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Dzieñ Edukacji Narodowej
Oœwiatowe œwiêto celebrowali w MOKSiR pracownicy miasta i gminy 

oraz Powiatowego Zespo³u Szkó³. Czy mnie jeszcze pamiêtasz?
Takie s³owa towarzyszy³y obchodom 70.lecia Liceum

Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika.

Gimnazjum nr 2: Rekord Guinnessa w RKO
W po³owie paŸdziernika WOŒP organizuje rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji kr¹¿eniowo - oddechowej. 

VI Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ 15 urodziny £emkowskiego Zespo³u Pieœni i Tañca £astiwoczka

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Leopold Kujawa

i Henryk Wiszniewski
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Wyró¿nienie nna TTargach

Poznañskich
Podczas tegorocznej gali laureatów kon-
kursu o Puchar Recyklingu, Gimnazjum
nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojno-
wie, jako jedyne w Polsce, zosta³o nagro-
dzone w kategorii skutecznej edukacji
ekologicznej. 

Miejscem gali by³y Miêdzynarodowe
Targi Poznañskie. Organizowany od
2000 roku konkurs "Przegl¹du Komu-
nalnego" o Puchar Recyklingu, to jedyne
w Polsce przedsiêwziêcie, które w spo-
sób kompleksowy ocenia selektywn¹
zbiórkê odpadów i dzia³ania edukacyjne.
Celem konkursu jest wy³onienie i nagro-
dzenie spoœród zg³oszonych podmiotów
tych, które realizuj¹ najbardziej efekty-
wne systemy selektywnej zbiórki odpa-
dów u Ÿród³a, a tak¿e prowadz¹ ciekaw¹
i skuteczn¹ edukacjê ekologiczn¹. 

Mistrz SStrzelectwa
Micha³ P³omiñski - uczeñ 6 klasy Szko-
³y Podstawowej nr 4 - zosta³ Wicemi-
strzem Dolnego Œl¹ska w Strzelectwie
Sportowym Ch³opców Szkó³ Podstawo-
wych. Micha³ uzyska³ 93 pkt. (na 100)
tylko o 1 pkt. ust¹pi³ miejsca zwyciêzcy.
Poprawi³ tym samym o 2 pkt. ubieg³o-
roczne osi¹gniêcie Micha³a Dyrki (91
pkt. - III miejsce). Zespo³owo reprezen-
tanci szko³y zajêli (podobnie, jak w roku
ubieg³ym) VI miejsce, w stawce 27 dru¿yn.

Zmiany ggodzin 
pracy kkasy

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej informuje, ¿e od
dnia 20.10.2016r. a¿ do odwo³ania kasa
zak³adu czynna bêdzie od godziny 8.00
do 13.00 w dniach od poniedzia³ku do
pi¹tku.

Nieodp³atna 
pomoc pprawna

Mieszkañcy Powiatu Legnickiego, do 31
grudnia 2016 r. mog¹ korzystaæ z nie-
odp³atnej pomocy prawnej, udzielanej 
w dwóch punktach.
Pomoc jest udzielana zamiennie przez
adwokatów i radców prawnych wy³o-
nionych spoœród osób wskazanych przez
samorz¹dy prawnicze.
W Chojnowie tak¹ pomoc uzyskaæ
mo¿na w budynku filii Powiatowego
Urzêdu Pracy, ul. Rynek 20, I piêtro -
pok. Nr 10 w poniedzia³ki i wtorki 
w godz. 800-1200 oraz w œrody, czwartki
i pi¹tki w godz. 1100-1500.
Warunkiem otrzymania nieodp³atnej po-
mocy prawnej jest spe³nianie warunków
okreœlonych w art. 4 ustawy o nieod-
p³atnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
Pomoc ta jest udzielana osobie:
1. której w okresie 12 miesiêcy poprze-
dzaj¹cych zwrócenie siê o udzielenie
nieodp³atnej pomocy prawnej zosta³o
przyznane œwiadczenie z pomocy spo-
³ecznej na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z póŸn. zm.) i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienale¿nie pobranego œwiad-
czenia lub
2. która posiada wa¿n¹ Kartê Du¿ej Ro-
dziny, o której mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Du¿ej Ro-
dziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3. która uzyska³a zaœwiadczenie, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach bêd¹cych ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
lub
4. która posiada wa¿n¹ legitymacjê we-
terana albo legitymacjê weterana posz-
kodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
dzia³añ poza granicami pañstwa (Dz. U.
Nr 205, poz. 1203), lub

5. która nie ukoñczy³a 26 lat, lub
6. która ukoñczy³a 65 lat, lub
7. która w wyniku wyst¹pienia klêski
¿ywio³owej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalaz³a siê w sytuacji
zagro¿enia lub ponios³a straty.

Informacja ddla oosób
planuj¹cych ppodjêcie

dzia³alnoœci ggospodarczej

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza osoby bezrobotne
zarejestrowane w tutejszym Urzêdzie do
sk³adania wniosków o przyznanie œrod-
ków na podjêcie dzia³alnoœci gospodar-
czej w ramach realizowanego projektu
pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych od
30 roku ¿ycia w powiecie legnickim
(2016)". Uczestnikami projektu mog¹ byæ
osoby od 30 roku ¿ycia, które znajduj¹ siê
w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
nale¿¹ce do co najmniej jednej z poni¿-
szych grup tj. osoby po 50 roku ¿ycia,
kobiety, osoby z niepe³nosprawnoœciami,
osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posia-
daj¹ce wykszta³cenie na poziomie maksy-
malnie œrednim), osoby d³ugotrwale bez-
robotne (tj. pozostaj¹ce bez pracy nieprzer-
wanie przez okres ponad 12 miesiêcy).
Maksymalna kwota, o któr¹ mo¿na
wnioskowaæ to ok. 24.100 z³ !!!
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pra-
cownicy PUP w Legnicy Filii w Chojno-
wie w pok. nr 6. Telefonicznie pod nr
/76/ 81 88 525 wew.26. 
Wnioski s¹ dostêpne w siedzibie Filii
Chojnów oraz na stronie internetowej
www.puplegnica.pl w zak³adce: dla bez-
robotnych i poszukuj¹cych pracy - doku-
menty do pobrania.
Zapraszamy do sk³adania wniosków!
Projekt wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego
Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego 2014 - 2020

Bluesrock ww JJubilatce
Przed nami kolejny "Wieczorek Mu-
zyczny w kawiarni Jubilatka". 
W sobotê 22 paŸdziernika, wyst¹pi d³u-
go oczekiwana chojnowska formacja
Faza Bluesa. Bilety w cenie 15 z³. 
Pocz¹tek o godz. 20. Szczegó³owe infor-
macje pod nr tel: 76-818-85-61.
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Powiatowy Zespó³ Szkó³ 

w Chojnowie 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna 

w Chojnowie 
zapraszaj¹ na 

wystawê z okazji Narodowego 
Œwiêta Niepodleg³oœci

W ramach obchodzonego Tygodnia
Patriotyzmu w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie, uczniowie zapre-
zentuj¹ w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej wystawê prac pod tytu³em
"Wywalczona Niepodleg³oœæ". 
Ekspozycjê bêdzie mo¿na ogl¹daæ Ekspozycjê bêdzie mo¿na ogl¹daæ 

od 2 listopada do 23 listopada. od 2 listopada do 23 listopada. 

Oficjalne otwarcie wystawy odbêdzie
siê 7 listopada o godzinie 13.45

Serdecznie zapraszamy

Akademia Malucha
zaprasza

"Idzie lasem Pani Jesieñ" 

Miejska Biblioteka Publiczna
serdecznie zaprasza najm³odszych
mieszkañców na kolejne spotkanie
Bibliotecznej Akademii Malucha.

Tym razem dzieci spotkaj¹ siê z Pani¹
Jesieni¹, która zawita  26 paŸdziernika
o godzinie 11.00. 

Zapraszamy!

PaŸdziernik
21 paŸdziernik - Gala Kresowa - koncert (MOKSiR)
22 paŸdziernik - Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ - koncert pracowni wokalnej 

Agnieszki Justyny Szumi³o (Muzeum)
23 paŸdziernik - Jubileuszowy koncert chóru “Skoranta” (koœció³ pw. NPNMP)
paŸdziernik - Minera³y Dolnego Œl¹ska (Muzeum)
paŸdziernik - Jan Putyra. Malarstwo - rysunek; wystawa (Muzeum)

Listopad
19 listopad - wyk³ad prof. Stanis³awa Rosika dotycz¹cy Chrztu Polski (Muzeum)
23 listopad - Œwiatowy Dzieñ  Pluszowego Misia (MBP)
listopad - Minera³y Dolnego Œl¹ska (Muzeum)
listopad - Jan Putyra. Malarstwo - rysunek; wystawa (Muzeum)

Grudzieñ
17 grudzieñ , godz. 11:00 - 13:00 - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Bo¿onarodzeniowe" 
(MBP)
grudzieñ - Jarmark Gwiazdkowy
grudzieñ - "Najnowsze nabytki Muzeum Regionalnego, dary i przekazy" 

-

Kalendarz imprez w mieœcie 

MOKSiR  - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

21 paŸdziernika zapraszamy
na Galê Kresow¹, w której
zaprezentuj¹ siê:

* Polski Narodowy Zespó³ Pieœni
i Tañca LECHICI z Grodna, 
* zespó³ SWEET FOUR, 
* duet bandurzystek BliŸniaczki
* zespó³ OSTATNIE TAKIE
TRIO, 
* Ida Tamara Zagórska, 
* Barbara Twardosz-DroŸ-
dziñska, 
* Stanis³aw Górka, 
* Tomasz Kuba Koz³owski. 

Ca³oœæ poprowadzi 
Aurelia Sobczak.

Pocz¹tek - godz. 19.00. 
Wstêp wolny.

ZZZZaaaapppprrrraaaasssszzzzaaaammmmyyyy  
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44 lata temu, 27 kwietnia 1972 roku, Kart¹ praw i obo-
wi¹zków nauczyciela ustanowiono Dzieñ Nauczyciela. Dzie-
siêæ lat póŸniej, na mocy ustawy, œwiêto polskiej oœwiaty
obchodzone jest jako Dzieñ Edukacji Narodowej.

Tegoroczne chojnowskie obchody mia³y miejsce 13 paŸ-
dziernika w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji.
Dzieñ Edukacji Narodowej celebrowali tu pracownicy miasta 
i gminy oraz Powiatowego Zespo³u Szkó³. Wspólnie z nimi
w³adze trzech samorz¹dów - starosta legnicki Janina Mazur,
burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies i wójt gminy Chojnów
Andrzej Pyrz.

Tradycyjnie w ramach podziêkowania nauczycielom za ich trud
w³o¿ony w edukacjê i wychowanie, a pracownikom administra-
cyjnym za zaanga¿owanie w codzienn¹ pracê sk³adano ¿yczenia,
gratulowano wyników. Za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuñcze, w³odarze wrêczyli doroczne
wyró¿nienia. Nagrodê Burmistrza otrzymali w tym roku:
Justyna Dziubak- Sobiechowska - Szko³a Podstawowa nr 4,
Andrzej Tracz - Gimnazjum nr 1, Rados³aw Kupczyñski-
Gimnazjum nr 2, Andrzej Urban - Dyrektor Gimnazjum nr 2,
Mariusz Szklarz - Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3.

Prezentem od w³adz dla wszystkich œwiêtuj¹cych - nauczycieli,
pracowników administracji i obs³ugi oraz emerytów - by³
wspania³y wystêp znanego i lubianego aktora-kabareciarza
Andrzeja Grabowskiego. Salwy œmiechu, gromkie brawa, akty-
wny udzia³ w stand-up'ie œwiadczy³y o doskona³ej zabawie.
Dope³nieniem by³ poczêstunek w sali recitalowej MOKSiR
daj¹cy niecodzienn¹ mo¿liwoœæ towarzyskiego spotkania w tak
zacnym gronie.

eg

DDzziieeññ EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj

Owoce twórczoœci chojnowskiego ma-
larza Jana Putyry ponownie zagoœci³y 
w sali wystaw czasowych Muzeum Re-
gionalnego. Prace wyeksponowano po
ponad czterdziestoletniej przerwie, a za-
razem dziesiêæ lat po œmierci artysty.
Obecna wystawa nie jest jednak odœwie-
¿on¹ kopi¹ scenariusza sprzed lat. 
W 1975 roku ekspozycjê zdominowa³y
ciemne tony i ciê¿ka tematyka, tym ra-

zem zaprezentowano zupe³nie inne obli-
cze malarskiego talentu Putyry... 
Tu przyjdzie nam urwaæ rozpoczête zda-
nie i pozostawiæ je bez tradycyjnej krop-
ki, poniewa¿ lepszym zakoñczeniem bê-
dzie wyjœcie do muzeum i ukszta³to-
wanie w³asnej opinii na temat wystawy.
Oficjalne otwarcie ekspozycji czasowej
zatytu³owanej "Jan Putyra. Malarstwo -
rysunek" odby³o siê w pi¹tek 7 paŸdzier-

nika o godzinie 17. i zgodnie z tradycj¹
mia³o charakter otwarty dla zwiedza-
j¹cych. 
Podczas tego wydarzenia obecni byli cz³on-
kowie rodziny oraz wielu przyjació³
twórcy. By³a to zatem niepowtarzalna
okazja, aby zg³êbiæ wiedzê na temat choj-
nowskiego malarza, a tak¿e dowiedzieæ
siê nieco o jego procesie twórczym -
aspektach czêsto lekcewa¿onych w odbio-
rze sztuki. 

MG

JJJJaaaannnn  PPPPuuuuttttyyyyrrrraaaa
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Takie s³owa towarzyszy³y obchodom 70-
lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Miko³aja Kopernika w Chojnowie. Tak,
to ju¿ 70 lat… Wspomnieniom i radoœci
nie by³o koñca.

14 paŸdziernika Œwiêto Szko³y rozpo-
czê³a uroczysta akademia w MOKSiR.
By³a to tak¿e okazja do z³o¿enia serde-
cznych ¿yczeñ nauczycielom, uczniom 
i pracownikom chojnowskich szkó³ 
z okazji Œwiêta Edukacji Narodowej. 
Na uroczystoœæ przybyli nauczyciele Po-
wiatowego Zespo³u Szkó³, dawni nau-
czyciele chojnowskiego Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego, przedstawiciele w³adz po-
wiatowych, gminnych i miejskich, kura-
torium, Koœcio³a, dyrektorzy placówek
edukacyjnych i kulturalnych naszego
miasta, uczniowie i rodzice.
Akademia, przygotowana przez pani¹
Halinê Kiliœ, zabra³a wszystkich w senty-
mentaln¹ podró¿ przez czas. Wspomnie-
liœmy pocz¹tki Szko³y, od momentu jej
utworzenia w roku 1946, wzloty i upad-
ki, zawirowania, a¿ po lata obecne, do
roku 2016. Atmosferê tamtych lat przy-
wo³a³y przeboje Nataszy Zylskiej czy
zespo³u The Beatles. 
Mieliœmy tak¿e niezwyk³y zaszczyt uho-
norowania by³ych nauczycieli Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i z³o¿enia im podziê-
kowañ za wieloletni trud pedagogiczny.
To tak¿e oni - nastêpcy za³o¿ycieli LO -
budowali legendê Szko³y. Wielu z obec-
nych nauczycieli PZS, absolwentów na-
szego Liceum, z wielk¹ sympati¹ i wzru-
szeniem wita³o swoich wychowawców 
i mistrzów, maj¹c wyuczone przez nich
w³aœnie przekonanie godnego realizowa-
nia pedagogicznej sztafety pokoleñ.
Ale tak naprawdê najwiêkszych wzru-
szeñ doœwiadczyliœmy dnia nastêpnego - 
15 paŸdziernika. To w³aœnie w sobotê
przybyli na spotkanie z Liceum, a przede
wszystkim z dawn¹ klas¹ bohaterowie
tego dnia - absolwenci i nauczyciele. 
Uroczystoœci jubileuszu - o godz. 10.00 -
rozpoczê³a msza w koœciele pw. œw. Pio-
tra i Paw³a w Chojnowie, koncelebro-
wana przez ksiê¿y absolwentów i nauczy-
cieli LO. Potem nast¹pi³o ods³oniêcie
tablicy pami¹tkowej. Uroczystego aktu

dokonali pani Janina Mazur - Starosta
Powiatu Legnickiego, absolwenci - pan
prof. Zbigniew Dobrzañski oraz pan
Wojciech B¹kowski. Ksi¹dz dziekan
Marek Osmulski, tak¿e by³y nauczyciel
Liceum Ogólnokszta³c¹cego, uroczyœcie
poœwiêci³ ods³oniêt¹ tablicê. Gratula-
cjom i ¿yczeniom kolejnych jubileuszy
nie by³o koñca. Wœród licznych kwiatów
i podarunków by³ tak¿e prezent od w³adz
miasta - zestaw komputerowy, który 
z pewnoœci¹ przyda siê szkolnej spo³ecznoœci.
A potem…. powitania, ³zy radoœci, roz-
mowy… Kochane twarze przyjació³,
tak¿e tych obecnych dziœ w szkole je-
dynie na zdjêciach w kronikach szkol-
nych i klasowych. Kolejne wyprawy
przez historiê - dziêki wystawie foto-
gramów w auli Szko³y, ale tak¿e w kla-
sach lekcyjnych. Dzienniki ocen by³y
najchêtniej studiowan¹ lektur¹. Wielu
absolwentów przegl¹da³o dokumenty
szkolne wraz ze swoimi dzieæmi, czêsto
równie¿ ju¿ absolwentami naszego ko-
chanego ogólniaka. M³odsi przyprowa-
dzali pociechy, pokazywali maluchom
pami¹tki swoich szkolnych lat. Wzrusza-
j¹ce by³y to sceny. Najczêœciej s³ychaæ
by³o s³owa: A pamiêtasz…?

Barwne anegdoty, wspomnienia ze
szkolnych lat przywo³ane zosta³y tak¿e
podczas wzruszaj¹cych wyst¹pieñ prze-
mi³ych absolwentek - pani prof. Lidii Zaj-
chowskiej, pani Katarzyny Krakowskiej
oraz przes³anych ze stolicy ¿yczeñ absol-
wenta, pana Dionisa Sturisa, który z ekra-
nu w szkolnej auli pozdrowi³ nie tyko
"zjednoczonych w sympatii do choj-
nowskiego Liceum", ale tak¿e jego przy-
sz³ych absolwentów.
Wa¿nym punktem obchodów jubileuszu
Szko³y by³y ciekawie przypomniane
dzieje KSG, które w swojej prezentacji
odtworzy³ wieloletni nauczyciel choj-
nowskiego Liceum, pan Jerzy Kucharski.
I tak powoli mija³ ten dzieñ. Absolwenci
mieli tak¿e mo¿liwoœæ odwiedzin dawnej
siedziby Liceum,  przy ul. Konarskiego.
Potem - w towarzystwie dyrekcji i obec-
nych uczniów- przeszli na cmentarz, by
zapaliæ znicze na grobach nauczycieli. 
Na zakoñczenie pragniemy przywo³aæ

fragment przemowy pani Ewy Humen-
nej oraz pana Mariusza Kowalczyka -
dyrekcji PZS w Chojnowie:
Prosto z serca p³yn¹ce powitanie kieru-
jemy do Was, absolwenci i nauczyciele
Liceum sprzed lat. Cieszymy siê, ¿e przy-
jêliœcie Pañstwo nasze zaproszenie i ¿e
bêdziecie w dniu dzisiejszym z nami.
Jubileusz Szko³y jest okazj¹ do wspom-
nieñ, które, choæ minione, zawsze pozo-
staj¹ w pamiêci,. Trudno bowiem byæ
obojêtnym wobec miejsca, w którym
zostawi³o siê czêœæ ¿ycia. 
To Liceum kszta³ci³o i nadal kszta³ci
wspania³ych ludzi, wœród których s¹ pra-
cownicy wy¿szych uczelni, naukowcy,
dyrektorzy instytucji i placówek oœwia-
towych, nauczyciele, ksiê¿a, lekarze,
przedsiêbiorcy, aktorzy, prawnicy, w³a-
œciciele firm i wielu, wielu innych. 
Mamy œwiadomoœæ ogromnego, 70-let-
niego dorobku Szko³y i nieustannym dzia-
³aniem go pomna¿amy. 10 lat temu
obchodziliœmy uroczyœcie jubileusz 60-
lecia szko³y. Ju¿ wtedy liczny udzia³
absolwentów potwierdzi³, ¿e Szko³y nie
tworz¹ tylko mury. To przede wszystkim
ludzie, z którymi dzieliliœmy szkoln¹
³awê, wspomnienia szkolnych sukcesów 
i pora¿ek. To w³aœnie ludzie bêd¹ two-
rzyli atmosferê dzisiejszego spotkania po
latach. Wasza obecnoœæ dzisiaj, to powód
do ogromnej radoœci, dowód na to, ¿e
nadal ³¹cz¹ was przyjaŸñ, kole¿eñstwo,
wspólnie spêdzone chwile, wspomnienia.
Cieszymy siê obecnoœci¹ ka¿dego z was.
A dzisiejsze spotkanie po latach niech
bêdzie radosn¹, sentymentaln¹, pe³n¹
wzruszeñ podró¿¹ w przesz³oœæ.
Na zakoñczenie nie pozostaje nam nic
innego, jak powtórzyæ s³owa pani Sta-
rosty, Janiny Mazur, i ¿yczyæ sobie spot-
kania na kolejnym jubileuszu, tym razem
75-lecia. 
A wiêc… do zobaczenia!

CCCCzzzzyyyy   mmmmnnnniiii eeee   jjjj eeeesssszzzzcccczzzzeeee   ppppaaaammmmiiii êêêê ttttaaaasssszzzz????
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Tak przepiêknej artystycznie gali choj-
nowianie dawno nie widzieli. W sobotê
15 paŸdziernika w MOKSIR mia³y miej-
sce 15 urodziny £emkowskiego Zespo³u
Pieœni i Tañca "£astiwoczka" z Przem-
kowa. Kultura kresów wschodnich (dzi-
siejsza Ukraina) ju¿ na dobre zagoœci³a na
chojnowskiej ziemi. 

Imprezy tego typu fantastycznie przyjête
przez publicznoœæ, nie usz³y uwadze ani-
matorom i gospodarzom takiego folk-
loru. Dlatego po raz kolejny byliœmy
œwiadkami niezwyk³ego wydarzenia.
Przez 2 godziny ws³uchiwano siê w do-
robek artystyczny jubilatów. Nie ka¿dy
mo¿e wie, ¿e w³aœnie w tym zespole miê-
dzy innymi pierwsze artystyczne kroki
stawia³ Igor Herbut, obecnie wokalista

popularnej, rockowej grupy Lemon.
Mo¿na by³o podziwiaæ tego artystê
w³aœnie w sobotê podczas tej imprezy.
Duet konferansjerów Sandra Habura 
i Daniel Horoszczak sprawnie i dowcip-
nie wprowadza³ poszczególne etapy wy-
darzeñ na scenie. A tam, jak w kalej-
doskopie, kolejni wykonawcy przedsta-
wiali poszczególne pieœni i uk³ady ta-
neczne z ró¿nych lat dzia³alnoœci tego
zespo³u. 

Wystêpy oczarowa³y publicznoœæ. By³a
nawet odrobina rapu. Swoisty ekspery-
ment, który wcale nie skazi³ przepysznej
³emkowskiej strawy. Po uczcie dla ducha
przysz³a pora na kulinaria. W sali reci-
talowej przygotowano poczêstunek dla

goœci i widzów, gdzie dominowa³a kuchnia
³emkowska.
Podczas tego artystycznego œwiêta mo-
¿na by³o zauwa¿yæ przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych: Przemkowa, Chocia-
nowa, Polkowic, Chojnowa oraz ducho-
wieñstwa. Obecny by³ tak¿e pose³ na
Sejm Robert Kropiwnicki. 

Wierzymy, ¿e jeszcze nie raz bêdziemy
goœciæ odtwórców kultury ³emkowskiej.

pm

15 urodziny £emkowskiego Zespo³u Pieœni i Tañca £astiwoczka15 urodziny £emkowskiego Zespo³u Pieœni i Tañca £astiwoczka

Komnaty Zamku Piastów w Chojnowie po
raz szósty zosta³y wype³nione dŸwiêkami
muzyki rodem z renesansu i baroku.

W sobotê 8 paŸdziernika w muzealnej sali
im. dr Zygmunta Ry¿ewskiego zainau-
gurowano VI Chojnowsk¹ Jesieñ z Muzyk¹
Dawn¹. Goœcie w otoczeniu renesanso-
wych sgraffit wys³uchali gry oraz œpiewu
dwóch zespo³ów. Koncert rozpoczê³y Gre-
go³y z Giebu³towa, którego cz³onkowie
stanowi¹ jeden z najm³odszych w Polsce
zespo³ów muzyki dawnej. Drugi wystêp
nale¿a³ do kwartetu Tiboryus, znanego ju¿
chojnowskiej publicznoœci z ubieg³o-
rocznej edycji. 

Muzycy oczarowali s³uchaczy skocznymi
oraz radosnymi utworami, które niegdyœ
mog³yby królowaæ podczas dworskich
uczt. Okazuje siê, ¿e dŸwiêki umiejêtnie
wydobywane z replik dawnych instrumen-
tów doskonale ³agodz¹ wszelkie podra-
¿nienia duszy wywo³ywane przez po-
chmurne, jesienne wieczory. 
Drugi koncert w ramach tegorocznej edycji
“Jesieni...” odby³ siê 16 paŸdziernika w ko-
œciele pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a.

Po raz pierwszy w naszym mieœcie wyst¹-
pi³a formacja Serenissima Res Publica z Wro-
c³awia, racz¹c przyby³ych na koncert m.in.
renesansowymi utworami polskich kom-
pozytorów. Po nich zaprezentowa³o siê
doskonale znane All’Antico, czyli Zespó³
Muzyki Historycznej z³o¿ony zarówno 
z chojnowian, jak i goœci z Wroc³awia. 
W farze zabrzmia³y utwory niemieckich

kompozytorów z prze³omu renesansu i baroku.
Podziêkowania za wspania³¹, muzyczn¹
ucztê nale¿¹ siê zarówno m³odym wyko-
nawcom, jak i ks. Proboszczowi Markowi
Osmulskiemu, który z tradycyjn¹ ¿yczli-
woœci¹ zechcia³ przyj¹æ muzyków i s³u-
chaczy w murach œwi¹tyni.

W najbli¿sz¹ sobotê, czyli 22 paŸdzierni-
ka w Muzeum Regionalnym ostatni 
z serii tegorocznych koncertów. Wyst¹pi¹
uczestnicy Pracowni Wokalnej Agnieszki
Justyny Szumi³o z Chojnowa, Legnicy 
i Wroc³awia. Goœcinnie zaœpiewaj¹ ucz-
niowie Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Le-
gnicy (klasa œpiewu solowego pani A. J.
Szumi³o). Akompaniowaæ bêdzie pani
Kamila £opatka, a w programie znajd¹ siê
Pieœni i Kanony XV-XVII w. oraz Arie 
i Arietty w³oskiego Baroku. 
Pocz¹tek o godz. 17.00. Wstêp wolny.

mg,sh

VVVVIIII  CCCChhhhoooo jjjj nnnnoooowwwwsssskkkkaaaa  JJJJeeeessss iiii eeeeññññ  zzzz  MMMMuuuuzzzzyyyykkkk¹¹¹¹  DDDDaaaawwwwnnnn¹¹¹¹



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/867 7

Z cyklu - ludzie z pasj¹
W bryd¿a mo¿e graæ ka¿dy, ale nie ka¿dy
mo¿e mieniæ siê bryd¿yst¹. Ta logiczna
gra z innymi grami karcianymi ma nie-
wiele wspólnego. Jej sportowa forma wy-
maga wspó³dzia³ania z partnerem, szcze-
gólnej wnikliwoœci i logicznego wniosko-
wania. O zaletach bryd¿a d³ugo mog¹
mówiæ nasi wieloletni reprezentanci, pasjo-
naci Henryk Wiszniewski i Leopold Kujawa.

Gazeta Chojnowska - Pierwszy kontakt
z bryd¿em.
Leopold Kujawa - Mia³em wtedy 19 lat.
To by³y wczesne lata 60. ¯ycie towarzy-
skie wówczas skupia³o siê w Domu Ludo-
wym. Chodzi³o siê tam na kawê, herbatê,
spotykali siê tam tak¿e bryd¿yœci. Przygl¹-
da³em siê, jak graj¹. Zacz¹³em siêgaæ po lite-
raturê bryd¿ow¹. Kiedy szed³em do wojska
zna³em ju¿ teoriê, ale nie umia³em graæ. 
W koszarach te¿ byli gracze, ale nikt nie
chcia³ do pary ¿ó³todzioba. Znalaz³em na
to sposób. Kupi³em karty, które w jednostce
zawsze by³y towarem deficytowym. Nie
godzi³em siê na ich po¿yczanie. Jeœli ko-
ledzy chcieli graæ, musieli w pakiecie z kar-
tami braæ mnie. I tak zacz¹³em nabieraæ prak-
tyki. Po powrocie z wojska, to ja przekazy-
wa³em starszym kolegom nowe zasady.
Henryk Wiszniewski - Mnie namówi³ zna-
jomy. To by³y mniej wiêcej te same lata.
Kolega zaproponowa³ naukê, da³ ksi¹¿ki,
zaprosi³ do stolika. Wczeœniej, ju¿ od szko³y
podstawowej gra³em w szachy, podobno
by³em dobry. Bryd¿ by³ jednak czymœ zu-
pe³nie innym, ale szachowe umiejêtnoœci 
z pewnoœci¹ siê przyda³y. I tak wsi¹kn¹³em
na ponad 50 lat.

G.Ch. - Jakie zatem trzeba mieæ predys-
pozycje?
L.K. - Najwa¿niejsza jest dobra pamiêæ 
i logiczne myœlenie. Przydaje siê tak¿e
wnikliwoœæ i umiejêtnoœæ analizowania
nap³ywaj¹cych informacji.
H.W. - Z pewnoœci¹ te cechy musz¹ domi-
nowaæ. Pamiêtajmy jednak, ¿e gracze
tworz¹ dwie, rywalizuj¹ce ze sob¹ pary.
Partnerzy graj¹ na wspólny wynik. Nie
bêdzie sukcesu, jeœli ich wiedza nie jest na
podobnym poziomie, je¿eli nie ma miêdzy
nimi specyficznego porozumienia i zaufania.

L.K. - To tak, jak z ³añcuchem - jest taki mo-
cny jak mocne jest jego najs³absze ogniwo.
G.Ch. - Co pasjonuj¹cego mo¿e byæ 
w karcianej grze?
L.K. - To nie jest zwyczajna karciana gra
pani redaktor. To pojedynek intelektów. 
W trakcie meczu mo¿e zdarzyæ siê wszys-
tko, tu nie ma przewidywalnych sytuacji 
i pewnych faworytów. 
H.W. - W bryd¿u poci¹ga w³aœnie ta rywa-
lizacja na umys³y oraz nieprzewidywal-
noœæ. Je¿eli partner jest na podobnym po-
ziomie, gra jest niezwykle pasjonuj¹ca, i co
niezwykle emocjonuj¹ce, w takich okoli-
cznoœciach mo¿na ograæ nawet mistrza.

G.Ch. - Bryd¿ wymaga treningu?
L.K. - Gramy 3-4 w tygodniu. JeŸdzimy na
turnieje, spotykamy siê towarzysko i wci¹¿
siê uczymy. Ale trzeba zaznaczyæ, ¿e specy-
fik¹ tej dyscypliny jest jeszcze fakt, ¿e jako
jedn¹ z nielicznych sportowych dziedzin
mo¿na j¹ zacz¹æ i uprawiaæ w ka¿dym wieku.
H.W. - Tak, bryd¿ wymaga treningu, ci¹-
g³ego doskonalenia. To jednak przek³ada
siê nie tylko na efekty w grze, ale tak¿e na
zdrowie zawodnika. Bryd¿ bowiem to
wspania³e æwiczenie dla naszego umys³u. 

G.Ch. - Macie Panowie na swoim koncie
spektakularne sukcesy?
L.K. - Spektakularne nie, ale w domu, na
specjalnej pó³ce stoi kilka pucharów. Dla
w³aœciciela, bez wzglêdu na ich rangê, s¹
cennym trofeum.
H.W. - Rozmawiamy Pani redaktor o pasji,
tytu³y zatem nie s¹ najwa¿niejsze. Licz¹ siê
emocje, postêp i samorealizacja. Wpraw-
dzie ca³y czas pracujemy na jakiœ tytu³, bo
wiêkszoœæ rozgrywek punktowana jest w kla-
syfikacji ogólnopolskiej, ale zapewniam, ¿e
nie to jest w tym wszystkim priorytetem.

G.Ch. - Warto wiêc zachêcaæ m³odych
ludzi do tej dyscypliny?

H.W. - Podejmowaliœmy takie próby, ale
mimo pierwszego zainteresowania, zapa³
szybko mija³. Dla wspó³czesnej m³odzie¿y
argumentem "za" mo¿e byæ informacja, ¿e
bryd¿ na poziomie pierwszej ligi mo¿e przy-
nosiæ profity. Wa¿niejsze jednak jest, jak
bardzo rozwija - wykszta³ca odpornoœæ na
stres, zdolnoœæ podejmowania szybkich 
i trafnych decyzji. To, mam wra¿enie, nie-
zwykle istotne cechy dla rozpoczynaj¹cych
zawodowe kariery.
L.K. - Tak, s¹ zawodnicy, którzy z bryd¿a
¿yj¹. To jednak efekt intensywnej pracy,
zdobywania doœwiadczeñ, treningu i talentu
równie¿. W niektórych pañstwach, w szko-
³ach podstawowych tworzy siê klasy bry-
d¿owe i to procentuje niezwyk³ymi wynika-
mi w póŸniejszym wieku. U nas tego nie
ma, smuci nas fakt, ¿e nie bêdzie w naszym
mieœcie nastêpców. 

G.Ch. - Ale bryd¿ w Chojnowie jest
wci¹¿ obecny.
L.K. - O tak. Dziêki sympatii naszego bur-
mistrza mamy teraz idealne warunki do
spotkañ. Gramy regularnie, w ka¿dy czwar-
tek w Domu Schrama. Organizujemy me-
moria³ ku pamiêci naszych zmar³ych ko-
legów bryd¿ystów oraz turniej o puchar
burmistrza podczas Dni Chojnowa.
H.W - Memoria³ to nasza inicjatywa, 
w innych miastach nie robi¹ nic podobne-
go. Wyj¹tkowy turniej odbywa siê tak¿e 
w Mi³kowicach, gdzie od jakiegoœ czasu
gramy. Koniec sezonu celebrujemy tam
turniejem w sadzie. 

G.Ch. - Macie panowie bryd¿owe ma-
rzenia?
L.K. i H.W. - Naszym marzeniem jest, by
te chojnowskie bryd¿owe tradycje nie za-
nik³y. Wpisane s¹ w nasze miasto od ponad
pó³ wieku - to, jak nam siê zdaje, ju¿ nasze
dziedzictwo. Jest nas tu jeszcze kilka osób,
ale zdecydowanie brakuje m³odych pasjo-
natów. Chêtnie podzielimy siê nasz¹ wiedz¹ 
i doœwiadczeniem. 

G.Ch. - Miejmy nadziejê, ¿e znajd¹ siê
tacy, którzy doceni¹ walory sportowego
bryd¿a.
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W Chojnowie mamy kilkaset Wspólnot
Mieszkaniowych. Czêœæ nich zarz¹dzana
jest przez rodzimy ChZGKiM, czêœæ przez
administratorów zewnêtrznych, czêœæ
ciê¿ar prowadzenia nieruchomoœci przy-
jêli sami lokatorzy. Ten ostatni przy-
padek dotyczy dwuklatkowego bloku przy
ul. Witosa 4-6.
Odk¹d mieszkañcy tego budynku zdecy-
dowali siê na za³o¿enie Wspólnoty wiele
siê zmieni³o. Za spraw¹ m³odej, ener-
gicznej s¹siadki, na przestrzeni kilku lat
budynek zmieni³ siê nie do poznania. 
Pani¹ Dorotê Zatwarnick¹ s¹siedzi wy-
brali na zarz¹dcê g³ównie z powodu jej wie-
ku. Wtedy, 6 lat temu, nikt nie spodzie-
wa³ siê, ¿e to bêdzie najlepsza z mo¿li-
wych lokatorskich decyzji. 
- Zgodzi³am siê niechêtnie - opowiada
pani Dorota. - Nie mia³am ¿adnego
doœwiadczenia - zarz¹dzanie Wspólnot¹
by³o mi zupe³nie obce. Zdawa³am sobie

tak¿e sprawê, ¿e to ogromna odpo-
wiedzialnoœæ i wiele pracy. Zadecydowa³
fakt, ¿e jestem najm³odsza, no i s¹siedzi
tak bardzo namawiali. Przysta³am 
w koñcu na tê propozycjê. Zaczê³am do-
pytywaæ, szukaæ informacji w Internecie,
rozmawia³am z osobami, które maj¹ ju¿
d³ug¹ praktykê. Pomalutku proces uru-
chamiania naszej Wspólnoty posuwa³ siê
do przodu. Dziœ, zdarza siê, ¿e sama udzie-
lam porad pocz¹tkuj¹cym, ale wci¹¿ uczê
siê czegoœ nowego. Ka¿da kolejna inwe-
stycja wymaga nowej wiedzy.
Na przestrzeni kilku lat budynek na Wi-
tosa zyska³ nowe okna i drzwi na klatce

schodowej, wymieniono tu tak¿e insta-
lacjê elektryczn¹, odœwie¿ono œciany. 
W piwnicy te¿ s¹ nowe okna, wygospo-
darowano tak¿e pomieszczenie, gdzie
Wspólnota spotyka siê na zebraniach.
Wyremontowano dach, zagospodaro-
wano teren wokó³ budynku, a ostatnio
przeprowadzono termomodernizacjê. Blok
ma now¹ elewacjê, jednakowe barierki
balkonowe, jest estetyczny i piêknie wkom-
ponowany w okoliczny krajobraz.
- Okaza³o siê, ¿e to nie takie trudne - do-
daje pani Dorota. - Oczywiœcie wymaga
ogromnego zaanga¿owania, zdobywania
wiedzy, umiejêtnego korzystania z tej
wiedzy, ale ka¿dy kolejny efekt koñcowy
przynosi wiele satysfakcji. Mieszkamy
teraz w piêknym, czystym i ciep³ym bu-
dynku. Na ty³ach mamy zielone tereny
przystosowane dla dzieci i doros³ych. Nie
ukrywam, ¿e organizujemy s¹siedzkie
biesiady, s¹ te¿ czyny spo³eczne - inte-

gracja to niezwykle wa¿ny element wspól-
notowego ¿ycia. Najbli¿szy plan, to chod-
nik wokó³ budynku, potem ogrodzenie. 
I znów przede mn¹ godziny kalkulacji,
planowania, negocjacje w banku, poszu-
kiwanie wykonawcy, itp., itd… Zdarzaj¹
siê chwile, kiedy chcê zrezygnowaæ. Szybko
jednak dochodzê do wniosku, ¿e to mnie
napêdza. Ci¹g³a bieganina, mus dzia³a-
nia, zobowi¹zanie i odpowiedzialnoœæ
dodaj¹ si³, pobudzaj¹ do ci¹g³ej akty-
wnoœci.
Zarz¹dzany przez pani¹ Dorotê budynek
ma 14 mieszkañ. Nie zawsze i nie
wszyscy lokatorzy przyklaskuj¹ kon-
cepcjom m³odej s¹siadki. Jednak naj-
czêœciej okazuje siê, ¿e poparcie wiêk-
szoœci w efekcie koñcowym przypada do
gustu tak¿e tym mniej zadowolonym.
Pani¹ Dorotê szczerze podziwiamy. Ma-
my œwiadomoœæ, ¿e takich jak ona 
w naszym mieœcie jest wiêcej. Przybywa
nam te¿ Wspólnot, a to nadzieja, ¿e spra-
wy wziête we w³asne rêce szybciej i efek-
tywniej bêd¹ procentowaæ zadbanymi,
estetycznymi, barwnymi posesjami.

eg

Jak ddobrze mmieæ ss¹siada…
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Zdaje siê, ¿e informacja podana w ubie-
g³ym miesi¹cu o 5 rocznicy istnienia Gildii
Artystów Chojnowa (G.A.C) sprawi³a,
¿e na paŸdziernikowym spotkaniu frek-
wencja by³a o wiele,wiele lepsza. 
Temat przewodni w tym miesi¹cu brzmia³
"Ulubiony bohater z bajek dzieciñstwa".
Jak to jednak bywa przebieg spotkania zdo-
minowa³ harmonogram imprez kultural-
nych organizowanych przez MOKSiR. Re-
ferentem planów by³ dyrektor placówki
Stanis³aw Horodecki.

Trzeba przyznaæ, impreza goni imprezê.
O wszystkim, drodzy czytelnicy, mo¿na
ju¿ siê dowiedzieæ na stronach interne-
towych miasta. Tego jest tak du¿o, ¿e ju-
bileuszowy wernisa¿ prac G.A.C, nie
wiadomo kiedy dojdzie do skutku. Przy-
gotowania ju¿ trwaj¹. Miejmy nadziejê,
¿e w nastêpnym wydaniu "G.Ch." o da-
cie bêdzie mo¿na poinformowaæ. 
O bajkowym temacie doœæ dobitnie przy-
pomnia³a Jadzia Stopa. To osoba o niesa-
mowitej wyobraŸni i odwadze. Przebra³a
siê za postaæ z kultowej bajki o Myszce
Miki wzbudzaj¹c tym, ogólne rozwesele-
nie. Podczas tego spotkania, pojawi³a siê
tak¿e " Bajka dla doros³ych dzieci"- au-
torstwa jednego z gildian. Przeczytany
zosta³ krótki fragment, gdzie akcjê umie-
szczono w Chojnowie. W chwili obec-
nej, po wielu cennych uwagach i spostrze-
¿eniach, autor nanosi drobne poprawki 
i przeredagowania. Oficjalnie pozycja
zostanie zaprezentowana na stronie gil-
dia.chojnów.eu.
Skoro by³o to jubileuszowe spotkanie,
Stanis³awa Szulakowska zafundowa³a,
okaza³e ciasto z urodzinow¹ œwieczk¹.

"Bananowy Kopiec" (nazwa od autora)
smakowa³ wyœmienicie. 
Tamten poniedzia³ek to by³a tak¿e rocz-
nica przyznania Wis³awie Szymborskiej,
Nagrody Nobla. Z tej okazji przeczytany
zosta³ wiersz noblistki "Nic dwa razy".
Potem mo¿na by³o porównaæ poezje au-
torstwa pañ Aliny Szury i Danuty Schme-
ling. 

Przed nami teraz jubileuszowy wernisa¿
prac Gildii Artysów Chojnowa.
Wystawa bêdzie ogólnie dostêpna w holu
MOKSiR. Dla wiêkszoœci z nas bêdzie to
niezwyk³e prze¿ycie. 
Nastêpne spotkanie zaplanowane jest na
7 listopada (poniedzia³ek) o godz. 18.
Oczywiœcie w "KuŸni Talentów".
Wiêcej na www.gildia.chojnow.eu.

pm

PaŸdziernikowa GGildia

16 paŸdziernika obchodziliœmy Euro-

pejski Dzieñ Przywracania Czynnoœci

Serca i z tej okazji co roku w po³owie paŸ-

dziernika WOŒP organizuje rekord 

w jednoczesnym prowadzeniu resuscy-

tacji kr¹¿eniowo-oddechowej przez jak

najwiêksz¹ iloœæ osób. Celem tej akcji

jest promowanie w ca³ej Polsce nauki

pierwszej pomocy. 

W 2013 roku zosta³ ustanowiony rekord

w jednoczesnym prowadzeniu resuscy-

tacji kr¹¿eniowo-oddechowej, w której

udzia³ wziê³o 83 111 osób z 1132 insty-

tucji! W 2015 roku uda³o siê go pobiæ -

92 049 osobami z 980 instytucji . W tym

roku udzia³ zg³osi³o 881 szkó³ i instytucji.

17.10. 2016r. Gimnazjum nr 2 i. M. Ko-

pernika w Chojnowie równie¿ przyst¹-

pi³o do próby pobicia Rekordu Guinne-

ssa w RKO. W godz. 1200 - 1235 ucznio-

wie naszej szko³y wziêli udzia³ w lekcji

na temat resuscytacji kr¹¿eniowo-odde-

chowej wys³uchali instrukta¿u, a potem

æwiczyli masa¿ serca i sztuczne oddycha-

nie na fantomach. 

W ca³ej akcji wziê³o udzia³ 48 osób (ucznio-

wie i instruktorzy). Mamy nadziejê, ¿e

przyczynimy siê do pobicia tegorocznego

rekordu.

Serdeczne podziêkowania dla osób, które
pomog³y w przeprowadzeniu akcji: p. Gra-
¿yny Mazur, p. Aleksandry Chrz¹szcz, 
p. Bo¿eny Paw³owskiej, p. Joanny Hof-
fman, p. Joanny Wac³awek i p. Stani-
s³awa Horodeckiego.

gim2
Filmy z próby bicia rekordu:

https://youtu.be/6XsmziuE8u0

https://www.youtube.com/watch?v=n_H

gTuRUIeE

Rekord Guinnessa w RKO
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SP4 og³oszona mianem
Szko³y z Klas¹!

Rok szkolny 2015/2016 obfitowa³ w na-
szej szkole w rozmaite dzia³ania zwi¹-
zane z edukacj¹ medialn¹, w tym umie-
jêtnoœci bezpiecznego i racjonalnego ko-
rzystania z zasobów internetowych, w ra-
mach programu edukacyjnego Szko³a 
z Klas¹ 2.0, pod honorowym patronatem
Minister Edukacji Narodowej. Ju¿ po raz
drugi SP4 otrzyma³a certyfikat Szko³y 
z Klas¹, pod okiem niezawodnego koor-
dynatora p. Justyny Dziubak-Sobiechow-
skiej. Dodatkowo za dobre praktyki, czyli
szereg œwietnie wykonanych zadañ przewi-
dzianych przez program edukacyjny, zo-
staliœmy uhonorowani tytu³em Szko³y
Eksperckiej! Zaszczytny tytu³ przyniós³
nam ogromn¹ radoœæ, podobnie jak œwia-
domoœæ, ¿e dziêki uczestnictwu w pro-
gramie nasi uczniowie wyposa¿eni s¹ 
w cenn¹ wiedzê i umiejêtnoœci na miarê
ma³ych ekspertów.

Laury w Mistrzostwach Powiatu
Legnickiego w Warcabach

Klasycznych!

Grupa uczniów ze szkolnego Ko³a Warca-
bowego prowadzonego przez p. Bo¿enê
Szarek nie mia³a sobie równych podczas
Mistrzostw Powiatu Legnickiego w War-
cabach Klasycznych, które odby³y siê 
w Goliszowie 24 wrzeœnia. Wed³ug na-
szych graczy dobra taktyka, zmyœlne, ale
szybkie ruchy oraz odrobina sprytu to
recepta na sukces. Bior¹c pod uwagê
wyniki, wniosek nasuwa siê jeden - tê
receptê zna³ chyba ka¿dy z nich! W kate-
gorii "Orlik" wœród dziewcz¹t II miejsce
zajê³a Julia Grzech, zaœ ch³opcy upla-
sowali siê na czterech pierwszych miej-
cach w nastêpuj¹cej kolejnoœci - Micha³
Jankowski, Micha³ Gugul, Piotr Kula-
wiak i Przemys³aw Karnacz. 
W kategorii "M³odzik" na reprezentantki
SP4 nie by³o mocnych. I miejsce zajê³a
Anna Tersa, II miejsce nale¿a³o do
Wiktorii Rybczyñskiej, a trzecie do
Julii Wiœniewskiej. W tej samej kate-

gorii wœród ch³opców II miejsce wywal-
czy³ Jakub Ka³wak, zaœ trzecie Marcel
Bijak. Wszyscy zawodnicy otrzymali
medale. Zwyciêzcy mistrzostw mog¹
pochwaliæ siê równie¿ pucharami i na-
grodami rzeczowymi. 

Niebywa³e wyniki naszych zawodników
zagwarantowa³y im prawo startu w eli-
minacjach strefowych w Warcabach 100-
polowych. 
Zawodnicy SP4 bêd¹ reprezentowaæ po-
wiat legnicki!

Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska 
w Kolarstwie Górskim MTB

Ju¿ po raz kolejny SP4 wraz ze Szkol-
nym Zwi¹zkiem Sportowym we Wroc³a-
wiu oraz klubem "Oriens" zajê³a siê orga-
nizacj¹ Mistrzostw Dolnego Œl¹ska Dziew-
cz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 
w Kolarstwie Górskim MTB. Mimo moc-
no niesprzyjaj¹cej aury pogodowej udzia³
w zawodach wziê³a rekordowa liczba
uczestników, bo a¿ 246 z 83 szkó³!
Zawodnikom nie straszna by³a ani z³a
pogoda ani jakakolwiek przeszkoda na
drodze. Wœród "nieustraszonych" zna-
leŸli siê równie¿ reprezentanci naszej
szko³y, którzy poradzili sobie znakomi-
cie, zwa¿ywszy na panuj¹ce warunki 
i liczbê zawodników. W kategorii klas III
i IV Alan Sobczak zaj¹³ VI miejsce, zaœ
Mi³osz Pu³ka XX miejsce. W klasyfika-
cji dru¿ynowej ch³opcy zajêli IX miejsce
na 24 zespo³y. Mistrzostwa nie mog³yby
siê odbyæ, gdyby nie hojnoœæ i bezintere-
sownoœæ wielu osób i firm. 
G³ównym sponsorem MTB by³a firma
rowerowa TREK Bontrager, która ufun-
dowa³a nagrody rzeczowe takie jak kas-
ki, pompki, bidony, lampki i koszulki.
Wœród innych sponsorów, którzy wspo-
mogli organizacjê mistrzostw wymienia
siê firmê OVB p. Karoliny Koz³owskiej
oraz PHU Mlr-MaX p. Miros³awa Bie-
liñskiego. Puchary dla najlepszych za-

wodników ufundowa³ Burmistrz Miasta
Chojnowa, zaœ medale i dyplomy Szkolny
Zwi¹zek Sportowy. Nagrody zdobywane
w drodze losowania sfinansowali spon-
sorzy: Decathlon, Atak Sport, Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Legnicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A,
KGHM Polska MiedŸ, Bieg Wulkanów.

Z serii przezorny zawsze ubezpieczony
- przedstawienia profilaktyczne

7 paŸdziernika br. odby³y siê spektakle
profilaktyczne przygotowane przez grupê
teatraln¹ "Inspiracja" z Krakowa zapro-
szon¹ przez szkolnego pedagoga p. Mariê
Purê. Klasy III i IV mia³y przyjemnoœæ
ogl¹dania przedstawienia pt. "W krainie
bajtów", bêd¹cego satyryczn¹ opowieœ-
ci¹ o zagro¿eniach wynikaj¹cych z uza-
le¿nienia m³odych osób od telewizji, in-
ternetu i gier komputerowych. Klasy V 
i VI zosta³y bli¿ej zapoznane z tematyk¹
cyberagresji poprzez spektakl "Wyjœæ
poza schemat". Wizualny przekaz w po-
³¹czeniu z zabaw¹ i rozmow¹ okaza³y siê
najlepsz¹ metod¹ uœwiadomienia ucz-
niom, jak wielk¹ krzywdê mo¿na wy-
rz¹dziæ zarówno sobie, jak i innym nadu-
¿ywaj¹c oraz nieodpowiedzialnie korzys-
taj¹c z internetu. 

Pchli targ, czyli jak tanio kupiæ
i sprzedaæ "w cenie"…

Umiejêtnoœæ gospodarowania pieniêdz-
mi, oszczêdzania oraz targowania jest
przydatna nie tylko w œwiecie doros³ych.
Nasi uczniowie maj¹ okazjê wykazaæ siê
takimi predyspozycjami b¹dŸ uczyæ siê
ich podczas comiesiêcznego "pchlego
targu" organizowanego przez opiekunki
SKO w naszej szkole panie E. Rusieck¹
oraz U. Suchodolsk¹. Zakupiæ w korzyst-
nych cenach mo¿na najró¿niejsze towary
m.in. zabawki, ciasteczka, a nawet kolo-
rowe galaretki. Dzieciêce zaanga¿owa-
nie, uœmiech wywo³any udan¹ transakcj¹
lub wymian¹ i niebanalne negocjacje two-
rz¹ niezwyk³¹ atmosferê oraz bezcenne
widoki. 

nh

SP 4 news
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... czyli jak wspieraæ dziecko z wad¹
wzroku lub s³abo widz¹ce.
Rozeœmiane buzie dzieci z okularkami
na zadartych noskach… powa¿ne spoj-
rzenia nastolatków ukryte za szk³ami w so-
lidnych oprawach… Widok znajomy,
lecz nie zawsze widoczne s¹ problemy
dzieci zmagaj¹cych siê ze s³abszym spo-
strzeganiem wzrokowym otaczaj¹cego
ich œwiata.
Trudno to sobie wyobraziæ, jak wada
wzroku mo¿e utrudniæ start szkolny
dziecka, a w klasach starszych nabywa-
nie wiedzy z ró¿nych przedmiotów.
Nasze dzieci czêsto same rozpoznaj¹
swoje dolegliwoœci. Warto pos³uchaæ, co
one mówi¹ o swoim wzroku.
Jako rodzice (dziadkowie, opiekunowie)
b¹dŸmy uwa¿nymi obserwatorami na-
szych pociech. Zwróæmy uwagê, czy
dziecko nie przybli¿a za bardzo ekranu
smartfona do oczu, czy nie patrzy ze zbyt
bliskiej (lub zbyt dalekiej) odleg³oœci 
w monitor komputera. Spójrzmy równie¿
na sposób trzymania ksi¹¿ki podczas
czytania (zbyt blisko lub zbyt daleko, 
a nawet ukoœnie). Popatrzmy, czy nie za
nisko pochyla g³owê nad zeszytem pod-
czas pisania. 
Lepiej zapobiegaæ wyst¹pieniu wad
wzroku, ni¿ póŸniej zmagaæ siê z ich ko-
rygowaniem.
W wykryciu wiêkszych wad wzroku mo-
g¹ pomóc przesiewowe badania wzroku,

które bywaj¹ przeprowadzane na terenie
szkó³. Jednak najlepiej udaæ siê do leka-
rza okulisty.
Dziecko z wad¹ wzroku - na ogó³ dobrze
radzi sobie ze spostrzeganiem liter, osób
i przedmiotów pod warunkiem noszenia
okularów korekcyjnych.  
Dziecko s³abo widz¹ce - pomimo stoso-
wania szkie³ korekcyjnych nie zawsze
ostro i dok³adnie widzi otaczaj¹cy go
œwiat. Jednak jest w stanie rozpoznaæ
otaczaj¹ce go osoby i przedmioty, jak
równie¿ czytaæ i pisaæ.
Jak wspieraæ dzieci z wad¹ wzroku i s³a-
bo widz¹ce?
* Po pierwsze stosujmy w praktyce indy-
widualne zalecenia lekarza okulisty, np.
noszenie szkie³ korekcyjnych, æwiczenia
oczu, za¿ywanie lekarstw, wizyty kon-
trolne itp. 
* Wzmacniajmy samopoczucie naszego
dziecka poprzez pochwa³ê jego wygl¹du
w okularach.
* Dbajmy o w³aœciwe oœwietlenie miejs-
ca nauki dziecka: Ÿród³o œwiat³a powinno
znajdowaæ siê z lewej strony biurka dzie-
ci praworêcznych, natomiast z prawej
strony dla dzieci leworêcznych.
(Dok³adniej sposób oœwietlania miejsca
pracy dziecka mo¿e okreœliæ lekarz oku-
lista).
* Okreœlajmy granice czasowe w korzys-
taniu przez dziecko ze smartfona, laptopa,
komputera i innych urz¹dzeñ elektronicznych.

* Podczas korzystania z komputera
dziecko mo¿e - w zale¿noœci od potrzeby
- korzystaæ z programu powiêkszaj¹cego
druk na ekranie lub syntezatora mowy.
* Je¿eli jest taka potrzeba, warto zaopa-
trzyæ dziecko w lupê, lunetkê lub inne
urz¹dzenia. 
* Wa¿ne jest poinformowanie nauczy-
ciela o problemie dziecka.
* B¹dŸmy czujni na skargi dziecka doty-
cz¹ce jego/jej wzroku i zdrowia w ogól-
noœci. Istotne jest powa¿ne ich trakto-
wanie.
Osobiœcie znam dziecko, które od naj-
m³odszych lat skar¿y³o siê rodzicom, ¿e
niewyraŸnie widzi litery i przedmioty, 
a oni niestety zlekcewa¿yli to mówi¹c: 
“wydaje ci siê, bo mo¿esz czytaæ”.   
Dopiero w wieku nastoletnim ch³opak
maj¹cy problemy ze wzrokiem sam uda³
siê do okulisty, który stwierdzi³ doœæ
du¿¹ wadê w jednym oku. 
* Pamiêtajmy o kontrolnych badaniach
wzroku naszych ukochanych "okular-
ników" i… nas samych. 

El¿bieta Prociów-Miko³ajczak
pedagog w PPPP w Chojnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

MMóójj   kkoocchhaannyy  ookkuullaarrnniikk.. .. ..

W czerwcu ubieg³ego roku Chojnowskie
Stowarzyszenie Miast Partnerskich uro-
czyœcie obchodzi³o 10-t¹ rocznicê swojej
dzia³alnoœci i partnerstwa miast. W uro-
czystoœci wziê³y udzia³ delegacje z naszych
miast partnerskich: niemieckiego Egel-
sbach i francuskiego Commentry. W tym
roku w czerwcu goœciliœmy przez piêæ
dni mieszkañców Egelsbach, w przy-
sz³ym oczekujemy na wizytê mieszkañ-
ców Commentry i jedziemy z kolejn¹
wizyt¹ do Niemiec. 

Trwaj¹ce od 11. lat partnerstwo zmieni³o
w istotny sposób wzajemne relacje miê-
dzy Polakami, Niemcami i Francuzami.
Podczas licznych spotkañ mogliœmy ob-
serwowaæ nasze codzienne ¿ycie, zdo-
bywaæ nowe doœwiadczenia, poznawaæ
ich kulturê i mentalnoœæ, uczyæ siê tole-
rancji oraz wyzbywaæ uprzedzeñ i stere-
otypów. Najczêœciej spotykaliœmy siê 
z partnerami z Niemiec (jest po prostu
bli¿ej). Ile¿ razem prze¿yliœmy! Wy-
cieczki, spotkania - a nawet pomoc cha-
rytatywna. Niemcy byli u nas piêæ razy, my
w Niemczech cztery (w sierpniu jedzie-
my z V. wizyt¹). Wspólnie zwiedziliœ-
my wiele miejsc na Dolnym Œl¹sku:
miêdzy innymi Wroc³aw, Ksi¹¿, Legnicê,
Lubi¹¿, Boles³awiec, Z³otoryjê. W Niem-
czech odwiedziliœmy Hesjê i Nadreniê-
Palatynat. Byliœmy w Speyer (Spi¿), Mo-
guncji, Heilderbergu (jest tu najstarszy uni-
wersytet w Niemczech i jeden z najstarszych
w Europie), Wiesbaden i wiele innych miejsc.
Prze¿yliœmy mnóstwo wspania³ych chwil

i nawi¹zaliœmy wiele trwa³ych przyjaŸni.
Mieszkaj¹c w ich domach mogliœmy poznaæ
ich ¿ycie codzienne, a oni bêd¹c u nas -
nasze. Bariera jêzykowa nie jest dla nas
problemem.
We wrzeœniu Chojnów zawar³ now¹ umo-
wê partnersk¹ z czeskim miastem Mni-
chovo Hradiste. Myœlê, ¿e równie¿ to par-
tnerstwo bêdzie siê wspaniale rozwijaæ -
ma³a odleg³oœæ jest tu du¿¹ zalet¹.
Cz³onkowie stowarzyszenia spotykaj¹ siê
w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca 
w miejskiej bibliotece. W trakcie spotkañ
poznajemy miasta partnerskie - ich roz-
wój, historiê, kulturê, mieszkañców i ich
zwyczaje, legendy i podania z nimi zwi¹-
zane.
Nasze stowarzyszenie jest stowarzysze-
niem otwartym. Je¿eli uwa¿asz Szanow-
ny Czytelniku, ¿e to, co robimy mo¿e Ciê
zainteresowaæ - zapraszamy.

El¿bieta K³apciñska
Prezes ChSPMP

Jak ten czas leci
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Ka¿dy z nas ma wspomnienia, które s¹
dla niego wa¿ne i dlatego przechowuje je
w pamiêci, jak drogocenny skarb. Dla
mnie takim cennym wspomnieniem jest
Literacki Woodstock.

Wroc³aw pe³ni w tym roku rolê Euro-
pejskiej Stolicy Kultury i Œwiatowej Sto-
licy Ksi¹¿ki UNESCO.
Od 27 lipca do 31 lipca sta³ siê tak¿e miej-
scem obchodów jubileuszu 10-lecia dzia-
³alnoœci Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki.
Organizatorami tego wielkiego przed-
siêwziêcia by³ Instytut Ksi¹¿ki z Kra-
kowa i Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wroc³a-
wiu. W jednym miejscu uda³o siê zgro-
madziæ ponad 800 cz³onków DKK - mo-
deratorów i klubowiczów - z ca³ej Polski.
Dodam, ¿e wed³ug najnowszych danych
w naszym kraju dzia³a ponad tysi¹c klu-
bów, z tego na Dolnym Œl¹sku a¿ 140.
Natomiast ludzi ksi¹¿ki zaanga¿owanych
w DKK jest tylu, ¿e mogliby utworzyæ
ma³e miasto, bo oko³o dziesiêciu tysiêcy.
Na to kulturalne wydarzenie z chojnow-
skiego klubu DKK wyjecha³a reprezen-
tacja w sk³adzie: Barbara Ku³acz – klu-
bowiczka i moderator, czyli ja - Anna
Kopyra. 

Program Ogólnopolskiego Zlotu Cz³on-
ków DKK by³ przebogaty. Przez te kilka
dni mia³yœmy mo¿liwoœæ wys³uchania
ciekawych wyk³adów, mog³yœmy spot-
kaæ siê z ludŸmi literatury i stan¹æ oko 
w oko z ulubionymi pisarzami.
Nasze intensywne spotkania z literatur¹
rozpoczyna³y siê warsztatami œpiewu,
czyli nauk¹ Hymnu Ksi¹¿ki, którego tek-
stem jest wiersz „W³osek poety” Ta-
deusza Ró¿ewicza, a muzykê skompo-
nowa³ Jan Kanty Pawluœkiewicz.
Nastêpnie odbywa³y siê prelekcje. 
W czwartek, 28 lipca, s³ucha³yœmy wy-
k³adów Szymona Kloski i Magdy Pie-
karskiej. Jeden dotyczy³ literatury czy-

tanej przez m³odzie¿, a drugi nowych
trendów w literaturze polskiej.
Wieczorem, tego samego dnia, uczest-
niczy³yœmy w Gali Dyskusyjnych Klu-
bów Ksi¹¿ki. Podczas gali wrêczone zos-
ta³y nagrody DKK dla najbardziej po-
czytnych autorów. W dziedzinie literatu-
ry piêknej to zaszczytne wyró¿nienie
przyznano ex aequo Jackowi Dehnelowi
i Wies³awowi Myœliwskiemu, a w litera-
turze faktu – Jackowi Hugo-Baderowi.
Natomiast wœród autorów ksi¹¿ek dla
dzieci i m³odzie¿y najwiêksz¹ poczy-
tnoœci¹ cieszy³a siê Barbara Kosmowska
i to ona otrzyma³a nagrodê. 
W drugiej czêœci gali odby³o siê spotka-
nie z hiszpañsk¹ powieœciopisark¹ Ros¹
Montero, autork¹ takich ksi¹¿ek jak m.in.:
„Córka kanibala”, „Jak ocaliæ œwiat” czy
„St¹d do Tartaru”. Galê zakoñczy³ kon-
cert grupy „Pablopavo i Ludziki”, przy
którym wszyscy wspaniale siê bawili. 
W pi¹tek, od rana a¿ do wieczora, uczes-
tniczy³yœmy w wybranych przez siebie
wyk³adach. Poczu³yœmy siê „Si³aczka-
mi” dziêki Magdalenie Tullii i Sylwii
Chutnik. Podró¿owa³yœmy po literaturze
afrykañskiej z Ma³gorzat¹ Szczurek 
i s³ucha³yœmy, co w literaturze Europy
Zachodniej piszczy z Marcinem Sen-
deckim. I tylko, jak wszyscy uczestnicy
zlotu, zazdroœci³yœmy Hermionie Gran-
ger, bohaterce „Harrego Pottera”, urz¹-
dzenia, dziêki któremu mog³a byæ ona 
w kilku miejscach jednoczeœnie, bo wy-
k³adów, do wyboru, by³o a¿ 16.
Wieczorem natomiast odby³o siê spot-
kanie ze znanymi autorami: Ildefonso
Falconesem i Olg¹ Tokarczuk. 
A w sobotnie po³udnie, na wroc³awskim
Rynku, zabrzmia³ w naszym wykonaniu
- po raz pierwszy - ogólnoœwiatowy Hymn
Ksi¹¿ki. Od tej pory, ju¿ na zawsze, bê-
dzie œpiewany we wszystkich przysz³ych
Stolicach Ksi¹¿ki. 
Zaraz po jego odœpiewaniu mia³yœmy
spotkanie autorskie z Danut¹ Wa³ês¹. 

I znów popo³udniu, z zapa³em, uczest-
niczy³yœmy ju¿ w ostatnich, zlotowych
prelekcjach. 
Rano w niedzielê nast¹pi³ powrót wszys-
tkich klubowiczów do domu. 

Przez te kilka dni nie tylko mo¿na by³o
wys³uchaæ wyst¹pieñ znanych osobistoœ-
ci zwi¹zanych z literatur¹, ale tak¿e uzu-
pe³niæ swoje prywatne ksiêgozbiory i za-
polowaæ na autografy (zdoby³am ich kil-
ka). To tak¿e by³ czas na zawieranie no-
wych znajomoœci, czas na wymianê doœ-
wiadczeñ, czas na rozmowy o swoich
ulubionych ksi¹¿kach i autorach. 
A poniewa¿ by³ to Woodstock, wszystko
odbywa³o siê na dworze albo w odkry-
tych pawilonach. Kto chcia³ móg³ tak¿e
w przerwach skorzystaæ ze s³onecznej
pogody i poopalaæ siê na wygodnych le-
¿akach. Wszystkie imprezy odbywa³y siê
na terenie Wy¿szej Szko³y Oficerskiej
Wojsk L¹dowych im. gen. Tadeusza
Koœciuszki, która nie tylko u¿yczy³a nam
miejsca, ale tak¿e bardzo dobrze nas kar-
mi³a. 
Jesteœmy bardzo wdziêczne organizato-
rom tej wspania³ej imprezy, którzy nie
tylko dostarczyli nam niezapomnianych
chwil, ale przywieŸli i odwieŸli ka¿dego
klubowicza do domu.
Humor wszystkim dopisywa³ od rana a¿
do wieczora, kiedy wracaliœmy syci wra-
¿eñ do akademików, gdzie nocowaliœmy.
S³owo „zmêczenie” nie istnia³o w naszych
zlotowych s³ownikach. I tylko ¿al by³o
nam rozstawaæ  siê z Wroc³awiem i z no-
wo poznanymi kolegami i kole¿ankami.
Chcieliœmy aby zlot trwa³ i trwa³.
Mamy cich¹ nadziejê, ¿e za parê lat, na
15. lecie DKK, bêdziemy uczestniczyæ 
w równie wspania³ym zjeŸdzie ludzi
ksi¹¿ki.

Anna Kopyra
moderator DKK £GARZ i MDKK

przy MBP w Chojnowie

Literacki Woodstock 
czyli niezapomniany Ogólnopolski Zlot Ludzi Ksi¹¿ki we Wroc³awiu 
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Mimo wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cych wa-
runków pogodowych odby³a XVII edy-
cja Mistrzostw Dolnego Œl¹ska Dziew-
cz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.
£¹cznie wystartowa³a rekordowa liczba
uczestników, tj. 246 z 82 dolnoœl¹skich
szkó³. Zawody ukoñczy³o 213 kolarzy
(obowi¹zywa³ przepis, ¿e zawodnik
zdublowany schodzi z trasy). Aren¹ za-
wodów by³ Park Piastowski.
Organizatorzy: SP 4 Chojnów; Urz¹d
Miejski Chojnów; Szkolny Zwi¹zek
Sportowy "Dolny Œl¹sk"; UKKS "Oriens
MTB" Chojnów. 

Wyniki zawodów - indywidualne:
SZKO£Y PODSTAWOWE

DZIEWCZÊTA 
- rocznik 2006/2007
1. Szewczyk Livia - SP 118 Wroc³aw
2. Matu³a Alicja - SP 2 Nowa Ruda
3. Kula Weronika - SP Wambierzyce
- rocznik 2004/2005
1. Grzegorzewska Natalia - SP Krosnowice
2. Legieæ Julia - SP 7 Nowa Ruda
3. Urbañska Izabela - SP Wilków k. G³o-
gowa.

SZKO£Y GIMNAZJALNE
DZIEWCZÊTA 
- rocznik 2002/2003
1. Fija³kowska Hanna - GM Primus
Wroc³aw
2. Bernaczek Paula - PGM Przy³êk
3. Bielecka Dorota - GM Jedlina Zdrój
4. Ma³ek Anita - GM 2 Chojnów
- rocznik 2001
1. Gawroñska Wiktoria - ZS Stare Boga-
czowice
2. Pastuszek Kamila - GM 1 Jaworzyna Œl.
3. Bielecka Dorota - GM Jedlina Zdrój
3. £êtowska Daria - GGM Przedmoœcie
4. Szewczyk Anna - GM 1 Chojnów

SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
DZIEWCZÊTA - rocznik 1997 i m³odsze
1. Tonder Sara - ZSP Œwidnica
2. Ga³as Alicja - GM 1 Œwidnica
3. Dominik Katarzyna - PCKZiU Jawor

SZKO£Y PODSTAWOWE
CH£OPCY 
- rocznik 2006/2007
1. Legieæ Miko³aj - SP 7 Nowa Ruda
2. Je¿ewski Konrad - SP Mi³kowice

3. Szkud³apski Patryk - SP 7 Nowa Ruda
6. Alan Sobczak - SP 4 Chojnów 
8. Jaros³awski Arkadiusz - SP 3 Chojnów
20. Pu³ka Mi³osz - SP 4 Chojnów
- rocznik 2004/2005
1. Basiñsk Aleksander - SP 45 Wroc³aw
2. Czekaj Oskar - SP Przedmoœcie
3. Muryj Antoni - SP 7 Nowa Ruda

SZKO£Y GIMNAZJALNE
CH£OPCY
- rocznik 2002/2003
1. WoŸniak  Karol - ZS 1 Wa³brzych
2. Waraczewski Wiktor - PGM Przy³êk
3. Brzóska Filip - GM 2 Nowa Ruda
roczznik 2001
1. Jaskot Micha³ - GM 1 Polkowice
2. Kopiwoda Dominik - ZS Stare Boga-
czowice
3. Sazanowicz Adam - ZS Stare Boga-
czowice
- rocznik 2000
1. Dec Krystian - ZSP Œwidnica
2. Bieliñski Jakub - TO Œwidnica
3. ¯uraw Jakub - ZSB-E Œwidnica
- rocznik 1997 i m³odsi
1. Bartolewski Emil - KLO Legnica
2. Jaskórzyñski Jakub - KLO Legnica
3. Karpiñski Marcin - KLO Legnica

Wyniki zawodów - dru¿ynowe:
DZIEWCZÊTA SZKO£Y 

PODSTAWOWE
1. ZS 3 Lubin - 198 pkt.
2. SP Wilków k. G³ogowa - 171 pkt.
3. ZS Stare Bogaczowice - 157 pkt.

DZIEWCZÊTA SZKO£Y 
GIMNAZJALNE

1. ZS Stare Bogaczowice - 292 pkt. 
2. PGM Przy³ek  - 185 pkt.
3. GM Wiadrów - 177 pkt.
4. GM 2 Chojnów - 167 pkt.
6. GM 1 Chojnów - 90 pkt.

DZIEWCZÊTA SZKO£Y 
PONADGIMNAZJALNE

1. PCKZiU Jawor - 180 pkt.
2. ZSP Œwidnica - 50 pkt.
3. GM 1 Œwidnica - 49 pkt.
CH£OPCY SZKO£Y PODSTAWOWE
1. SP 7 Nowa Ruda - 300 pkt.
2. SP Wilków k. G³ogowa - 246 pkt.
3. SP Przedmoœcie - 188 pkt.
9. SP 4 Chojnów - 76 pkt.
18. SP 3 Chojnów - 43 pkt.
CH£OPCY SZKO£Y GIMNAZALNE
1. ZS Stare Bogaczowice - 292 pkt.
2. PGM Przy³êk - 185 pkt.
3. GM Wiadrów - 177 pkt.
4. GM 2 Chojnów - 167 pkt.
6. GM 1 Chojnów - 90 pkt.

CH£OPCY SZKO£Y 
PONADGIMNAZJALNE

1. I LO Lubin - 218 pkt.
2. ZSOiZ Gryfów Œl¹ski - 215 pkt.
3. ZSS Legnica - 159 pkt. 

Uczestnicy zajmuj¹cy miejsca I - III 
w klasyfikacji indywidualnej otrzymali
pami¹tkowe puchary ufundowane przez
Burmistrza Miasta Pana Jana Serkiesa,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Za miejsca IV - VI zawodnikom wrê-
czono nagrody rzeczowe i dyplomy. 
W klasyfikacji dru¿ynowej puchary oraz
medale za miejsca I - III ufundowa³
Szkolny Zwi¹zek Sportowy "Dolny
Œl¹sk". Odby³a siê równie¿ loteria na-
gród wœród, których znalaz³y siê 2 ro-
wery górskie!

am

Kolarskie Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska

W tym miejscu organizatorzy serde-
cznie dziêkuj¹ za pomoc Panu Bur-
mistrzowi Miasta, chojnowskim poli-
cjantom, stra¿akom z JRG3 Chojnów,
Panu Arturowi Krakowskiemu i pod-
leg³ym mu s³u¿bom, Panu Jackowi
Chopkowiczowi i Pani Gra¿ynie Ma-
zur za opiekê medyczn¹, Pani Bonie
Szaban i uczniom Gimnazjum nr 1 za
zabezpieczenie trasy, Panom: Stani-
s³awowi Rokusowi, Jerzemu Turow-
skiemu, Waldemarowi £ysyganiczowi,
Januszowi Jasiñskiemu z UKKS
"Oriens MTB" za wsparcie logistyczne
i pomoc w przygotowaniu trasy oraz
materia³ów promocyjnych, jak równie¿
rodzicom bior¹cym udzia³ w pracach
przy trasie, Dyrekcji SP 4 Chojnów 
w osobach Pani Beaty Miler-Kornickiej
i Pani Anny Denisiak, nauczycielom 
i pracownikom obs³ugi oraz  kuchni,
obs³udze nag³oœnienia z MOKSiR,
Panu Andrzejowi Matuszewskiemu za
organizacjê od strony sportowej.

Podziêkowania kierujemy równie¿ pod
adresem sponsorów nagród: TREK
Bicycle Corporation Ltd. /serwis i na-
grody rzeczowe/; MARMIX; OVB -
Karolina Koz³owska; DECATHLON
Legnica; Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna /rowery górskie/; Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie; Atak Sport
Jelenia Góra; Bieg Wulkanów Z³otoryja;
BIG FORM Chojnów.
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Og³oszenia drobne
DDoommuu mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee

Sprzedam dom o pow. oko³o 180m2 na
dzia³ce 0,53 a. - Michów. 
Wiadomoœæ: tel. 794-908-509.

Sprzedam dom w stanie surowym: Kolo-
nia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.

Do sprzedania domy piêtrowe w zabu-
dowie szeregowej o pow. 140m2 z gara-
¿ami, na dzia³kach ok. 4 arów. Parter:
klatka schodowa - schody zabiegowe, ga-
ra¿, garderoba. Pomieszczenie gospodar-
cze (mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹, 
3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do za-
gospodarowania poddasze. Stan dewelo-
perski. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania nowy, energooszczêdny
dom w Chojnowie. Wyj¹tkowa lokalizacja
nieruchomoœci, presti¿owa okolica nowo-
powsta³ych domków jednorodzinnych,
blisko terenów zielonych, bardzo dobry
dojazd do centrum. Gor¹co polecamy! Bu-
dynek w stanie deweloperskim na p³ycie
fundamentowej z podwójnym ociepleniem
oraz systemem rekuperacji ogrzewaniem
pod³ogowym, parterowy z mo¿liwoœci¹
adaptacji poddasza o pow. u¿ytkowej
100,35m2, usytuowany na dzia³ce o pow.
1083m2, wybudowany w nowoczesnej,
energooszczêdnej i ekologicznej techno-
logii keramzytowej. Istnieje mo¿liwoœæ
wykonania dodatkowych prac - cena do
uzgodnienia. Uk³ad funkcjonalny (na
obecnym etapie istnieje mo¿liwoœæ jego
modyfikacji): Termin realizacji: 2016 rok.
Zapraszamy do prezentacji. 
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Sprzedam dom o pow. 180 m2 na dzia³ce
0.53 a - Michów. 
Wiadomoœæ: tel. 794-908-509.

Do sprzedania nowy energooszczêdny dom
w presti¿owej lokalizacji - Kruszyn - w odl-
eg³oœci 1 km od Boles³awca. Budynek 
w stanie deweloperskim na p³ycie funda-
mentowej z podwójnym ociepleniem oraz
systemem rekuperacji i ogrzewaniem
pod³ogowym, parterowy z mo¿liwoœci¹
adaptacji poddasza, o pow. u¿ytkowej
100,35m2 (przedpokój, salon z kuchni¹, 
3 sypialnie, ³azienka, wc, kot³ownia-spi-
¿arnia) usytuowany na dzia³ce o pow. 834m2,
wybudowany w nowoczesnej, energoosz-
czêdnej i ekologicznej technologii keram-

zytowej, istnieje mo¿liwoœæ wykonania
dodatkowych prac - cena do uzgodnienia.
Termin realizacji: 2016 rok. Zapraszamy
do prezentacji. 
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Polecamy now¹ inwestycjê dewelopersk¹
w centrum miasta usytuowan¹ przy zbiegu
ul. Królowej Jadwigi i Konarskiego obok
Du¿ego Koœcio³a. 4-kondygnacyjna ka-
mienica bêdzie mieœciæ 9 mieszkañ od 36m2

do 90m2 w tym na ostatniej kondygnacji
bêd¹ mieszkania  dwupoziomowe o cieka-
wej architekturze nowoczeœnie zaprojekto-
wane. Budynek bêdzie z wind¹ i kot³ow-
ni¹, na parterze bêd¹ znajdowaæ siê lokale
handlowo-us³ugowe z przeznaczeniem na
gabinety lekarskie. Istnieje mo¿liwoœæ re-
zerwacji mieszkañ. 
Wiadomoœæ: Biuro ul. D¹browskiego 32A,
tel.: 888-651-398 lub 535-372-753;
www.domzkeramzytu.pl 

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 64m2

przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie. 3 po-
koje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc
osobno, balkon + piwnica. 
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie ul. Witosa, pow.42m2 (pokój, kuch-
nia, ³azienka i przedpokój). Niski czynsz.
Ogrzewanie gazowe. Przynale¿y piwnica,
strych i komórka. Cena 80.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 665-062-444.

Sprzedam mieszkanie du¿e, s³oneczne, 3 po-
koje, kuchnia, balkon, ³azienka, gardero-
ba. £adna lokalizacja. 
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej ka-
mienicy w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego D¹browskiego pow. 40m2, wykoñ-
czone pod klucz. Mieszkania z balkonem
o funkcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ,
mieœci siê w czterokondygnacyjnym, pod-
piwniczonym budynku z wind¹. W piwni-
cy znajduje siê 8 stanowisk parkingo-
wych i 15 komórek. Atrakcyjna lokaliza-
cja ok. 200 m od centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.

Sprzedam mieszkanie w okolicach Choj-
nowa, parter domu mieszkalnego podpi-
wniczonego 48m2, 2 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka i przedpokój + piwnica, komórka,
gara¿ i ogród. Cena: 82.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 691-477-292 lub 785-
660-232.

Zamieniê mieszkanie komunalne, kawa-
lerkê o pow. 31m2 na wiêksze, mo¿e byæ
zad³u¿one. Mieszkanie sk³ada siê z kuch-
ni, ³azienki i pokoju, wymienione okna,
ogrzewanie - piec dwufunkcyjny gazowy.
Wiadomoœæ: tel. 697-223-834. 

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-
czowie o pow. 12,14,15,27 ara. 
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

PPrraaccaa
Poszukujemy podwykonawców oraz poje-
dyncze osoby do prac budowlanych tj.:
- prace zwi¹zane z wykoñczeniem wnêtrz,
- dachy, elewacje. 
Mo¿liwoœæ zatrudnienia oraz pomocy przy
za³o¿eniu w³asnej firmy. 
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Szukam firmy budowlanej do remontu bal-
konów. Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Inne
Pilnie sprzedam gara¿ w budowie szere-
gowej przy ul.Paderewskiego w Choj-
nowie. Wiadomoœæ tel: 607-922-406.

666-887-999
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Nowo otwarty klub
zdrowego stylu ¿ycia

(Dobra Forma) 
w ramach promocji

przeprowadzi zaintere-
sowanym bezp³atnie 
analizê budowy cia³a 

z konsultacj¹. 
PrPromocja do koñcaomocja do koñca

paŸdzierpaŸdziernika. nika. 
Rejestracja telefoniczna:

510-299-977

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzen-
nego 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 sym-
bolem 61 KS, dla którego ustalono funkcjê
obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samo-
chodowych. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê w dniu 08 listopada
2016 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³-
¿onka na przyst¹pienie do przetargu w ce-
lu zakupu nieruchomoœci (osoby pozosta-
j¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci ma-
j¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nierucho-
moœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbne-
go, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w prze-
targu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wy-
sokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 03 listo-
pada 2016 r. na konto Nr 341020522600-
00610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zam-
kowy 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 przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
60,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zam-
kniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
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 wy-
przedzeniem 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 przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. 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 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA og³asza
pierwszy 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. 1721m2 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:
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Natalia Butyñska - 7 lat.
Lubi p³ywaæ na chojnowskim

basenie, uczêszcza do Szko³y

Podstawowej nr 3, gdzie ma za-

jêcia chiliderek. W przysz³o-

œci chce zostaæ fryzjerk¹.


