia Rosa
i z³ote ¿o³êdzie" stanowi³a tekst konkurencyjny. Po konkursowej - nie³atwej przeprawie, pisarka dokona³a piêknych wpisów
z dedykacj¹ dla uczestników, które zapewne
na d³ugo zostan¹ przez nich zapamiêtane.
Og³oszenie wyników przebieg³o w równie
mi³ej atmosferze - szczególnie dla nas.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Marcel
Sobiechowski z kl. IVc!

Bardzo wysokie VI miejsce przypad³o
Przemys³awowi Rudziakowi z kl. IIIc.
Wielkie brawa!
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Mega osi¹gniêcia "Œwietliczaków"
w ogólnopolskim programie "MegaMisja"!
Udzia³ naszej œwietlicy szkolnej w ogólnopolskim programie cyfryzacji œwietlic pod
nazw¹ "MegaMisja" obfituje w coraz to
nowe sukcesy. Za wielkie zaanga¿owanie,
aktywne uczestnictwo oraz interesuj¹ce relacje z przebytych mega zadañ, "œwietliczaki", bo tak oficjalnie nazywa siê grupa trzecioklasistów uczestnicz¹ca w konkursie pod
wodz¹ koordynatora p. Bo¿eny Szarek przy
wspó³pracy z p. Natali¹ Halikowsk¹, otrzyma³a wspania³e nagrody w postaci tableta
oraz artyku³ów do prac plastycznych i technicznych. I to nie wszystko! W drodze do naszej œwietlicy jest kolejna paczka wype³niona po brzegi ksi¹¿kami i nowymi grami dla
dzieci. Poza nagrodami niew¹tpliw¹ korzyœci¹ udzia³u w programie jest zdobyta wiedza
i umiejêtnoœci uczniów. A to jeszcze nawet
nie pó³metek zmagañ "œwietliczaków".
Trzymamy kciuki za nastêpne sukcesy!
Miêdzyszkolny konkurs
"Mali Poligloci" w SP4!
Ju¿ po raz czwarty w naszej szkole odby³ siê
dru¿ynowy konkurs z jêzyka angielskiego,
podczas którego swoje lingwistyczne si³y
mierzy³y cztery dru¿yny - dwie z naszej
szko³y i dwie zaproszone z SP nr 3. Uczniowie brali udzia³ w szeregu atrakcyjnych
zadañ, m.in. w grze przy u¿yciu tablicy interaktywnej o krajach anglojêzycznych- "Milionerzy", klasycznym "g³uchym telefonie", który w jêzyku angielskim okaza³ siê znakomit¹ zabaw¹ oraz rozmaitych ³amig³ówkach
jêzykowych. Wszystkie zespo³y radzi³y
sobie œwietnie, a ca³oœci przedsiêwziêcia
towarzyszy³ radosny klimat. Tytu³ "Ma³ych
Poliglotów" powêdrowa³ do dru¿yny "Maniaków angielskiego" z naszej szko³y,
w sk³ad której wchodzili Debora Luberda
i Aleksandra Wolska z kl. Vc oraz Micha³
Chopkowicz i Miko³aj Wo³oszyn z kl. VIc.
Organizacj¹ jêzykowych rozgrywek zajê³y
siê panie A. Czapska oraz J. Dziubak-Sobiechowska.
Szkolny konkurs "Piêknie czytam"
Rozbudzenie uczniowskiej pasji do ksi¹¿ek
to jedno z priorytetowych zadañ SP4 w tym
roku szkolonym. Nasi drugo- i trzecioklasiœci mieli okazjê wykazaæ siê podczas konkursu czytelniczego "Piêknie czytam", który co
roku cieszy siê w naszej szkole ogromnym

powodzeniem. Organizatorki - p. El¿bieta
Rusiecka i p. Dorota Chopkowicz przygotowa³y dla dzieci niebanalne pozycje ksi¹¿kowe, które rozbawi³y i zaciekawi³y czytelników, oraz - jak na konkurs przysta³o - nie
by³y wczeœniej im znane. Uczniowie popisali siê wspania³¹ dykcj¹ i intonacj¹ oraz
odpowiednim tempem czytania. Poœród
przystêpuj¹cych do konkursu uczniów klas
II najlepsza okaza³a siê Kinga Betlejewska
z kl. II d, zaœ w kategorii klas III zwyciê¿y³a Hanna Fidor z kl. III d. Wielkie gratulacje!
nh

Po niemiecku
i angielsku
20 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3
odby³ siê V Miêdzyszkolny Konkurs
Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego.
W konkursie wziê³o udzia³ 65 uczniów
ze szkó³ podstawowych z Rokitek, Okmian,
Krzywej, Budziwojowa, NiedŸwiedzic,
Krotoszyc, Z³otoryi oraz SP4 Chojnów
i SP3 Chojnów. Podczas testu pisemnego uczniowie musieli wykazaæ siê
znajomoœci¹ gramatyki i leksyki z jêzyka angielskiego i niemieckiego.
Opiekunom dziêkujemy za pomoc w konkursie, a uczniom gratulujemy wyników.

klasa 4 - jêzyk angielski
I miejsce i nagroda specjalna - Marcel
Sobiechowski SP4 Chojnów
II miejsce - Karol Babij SP4 Chojnów
III miejsce - Bartosz Koniewicz SP Rokitki
Wyró¿nienie - Hanna Giersok SP3 Chojnów
klasa 5 - jêzyk angielski
I miejsce - Hubert Kupczyñski SP4 Chojnów
II miejsce - Kacper Kapral SP3 Chojnów
III miejsce - Micha³ Krupa SP Rokitki
klasa 6 - jêzyk angielski
I miejsce - Anna Kowal SP Krzywa
II miejsce - Kamil Cedzid³o SP Krotoszyce
III miejsce - Marcelina Wiœniewska
Wyró¿nienia - Natalia Ba³uch SP3 Chojnów, Marta Krasna SP3 Chojnów, Kalina
Joszkowska SP3 Chojnów
klasa 4 - jêzyk niemiecki
I miejsce - Hanna Giersok SP3 Chojnów
II miejsce - Natalia Chopiak SP3 Chojnów
III miejsce Micha³ Czatrowski SP3 Chojnów
klasa 5 - jêzyk niemiecki
I miejsce - Kacper Kapral SP3 Chojnów
II miejsce - Joanna Sobczyszyn SP Okmiany
III miejsce - Martyna £osiñska SP3
Chojnów
Wyró¿nienie - Marta Jadach SP3 Chojnów
klasa 6 - jêzyk niemiecki
I miejsce - Dawid Kanclerz SP1 Z³otoryja
II miejsce - Marcelina Wiœniewska SP3
Chojnów
II miejsce - Bartosz Spycha³a SP1 Z³otoryja
II miejsce - Emilia Dziurbiel SP Okmiany
III miejsce - Anna Majcher SP1 Z³otoryja
sp3
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Aktywizuj¹ce Targi Pracy
Warsztat Terapii Zajêciowej jest placówk¹ maj¹c¹ na celu przysposobienie
osoby niepe³nosprawnej do podjêcia
zatrudnienia, czy tak¿e uspo³ecznienia.
26.04.2017 nie móg³ zatem wygl¹daæ
inaczej ani¿eli z myœl¹ o wykorzystaniu

mo¿liwoœæ uczestnictwa w "Targach
Pracy" organizowanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy. Tak wiêc
przed godzin¹ 1000 - grupa Uczestników
WTZ Chojnów zameldowa³a siê
w "LETIA BUSINESS CENTER" - gdzie
poszerzaliœmy swoj¹ wiedzê z zakresu
pisania CV oraz listu motywacyjnego
i wiadomoœci o Zak³adach Pracy Chronionej.
Stworzona mo¿liwoœæ komunikacji
z wieloma pracodawcami da³a nam wiele

do myœlenia i wyposa¿y³a nas w gros
gad¿etów.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
w/w PUP w Legnicy za przeprowadzenie
bardzo treœciwego szkolenia.
wtz

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

A DLACZEGO NIE WOLNO ?
Jednym z podstawowych i jednoczeœnie najtrudniejszych zadañ
wychowawczych jest stawianie dziecku granic, czyli okreœlanie
i egzekwowanie nakazów, zakazów, obowi¹zków i przywilejów w rodzinie.
Pierwsze zasady wychowawcze, czyli co wolno, a czego nie
wolno, powinny byæ wprowadzane ju¿ w drugim roku ¿ycia.
Na pocz¹tku chodzi o zapewnienie dziecku bezpieczeñstwa.
Dziecko powinno jak najszybciej nauczyæ siê, ¿e nie wolno
wk³adaæ paluszków do kontaktu, przebiegaæ przez ulicê, zjadaæ
tego ,co znajdzie ,np. na chodniku lub trawniku. Z powodzeniem mo¿e mieæ ju¿ pierwsze obowi¹zki, np. sprz¹tanie zabawek po sobie lub samodzielne jedzenie. Proces wyznaczania
granic powinien byæ dostosowany do wieku i mo¿liwoœci dziecka. Im pociecha nasza starsza, tym ma wiêcej praw, ale
i obowi¹zków. Trudnoœci z wyznaczaniem granic le¿¹ po stronie rodziców. Nie ma niegrzecznych dzieci, s¹ jedynie rodzice,
którzy z dzieckiem sobie nie radz¹. Ka¿dy rodzic kocha swoje
dziecko najbardziej na œwiecie. Z jednej strony chce, by dziecko czu³o siê wolne i szczêœliwe, z drugiej boi siê o jego bezpieczeñstwo, a jeszcze z innej marzy o œwiêtym spokoju.
Z wyznaczania granic p³yn¹ same korzyœci dla obydwu stron.
Ucz¹c norm zachowania, rodzice:
* Staj¹ siê autorytetem dla dziecka,
* Buduj¹ wzajemne zaufanie,
* Porz¹dkuj¹ relacje z dzieckiem,
* Przekazuj¹ mu system wartoœci,
* Zapobiegaj¹ zagro¿eniom, na które nara¿one jest dziecko,
* Wiedz¹, ¿e dziecko poradzi sobie w trudnych sytuacjach,
* Maj¹ poczucie bezpieczeñstwa, gdy potrafi¹ przewidzieæ
zachowanie dziecka.
Ucz¹c nasz¹ pociechê zasad, musimy:
• mówiæ konkretnie, a nie ogólnie, np. "chodŸ do sto³u" zamiast
"chcemy teraz jeœæ", albo "usi¹dŸ spokojnie na krzeœle", zamiast "b¹dŸ grzeczny",
• zamieniaæ s³owa w czyny, jeœli powiemy, ¿e nieposprz¹tane
zabawki wyrzucimy do kosza, zróbmy tak,
• t³umaczyæ dziecku, dlaczego czegoœ nie wolno w taki sposób,
by nas zrozumia³o i jak najrzadziej u¿ywaæ argumentu: "nie, bo
nie", albo "nie, bo ja tak chcê",
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Do wprowadzania nowych zasad mo¿emy wykorzystaæ zabawê
lalkami. Jedna lalka to mama, a druga jest dzieckiem. W ten
sposób dzieci szybciej zapamiêtuj¹.
Dziecko, które zna ograniczenia, potrafi odró¿niæ dobro od z³a,
wie, jak post¹piæ w danej sytuacji, wie, jakie bêd¹ konsekwencje jego dzia³añ, zna swoj¹ pozycjê w rodzinie. Ma poczucie bezpieczeñstwa, bo wie, ¿e doroœli panuj¹ nad sytuacj¹, stosuje ustalone w domu regu³y i normy tak¿e bêd¹c poza domem, lepiej wspó³pracuje w grupie.
Je¿eli nasza pociecha wymaga ci¹g³ej uwagi i koncentracji na
sobie, a nawet podejrzewamy ADHD lub k³opoty ze s³uchem,
wówczas nale¿y przeanalizowaæ nasze wzajemne relacje ,m.in.:
w jaki sposób rozmawiamy z naszym dzieckiem na temat
zachowania, czy stosujemy jednolite metody wychowawcze
i czy potrafimy wys³uchaæ nasze dziecko. Musimy pamiêtaæ, ¿e
ju¿ dwu- i trzylatek s¹ doskona³ymi obserwatorami, potrafi¹
zauwa¿yæ i wykorzystaæ ka¿d¹ niekonsekwencjê rodziców.
Dziecko potrzebuje jasnych komunikatów, a swoim zachowaniem sprawdza, czy nadal nie wolno tego, czego zabronili
rodzice. Wyznaczanie granic i konsekwencja w ich egzekwowaniu to ciê¿ka praca i jeœli zdarzy siê "wpadka", to znaczy, ¿e
pope³niliœmy b³¹d albo zbyt wczeœnie uwierzyliœmy, ¿e dziecko
przyswoi³o dan¹ zasadê. Mo¿e byæ równie¿ tak, i¿ nasz ma³y
spryciarz zauwa¿y³, ¿e nasze s³owa nie pokrywaj¹ siê z czynami. Musimy pamiêtaæ, ¿e w domu mamy do czynienia z bardzo
pojêtnym uczniem. Trzeba siê wiêc uzbroiæ w cierpliwoœæ,
spokój, odrobinê poczucia humoru i stalowe nerwy. Prawdopodobnie ka¿dego dnia bêdziemy zamêczani pytaniami:
"Dlaczego nie wolno?", "A mo¿e jednak wolno?" I testowani:
"A co bêdzie, jak to zrobiê, czego nie wolno?"A my musimy
byæ jak ska³a, ochronny parasol przed deszczem, katarynka,
która powtarza to samo na okr¹g³o, egzekutor, który stoi na
g³ow¹.
Miejmy nadziejê, ¿e nasza konsekwencja w uczeniu, utrwalaniu i egzekwowaniu zasad zaowocuje w ¿yciu naszej pociechy
i œrodowiska, w którym siê wychowuje.
El¿bieta Chlebosz
pedagog PPPP w Chojnowie
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BOCIANY
13.05.2017 o godz. 15:00
Bociany przynosz¹ dzieci... A przynajmniej tak by³o kiedyœ. Teraz bowiem zajmuj¹ siê dostarczaniem przesy³ek dla œwiatowego
giganta sprzeda¿y internetowej Cornerstore.com. Junior to najlepszy kurier w firmie, który na dodatek spodziewa siê awansu.
Przypadkowo jednak uruchamia Maszynê Produkuj¹c¹ Dzieci. W efekcie na œwiat zupe³nie bezprawnie przychodzi œliczna
dziewczynka. Junior nie ma wyjœcia - musi podrzuciæ komuœ ten k³opotliwy prezent, zanim szef siê zorientuje. Wraz z Tulip,
jedyn¹ dziewczyn¹ na Bocianiej Górze, wyrusza na pierwsz¹ w ¿yciu misjê "narodziny". Szalona podró¿ mo¿e sprawiæ, ¿e powiêkszy siê niejedna rodzina, a bociany odzyskaj¹ w³aœciw¹ rolê w œwiecie.
LOGAN: VOLVERINE
13.05.2017 o godz. 17:00 i 19:30
W niedalekiej przysz³oœci zmêczony ¿yciem Logan opiekuje siê schorowanym Profesorem X w kryjówce przy granicy
meksykañskiej. Wysi³ki Logana, by ukryæ siê przed œwiatem i ochroniæ swoje dziedzictwo, zostaj¹ zniweczone, gdy pojawia siê
m³oda mutantka, œcigana przez mroczne si³y.
DALIDA. SKAZANA NA MI£OŒÆ
20.05.2017 o godz. 17:00 i 19:30
Re¿yserka postanowi³a oprzeæ film na piosenkach Dalidy. I w realizacji tego pomys³u posz³a na ca³oœæ. W "Dalidzie. Skazanej
na mi³oœæ" nie pojawia siê kilka, czy nawet kilkanaœcie utworów artystki. Jeœli spojrzycie na œcie¿kê dŸwiêkow¹, to przekonacie
siê, ¿e znalaz³o siê na niej ponad 50 piosenek! S¹ one dusz¹ i cia³em ca³ego projektu. Nakreœlaj¹ ramy opowieœci, napêdzaj¹
fabu³ê. Wszystko wynika tu z wyœpiewywanych przez Dalidê utworów. Wybór epizodów z ¿ycia artystki i kolejnoœæ ich prezentacji podporz¹dkowane s¹ piosenkom, które graj¹ pierwszoplanow¹ rolê.
W ten sposób Azuelos upiek³a kilka pieczeni na jednym ogniu. Przede wszystkim film sta³ siê wielkim ho³dem dla Dalidy-artystki. Re¿yserka pokaza³a bowiem nieprzebrane bogactwo jej dokonañ. Podczas ogl¹dania filmu i s³uchania kolejnych piosenek
w widzu roœnie zdumienie tym, jak wielki wp³yw na wspó³czesn¹ kulturê masow¹ mia³a ta urodzona w Kairze córka w³oskiego
nauczyciela gry na skrzypcach. Widz co chwilê bêdzie siê ³apa³ na tym, ¿e rozpoznaje piosenkê, choæ móg³ nie zdawaæ sobie
sprawy z tego, ¿e jest to utwór Dalidy.
STRA¯NICY GALAKTYKI VOL. 2
26.05.2017 o godz. 19:30
Peter Quill z dru¿yn¹ wyrzutków kontynuuje podró¿ przez kosmos i jako obroñca galaktyki stawia czo³a nowym niebezpieczeñstwom. Poznaje tak¿e prawdê o swoim ojcu oraz jego dziedzictwie.

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
Bartosz Janiszewski
- „Grzesiuk. Król ¿ycia"
Mówi³, ¿e nie jest pisarzem, a napisa³
trzy ksi¹¿ki, które przeczyta³o kilka milionów Polaków. Mówi³, ¿e nie jest muzykiem, a nagra³ dziesi¹tki piosenek,
w których ocali³ od zapomnienia przedwojenn¹ Warszawê.
Stanis³aw Grzesiuk by³ legendarnym bardem stolicy, jego charakterystyczny g³os,
którym wyœpiewywa³ szemrane ballady
warszawskich przedmieœæ, zna kilka pokoleñ Polaków. W swojej najs³ynniejszej ksi¹¿ce „Boso, ale w ostrogach"
ocali³ od zapomnienia œwiat przedwojennej Warszawy i jej charakternych dzieci.
Za ¿ycia by³ kochaj¹cym swoje miasto
dzieckiem Warszawy, po œmierci zosta³
jej symbolem.
Autor dotar³ do bliskich Stanis³awa Grzesiuka, odnalaz³ niepublikowane nigdzie
do tej pory opowiadania i teksty barda
Warszawy.
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Po latach, wbrew utartym ju¿ faktom
i opowieœciom, poznajemy prawdziw¹
opowieœæ o cz³owieku, który tak kocha³
¿ycie, ¿e nikomu nie chcia³ go oddaæ.
Ÿród³o: http://www.proszynski.pl

„Pamiêtnik pokoleñ"
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im.
Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka", 2016
„Pamiêtnik Pokoleñ" - niezwyk³a ksi¹¿ka o losach zwyk³ych ludzi.
Publikacja wydana przez powiat legnicki
powsta³a z prac nades³anych na powiatowy konkurs literacki „Nasza ziemia
nasz dom - pamiêtnik pokoleñ", który
zosta³ og³oszony z okazji 70. rocznicy
przy³¹czenia Ziem Zachodnich i Pó³nocnych do Polski. Jego ide¹ by³o: po pierwsze zmobilizowanie m³odzie¿y do poznania, b¹dŸ pog³êbienia wiedzy o historii
w³asnego pochodzenia, po drugie, zgromadzenia jak najwiêkszej iloœci wspomnieñ osadników i informacji o losach
rodzin przyby³ych na Ziemie Odzyskane
w latach 40.
Ÿród³o: http://www.powiat-legnicki.eu
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Kolarski flesz
Oko³o minuty trwa³o w Chojnowie barwne widowisko 52. edycji Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego "CCC
TOUR Grody Piastowskie".
5 maja centrum naszego miasta stanowi³o finisz pierwszej lotnej premii
166. kilometrowej trasy ze Z³otoryi do
Jawora. Oko³o 14.30 ponad 150 kolarzy
przemknê³o rynkiem i kieruj¹c siê ulic¹
Reja, potem Wojska Polskiego, obrali
kierunek na Go³aczów…

Zawodnicy wystartowali o godz. 14.00
ze Z³otoryi. Trasa tego etapu wiod³a do
Chojnowa przez Zagrodno, Modlikowice, Jadwisin, Osetnicê, Piotrowice.

Jak zapowiedzia³, przed spodziewanym
wjazdem kolarzy, komentator, na tak
krótkim odcinku mogliœmy spodziewaæ
siê przejazdu zwartego peletonu. Chwilê
póŸniej ulic¹ Chmieln¹ do rynku wjecha³
prowadz¹cy zawodnik, kilkanaœcie se-

MISTRZOSTWA SP4
W PI£CE RÊCZNEJ CH£OPCÓW KLAS IV
W kwietniowych szkolnych zawodach udzia³ wziê³y reprezentacje klas
4a; 4b; 4c oraz reprezentacja klas 4
dziewcz¹t.
WYNIKI GIER:
1. 4a - 4dz
5:5
2. 4b - 4c
0:15
3. 4b - 4a
3:4
4. 4c - 4dz
7:8
5. 4a - 4c
3:10
6. 4b - 4dz
4:7
KOLEJNOŒÆ:
1. 4dz 3
5:1
20 - 16
2. 4c
3
4:2
32 - 11
3. 4a
3
3:3
12 - 18
4. 4b
3
0:6
7 - 26
SK£ADY ZESPO£ÓW: (w nawiasie
uzyskane bramki w turnieju)
4dz: Kopczyñska Emilia /6/; Ziomek
Paulina; Fila Martyna; Bogacka Kinga /13/; Idkowiak Natasza; Sikora
Hanna; Roznowska Natalia; Czarnecka Julita; Gralak Anastazja /1/;
Ho³da Dominika; Myszograj Martyna;
4c: Kacper K³usek /15/; Dominik
Zgrzeblak /3/; Mateusz Metanowski

/9/; Maksymilian Zieleñ; Alan Sobczak; Górnicki Bartosz; Jakub Pi-sarczyk /2/; Marcel Sobiechowski /3/;
4a: Bartosz Korba /4/; Jakub Œliwiany
/3/; Szymon Œliwiany /2/; Jakub Gnas
/1/; Wojciech Sarowski; Szymon Paw³owski; Karol Babij /1/; Jakub Kamiñski /1/; 4B: Mateusz Gromala /5/;
Dawid Gawron /4/; Wojciech Olbrycht; Dominik Chaczko; Wiktor
Szklarski; Marcel Sambor; Jakub
Waganiak/1/; Jakub Malik.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary oraz dyplomy.
W klasyfikacji na "króla strzelców"
zwyciê¿y³ Kacper K³usek /kl. 4c/
uzyskuj¹c 15 bramek.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³ Bartosz Korba /4a/.
Najlepszym bramkarzem wybrany
Maksymilian Zieleñ /4c/.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ zosta³a
Kinga Bogacka /13 bramek/.
Organizatorzy zawodów:
Andrzej Matuszewski
i Renata Rychliñska

kund po nim pojawi³a siê kolorowa grupa. Na taki widok czekali kibice. Szum
rozpêdzonych rowerów, feeria barw kolarskich strojów, podmuch powietrza...

W tym krótkim momencie czu³o siê wielkiego ducha walki i posmak rywalizacji.
Mieszkañcy rozeszli siê, a zawodnicy
mieli przed sob¹ jeszcze ponad 100 kilometrów wyczerpuj¹cej trasy.
W Jaworze, pierwszy liniê mety min¹³
W³och Filippo Fortin (Tirol Cycling Team).
eg

Pi³ka Rêczna
- Mistrzostwa SP 4 Dziewcz¹t Klas IV
Uczestnicy - klasa IVa; IVb; IVc; reprezentacja
dziewcz¹t kl. III (razem 40 dziewcz¹t)
WYNIKI GIER:
1. 4a - 3
9:7
2. 4b - 4c
2 : 11
3. 4b - 4a
1 : 12
4. 4c - 3
4:9
5. 4a - 4c
6:5
6. 4b - 3
0 : 10
KOLEJNOŒÆ:
1. 4a
3
6:0
27 - 13
2. 3
3
4:2
26 - 13
3. 4c
3
2:4
20 - 17
4. 4b
3
0:6
3 - 33
SK£ADY ZESPO£ÓW: (w nawiasie uzyskane
bramki w turnieju)
4a: Kopczyñska Emilia /18/; Ziomek Paulina
/10/; Fila Martyna; Mietelska Pola; Zarotyñska
Kinga; Wac³awek Mercedes; Sowada Maja;
Laszkiewicz Alksandra; GoŸdzik Kinga; Mróz
Wiktoria; Wróblewska Dominika. Reprezentacja
kl.3: Bogacka Kinga /20/; Idkowiak Natasza /1/;
Mej Katarzyna /1/; Olbrych Lena /1/; Marcinek
Nikola /1/;Antos Oliwia /4/; Perchaluk Hanna;
Ga³¹zka Martyna; Szczepanowska Kinga.
4c: Sikora Hanna /10/; Roznowska Natalia /1/;
Czarnecka Julita; £uczkowiec Wiktoria; Gralak
Anastazja /9/; Gêbala Milena; Krakowska Kaja.
4b: Ho³da Dominika /3/; Myszograj Martyna;
Kucyk Monika; Ga³ecka Amelia; Gerak Alicja;
Bielecka Laura; Siwka Emilia; Równanek Katarzyna; Szewciów Agnieszka; Siwka Emilia.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary oraz
dyplomy.
W klasyfikacji na "króla strzelców" zwyciê¿y³a Kinga Bogacka /kl. 3/ uzyskuj¹c 20 bramek.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a Emilia Kopczyñska /4a/ - 18 bramek.
Organizatorzy zawodów:
Andrzej Matuszewski i Renata Rychliñska
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym Bia³a
-Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 ar.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429. (1657)
Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 3-pokojowe o pow. 57,5m2- IVp.
przy ulicy Kiliñskiego 31. Po remoncie.
Cena 140. 000 z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 794-217-926. (5455)
Sprzedam mieszkanie w Jaroszówce o pow.
47m 2 z gara¿em i placem przy domu.
Wiadomoœæ: tel. 667-260-400. (04935)
Sprzedam lub wynajmê lokal 144m2+Ip
(144m 2) na dzia³ce 514m 2 ogrodzony.
Nadaje siê na sklep, warsztat, hurtowniê.
Wiadomoœæ. tel. 608-572-936 (05570)

Dzia³ki
Do sprzedania dzia³ka budowlana zagospodarowana pod lasem o pow. 11,62
ah. w miejscowoœci Jerzmanowice 59a.
Dzia³ka jest ogrodzona p³otem betonowodrewnianym, doprowadzone s¹ media:
woda oraz pr¹d.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (05324)

Op³ata
za wa¿noœæ miejsc na
Cmentarzu Komunalnym

Wa¿ne
numery telefonów

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych, ¿e okres wa¿noœci op³aty za
miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty
jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku
nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,
która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20
lat. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce
nie op³acone mo¿e byæ wykorzystane do
kolejnego pochówku innej osoby zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do
sprawdzenia wa¿noœci op³at za miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.
Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biurze cmentarza osobiœcie lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe - 112,
999;
Stra¿ Po¿arna
- 112,
998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997;
- 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
- 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992;
76 850 90 00
Pogotowie energetyczne 991; - 76 818 82 83
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
M³odoœæ
- 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80

Esemesowe powiadamianie
Zapraszamy mieszkañców do zerejestrowania siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym SMS. Dziêki rejestracji
bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci wiadomoœci SMS.
W sytuacjach zagro¿enia najwa¿niejsze
jest skuteczne i szybkie przekazanie
ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system
SISMS.
Informacje o zbli¿ajacych siê zagro¿eniach
pozwol¹ Pañstwu unikn¹æ strat materialnych. Równie przydatne bêd¹ lokalne
informacje o utrudnieniach, imprezach
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i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.

Jak siê zarejestrowaæ,
aby otrzymaæ bezp³atne
informacje SMS?
W³¹cz w swoim telefonie komórkowym
tryb wysy³ania wiadomoœci SMS.
Jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01). Wpisuj¹c kod rejestruj¹cy, zwróæ uwagê na kropkê i brak
odstêpów. Wyœlij SMS na numer 661000-112 (op³ata za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim
planem taryfowym). Otrzymasz SMS
z potwierdzeniem rejestracji w serwisie.
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Dwutygodnik Samorz¹du
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 52/32 o pow. 1721 m2
w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem
61 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
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.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 07 czerwca 2017 r. na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.).
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U.
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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.
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, tj. nie mniej ni¿ 60,00 z³. 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, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym,
uczestnikom przetargu w sposób odpowiadaj¹cy formie
wnoszenia.
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.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ w/w
nieruchomoœci odby³ siê w dniu 08.11.2016 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.
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Chojnowskie Dzieciaki

W ro c z n i c ê K o n s t y t u c j i 3 M a j a

fot. chojnow.pl

Leon Chudziak - niedawno
ukoñczy³ 8 miesiêcy. Bawi
siê z psem Sanczo, ma
uœmiech od ucha do ucha
i ze smakiem wcina chrupki
kukurydziane.

fot. chojnow.pl

18.00-24.00 pokazy filmów:
- Muzeum utracone
- Chojnów na dawnych pocztówkach
18.00-22.00 - pokazy grupy rekonstrukcyjnej
18.30 - inscenizacja “Wikingowie
20.00 - Inscenizacja :Wikingowie”
18.00-22.00 - wejœcie na teren Baszty Tkaczy
i taras widokowy
21.30 - rozstrzygniêcie konkursu krzy¿ówkowego

