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Wprowadzenie

Młodzieżowa Rada Miejska zbierała opinie na temat kultury i sportu
w Chojnowie wśród uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 (SP nr 4)
oraz Powiatowego Zespołu Szkół (PZS) za pomocą skonstruowanej
samodzielnie ankiety. Ankietę wypełniło łącznie 82 osoby. Część pytań
zadanych w ankiecie dotyczyła strefy kulturalno-sportowej tj. infrastruktury
umożliwiającej realizację działań o charakterze kulturalnym
i sportowo-rekreacyjnym. Ze względu na to, że konsultacje dotyczyły oferty
kulturalno-sportowej miasta, a zatem działań „miękkich”, w poniższej
notatce pominięto opinie dot. inwestycji o charakterze infrastrukturalnym.
Poniżej zaprezentowano opinie związane wyłącznie z ofertą
kulturalno-sportową.

Opinie uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 4

Zdaniem uczennic i uczniów SP nr 4 ofertę kulturalną miasta wzbogaciłoby
poszerzenie inicjatyw szkolnych o:
- zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego,
- pozalekcyjne zajęcia muzyczno-wokalne,
- pozalekcyjne zajęcia teatralne.
Osoby, które wypełniły ankietę zgłaszały również pomysł na to, aby
umożliwić wystawianie sztuk przez młodzież dla rodziców, nauczycieli, bądź
mieszkańców Chojnowa na scenie MOKSiRu.
Uczennice i uczniowie zgłosili także potrzebę dot. doboru artystek
i artystów na imprezy o charakterze okołomiejskim tak, aby koncerty
odpowiadały młodzieży. Postulowali zaproszenie do Chojnowa na duże
wydarzenia (np. Dni Chojnowa) wokalistek/wokalistów takich jak:

- Viki Gabor,
- Sobel,
- Roksana Węgiel,
- Sanah.



Wśród wydarzeń związanych ze sportem uczennice i uczniowie zgłaszali
pomysły na realizację:
- biegów charytatywnych,
- wyścigów rowerowych,
- chojnowskich zawodów sportowych,
- międzyszkolnych rozgrywek sportowych (wystawienie drużyn z SP nr 4
i SP nr 4 np. z piłki ręcznej i siatkowej).
Oprócz imprez sportowych społeczność szkoły zgłosiła również postulat
utworzenia zespołu cheerleaderek, a także prośbę o zezwolenie młodzieży
na korzystanie z kortu tenisowego.

Opinie uczennic i uczniów Powiatowego Zespół Szkół

Podobnie jak społeczność SP nr 4 również uczennice i uczniowie PZS
w swoich opiniach zgłaszali przede wszystkim potrzeby związane
z infrastrukturą i zapleczem materialnym oraz technicznym. Wśród działań
o charakterze „miękkim” dot. kultury w Chojnowie w opiniach uczennic
i uczniów PZS wymienić można poniższe postulaty:
- częstsza organizacja festynów,
- uzupełnienie repertuaru kina o filmy skierowane do młodzieży,
- realizacja większej liczby wydarzeń dla młodych, koncertów (np. koncerty
muzyki hip-hop),
- organizacja spektakli teatralnych,
- realizacja wystaw/ekspozycji tematycznych (np. pokój strachów, muzeum
dinozaurów, wystawa szczurów),
- wzbogacenie oferty zajęć cyklicznych o zajęcia z nauki śpiewu, zajęcia z
gry na gitarze (darmowe),
- organizacja chojnowskiego turnieju wiedzy ogólnej oraz chojnowskiego
przeglądu talentów (wzorowanego na programie „Mam talent”).

Część uczennic i uczniów zgłosiło również opinie dot. wydarzeń i zajęć
sportowych. Zdaniem niektórych osób w Chojnowie powinno być
organizowanych więcej przedsięwzięć, zawodów sportowych np. zawodów
akrobatycznych. Jedna osoba podkreśliła znaczenie prowadzenia szkolnych
drużyn siatkarskich.


