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Miasta Chojnowa w roku 2017

Nagroda dla chojnowskiego basenu
- I miejsce w plebiscycie
Obiekt sportowo-rekreacyjny Zagłębia Miedziowego 2017

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Martyna Merunowicz i Kacper Laskowski
Najlepszy Zawodnik Roku 2017

Powiatowy Zespół Szkół - inauguracja obchodów 100.lecia
odzyskania przez Polskę niepodleglości

Finał Strefy Legnickiej
w Sztafetach Pływackich w Chojnowie

Zmagania w „królewskiej grze”
po raz siódmy

Inauguracja godna okoliczności
Nigdy z królami nie będziem
w aljansach,
Nigdy przed mocą
nie ugniemy szyi;
Bo u Chrystusa
my na ordynansach,
Słudzy Maryi!
Pieśnią Konfederatów z 1864 roku Juliusza Słowackiego społeczność Powiatowego Zespołu Szkół rozpoczęła miejskie
obchody stulecia odzyskania niepodległości.
„Dobro Ojczyzny było ich celem”, pod takim hasłem 8 lutego
w sali widowiskowej domu kultury przebiegała inauguracyjna
uroczystość. Jej pierwszą część wypełnił wykład Piotra
Szubarczyka – pracownika Oddziału Gdańskiego Biura
Edukacji Publicznej IPN, który zwracał się do młodzieży:
„Proszę was bądźcie roztropni i rozważni. Trzeba zachować
dumę i godność, a jednocześnie nie dać się sprowokować
słowom i czynom, które godzą w naszą historię”. Autor książki
„Inka. Zachowałam się jak trzeba…” w swoim wykładzie
poruszył wiele historycznych tematów, a szczególnie podkreślał wydarzenia sprzed 250 lat: „Jest to rok Konfederacji
Barskiej, ustanowiony przez polski parlament, oddajmy cześć
konfederatom, którzy umierali w starciu z wojskami rosyjskimi”.
Wśród zaproszonych gości, postać wyjątkowa – Maria Kisielewska-Podrez – więźniarka KL Auschwitz, prezes zarządu
Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Legnicy, która ze wzruszeniem w głosie zwróciła się do uczniów, by spotykali się
z naocznymi świadkami wojennych zdarzeń, by poznawali historię z ust żyjących jeszcze bohaterów, by rozmawiali z bliskimi, zapraszali na swoje lekcje kombatantów, byłych więźniów,
by wiedzieli „kto był oprawcą, kto był katem, a kto był ofiarą”.
Na zaproszenie organizatora w uroczystościach udział wzięli
także przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i lokalnych.
Izabela Wańkowicz – dyrektor biura senator Ewy Czudowskiej
i poseł Ewy Szymańskiej, w imieniu parlamentarzystek przekazała szkolnej społeczności oficjalne logo obchodów 100.lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości – odręcznie napisane
ręką marszałka Józefa Piłsudskiego słowo „Niepodległa”.
Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Tadeusz Samborski dziękował za organizację tak znaczącej uroczystości:

„To ważne by uczcić niepodległość Polski, która zawiera w sobie heroizm synów naszej ojczyzny, heroizm walki, ale i konstruktywnej odbudowy naszych miast. W tym stuleciu musimy
o tym pamiętać. Serdecznie gratuluję pomysłu. Dziękuję wszystkim tym, którzy dokładają wszelkich starań, w myśl patriotycznego wychowania młodzieży”.

Burmistrz miasta Jan Serkies również podkreślił wartość tego
szczególnego dnia: „Dzisiejsze spotkanie inaugurujące setną
rocznicę odzyskania niepodległości w Chojnowie jest przykładem, że w naszym mieście przywiązujemy dużą wagę do
przekazywania historii, tradycji, dziedzictwa kulturowego
naszego narodu. Gorąco dziękuję całemu gronu pedagogicznemu, za organizację tych wspaniałych uroczystości”.
Dopełnieniem spotkania był koncert. Niezwykły, niecodzienny.
Jego tłem były fotosy bohaterów Niepodległej, kadry z filmów
wojennych, archiwalne zdjęcia. Obrazy były idealną scenerią
oprawy muzycznej – utworów opowiadających o dniach buntu,
gniewu i szarej codzienności, o czasach, które na trwałe zapisały się w pamięci Polaków. Teksty Gajcego, Baczyńskiego,
Norwida czy Słowackiego w interpretacji zespołu Contra
Mondum – muzyków z nurtu patriotycznego rocka – przemawiały zarówno do starszych jak i młodszych.

Tę formę przekazu doceniła także Maria Kisielewska-Podrez,
która ofiarowała wokaliście symboliczną chustę więzienną.
- Patriotyzmu nie można nauczyć na kilku lekcjach, można
natomiast starać się uzmysłowić uczniom ogromne znaczenie
patriotyzmu we współczesnym świecie oraz zachowania własnej tożsamości - słowa dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół
Mariusza Kowalczyka doskonale wpasowały się w niecodzienną i atrakcyjną formę patriotycznej edukacji.
eg; kb

2

GAZETA CHOJNOWSKA NR 03/897

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e
Opieka medyczna
w “Parasolu”
Z dniem 1 stycznia 2018 r. w Chojnowie
œwiadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej oraz
œwi¹tecznej opieki lekarskiej i pielêgniarskiej realizuje NZOZ NOXMED Sp.
z o.o. Œwiadczenia ambulatoryjne realizowane s¹ w siedzibie Zak³adu Pielêgnacyjno-Opiekuñczego "Niebieski Parasol" w Chojnowie, ul. Szpitalna 20
w godzinach:
18.00 - 8.00 w dni powszednie
8.00 - 8.00 w soboty, niedziele i œwiêta
tel. kontaktowy: 76 818-10-75
lub 663-500-171.

PITy w Chojnowie
Od 7 marca do 25 kwietnia 2018 r.
w ka¿d¹ œrodê od godz. 8.00 do
godz. 15.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie zorganizowany
bêdzie punkt przyjmowania zeznañ
podatkowych za 2017r.
W punkcie bêdzie mo¿na pobraæ formularze rozliczeñ podatkowych, z³o¿yæ zeznanie podatkowe oraz uzyskaæ informacje dotycz¹ce rozliczenia dochodów za
2017 r.
W dniu dy¿uru bêdzie istnia³a równie¿
mo¿liwoœæ z³o¿enia zeznania drog¹ elektroniczn¹ (w zwi¹zku z powy¿szym prosimy o przygotowanie kwoty przychodu
uzyskanego w 2016r.).
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UW, pracuj¹c jednoczeœnie w magazynie
szwalni konfekcji damskiej. By³ cz³onkiem Konspiracyjnej prawicowej grupy
literackiej Sztuka i Naród i redaktorem
pisma o tej samej nazwie. Obok K.K.
Baczyñskiego uwa¿any jest za najwybitniejszego przedstawiciela pokolenia tzw.
Spe³nionej apokalipsy. Opublikowa³ dwa
tomy poetyckie - debiutancki poemat
Widma (1943) oraz Grom powszedni
(1944), w którym zawar³ katastroficzne
wizje wojennego koszmaru, operuj¹ce
symbolik¹ zag³ady, bogactwem metafor
i poetyk¹ snu. By³ tak¿e autorem dramatu Homer i Orchidea, daj¹cego metaforyczny obraz jego pokolenia, a tak¿e
groteskowego widowiska Misterium niedzielne. Zgin¹³ w powstaniu warszawskim.
Wielka Encyklopedia Polski,
pod. red. M. Karolczuk -Kêdzierskiej, tom 3, s. 119

Konrad Cichoñ
- Najpopularniejszy
W kolejnym tegorocznym plebiscycie tym razem zorganizowanym przez portal
LCA.PL - chojnowianin Konrad Cichoñ,
za spraw¹ 53 proc. sms-owych g³osów
otrzyma³ tytu³ Najpopularniejszego Zawodnika Miasta Chojnowa w 2017 roku.
Wielka Gala, podczas której rozdano statuetki mia³a miejsce 16 lutego w Hotelu
Milenium w Legnicy.

Nowa nazwa ulicy
Zgodnie z Zarz¹dzeniem Wojewody Dolnoœl¹skiego w sprawie nadania nazwy
ulicy, ulica Leona Kruczkowskiego
w Chojnowie otrzymuje nowego patrona
- Tadeusza Gajcego.
Tadeusz Gajcy, pseud. Karol Topornicki
(1922-44) - poeta, prozaik, krytyk literacki, ¿o³nierz AK. W czasie okupacji
studiowa³ polonistykê na podziemnym

Dzia³ki czekaj¹

Zarz¹d ROD "JAŒMIN" przy ul. Boles³awieckiej w Chojnowie informuje o wolnych dzia³kach na terenie ogrodu.
Dzia³ki o pow. œrednio 302m2 (3 ary).
Ogród posiada w³asne ujêcie wodne i sieæ
wodoci¹gow¹.
Parking g³ówny od strony ulicy Boles³awieckiej i dwa dodatkowe wejœcia od
strony po³udniowej i zachodniej.
Wiêcej informacji w siedzibie Ogrodu przy
ul. Kolejowej 27/2.
Wykaz wolnych dzia³ek, plan sytuacyjny
Ogrodu znajduje siê na tablicy og³oszeñ
vis a vis wejœcia g³ównego.

Zapisy do sekcji tanecznej
Sekcja Tañca Towarzyskiego przy MOKSiR w Chojnowie zaprasza na zajêcia
dla amatorów tañca towarzyskiego, standardowego i latynoskiego w czwarki
o godzinie 16:30 w Domu Schrama.
Kontakt pod tel: 602-151-135.

Wje¿d¿asz do UE - pamiêtaj!

Zawodnik KS Chojnowianki Chojnów
odebra³ swoj¹ nagrodê z r¹k burmistrza
Jana Serkiesa.
Serdecznie gratulujemy.

PUP informuje
Powiatowy Urz¹d Pracy Filia w Chojnowie informuje, ¿e w siedzibie Urzêdu
PUP w Legnicy Filia w Chojnowie w pok.
nr 11, Ip. Rynek 20 mo¿na odbieraæ informacje o dochodach za 2017r. (PIT-11)

Zebranie Chojnowianki
27.02. 2018r. o godz. 18. w Domu Schrama
odbêdzie siê Walne Zromadzenie cz³onków Klubu Sportowego Chojnowianka.
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Zarz¹d KS Chojnowianka informuje, ¿e
porz¹dek zebrania bêdzie nastêpuj¹cy:
1. Udzielenie absolutorium Zarz¹dowi za
2017 rok.
2. Wybór nowych w³adz KS Chojnowianki.
3. Udzielenie informacji cz³onkom klubu
odnoœnie tegorocznego bud¿etu.
Zapraszamy serdecznie
cz³onków i kibiców.

G³ówny Lekarz Weterynarii informuje o wystêpowaniu w roku 2014 i 2015 licznych
ognisk afrykañskiego pomoru œwiñ (ASF)
w pañstwach Europy Wschodniej i Œrodkowej oraz przypadkach stwierdzenia
obecnoœci wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzêcego wyprodukowanych na terytorium pañstw trzecich.
W zwi¹zku z powy¿szym G³ówny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzglêdnym zakazie przewo¿enia do UE produktów pochodzenia zwierzêcego. Przywo¿ona ¿ywnoœæ zawieraj¹ca produkty
pochodzenia zwierzêcego mo¿e zawieraæ
patogeny powoduj¹ce choroby zakaŸne
zwierz¹t, w tym afrykañski pomór œwiñ.
Nie pozwólmy, aby zakaŸne choroby
zwierz¹t przedosta³y siê do UE!
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Najbli¿sze wydarzenia kulturalne w mieœcie
28.02, godz.11.00 - Biblioteczna Akademia Malucha - Miejska Biblioteka
Publiczna

06-14.03 -Warsztaty Wielkanocne
w muzeum

1/8/15/22.03. - Warsztaty tradycyjnych pieœni wielkanocnych - MOKSiR
Zapraszamy serdecznie na warsztaty
tradycyjnych pieœni wielkanocnych dla
doros³ych, które odbêd¹ siê w marcu
w MOKSiR. W trakcie czterech spotkañ
œpiewaczych zapoznamy siê z obrzêdowoœci¹ wielkanocn¹ oraz tradycj¹
œpiewania przypadaj¹c¹ na ten czas,
a tak¿e z symbolik¹ pieœni (zwanych
kolêdami wielkanocnymi).
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7.03. - "Bli¿ej Ksi¹¿ki": I etap konkursu czytelniczego - Miejska Biblioteka Publiczna

W szkolnej bibliotece przy ul. Witosa
odby³o siê kolejne spotkanie MDKK –
M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki – dzia³aj¹cego w PZS.
Tematem rozmów by³a debiutancka
ksi¹¿ka Suzanne Young pt. „ Plaga
Samobójców”, która rozpoczyna cykl
„PROGRAM”. Po samym tytule oraz
wygl¹dzie ok³adki mo¿na spodziewaæ
siê fascynuj¹cej fabu³y, jednak wszyscy
uczestnicy klubu jednoznacznie stwierdzili, ¿e przeliczyli siê ze swoimi oczekiwaniami. Sam pomys³ jak i przedstawienie problemu by³o bardzo traf-nym
zabiegiem ze strony autorki. Jednak w
ksi¹¿ce zawartych jest kilka b³êdów,
które doœæ mocno wa¿¹ na jej ocenie.
„Plaga Samobójców” jest lekk¹ ksi¹¿k¹
i z pewnoœci¹ znajdzie swoich czytelników.

9.03. - "Bajki dla doros³ych" - spektakl grupy Antykwariat z okazji Dnia
Kobiet - Dom Kultury, godz. 18.00

17.03. - Odczyt - Via Crucis w Chojnowie wed³ug Piotra Wróblewskiego;
Muzeum
21.03. - Biblioteczna Akademia Malucha - Miejska Biblioteka Publiczna
23.03 - hOLA! Cuba "Marzenia siê
nie spe³niaj¹, marzenia siê spe³nia" finisa¿ wystawy Oli £ysiak - Miejska
Biblioteka Publiczna; godz. 18.00
24.03. - zajêcia plastyczne "Dekoracje
Wielkanocne" - Miejska Biblioteka Publiczna
"Œwiatowy Dzieñ Czytania Tolkiena"
- Miejska Biblioteka Publiczna
marzec -wystawa Polski plakat.
Kolekcje- kolekcjonerzy - Muzeum
!

01.03, godz.17.00. prelekcja Piotra
Kucznira "¯yli prawem wilka"
- w ramach obchodów Narodowego
Dnia Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
autor wielu artyku³ów prasowych oraz
ksi¹¿ki "Tajny zamek Czocha" przedstawi m.in. sylwetki ¯o³nierzy Wyklêtych z naszego regionu.

Spotkanie MDKK

Nasza szkolna biblioteka pe³na jest przeró¿nych gatunkowo ksi¹¿ek, które czekaj¹ na kolejnych czytelników.
Gor¹co polecamy zapoznanie siê m.in. z:
„Byæ jak Erica” Michelle Painchaud,
„Wszystko to, co wyj¹tkowe” Mathew
Quick, oraz „Wymyœli³am Ciê” Francesca Zappia.
Ksi¹¿ki te zosta³y zakupione w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Katarzyna Mazurkiewicz
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Na XLVI sesji
Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Rady
z dzia³alnoœci Rady Miejskiej Chojnowa
za rok 2017
Up³yn¹³ ju¿ trzeci rok kadencji Rady Miejskiej Chojnowa, rok wytê¿onej pracy dla
dobra wspólnoty samorz¹dowej. Myœlê, ¿e
Rada Miejska dobrze pe³ni sw¹ s³u¿ebn¹
rolê w stosunku do mieszkañców i ich
problemów, zgodnie z oczekiwaniami.
Przedstawiaj¹c roczne sprawozdanie chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za du¿y
wk³ad pracy w realizacjê zadañ samorz¹dowych Przewodnicz¹cym Komisji
Sta³ych Rady: Panu Jerzemu Poznarowi,
Pani Krystynie Czapskiej, Panu Andrzejowi Matuszewskiemu i Panu Krzysztofowi
Grzechowi, a tak¿e mojemu zastêpcy Pani
Barbarze Ku³acz.
Serdeczne podziêkowania kierujê równie¿
do obs³ugi biura Rady Miejskiej - Pani inspektor Barbary Kuta za profesjonalne
prowadzenie spraw zwi¹zanych z przygotowaniem materia³ów na sesje i komisje rady.
Za dobr¹ i merytoryczn¹ wspó³pracê chcia³bym podziêkowaæ Burmistrzowi Miasta
Panu Janowi Serkiesowi, Sekretarz Pani
Brygidzie Mytkowskiej, Skarbnik Pani
Annie Rybarczyk oraz wszystkim Naczelnikom i pracownikom Urzêdu.
Podziêkowania kierujê równie¿ do wszystkich dyrektorów i kierowników podleg³ych
jednostek oraz wszystkich, którzy uczestniczyli w pracach Rady.
W roku 2017 r. odbyliœmy w sumie 14 sesji.
Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy
odby³o siê 9 sesji oraz 5 sesji nadzwyczajnych, zwo³anych na wniosek Burmistrza
Miasta Chojnowa.
Na 14 odbytych sesji, 2 by³y przy 100%
frekwencji radnych. Natomiast œrednia
frekwencja wynios³a 89 %.
Podczas obrad sesji Radni wys³uchali
informacji o:
* dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2016;
* stanie bezpieczeñstwa po¿arowego i publicznego;
* programie obchodów "Dni Chojnowa"
w 2017 roku;
* realizacji zadañ socjalno-bytowych przez
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej;
* ofercie letniego wypoczynku dla dzieci
i m³odzie¿y;
* estetyce i zieleni miejskiej;
* funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
* stanie oœwiaty.
Na 14 spotkaniach podjêto szereg wa¿nych
dla miasta uchwa³ m.in.:
1. w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta Chojnowa,
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Chojnowa,
3. w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach
prowadzonych przez miasto Chojnów,
4. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych
na terenie miasta Chojnowa oraz trybu
kontroli prawid³owoœci ich wykorzystania,
5. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
6. w sprawie postêpowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych

szkó³ podstawowych, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszka³ych poza obwodem szko³y,
7. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do przedszkoli, dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska Chojnów oraz dokumentów niezbêdnych do potwierdzenia tych kryteriów,
8. w sprawie dostosowania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
9. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminê
Miejsk¹ Chojnów,
10. w sprawie zap³aty podatków i op³at stanowi¹cych dochody bud¿etu miasta za pomoc¹ innego instrumentu p³atniczego,
11. w sprawie przyjêcia "Programu opieki
nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie
miasta Chojnowa na rok 2017";
12. w sprawie ustalenia terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej przez
w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na
obszarze Gminy Miejskiej Chojnów,
14. w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Chojnowa na
okres od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia
31 maja 2018 roku;
15. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej w 2017 roku,
16. w sprawie okreœlenia tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla
nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez
miasto Chojnów,
17. w sprawie wyboru metody ustalenia
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej op³aty
oraz stawki za pojemnik o okreœlonej pojemnoœci,
18. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2016,
19. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta Chojnowa za 2016 rok,
20. w sprawie absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu Miasta Chojnowa za 2016 r.,
21. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Miejskiej Chojnów,
22. w sprawie przyjêcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym
oraz wspólnotom mieszkaniowym ze œrodków bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na
zadanie s³u¿¹ce ograniczeniu niskiej emisji, polegaj¹ce na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa
dolnoœl¹skiego" przy wsparciu finansowym WFOŒiGW we Wroc³awiu,
23. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci;
24. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych;
25. zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie powo³ania Rady Spo³ecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie;
26. w sprawie stwierdzenia przekszta³cenia dotychczasowej szeœcioletniej Szko³y

Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Chojnowie w oœmioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie;
27. w sprawie stwierdzenia przekszta³cenia
dotychczasowej szeœcioletniej Szko³y Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie w oœmioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 4
im. Janusza Korczaka w Chojnowie;
28. w sprawie pomnika przyrody;
29. w sprawie przeprowadzenia na terenie
Miasta Chojnowa konsultacji spo³ecznych
w sprawie bud¿etu obywatelskiego jako
czêœci bud¿etu Miasta Chojnowa na rok
2018;
30. w sprawie uchwalenia Programu wspó³pracy Miasta Chojnowa z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2018;
31. zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie op³aty
targowej;
32. w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2017;
33. w sprawie przyjêcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa;
34. w sprawie bud¿etu Miasta Chojnowa
na 2017 rok.
W sumie w 2017 roku podjêto 77 uchwa³
Rady Miejskiej Chojnowa, nadmieniam ¿e
prawie wszystkie uchwa³y zosta³y przyjête
jednomyœlnie.
W okresie sprawozdawczym radni sk³adali
interpelacje, zapytania i wnioski w m.in.
nastêpuj¹cych sprawach:
- nawi¹zania wspó³pracy z Fundacj¹
"KARUNA - Ludzie dla Zwierz¹t" i przeznaczenia we wspó³pracy z w/w Fundacj¹
w "Programie opieki nad zwierzêtami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomnoœci
zwierz¹t na terenie miasta Chojnowa na
rok 2017" kwoty na kastracjê zwierz¹t
oraz elektroniczne znakowanie psów;
- stoj¹cych kontenerów na œmieci przy ul.
Koœciuszki, Witosa oraz Rynek;
- podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do umo¿liwienia mieszkañcom miasta skorzystania z pomocy finansowej udzielanej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej przy wymianie tradycyjnego kot³a wêglowego;
- reorganizacji ruchu drogowego na ul. Koœciuszki i Wincentego Witosa;
- zagospodarowania fragmentu podwórka
przy ul. Koœciuszki 33, rozwa¿enia mo¿liwoœci umieszczenia tabliczek "Zakaz wyprowadzania psów" oraz przyjrzenia siê
sprawie zalegaj¹cej wody po opadach
deszczu przy ul. Koœciuszki, wyrównania
i utwardzenia drogi prowadz¹cej do gara¿y na wysokoœci ul. Koœciuszki 24, podjêcia kroków w sprawie parkuj¹cych samochodów bezpoœrednio przy budynku ul.
Witosa 17,
- przydzia³u lokali mieszkaniowych z zasobu Gminy Miejskiej Chojnów.
Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e praca
Rady w minionym roku przebiega³a bardzo sprawnie. Tematy rozpatrywane na sesjach by³y przedmiotem dog³êbnej i merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji,
a na sesjach wypracowywano ju¿ gotowe
projekty rozstrzygniêæ. Dziêkujê wszystkim
radnym za zgodn¹ i owocn¹ pracê.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Komitet Miast Partnerskich z Commentry przes³a³ do naszej redakcji informacjê o planowanych dzia³aniach na ten rok.
W maju Chojnów bêdzie goœci³ kilkunastoosobow¹ grupê z Francji. O przygotowaniach do tej wizyty i innych zamierzeniach nasi przyjaciele pisali w lokalnej prasie.

Podró¿ do Polski okazj¹ do œwiêtowania rocznicy
Artyku³ opublikowany 8.02.2018
Walne zebranie Komitetu miast partnerskich oraz przyjaŸni miêdzynarodowej by³o okazj¹ do szerokiego
omówienia kwestii podró¿y do Chojnowa, w celu œwiêtowania dziesi¹tej rocznicy partnerstwa.
Dla Komitetu miast partnerskich oraz przyjaŸni miêdzynarodowej rok 2017 up³yn¹³ na przygotowywaniu wyjazdu do
Polski. Pobyt planowany w okresie od wtorku pierwszego
maja do œrody dziewi¹tego bêdzie okazj¹ do wspólnych
obchodów 10 rocznicy partnerstwa z Chojnowem.
Podczas walnego zebrania odbywaj¹cego siê w obecnoœci
Christophe'a Cabassut, zastêpcy mera do spraw stowarzyszeñ
oraz oko³o czterdziestu cz³onków stowarzyszenia, poruszono
przede wszystkim omawian¹ ju¿ od jakiegoœ czasu kwestiê
wymiany pomiêdzy m³odzie¿¹. Deklarowana chêæ "otwarcia
na m³odzie¿" zaowocowa³a ju¿ licznymi kontaktami, miêdzy
innymi z m³odymi sportowcami, m³odzie¿ow¹ rad¹ miasta
oraz klas¹ muzyczn¹.
Szeroka wspó³praca z Gillem Peyronnet, dyrektorem Liceum
Genevieve-Vincent, równie¿ obecnym na zebraniu, pozwoli³a
na wy³onienie przewodniego tematu podró¿y do Polski jakim
ma byæ: Woda pod jej wszystkimi postaciami. Poci¹gnie to za
sob¹ zaanga¿owanie w ten projekt oko³o 10 studentów biochemii oraz bêdzie odpowiadaæ miêdzykulturowym i miêdzypokoleniowym aspiracjom dzia³alnoœci stowarzyszeñ.
W 2018 roku stowarzyszenie zamierza utworzyæ komisjê
maj¹c¹ zajmowaæ siê w szczególnoœci "przyjaŸniami miêdzynarodowymi", i której misj¹ ma byæ opracowanie i wdro¿enie
ró¿nych rodzajów dzia³alnoœci skierowanej na inne kultury
obecne na terenie Commentry.
W 2017 roku poszerzono dzia³alnoœæ stowarzyszenia w nastêpuj¹cych dziedzinach: od jakiegoœ czasu nowoœci¹ podczas
zajêæ jêzykowych jest sobotnia pomoc w nauce jêzyka francuskiego, udzielana parze polskich fizjoterapeutów. Na uwagê
zas³uguje równie¿ wspólne t³umaczenie poczty i artyku³ów.
Spotkania z uczniami ze Szko³y Podstawowej imienia Edith
Busseron oraz Liceum Genevieve-Vincent zaowocowa³y
wspó³prac¹ z polskimi placówkami oœwiatowymi.

Ekologiczny felietonik
W sieci kr¹¿y ciekawy tekst odnosz¹cy siê
do ochrony œrodowiska i miedzyypokoleniowej œwiadomoœci ekologicznej. Z jego
treœci¹ nie mo¿na siê niezgodziæ.
***
...M³oda kasjerka w markecie proponuje
starszej pani, ¿eby w przysz³oœci przynosi³a torbê na zakupy, poniewa¿ plastikowe reklamówki s¹ szkodliwe dla œrodowiska...
- Ma pani racjê - odpar³a klientka - zawsze
zabieram ze sob¹ torbê na zakupy, ale tym
razem siê spieszy³am i wbrew przyzwyczajeniu zostawi³am torbê w domu.
- Widzi pani - stwierdzi³a m³oda kobietanaszym problemem jest to, ¿e starsze pokolenie nie zdaje sobie sprawy, w jak kiepskim stanie zostawi nam œrodowisko naturalne. Ochrona œrodowiska, to dla pani na
pewno obce s³owa.
- Zgadza siê. Nasze pokolenie nie zna³o
ochrony œrodowiska. Nie by³o to te¿ potrzebne, poniewa¿ butelki po wodzie oddawaliœmy w sklepie, w którym je kupiliœmy.
Stamt¹d trafia³y z powrotem do wytwórcy,
gdzie by³y myte, sterylizowane i ponownie
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Komitet miast partnerskich zorganizuje wymianê z Chojnowem we wspó³pracy z Gillem Peyronnet, dyrektorem liceum Genevieve-Vincent.

Ponadto stowarzyszenie przyjê³o u siebie ¯ukiettê, polsk¹
grupê mi³oœników starych samochodów, która zawita³a do
Commentry na trasie swojej podró¿y po Europie. Chojnowianie jechali z misj¹ charytatywn¹ i od nas równie¿ otrzymali
dla niej wsparcie.
Podczas zebrania wspomniano tak¿e, i¿ celem podpisanej
w 2008 roku umowy o parnterstwie by³a i pozostaje chêæ
sta³ego podtrzymywania wiêzi pomiêdzy Chojnowem i Commentry. Wzajemny dialog oraz wspieranie wymiany pomiêdzy mieszkañcami obu miast, poprzez coraz lepsze zrozumienie oraz efektywn¹ wspó³pracê, ma s³u¿yæ rozwijaniu
europejskiego braterstwa.
Dodatkowe informacje: Wydarzenia przewidziane na 2018 r.,
to miêdzy innymi rajd pieszy w niedzielê 25 marca, jednodniowa wycieczka w miesi¹cu czerwcu do kopalni z³ota w Chatelet, (spacer nad brzegiem Cher, okolice Budeliere et SaintMartin). Ponadto spotkanie podsumowuj¹ce w miesi¹cu
paŸdzierniku, wizyta w Chojnowie, wspó³praca z polskimi
szko³ami, polski posi³ek na sto³ówkach (w trakcie opracowywania).

nape³niane - tak, ¿e by³y wykorzystywane
niezliczon¹ iloœæ razy. Po mleko chodziliœmy z w³asn¹ bañk¹ lub kupowaliœmy
w szklanych opakowaniach. Ale ochrony
œrodowiska nie znaliœmy...
Kupuj¹c warzywa u¿ywaliœmy siatek, na
pozosta³e zakupy mieliœmy torby. Gdy o nich
zapomnieliœmy, sprzedawca pakowa³ nam
zakupy w br¹zowe torby papierowe, których u¿ywaliœmy potem w domu do ró¿nych
celów np. do pakowania ksi¹¿ek, które po¿yczy³a nam szko³a, aby siê nie zniszczy³y.
Po zakoñczeniu roku szkolnego by³y starannie pakowane i w dobrym stanie przekazywane nastêpnemu rocznikowi, ale
ochrony œrodowiska nie znaliœmy...
Pieszo chodziliœmy po schodach. Nie by³o
wind, ani schodów ruchomych. Pieszo
chodziliœmy te¿ do najbli¿szego sklepu spo¿ywczego, zamiast jeŸdziæ 300-konn¹ terenówk¹, ale ochrony œrodowiska nie znaliœmy...
Jako wype³niacza w paczkach u¿ywaliœmy
starych gazet, w ¿adnym wypadku plastiku
lub styropianu. Trawniki kosiliœmy rêcznie
popychan¹ kosiark¹, która nie ha³asowa³a
i nie œmierdzia³a spalinami, ale ochrony
œrodowiska nie znaliœmy...

Nie korzystaliœmy z treningów fitness, ruchomych bie¿ni i innych po¿eraj¹cych
energiê bezsensownych urz¹dzeñ. W domu
mieliœmy jedno radio, potem telewizor z ekranem wielkoœci chusteczki do nosa.
Pieluszki praliœmy i suszyliœmy je na sznurze, a nie w po¿eraj¹cej pr¹d suszarce. Nie
by³o pampersów! Ubranka dzieciêce przekazywaliœmy m³odszemu rodzeñstwu, nie
by³o potrzeby kupowania kolejnych, modniejszych, ale ochrony œrodowiska nie znaliœmy...
Wodê piliœmy prosto z kranu. Niepotrzebne
nam by³y plastikowe butelki. Pióra wieczne
nape³nialiœmy ponownie atramentem, zamiast kupowaæ nowe, ale ochrony œrodowiska nie znaliœmy...
Nasze dzieci jeŸdzi³y do szko³y tramwajem,
autobusem, rowerem lub chodzi³y pieszo.
Nie by³o 24-godzinnego mobilnego dy¿uru
rodzicielskiego, ale ochrony œrodowiska
nie znaliœmy...
Przykre jest to, jak m³ode pokolenie skar¿y
siê, ¿e zanieczyœciliœmy œrodowisko. S¹dzi
pani, ¿e my, starsi ludzie, potrzebujemy
takiego pouczania, i to przez m³od¹ osobê,
która nie potrafi wydaæ w³aœciwie reszty,
bez zerkniêcia na kasê elektroniczn¹...?!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Opinia o niskiej sprawnoœci wspó³czesnej m³odzie¿y przera¿a. Badania mówi¹ jasno - siedmioletni ch³opcy 30 lat temu przebiegali 600 m w 3 minuty i 5 sekund. Dziœ - o 39 sekund wolniej. Wspó³czesne dziewczynki na bie¿ni nie mia³yby szans z ich matkami i babciami, gdy te by³y w ich
wieku. Do mety dobieg³yby 43 sekundy po nich. Kiedyœ dziewczynki z podstawówki skaka³y w dal 4,20, 4,30 m, obecnie - oko³o 3 m. Podobnie jest
w ka¿dej konkurencji. (PAP)
Te statystyki nie dotycz¹ jednak zawodniczki taekwondo Martyny Merunowicz i pi³karza Kacpra Laskowskiego. Chojnowscy sportowcy
z wielkim zami³owaniem uprawiaj¹ swoje dyscypliny, a ich zaanga¿owanie doceniono podczas dorocznego plebiscytu na Najpopularniejszego
Zawodnika - oboje otrzymali ten zaszczytny tytu³ - statuetki odebrali podczas uroczystej gali w hotelu Qubus w Legnicy z r¹k w³odarza naszego
miasta Jana Serkiesa.
Gazeta Chojnowska - To du¿e wyró¿nienie. By³o zaskoczeniem?
Martyna Merunowicz - Tak, nie
spodziewa³am siê takiego wyró¿nienia. By³am bardzo zaskoczona t¹ informacj¹. Mój udzia³ w gali wraz z utytu³owanymi sportowcami i trenerami
Zag³êbia Miedziowego oraz zdobyte
wyró¿nienie da³o mi motywacjê do dalszego samorozwoju i treningów Teakwondo Olimpijskiego.
G.Ch. - Kiedy, w jakich okolicznoœciach zapad³a decyzja
o uprawianiu wybranej dyscypliny?
M.M. - W wieku 8 lat mama zaprowadzi³a mnie na pierwszy trening taekwondo. Mia³am nabraæ wiêkszej koordynacji ruchowej
oraz pewnoœci siebie. Zaciekawiona t¹ dyscyplin¹ sportow¹
zaczê³am uczêszczaæ systematycznie na zajêcia. Zdoby³am pierwsze
sprawnoœci oraz doœwiadczenie w rywalizacji sportowej. Pojawi³y
siê pierwsze sukcesy i pora¿ki. By³y równie¿ ³zy i chêæ rezygnacji.
Taekwondo to sport walki. Wymaga samodyscypliny i du¿ego poœwiêcenia. To sport ogólnorozwojowy, tak¿e pod wzglêdem mentalnym. By³y wzloty i upadki, ale nigdy nie da siê zapomnieæ pierwszych chwil na macie, pierwszej walki, pierwszych ³ez i pierwszych emocji. Mój pierwszy start w rywalizacji sportowej kyorugi
(walce) przegra³am z bardziej doœwiadczon¹ przeciwniczk¹, lecz to
mnie nie zniechêci³o. Zdoby³am cenne doœwiadczenie.
Taekwondo zmieni³o du¿o w moim ¿yciu. Trening taekwondo daje
mi mo¿liwoœæ odreagowania codziennych frustracji. Wp³ywa pozytywnie na moje samopoczucie i kondycjê fizyczn¹.
G.Ch. - To jedyne zainteresowanie?
M.M. - Dla odmiany lubiê pograæ z kole¿ankami w pi³kê rêczn¹ to dyscyplina dru¿ynowa, w przeciwieñstwie do taekwondo.
Uczêszczam na zajêcia pozalekcyjne w ramach SKS w Szkole
Podstawowej nr 4. Lubiê równie¿ jeŸdziæ na rolkach oraz wspinaæ
siê na œciance w Gecoarenie. Oprócz zajêæ sportowych rysujê
i s³ucham muzyki. Dziêki rodzicom znam twórczoœæ Depeche Mode,
ale bêd¹c zwariowan¹ nastolatk¹ s³ucham równie¿ Margaret.
G.Ch. - Plany na przysz³oœæ.
M.M. - Moje plany nie siêgaj¹ daleko. Nie myœlê o tym, co bêdê
robi³a za 10 lat. Koncentrujê siê na
tym co jest tu i teraz. Myœlê powa¿nie o tegorocznych startach w Pucharach Polski.
Chcia³abym poprawiæ zesz³oroczne rezultaty dlatego bêdê systematycznie zwiêkszaæ swoje treningi
wytrzyma³oœciowe i wydolnoœciowe.
Wierzê, ¿e sprostam oczekiwaniom
swojego trenera - Yevgena Nikitin.
Dziêki jego wsparciu w chwilach
zw¹tpienia mam nadal motywacjê do samodoskonalenia.
W tym miejscu chcia³abym serdecznie podziêkowaæ wszystkim sympatykom i kibicom LMKS Sfora Chojnów.
Dziêkujê równie¿ wszystkim, którzy oddali na mnie swój g³os w Plebiscycie i którzy wierz¹, ¿e jako m³ody cz³owiek mogê dokonaæ
wielkich czynów.
Widzimy siê w dojang (uœmiech). Reach out and touch faith.
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Kacper Laskowski - Na samym
pocz¹tku by³em bardzo zaskoczony,
gdy dosta³em informacjê o zaproszeniu na wielk¹ galê. Pierwszy raz
mia³em okazjê odebraæ tak¹ nagrodê, by³o to niesamowite uczucie.
Ta nagroda motywuje mnie do jeszcze wiêkszej pracy i pokazania siê
na jeszcze wiêkszych imprezach sportowych.
Zami³owanie do pi³ki mam od dziecka. Gdy by³em ma³y i chodzi³em
z mam¹ za r¹czkê, zdarza³o mi siê
kopaæ wszytko, co stanê³o mi na drodze... Pewnego dnia gdy mój
tato pogrywa³ z kolegami w pi³kê spróbowa³em razem z nim.
Mia³em wtedy 6-7 lat. Tu¿ za p³otem sta³ mój przysz³y trener Piotr Seheniewicz, który bacznie ogl¹da³ moje starania. Podszed³
do mnie póŸniej i zaprosi³ na trening do KS Chojnowianki Chojnów.
Bez chwili zastanowienia zgodzi³em siê i tak zacz¹³em moje profesjonalne treningi. Z dnia na dzieñ moje zami³owanie do pi³ki
ros³o, ros³y te¿ moje umiejêtnoœci. Wraz z dru¿yn¹ byliœmy przyszykowani na turnieje i mecze na wiêkszych boiskach. W okolicy
nie by³o lepszego zespo³u, pokonywaliœmy ka¿dego, kto próbowa³
stan¹æ nam na drodze. Gra³em wtedy na pozycji œrodkowego
pomocnika wraz z Konradem Cichoniem. Mija³y kolejne lata.
Nasz¹ dru¿ynê obj¹³ Dariusz Janiak który przekaza³ nam kolejne
informacje odnoœnie naszego rozwoju. Gdy skoñczy³em 13 lat
i by³em ju¿ bardziej œwiadomy tego co robiê mój talent zauwa¿y³
Christian Serkies, który by³ moim nauczycielem WF oraz trenerem
m³odzie¿owych dru¿yn Miedzi Legnica. Któregoœ dnia zaproponowa³, ¿e weŸmie mnie do swojej dru¿yny. By³em bardzo
szczêœliwy, ale musia³em siê zabraæ do jeszcze ciê¿szej pracy. Ju¿
na pierwszym treningu zrozumia³em, ¿e poprzeczka zosta³a
postawiona bardzo wysoko. Na pocz¹tku by³o ciê¿ko, moi rówieœnicy byli ode mnie lepsi, dominowali nade mn¹, ale to mnie
w³aœnie motywowa³o, by im dorównaæ, a nawet byæ lepszym od
nich. W drugiej klasie gimnazjum by³em zmuszony zamieszkaæ
w internacie. Z rodzicami widywa³em siê tylko w niektóre weekendy, urwa³y siê kontakty z kolegami i kole¿ankami z Chojnowa.
Z dnia na dzieñ dochodzi³y nowe zmagania. Z biegiem czasu
zdawa³em sobie sprawê, ¿e ¿ycie
pi³karza do naj³atwiejszych nie
nale¿y.
Ciê¿ar, który musia³em dŸwigaæ
na treningach by³ wielki, do tego
dochodzi³y kontuzje czy spadek
formy, ale nigdy w mojej g³owie
nie kr¹¿y³a myœl o rezygnacji
z moich marzeñ. Motywowa³em
siê podwójnie, by pod koniec
trzeciej klasy gimnazjum zrobiæ
kolejny powa¿ny krok - przejœæ do
Zag³êbia Lubin.
Dziœ wiem, ¿e to moja najwiêksza
pasja. Gdy mam pi³kê przy nodze
od razu czujê siê lepiej, o wszystkim zapominam i jestem skupiony tylko na niej.
Z ni¹ wi¹¿ê moj¹ przysz³oœæ i zrobiê wszytko, by spe³niæ swoje
cele i marzenia.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podziêkowaæ wszystkim g³osuj¹cym za to, ¿e zosta³em wyró¿niony z tak wielkiego grona
sportowców oraz osobne podziêkowania dla pana Jana Serkiesa
za s³owa wsparcia oraz docenienie mojej ciê¿kiej pracy.
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SP 4 news
Basen Miejski
w Chojnowie
Sportowym Obiektem
roku 2017!
Zag³êbie Miedziowe od zawsze kojarzy siê
ze sportem wysokiej klasy. Podsumowanie
roku 2017, w którym wybierano najlepszych sportowców, trenerów, najlepsz¹
imprezê i obiekt sportowy zakoñczy³o siê
dla nas wymarzonym scenariuszem. Walka
o zwyciêstwo w ró¿nych kategoriach
toczy³a siê przez kilka dni. Basen dzia³aj¹cy
przy SP4 podczas plebiscytu zorganizowanego przez portal e-legnickie.pl, od
pocz¹tku toczy³ bój z najwiêkszymi obiektami sportowymi w naszym regionie.

Z ¿ycia SP 3

cabistów zosta³y docenione równie¿ dru¿ynowo! Podczas sportowego podsumowania roku 2017 w Goliszowie, nasza szko³a
zdoby³a III miejsce w powiecie legnickim!
Puchar odebra³a opiekunka ko³a p. Bo¿ena
Szarek, która od wielu lat trenuje uczniów,
przemierzaj¹c z nimi rozmaite turnieje warcabowe. Wszystkim uczestnikom ko³a oraz
p. Bo¿enie bijemy g³oœne brawa, ¿ycz¹c
jednoczeœnie kontynuacji dobrej passy!

Pionierskie Asy, z naszej szkolnej klasy!
Ogólnopolska Olimpiada Pionier, to wyzwanie, z którym zmaga siê co roku wielu
uczniów naszej szko³y. Wysoki poziom
oraz nieprzeciêtnie "m¹dre g³owy" przystêpuj¹ce do Olimpiady wcale nie odstraszaj¹
naszych asów, wrêcz przeciwnie! Szereg
prymusów z SP4 postanowi³o wykazaæ siê
swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami w rozmaitych dziedzinach - j. polski, j. angielski,
matematyka, przyroda…
Ostatecznie walka o pierwsze miejsce rozegra³a siê miêdzy chojnowskim basenem
a hal¹ RCS w Lubinie. Niestrudzeni fani
p³ywania z Chojnowa i okolic wytrwale, do
ostatniej sekundy oddawali g³osy na nasz
basen. Uda³o siê! 9 lutego w hotelu Qubus
w Legnicy podczas uroczystej gali sportu,
dyrektor SP4 p. Beata Miler-Kornicka wraz
z Burmistrzem Miasta Chojnowa p. Janem
Serkiesem odebrali statuetkê dla Basenu
Miejskiego w Chojnowie jako najlepszego
obiektu sportowego Zag³êbia Miedziowego!
Ponadto statuetk¹ dla najlepszego sportowca Gminy Miejskiej Chojnów wyró¿niona
zosta³a uczennica naszej szko³y - Martyna
Merunowicz, za wysokie osi¹gniêcia w Taekwondo oraz nasz absolwent - Kacper Laskowski, za sukcesy odnoszone w pi³ce
no¿nej. Rozpiera nas duma! Dziêkujemy
wszystkim za zaanga¿owanie i oddane
g³osy, by³o warto!
Zaszczytne III miejsce w powiecie
legnickim dla warcabistów z SP4!
Kolejne osi¹gniêcia i wysokie miejsca
uczestników ko³a warcabowego cieszy³y
nas za ka¿dym razem - pocz¹wszy od rozgrywek powiatowych przez strefowe, koñcz¹c na finale dolnoœl¹skim. Zas³ugi war-
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Cieszymy siê ogromnie, ¿e po raz kolejny
mo¿emy siê pochwaliæ sukcesami naszych
uczniów! Wielu z nich otrzyma³o wyró¿nienia, zdobywaj¹c miejsca w pierwszej
piêtnastce w Polsce! Dodatkowo uczeñ
klasy V- Marcel Sobiechowski zosta³ laureatem Olimpiady w obszarze matematyki
i przyrody, zajmuj¹c kolejno III i IV
miejsce!
Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy!

Przedstawienia dla
przedszkolaków
Podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie naszej szko³y,
pod opiek¹ nauczycieli
przygotowali dla chojnowskich przedszkolaków program prezentuj¹cy nasze
szkolne zespo³y.
Prowadz¹ce: Marta, Julia oraz szkolna
panda zaprasza³y do wys³uchania i ogl¹dniêcia piosenek i tañców.

Zaprezentowa³y siê solistki: Zuzia,
Martynka i Ola. Szkolne zespo³y: Piramida, Piraci, Synkopa oraz Aja przedstawi³y swoje programy. Uczniowie
z ko³a robotyki, przedstawili mo¿liwoœci
szkolnych robotów. Wszystkie wystêpy
spotka³y siê z brawami przedszkolaków.
Na zakoñczenie nasi goœcie otrzymali
upominki przygotowane przez uczniów.

Wszystkich przedszkolaków
oraz ich rodziców zapraszamy
do szko³y 5 marca od 16.00
na zwiedzanie szko³y.
Podziêkowania dla uczniów bior¹cych
udzia³ w tym programie oraz opiekunów
grup.

NH
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ZERiI
- inicjator dobrej zabawy
Zaraz po zabawie z okazji Dnia Babci i Dziadka nasi
seniorzy szybko siê zorganizowali i spotkali kolejny
raz w swoim gronie - na T³ustym Czwartku. Moc
p¹czków, wypieki w³asne, kawa, herbata i mnóstwo
dobrego humoru - takie elementy dominowa³y tego
dnia w sali Domu Schrama. Niewiele trzeba, ¿eby
poprawiæ nastrój sobie i innym.

Wa r s z t a t y p a n t o m i m y
S³owo pantomima z greckiego oznacza "naœladuj¹cy wszystko". W inscenizacjach, w których mowa cia³a wyra¿a wszystkie emocje i gesty,
przekazywana jest informacja bez u¿ycia s³ów. Ekspresja i elastycznoœæ
rozbudowanego ruchu s¹ gwarancj¹ zachwytu i podziwu publicznoœci.
15 lutego Szko³a Podstawowa nr 4 mia³a przyjemnoœæ goœciæ mimów
z Wroc³awskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.
Jan Kochanowski i Mateusz Kowalski prowadzili warsztaty teatralne
dla uczniów z klasy V i VII, przybli¿aj¹c im charakter i barwnoœæ
sceniczn¹ sztuki mimodramu. Aktorzy podró¿uj¹ od grudnia 2017 roku
po województwie dolnoœl¹skim w zwi¹zku z projektem "Pierwszy
dzwonek", który realizuje podstawy programowe z jêzyka polskiego,
wychowania fizycznego i zajêæ artystycznych. Oferta edukacyjna
wroc³awskiej Pantomimy ukazuje specyfikê pracy w teatrze.

Zaledwie dwa dni póŸniej cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów bawili siê w sali balowej
tego samego obiektu.
Ostatki zorganizowane przez zarz¹d zwi¹zku, to tradycyjna, doroczna impreza taneczna, na któr¹ inicjatorzy
zapraszaj¹ swoich cz³onków i chêtnych spoza w³asnych szeregów. Zainteresowanych nigdy nie brakuje.
10 lutego parkiet wype³ni³y zatem liczne pary b¹dŸ
"kó³kowe" grupy taneczne. Przy muzyce Rodziny
Laszkiewiczów bawiono siê do œwitu.

Zanim aktorzy wprowadzili uczestników warsztatu w interesuj¹cy œwiat
ruchu, opowiedzieli historiê wroc³awskiego teatru. Za³o¿ycielem i dyrektorem by³ Henryk Tomaszewski - tancerz, mim, choreograf, re¿yser,
pedagog, który stworzy³ zbiorow¹ pantomimê. Warsztat mima oparty
jest na u¿ywaniu ca³ego cia³a, prezencji gestu, ta forma sztuki scenicznej nazwana zosta³a "teatrem ruchu". Do niedawana by³ to jedyny
teatr na œwiecie, w którym dynamika codziennoœci sta³a siê pantomimicznym dzie³em sztuki. Mim w swojej etiudzie jest centralnym punktem
przestrzeni, któr¹ potrafi barwnie wykorzystaæ. Dwie szko³y: polska
i francuska wiod¹ prym w artystycznych mimodramach. Francuska
opiera siê na indywidualnej, a stworzona przez Henryka Tomaszewskiego na zbiorowej pantomimie.

Artystyczne zajêcia wprowadzaj¹ce w œwiat gestu w ciszy, by³y namiastk¹ scenicznej pracy, któr¹ wk³adaj¹ ka¿dego dnia aktorzy, by spektakl
oczarowa³ widza. Uczniowie bardzo chêtnie brali udzia³ w æwiczeniach
A emeryci, po rytmicznych tañcach, sprawnej obs³udze
i zabawach. Zadawali pytania mimom, a nawet wyra¿ali chêæ pracy w tegoœci, porz¹dkach po zabawie, omawiaj¹ kolejne atrze. Inspiruj¹ce æwiczenia by³y twórczym impulsem dla uczniów,
spotkania. Na zabawê "jajeczkow¹" zapraszaj¹ ju¿ dziœ.
którzy zgodnie zapowiedzieli rewizytê aktorom z Teatru Pantomieg micznego we Wroc³awiu.
K. Burzmiñska
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SSPDiMST DZIÊKUJE
Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski pragnie serdecznie podziêkowaæ
Dyrekcji Powiatowego Zespo³u Szkó³ Zawodowych
w Chojnowie za udostêpnienie i pomoc w wyremontowaniu pomieszczenia przy ul. Matejki 1 w Chojnowie,
które pe³ni funkcjê siedziby organizacji i pozwala na przeprowadzanie zajêæ usprawniaj¹cych naszych podopiecznych.
Dziêkujemy
Rodzice i dzieci

***

***
SSPDiMST w Chojnowie pragnie podziêkowaæ za wsparcie materialne i pomoc w zorganizowaniu kiermaszu
ozdób bo¿onarodzeniowych:
- Hurtowni Pasmanteryjnej „SAJNÓG” Pani Ma³gorzacie Sajnóg,
- Pani Ewie Kwiatkowskiej Firmie „Ewmax”,
- Panu Zdzis³awowi Gajda,
- Panu Piotrowi Smoleñ.
Dziêkujemy.

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski w Chojnowie dziêkuje Panu Burmistrzowi Janowi Serkiesowi za pomoc finansow¹
w zwi¹zku z doposa¿eniem siedziby organizacji .
Dziêkujemy
Zarz¹d

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Jak rozwijaæ twórcze myœlenie u dziecka?
"Ró¿nica miêdzy konstruowaniem a kreatywnoœci¹ polega na
tym, ¿e rzecz skonstruowan¹ mo¿na pokochaæ dopiero, gdy
jest gotowa, natomiast rzecz kreowan¹ kocha siê, zanim
jeszcze powstanie."
Charles Dickens

***
Twórcze myœlenie jest czêœci¹ ludzkich umiejêtnoœci myœlowych. Dziœ czêœciej u¿ywa siê okreœlenia "kreatywnoœæ". Kreatywnoœæ rozumiana jest zarówno jako tworzenie zupe³nie
nowych pomys³ów, jak i zestawienie starych w nowy sposób.
To zdolnoœæ unikania schematów, stereotypów i konwencji.
Kreatywnoœæ sprzyja otwartemu poszukiwaniu nowych mo¿liwoœci, rozwijaniu umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów
oraz pozwala utrzymaæ w³aœciwy stosunek do siebie i innych.
Ka¿de dziecko jest w du¿ym stopniu twórcze. Ju¿ od najm³odszych lat potrafi nadaæ w³asn¹ nazwê nieznanej dot¹d
rzeczy lub znaleŸæ zastosowanie dla nowego przedmiotu. Zdolnoœæ tê nale¿y ci¹gle rozwijaæ. Twórcza postawa, pomys³owoœæ
i oryginalnoœæ to cechy, które pozwalaj¹ na poszukiwanie nowych rozwi¹zañ i ucz¹ radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wa¿n¹ rolê odgrywa wiara we w³asne si³y i optymizm. Pomaga
to w rozwi¹zywaniu skomplikowanych problemów ¿yciowych
oraz pozwala czerpaæ radoœæ i satysfakcjê z w³asnego wysi³ku.
Dzieci posiadaj¹ ogromn¹ potrzebê uczenia siê. Mog¹ i chc¹
rozwi¹zywaæ problemy trudne, anga¿uj¹ce ca³¹ osobowoœæ,
nie tylko intelekt. Kreatywna i odkrywcza aktywnoœæ dziecka
przewa¿nie prowadzi do tworzenia po¿ytecznych dla niego
nowoœci, anga¿uj¹c ca³¹ osobowoœæ - zarówno sferê emocjonaln¹, jak i poznawcz¹ oraz sprawcz¹. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e
jeœli dziecko jest zaanga¿owane w proces zdobywania wiedzy,
osi¹ga lepsze wyniki. Wa¿ny jest sam proces, pojmowany jako
coœ dynamicznego, zmiana.
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Co zrobiæ, aby nasze dziecko
pozosta³o twórcze, jak rozwijaæ
twórcze myœlenie?
Oto kilka propozycji prostych
æwiczeñ:
* wymyœlanie historyjek, np. zawieraj¹cych okreœlone s³owa,
pozornie bardzo odleg³e lub
opo-wiadanie "dalszego ci¹gu"
historii,
* "niezwyk³e zastosowania"- wyobraŸcie sobie kilka przedmiotów (np. kubek, tr¹bka, pude³ko
od p³yty CD) i zapiszcie na kartkach tyle ich zastosowañ, ile
zdo³acie wymyœliæ. Nie musz¹ to byæ powa¿ne, realistyczne
pomys³y....
* bawcie siê z dzieæmi w "co by by³o, gdyby" (np. ludzie nie
potrafili mówiæ, chodzili po suficie, mieli cztery rêce itp.),
* wymyœlcie jak najwiêcej wyrazów z cz¹stk¹ sto- lub trzy-,
* wymyœlcie dwa przymiotniki, np. " czerwony, du¿y" lub " zimny, jadalny" i wypiszcie jak najwiêcej przedmiotów do nich
pasuj¹cych,
* grajcie z dzieæmi w kalambury, wymyœlajcie rebusy i zagadki, przedstawiajcie i odgadujcie scenki pantomimiczne.
Na koniec chcia³am zapewniæ, ¿e wspólne zabawy rozwijaj¹ce
twórcze myœlenie dziecka rozwin¹ te¿ kreatywnoœæ rodziców
i zapewni¹ im wspania³¹ rozrywkê.
Judyta ¯o³ubak
Pedagog PPPP w Chojnowie
Ilustracja Karolina ¯o³ubak
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Kobiety Mafii

23, 24 .02.2018 - 17:00, 19:30
02, 03 .03.2018 - 17:00, 19:30
09.03.2018 - 19:30
Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela (Olga Bo³¹dŸ)
zostaje wyrzucona z policji. ABW sk³ada jej propozycjê "nie do
odrzucenia". Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem
FBI i zostaje operatorem w Wydziale S - oficerem pracuj¹cym pod
przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie przestêpczej. Jej
misj¹ w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku przemytu narkotyków przez Grupê Mokotowsk¹ sterowan¹ przez Padrino (Bogus³aw
Linda) - bossa sto³ecznego pó³œwiatka, dla którego ponad wszelk¹
w³adz¹ i pieniêdzmi najwa¿niejsza jest córka o ksywie Futro (Julia
Wieniawa). By zrealizowaæ cel, Bela musi wkupiæ siê w ³aski zaufanych ludzi z zarz¹du mafii: ¯ywego (Piotr Stramowski), Milimetra
(Tomasz Oœwieciñski), Cienia (Sebastian Fabijañski) i Siekiery
(Aleksandra Pop³awska). Podszywaj¹c siê pod prostytutkê, oficer
ABW zostaje kochank¹ Cienia. Misternie przemyœlany plan komplikuje siê, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeñ w ca³¹ intrygê
zostaje wmieszana Anka (Katarzyna Warnke) - ¿ona Cienia, manipulowana przez tajemnicz¹ Nianiê (Agnieszka Dygant). Wkrótce losy
piêciu kobiet przecinaj¹ siê w punkcie bez odwrotu, a wydarzenia
z ich udzia³em wstrz¹saj¹ przestêpcz¹ map¹ Warszawy.

Stra¿ak Sam uwaga kosmici
24.02.2018 - 16:00
02, 03.03. 2018 - 16:00

Najnowszy film o przygodach dzielnego Stra¿aka Sama, to pozycja
obowi¹zkowa dla wszystkich ma³ych fanów serialu o bohaterach
z Pontypandy!
Pewnego dnia do Pontypandy przyje¿d¿a pewien celebryta znany
z telewizyjnego show, w którym prowadzi program o kosmitach. Jest
przekonany, ¿e miasteczko odwiedzili mieszkañcy innej planety.
Wizyta gwiazdy oraz jej niezwyk³e odkrycie okazuje siê wielk¹ sensacj¹ i wywo³uje kosmiczne szaleñstwo. Tym samym Stra¿ak Sam
stanie w obliczu wielu wyzwañ m.in. pogoni za ma³ym, zielonym
cz³owieczkiem. Czy uda mu siê odkryæ tajemnicê jak¹ skrywa przybysz z kosmosu? Przygody Stra¿aka Sama podbi³y serca ma³ych
widzów na ca³ym œwiecie. Dzielny stra¿ak nie tylko gasi po¿ary
i bierze udzia³ w akcjach ratunkowych, ale równie¿ doradza
mieszkañcom Pontypandy w ró¿nych sprawach. Wszyscy ceni¹ jego
rozwagê i m¹droœæ. Produkcje z serii "Stra¿ak Sam" to pe³ne humoru
i ciep³a animacje dla najm³odszych.

Lutowa
Gildia
Pod nieobecnoœæ dyr. MOKSIRu Stanis³awa Horodeckiego, wydawaæ by
siê mog³o, ¿e lutowe spotkanie bêdzie
krótkie. Rzeczywistoœæ by³a jednak zupe³nie inna. Podczas, gdy dyrektor tkwi³
w samochodowym korku na rozdro¿ach
pomiêdzy Z³otoryj¹ a Legnic¹, w chojnowskiej restauracji "Pod Jeleniem" mia³y miejsce rozwa¿ania na ró¿ne wa¿kie
tematy.

Moderatorem paneli dyskusyjnych by³y
nowe propozycje gildian.
Jako pierwszy zabra³ g³os Jaros³aw Macewicz. Krótkie opowiadanie jego autorstwa pt. "Spacer w smogu miasta",
rozpoczê³o i ukszta³towa³o specyfikê ca³ego spotkania. Jeœli mowa o smogu,
mamy do czynienia z ekologi¹ - temat
jak najbardziej na czasie.
Jako druga - Ludwika Suchecka - przedstawi³a wiersz pt. "Dom bezdomnego".
Czy w Chojnowie s¹ ludzie o takim statusie? Kolejny trudny w¹tek.
Dla roz³adowania atmosfery Piotrek Misikiewicz przygotowa³ tekst piosenki mówi¹cy o… kanapkach. Temat rzeka
w naszej konsumpcyjnej egzystencji.
Wy¿szoœæ chleba nad bu³kami nie zosta³a rozstrzygniêta.
Z kolei Alina Szura wiersz bez tytu³u
napisa³a tu¿ przed Gildi¹. Treœæ o s³aboœci i wyczekiwaniu na coœ konkretnego
w sferze interpretacji stwarza pole do
wielu przemyœleñ.
Dyskutantami podczas spotkania byli
tak¿e: Teresa Halikowska Jadwiga Stopa, Anna Wójcik, pan Andrzej Bobik,
Bogdan Misikiewicz (dokumentalista),
Miros³aw Zatorski, Julian Pamu³a.

Maria Callas
10.03.2018 - 17:00

Prawdziwa historia charyzmatycznej diwy operowej, jednej z najbardziej stylowych kobiet wszech czasów i obiektu po¿¹dania najbogatszych mê¿czyzn na œwiecie.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/898

Wszystkich chêtnych zapraszamy
na kolejne spotkanie
w restauracji "Pod Jeleniem"
5 marca o godz. 18.00.
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Otyliada 2018
- zapraszamy do kibicowania
W nocy z 10 na 11 marca 2018 na Basenie Miejskim
w Chojnowie odbêdzie siê kolejna edycja Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu P³ywackiego Otyliada 2018.
W imprezie weŸmie udzia³ 40 p³ywaków, pocz¹wszy od
nowicjuszy planuj¹cych pokonaæ kilka d³ugoœci basenu a¿
po maratoñczyków walcz¹cych o dystanse w okolicach
40km.
Popularnoœæ Otyliady na Basenie Miejskim w Chojnowie
z roku na rok wzrasta. Lista uczestników zamknê³a siê ju¿
na pocz¹tku stycznia.

W tym roku Otyliada zostanie poprzedzona pokazami
freedivingu (nurkowania na wstrzymanym oddechu) w wykonaniu cz³onków Klubu Dzia³alnoœci Podwodnej z Legnicy. Publicznoœæ na trybunach przekona siê, ile d³ugoœci
basenu mo¿na pokonaæ pod wod¹ na jednym oddechu.
Zapewniamy, ¿e patrz¹c na to nawet widzom zaczyna
brakowaæ powietrza.
Zapraszamy 10.03.2018 na godzinê 17:00.
Wstêp na trybuny - bezp³atny.
W³aœciwy maraton rozpoczynamy punktualnie o 18:00.
Ze strony organizacyjnej wspieraæ nas bêdzie Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna z Rokitek, której cz³onkowie w trakcie maratonu zorganizuj¹ szkolenia z udzielania Pierwszej
Pomocy.
Burmistrz Miasta Chojnowa, jak co roku, ufundowa³ dla
najlepszych zawodników puchary.
Wszystkich chêtnych zapraszamy do kibicowania a¿
do 6:00 rano, a tak¿e do udzia³u w kolejnych edycjach
Otyliady.
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W bryd¿a ku pamiêci
Tradycyjny doroczny Turniej Bryd¿a Sportowego
Parami na okolicznoœæ "Pamiêci Kolegów" odby³ siê
w miniony pi¹tek (09.02.) w Domu Schrama.

Przez kilka godzin 15 par - reprezentantów Legnicy,
Z³otoryi, Boles³awca, Jawora, Mi³kowic oraz Chojnowa - w skupieniu rozgrywa³o bryd¿owe strategie.
Ich rozgrywki œledzi³ sêdzia Marek Drecki z Boles³awca.

Dla trzech pierwszych par Burmistrz miasta Chojnowa
ufundowa³ okaza³e puchary, natomiast - nagrody
pieniê¿ne dla trzech pierwszych par przeznaczono z wpisowego.

Koñcowa klasyfikacja turnieju:
1. Bere³kowski Andrzej + Poznar Jerzy
(Mi³kowice - Legnica)
2. Raczyñski Wojciech + Wiszniewski Henryk
(Legnica - Chojnów)
3. Sokoliñska Ewa + Kozio³ Janusz
(Boles³awiec)
4. Kujawa Leopold + Rogusz Zb.
(Chojnów)
5. Grybej Józef + Raczkowski Ryszard
(Mi³kowice)
Gratulacje dla zwyciêzców i gor¹ce podziêkowania dla
wszystkich zawodników za przybycie.
Wiszniewski Henryk
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Zmagania w "królewskiej grze" po raz siódmy
17 lutego w Chojnowie odby³ siê VII
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar
Polskiej Miedzi w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie. Przyby³ych goœci
przywita³ dyrektor PZS Mariusz Kowalczyk: "Zwykle spotykaliœmy siê w listopadzie, nasz turniej koñczy³ tradycyjny
"Tydzieñ Patriotyzmu". W tym roku 8 lutego uroczyœcie zainaugurowaliœmy setne
obchody rocznicy niepodleg³oœci w naszej
szkole i w naszym mieœcie. Kolejnym dzia³aniem jest ten turniej. Bardzo siê cieszê,
¿e spotykamy siê w tak licznej i rekordowej
obsadzie. To wielkie wyró¿nienie, ¿e zechcieliœcie pañstwo byæ z nami i uczestniczyæ
w rozgrywkach szachowych".
W uroczystoœci otwarcia uczestniczyli: Jan
Serkies - burmistrz Chojnowa, Krzysztof
Sowiñski - wicestarosta powiatu legnickiego, Ewa Humenna - wicedyrektor szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego oraz Andrzej
Borkowski - wicedyrektor szkolnictwa
zawodowego w PZS.
Warto podkreœliæ, ¿e szko³a uzyska³a pozwolenie na u¿ywanie identyfikacji wizualnej programu "Niepodleg³a", którego celem jest wspieranie i wzmacniane wspólnoty obywatelskiej. Logo uto¿samiane z ogólnopolskimi obchodami setnej rocznicy suwerennoœci Polski, bêdzie towarzyszyæ
naszej spo³ecznoœci podczas kolejnych
wydarzeñ, maj¹cych na celu patriotyczne
wychowanie m³odzie¿y.
Turniej szachowy w Chojnowie zgromadzi³ licznych przedstawicieli mi³oœników
"królewskiej gry". Przekrój wiekowy by³
naprawdê imponuj¹cy. Najstarszy zawodnik - Zbigniew KaŸmierski nie tylko bra³
udzia³ w zmaganiach o podium, ale zachwyci³ swoim artystycznym dorobkiem.
Szachista zaprezentowa³ wiele prac malarskich, tematycznie zwi¹zanych z turniejem,
które dekorowa³y otaczaj¹c¹ przestrzeñ.
Zawody trwa³y blisko siedem godzin. Rywalizacja o pierwsze miejsce by³a niew¹tpliwie wyczerpuj¹ca. O pokrzepienie

si³ zawodników dbali uczniowie wraz z opiekunami, którzy przygotowali pyszny bufet.
Szachiœci, którzy brali udzia³ w strategicznej grze planszowej wykazali siê wytrwa³oœci¹, opanowaniem i entuzjazmem.
Wraz z up³ywaj¹cym czasem, poziom gry
by³ coraz trudniejszy. Prawdziwi mi³oœnicy
szachów zaskakiwali taktyk¹ i opanowaniem stresu, który objawia³ siê w trudnych
decyzjach przesuniêcia hetmana b¹dŸ wie¿y.
Johann Wolfgang Goethe powiedzia³:
"Szachy s¹ miar¹ intelektu" - ta myœl zdecydowanie oddaje obraz wszystkich uczestników szachowych zmagañ. Gracze spisali siê na medal. Zwyciêzcy otrzymali nagrody pieniê¿ne, których ³¹czna pula wynios³a ponad 5 tysiêcy z³otych.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i organizatorom!

Klasyfikacja zwyciêzców
VIII miejsce - nagroda: 100 z³.
- Jerzy Kubieñ
VII miejsce- nagroda: 150 z³
- Dominik Orzech
VI miejsce - nagroda: 200 z³
- Ihor Vyphkaniuk
V miejsce - nagroda: 300 z³
- Bartosz Siembab
IV miejsce - nagroda: 400 z³
- Kamil Stachowiak
III miejsce - nagroda: 500 z³. i puchar
- Pawe³ Kowalczyk
II miejsce - nagroda: 600 z³ i puchar
- Piotr Brodowski
I miejsce - nagroda: 700 z³ i puchar
- £ukasz Cyborowski
Zawodnicy z rankingiem ELO poni¿ej
2100:
I miejsce - nagroda: 200 z³
- Micha³ Walentukiewicz
II miejsce - nagroda: 100 z³
- Krzysztof M¹drawski
Zawodnicy z rankingiem ELO poni¿ej
1800
I miejsce - nagroda: 150 z³.
- Marek Madej
II miejsce - nagroda: 100 z³.
- S³awomir Stachowiak

Wyniki VII Turnieju Szachowego
Juniorzy:
I miejsce - nagroda: 300 z³ i puchar
- Kacper Grela
II miejsce - nagroda: 200 z³ i puchar
- Krzysztof £ukasiewicz
III miejsce - nagroda: 100 z³ i puchar
- Wiktor Lewandowski
Najlepsza Zawodniczka
I miejsce - nagroda: 300 z³ i puchar
- Agata Dwilewicz
II miejsce - nagroda: 200 z³
- Katarzyna Dwilewicz
III miejsce - nagroda: 100 z³
- Aleksandra Czarniecka

Nagrodê dla najm³odszej zawodniczki
turnieju, ufundowan¹ przez nauczyciela
PZS, pana Krzysztofa Kuœtala, otrzyma³a
Blanka Ni¿yñska.
Nagrodê dla najm³odszego zawodnika turnieju, ufundowan¹ prze ksiêdza Adama
Terleckiego, otrzyma³ Gabriel Karaszewski.
Pan Zbigniew KaŸmierski, najstarszy uczestnik turnieju, otrzyma³ nagrodê ufundowan¹ przez pana Micha³a Huzarskiego.
Nagroda dla najlepszego zawodnika reprezentuj¹cego PZS - Patrycja Rataj z kl. I T¯.
Nagrodê zdoby³ równie¿ Jan Bi³yk w kategorii najlepszy chojnowianin.
Wœród wszystkich uczestników zawodów
rozlosowano trzy dodatkowe nagrody rzeczowe.
K. Burzmiñska

FINA£ STREFY LEGNICKIEJ W SZTAFETACH P£YWACKICH DZIEWCZ¥T i CH£OPCÓW
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH i PONADGIMNAZJALNYCH
180 p³ywaków wziê³o udzia³ w fina³ach
zawodów p³ywackich strefy legnickiej.
Szósty raz basen przy SP 4 w Chojnowie
goœci³ (12 lutego) uczestników zawodów
w kategorii dziewcz¹t i ch³opców szkó³
podstawowych i ponadgimnazjalnych.
Stawk¹ by³ awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego.
W zawodach startowali przedstawiciele
Lubina, Jawora, Z³otoryi, G³ogowa, Polkowic, Legnicy i oczywiœcie reprezentanci obu chojnowskich szkó³ podstawowych.
Do dalszych zawodów awans uzyska³y
po 2. najlepsze szko³y z ka¿dej kategorii
(dziewczêta i ch³opcy).
Do punktacji koñcowej zaliczane by³y
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wyniki sztafety (8x25m) oraz wyniki
indywidualne (50m).
W kategorii klas III-IV p³ywano 3. stylami (dowolny; grzbietowy; klasyczny),
natomiast w kategorii klas V-VI (50m)
i ponadgimnazjalnych (50m i 100m)
4 stylami - dowolny; grzbietowy; klasyczny i motylkowy.

Naszym reprezentantom szczêœcie ró¿nie
dopisywa³o. Najlepsze wyniki osi¹gnê³y
dziewczêta. W stylu grzbietowym klas
III-IV na drugim miejscu uplasowa³a siê
Paulina Fudala (SP4), srebro zdoby³a
tak¿e Emilia Kopczyñska (SP4) w kategorii klas V-VI w stylu grzbietowym,
a Eliza Laskowska (SP4) w tej samej
kategorii wiekowej, w stylu motylkowym
zdoby³a miejsce trzecie.
28 lutego, podczas fina³u wojewódzkiego
Chojnów bêd¹ reprezentowaæ dziewczêta
ze Szko³y Podstawowej nr 4 w rywalizacji sztafetowej. Gratulujemy i trzymamy
kciuki.
opr. eg
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie 2. pokojowe na
parterze o pow. 50m 2 przy ul. Paderewskiego w Chojnowie. Wysoki standard, nowoczesna kuchnia i ³azienka,
2 szafy wnêkowe, rolety wewn¹trz, balkon. Cena 148 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 515-326-596. (012238)

³azienka, hol, ul. Okrzei w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186. (012387)
Wynajmê lokal o pow. 10m2 pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ul. Legnicka 2A,
cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (012217)

Praca

Posiadam mieszkanie do wynajêcia, nowe
budownictwo bezczynszowe w budynku
wolnostoj¹cym z wyposa¿eniem, ogrzewanie gazowe, 80m2, 3 pokoje, kuchnia,

Potrzebna opiekunka mobilna do starszego ma³¿eñstwa na wsi 14 km od Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 693-223-164. (012588)

Urz¹d Skarbowy informuje

Pierwszy JPK_VAT za styczeñ 2018 nale¿y
z³o¿yæ do 26 lutego 2018 r. (25 lutego przypada w niedzielê).
Przes³anie JPK_VAT nie zwalnia podatników
z obowi¹zku sk³adania miesiêcznych lub kwartalnych deklaracji.
Od 1 lutego 2018 r. podatnicy VAT, oprócz
bezp³atnej aplikacji KLIENT JPK oraz formularza JPK-VAT w formacie CSV, maj¹ do dyspozycji kolejne bezp³atne narzêdzie do
wysy³ania JPK_VAT - aplikacjê e-mikrofirma.
E-mikrofirma to intuicyjna aplikacja u³atwiaj¹ca najmniejszym przedsiêbiorcom wywi¹zywanie siê z obowi¹zku sk³adania
JPK_VAT, w szczególnoœci gdy nie korzystaj¹
z us³ug biur rachunkowych.
Aplikacja e-mikrofirma, a tak¿e formularz
JPK_VAT i aplikacja KLIENT JPK oraz informacje jak utworzyæ i wys³aæ JPK_VAT, s¹
dostêpne na stronie:
http://www.finanse.mf.gov.pl.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy
informuje, ¿e pocz¹wszy od deklaracji za
styczeñ 2018 lub I kwarta³ 2018, deklaracje
dla podatku od towarów i us³ug (VAT-7,
VAT-7K), sk³ada siê wy³¹cznie za pomoc¹
œrodków komunikacji elektronicznej.
Deklaracjê nale¿y z³o¿yæ za pomoc¹ narzêdzi
udostêpnionych na Portalu Podatkowym (formularz interaktywny lub aplikacja e-Deklaracje
Desktop).
Dostêp:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e z³o¿enie
deklaracji w formie papierowej nie
wywo³uje skutków prawnych i jest traktowane jak brak z³o¿enia deklaracji VAT.
W celu u³atwienia realizacji obowi¹zku z³o¿enia deklaracji w Sali Obs³ugi Klienta
w godzinach pracy Urzêdu uruchomiono
stanowisko komputerowe, gdzie istnieje mo¿liwoœæ wys³ania deklaracji VAT w formie
elektronicznej.
Jednoczeœnie Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Legnicy przypomina, ¿e od 1 stycznia 2018 r.
wszyscy podatnicy VAT, którzy sk³adaj¹ deklaracje VAT-7 lub VAT-7K maj¹ obowi¹zek
prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT,
czyli rejestru sprzeda¿y i rejestru zakupów
VAT i przes³ania tej ewidencji jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT
(JPK_VAT). Obowi¹zek ten dotyczy równie¿
najmniejszych przedsiêbiorców - tak¿e tych
zatrudniaj¹cych do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczaj¹cych 2 mln euro rocznie,
w tym tak¿e prowadz¹cych jednoosobowe
dzia³alnoœci gospodarcze.
Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT
(JPK_VAT) sk³ada siê bez wezwania do 25.
dnia po zakoñczeniu danego miesi¹ca.
Podatnik, który rozlicza³ siê metod¹ kwartaln¹, tak¿e przesy³a JPK_VAT co miesi¹c.
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Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (012586)
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 110m2 na
granicy Chojnów - Go³aczów - wszystkie media.
Wiadomoœæ: tel. 607-289-335. (011419)

Inne

Wynajmê gara¿ w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 787-420-074.

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

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy
informuje, ¿e do przes³ania pliku JPK_VAT
potrzebny jest bezp³atny Profil Zaufania eGo
lub podpis kwalifikowany.
Zachêcamy przedsiêbiorców do za³o¿enia
Profilu Zaufanego (eGo), czyli bezp³atnej
i wygodnej metody potwierdzenia to¿samoœci
obywatela w systemach elektronicznej administracji pañstwowej.
Profil Zaufany eGo mo¿na za³o¿yæ przez Internet za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej albo przez Internet, potwierdzaj¹c go
w Punkcie Potwierdzaj¹cym.
Dziêki Profilowi Zaufanemu eGo przedsiêbiorca w³aœciwie zautoryzuje i podpisze
JPK_VAT.
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Zmagania w „królewskiej grze” po raz siódmy w Chojnowie!

Finał Strefy Legnickiej w Sztafetach Pływackich
Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych
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Chojnowskie Dzieciaki

Denis Kołodziejczyk – 8,5 miesiąca
Urodził się pod znakiem Bliźniąt.
Póki co je za dwóch, lubi spacery
z mamą i zabawy z bratem Kubą.

Chojnów na dawnych
kartach pocztowych

