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Poznaliśmy chojnowskich finalistów „Pegazika”

„Na rozstajnych drogach”
- spektakl w PZS

„Lata mijają kalendarze pozostają”
Wystawa w MBP

„O śpiewie, który uczy… „
- koncert Pracowni Agnieszki Justyny Szumiło 

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Franciszek Olszewski i Wiktoria Brożyna

Najlepsi Sportowcy Miasta Chojnowa 
w 2018 roku nagrodzeni podczas

XI Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego 

WszystkimWszystkim
CHOJNOWIANKOM  CHOJNOWIANKOM  
z okazji Dnia Kobiet z okazji Dnia Kobiet 

składamy najserdeczniejszeskładamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, szczęścia życzenia zdrowia, szczęścia 
i uśmiechu na każdy dzień.i uśmiechu na każdy dzień.

Burmistrz Chojnowa 
Jan Serkies

Przewodniczący Rady
Jan Skowroński



„W ciągu 46 lat, bo tyle już kalendarzyki
zbieram, zgromadziłem 174.316 egzem-
plarzy ze 162 państw ze wszystkich konty-
nentów, od największych mocarstw po
najmniejsze kraje położone za zagu-
bionych na oceanach wysepkach.
Oczywiście nie sposób zgromadzić wszyst-
kich, ani prawie wszystkich, kalendarzy-
ków. Na szczęście, uważam bowiem, że
znacznie ciekawsze jest w działaniach
zbieracza gromadzenie niż zgromadzenie”.

Tak na zaproszeniu na wernisaż wystawy
swoich zbiorów pisze Zbigniew Dudek.
22 lutego w Galerii Młodych Miejskiej
Biblioteki Publicznej mieszkańcy Choj-
nowa mieli okazję spotkać się z (jak sam
siebie określa pan Zbigniew) zbieraczem,
wysłuchać jego zajmujących opowieści 
i przyjrzeć się nietypowemu hobby.
Niewielkie, poręczne kalendarzyki są po-
żądanym obiektem wielu kolekcjonerów.
Zbigniew Dudek należy do tych, których
zbiór z pewnością jest imponujący, a jego
różnorodność unikatowa.

- Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie -
przywitał gości autor wystawy. - Dla mnie
fakt, że mogę pokazać swoje kalendarzyki,
że ktoś chce je zobaczyć, to największa
satysfakcja. Pozornie mało wartościowe

przedmioty dla każdego zbieracza są bez-
cenne. Wybrałem dla Państwa około 1000
kalendarzyków - to jakieś pół procent
mojej kolekcji - które wspólnie z panią
Agnieszką Tworzydło ujęliśmy w kilka
grup tematycznych. 

Pasja pana Zbigniewa zaczęła się jeszcze
w liceum. Pierwszy kalendarzyk (z CPN)
był prezentem od koleżanki z klasy. Przez
kolejnych „dziesiąt” lat zbiór urósł do
ponad 170 tysięcy egzemplarzy. Każdy 
z nich ma swoją historię. 46 lat groma-
dzenia kalendarzyków, to opowieść o wie-
lu wątkach – czasami zabawna, czasami 
z dreszczykiem, czasami zaskakująca…
Bohaterami tych opowieści są przede
wszystkim życzliwi ludzie, którzy w róż-
ny sposób wspierali, bądź wspierają nadal
hobby pana Zbigniewa i stają się bratnimi
duszami. Niewielki fragment tych cieka-
wych historii uczestnicy wernisażu mieli
przyjemność posłuchać w trakcie oficjal-
nego otwarcia, potem także podczas roz-
mów w kuluarach. Wydaje się, że legni-
czanin mógłby o swoich zbiorach mówić
nieprzerwanie, ale to zdaje się domena
„rasowych kolekcjonerów”. 
W Galerii Młodych wyeksponowano kil-
kanaście tematycznych tablic – „Fruwa-
jące i nie tylko”, „Warto zobaczyć w Pol-
sce”, „Warto zobaczyć u sąsiadów”,
„Kwiaty z ogrodów i pól”, „Na czterech

kółkach”, „Wszyscy na pokład”, „Prze-
gląd sportowy”, „Bliżej nieba” i inne. 
- To jedyne hobby, na które stać nauczy-
ciela – żartuje pan Zbigniew, emeryto-
wany nauczyciel historii. – Listki są bez-
płatne, niemniej dla mnie bezcenne.

To jednak pozory. Egzemplarze zbiorów
wprawdzie nie wymagają nakładów finan-
sowych, ale ich poszukiwanie często nie-
sie za sobą koszty. 
Spotkania filokalendystów (tak nazywa
się zbieraczy kalendarzy) odbywają się
kilka razy w roku poza granicami naszego
kraju. Pan Zbigniew regularnie jeździ do
Czech i Niemiec, koresponduje też z wie-
loma instytucjami i osobami prywatnymi
na świecie. To mało popularne hobby 
w naszym kraju, w innych ma wielu zwo-
lenników i, jak podkreśla pan Zbigniew,
„dotyka” ludzi wielu profesji. 
Ciekawe hobby, ciekawy człowiek – spot-
kanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
było bez wątpienia atrakcyjne, być może
dla kogoś z uczestników także inspirujące.
Tym bardziej, że autor obdarował każdego
listkowym kalendarzykiem z wizerunkiem
dudka – wędrownego ptaka symbolizu-
jącego podróże bohatera spotkania i w dow-
cipny sposób jego samego – Zbigniewa
Dudka. 
Zachęcamy do odwiedzenia Galerii Mło-
dych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

eg
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Lata mijają, kalendarze pozostają

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło oraz Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprosili 23 lutego o godz.
12.30 wszystkich miłośników dziecięcych koncertów na muzycz-
ne spotkanie pt. „Zimowe Iskierki Muzyczne”. Głównymi bohate-
rami wydarzenia byli uczniowie PWAJSz. 
Zgromadzoną publiczność przywitała Agnieszka Justyna Szumiło.
- Przygotowaliśmy dla państwa muzyczną ucztę, aby nacieszyć
rodzicielskie serca. Tradycją pracowni wokalnej jest to, że po
zakończeniu długiej edukacji uczniów dziękujemy sobie wspólnie
za współpracę i naukę, i tak też stanie się dzisiaj. Chciałabym za-
znaczyć, że dzieci, poza tym, że uczą się śpiewać, często wykonują
przemiłe akcenty, czasem przynoszą laurki, upieką ciasteczko,
namalują obrazek. To są cudowne i czarodziejskie chwile, które
dodają sił do codziennej pracy, poprawiają humor po trudach
każdego tygodnia - mówiła p. Agnieszka Justyna Szumiło. 
Koncert rozpoczął się od repertuaru przygotowanego przez
najmłodszych. Dzieci nie tylko pięknie śpiewały, ale też prezen-

towały swoje obycie sceniczne. Odważnie poruszały się na wiel-
kiej scenie, a gdy zdarzyła się chwila większego stresu, dodawały
sobie otuchy wspólnym tańcem, uśmiechem czy uściskiem dłoni.
To bardzo ważne, jak podkreśliła p. Szumiło, dla młodych wy-
konawców, że potrafią się wspierać zwłaszcza w najtrudniejszym
momencie, gdy trzeba wyjść na scenę, zmierzyć się z piosenką 
i większą publicznością. Po najmłodszych przyszedł czas na wys-
tępy średniej grupy, która odważniej przechodziła z repertuaru
dziecięcego na dojrzalszy. Najstarsi wychowankowie pracowni
zmierzyli się z utworami trudnymi i bardzo popularnymi. Za-
brzmiały „To nie ja byłam Ewą” Edyty Górniak, „Tamta dziew-
czyna” Sylwii Grzeszczak czy „Miasto” Ani Iwanek, Pati Sokół i
Piotra Cugowskiego. 
Indywidualne występy zwieńczone zostały pokazem ćwiczeń
muzycznych oraz wspólnym wykonaniem dwóch piosenek.
Ostatnia „Weź nie pytaj” Pawła Domagały, która szczególnie
przypadła małym i dużym artystom do gustu, została wybrana
właśnie przez wychowanków pracowni wokalnej.

K.Burzmińska

O śpiewie, który uczy…
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""¯̄oo³³nniieerrzzyy WWyykkllêêttyycchh""
1 marca obchodzone jest œwiêto pañstwowe
Narodowy Dzieñ Pamiêci "¯o³nierzy
Wyklêtych", upamiêtniaj¹ce ¿o³nierzy
antykomunistycznego i niepodleg³o-
œciowego podziemia. Burmistrz Choj-
nowa Jan Serkies wraz z Sekretarz Gminy
Honorat¹ Tajchamn-Rêkoœ z³o¿yli kwia-
ty pod Obeliskiem przy ul. Chmielnej,
oddaj¹c tym samym czeœæ pamiêci po-
leg³ym w obronie walki o suwerennoœæ
Polski. 

Data 1 marca 1951 roku upamiêtnia tak¿e
zamordowanie przywódców WiN. W war-
szawskim wiêzieniu na Mokotowie ko-
muniœci strza³em w ty³ g³owy zabili sied-
miu przywódców IV Zarz¹du Zrzeszenia
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ - £ukasza Cie-
pliñskiego, Mieczys³awa Kawalca, Jó-
zefa Batorego, Adama Lazarowicza,
Franciszka B³a¿eja, Karola Chmiela i Jó-
zefa Rzepkê, którzy byli w kierownic-
twie ostatniej ogólnopolskiej konspiracji
sprzeciwiaj¹cej siê sowietyzacji kraju. 
W ustawie z 3 lutego 2011 roku czytamy:
"W ho³dzie "¯o³nierzom Wyklêtym" -
bohaterom antykomunistycznego podzie-
mia, którzy w obronie niepodleg³ego bytu
Pañstwa Polskiego, walcz¹c o prawo do
samostanowienia i urzeczywistnienie
d¹¿eñ demokratycznych spo³eczeñstwa
polskiego, z broni¹ w rêku, jak i w inny
sposób, przeciwstawili siê sowieckiej
agresji i narzuconemu si³¹ re¿imowi ko-
munistycznemu".
Ustawê zainicjowa³ œp. prezydent Lech
Kaczyñski w 2010 roku, podpisa³ j¹ pre-
zydent Bronis³aw Komorowski.

PPUUPP iinnffoorrmmuujjee

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie informuje, ¿e w roku 2019
przyst¹pi³ do realizacji projektów wspó³-
finansowanych ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego, realizo-
wanych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

(dla osób do 30 roku ¿ycia) oraz Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020 (dla
osób od 30 roku ¿ycia). 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby bezrobotne zarejestrowane w tut.
Urzêdzie oraz pracodawców do wziêcia
udzia³u w projektach!
W ramach projektu realizowane s¹ na-
stêpuj¹ce formy wsparcia: szkolenie indy-
widualne, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, bon na zasiedlenie oraz
bon szkoleniowy (bony dla osób do 30
roku ¿ycia), refundacja kosztów wyposa-
¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy,
prace interwencyjne, sta¿e.
Rekrutacja do projektów prowadzona
jest na bie¿¹co od 01.01.2019 r. do wyczer-
pania œrodków przeznaczonych na po-
szczególne formy wsparcia. Szczegó³o-
wych informacji dotycz¹cych realizo-
wanych projektów udzielaj¹ osobiœcie
doradcy klienta oraz pracownicy meryto-
ryczni w siedzibie Urzêdu.
Wnioski do pobrania:
legnica.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

DDzziiaa³³kkii ddoo zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa
Zarz¹d ROD "Jaœmin" w Chojnowie in-
formuje, ¿e na terenie Ogrodu znajduj¹
siê wolne dzia³ki. 
Zainteresowanych dzier¿aw¹ prosimy 
o kontakt w biurze Ogrodu - ul. Kole-
jowa 27/2.
Wiêcej informacji na stronie ROD "Jaœmin".

MMOOKKSSiiRR zzaapprraasszzaa 
nnaa kkrrêêggiieellnniiêê,, ssaallêê ffiittnneessss

ii bbiillaarrdd
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji serdecznie zaprasza do korzystania 
z krêgielni, która oferuje dwa tory do gry
oraz do sali fitness, gdzie czekaj¹ profesjo-
nalne urz¹dzenia do æwiczeñ.
Z obu sal mog¹ korzystaæ osoby, które
posiadaj¹ Kartê Klubow¹ MOKSiR.
Aby wyrobiæ Kartê Klubow¹ nale¿y udaæ
siê do MOKSiR, ul. Ma³achowskiego 7 
z dowodem osobistym. Rejestracja trwa
kilka minut, a karta jest bezp³atna.
Krêgielnia i sala fitness s¹ czynne od
wtorku do niedzieli w godzinach od
15:00 do 21:00. 
Rezerwacji toru na dany tydzieñ mo¿na
dokonywaæ od poniedzia³ku, od godz.
8.00 w sekretariacie MOKSiR osobiœcie
lub telefonicznie podaj¹c imiê, nazwisko
i numer karty. 
Szczegó³owy regulamin korzystania z
oferty na stronie moksir.chojnow.eu. 
Wszelkie informacje pod numerem tel.
76 818-86-21.  Zapraszamy!

SSpprroossttoowwaanniiee
Na ok³adce numeru 03/920 Gazety Choj-
nowskiej zdjêcie prezentuj¹ce bohaterkê
cyklu "Ludzie z pasj¹" podpisano b³êd-
nym imieniem. 
Pani¹ MARLENÊ B³aszczyk (nie jak na-
pisaliœmy Martynê) serdecznie przepraszamy.

2200 ppiikknniikkóóww wwoojjsskkoowwyycchh
nnaa 2200..lleecciiee PPoollsskkii ww NNAATTOO 

9 marca 2019 roku o godz. 11:00, w 20.
jednostkach wojskowych na terenie Pol-
ski rozpoczn¹ siê pikniki wojskowe pod
has³em "20 lat Polski w NATO". Bêd¹
one stanowiæ czêœæ oficjalnych obcho-
dów organizowanych z okazji wst¹pienia
Polski do struktur Sojuszu Pó³nocnoat-
lantyckiego w 1999 r.
Na naszym terenie, piknik odbêdzie siê
we Wroc³awiu w Centrum Szkolenia
Wojsk In¿ynieryjnych i Chemicznych
przy ul. Obornickiej 108.
W planach m.in.
- wystawa sprzêtu, wyposa¿enia wojskowego
- promocja jednostek i instytucji wojsko-
wych garnizonu Wroc³aw
- prezentacja Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojsk L¹dowych oraz zespo³ów muzy-
cznych
- ¿o³nierski poczêstunek.
O godz. 13.00 nast¹pi podniesienie flagi
Rzeczypospolitej oraz NATO, odegrane
zostan¹ hymny.
Ponadto, w trakcie trwania pikniku wyko-
nywane bêd¹ bezp³atne badania morfo-
logiczne krwi.

Wiêcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/…/20-piknikow-
wojskowych-na-20lecie-pols…
https://www.facebook.com/WKU.Glogow
1945/
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Wyj¹tkowymi goœæmi lutowego po-
siedzenia Rady Miejskiej Chojnowa byli
funkcjonariusze Stra¿y Po¿arnej. Na za-
proszenie w³adz miasta w sesji uczest-
niczy³ ustêpuj¹cy z funkcji komendanta
Miejskiej Komendy PSP w Legnicy bryg.
Zdzis³aw Sokó³, jego nastêpca m³. bryg.
Wojciech Huk oraz komendant chojnow-
skiej jednostki m³. bryg. Ryszard Kawka.
Burmistrz Jan Serkies w imieniu miesz-
kañców i samorz¹du gor¹co podziêkowa³
przechodz¹cemu na emeryturê komen-
dantowi za lata wzorcowej wspó³pracy. 
- Zawsze mogliœmy na pana komendanta
i jego s³u¿by liczyæ. By³y ró¿ne sytuacje -
zwi¹zane z katastrof¹ budowlan¹, wybu-
chem gazu, przy wysadzaniu kry na
Skorze i inne, tak¿e te codzienne. Pragnê
podziêkowaæ za dbanie o nasze bezpie-
czeñstwo, o nasze ¿ycie, zdrowie i mienie.

- Dziêkujê za zaproszenie na sesjê - mówi³
komendant Sokó³. - W³adze miasta
Chojnowa w szczególny sposób dbaj¹
o Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w ró¿ny
sposób wspieraj¹c jednostkê w popra-
wianiu komfortu naszej pracy.
Oficjalnie przywitano tak¿e nowego Ko-
mendanta, który swoj¹ funkcjê pe³ni od 
1 lutego br.

Sprawozdanie 2/2019 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 25 stycznia 2019 r.
do dnia 27 lutego 2019 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Realizowana jest inwestycja "Budowa
centrum medycznego dla regionu Choj-
nowa wraz z zakupem specjalistycznego
sprzêtu medycznego ze œrodków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Zakoñczono procedury przetargo-
we dot. wyposa¿enia (RTG, USG, sprzêt
i wyposa¿enie poradni specjalistycznych).
* Og³oszono i podpisano umowê na czêœæ
zamówienia w przetargu nieograniczo-
nym na utrzymanie terenów zielonych na
terenie miasta Chojnowa w terminie do
30.11.2019 r.
* Ponownie og³oszono (pozosta³e trzy czê-
œci zamówienia) przetarg nieograniczony
na utrzymanie terenów zielonych na tere-
nie miasta Chojnowa w terminie do
30.11.2019 r. - otwarcie ofert odby³o siê
26.02.2019 r.
* Zakoñczono rozliczenie dofinansowa-
nia prac konserwatorskich w obrêbie za-
bytkowego Parku Œródmiejskiego - w ra-
mach poddzia³ania 19.2 "Wsparcie na
wdro¿enie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
³ecznoœæ" objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
* Rozliczono zadanie OSA Otwarta Stre-
fa Aktywnoœci na terenie MOKSiR.
* Przygotowano przetarg nieograniczony
(zaktualizowano kosztorysy) na budowê
nawierzchni ul. Matejki i przebudowê cho-
dnika ul. Wyspiañskiego.
* Zamontowano kosze uliczne i pojemni-
ki przy ul. Koœciuszki.
* Na bie¿¹co wymieniane s¹ uszkodzone
znaki drogowe, naprawiane s¹ ubytki w jez-
dniach asfaltowych dróg miejskich. 
* Zakupiono 100 ton kruszywa w celu rów-
nania dróg gruntowych na terenie miasta:
ul Reymonta - Ogrodowa, czêœæ ul. Wrzo-
sowej, ul. Andersa, czêœæ ul. Fabrycznej
przy Stra¿y Po¿arnej.
* Przeprowadzono z przedstawicielami Po-
licji oraz firmy konserwuj¹cej oœwietle-
nie drogowe na terenie miasta przegl¹d
oœwietlenia drogowego w obrêbach przejœæ
dla pieszych. 
* Podpisano umowê na wykonanie pro-
jektu przebudowy wschodniego skrzyd³a
Gimnazjum Nr 1 wraz z uzyskaniem niez-
bêdnych uzgodnieñ oraz pozwolenia na
budowê. 
* Podpisano umowê na wykonanie pro-
jektu rozbiórki budynku ("pracownia ZPT")
oraz zagospodarowania terenu wokó³ bu-
dynku przy ul. Reymonta 1 wraz z ogrodem
zabaw, przy³¹czami odprowadzania wód
deszczowych i kanalizacji sanitarnej.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowego najemcy lokal

mieszkalny z zastosowaniem obowi¹zu-
j¹cej bonifikaty.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego dzia³kê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul.
Pogodnej.
* Przygotowano i przeprowadzono prze-
targi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- 11 dzia³ek pod zabudowê mieszkanio-
w¹ jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej, Mi³ej,
Pogodnej - zakoñczone wynikiem nega-
tywnym,
- 8 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Jana Paw³a II -
zakoñczone wy³onieniem nabywców 4
dzia³ek. 
* Wydano 2 zezwolenia na wykreœlenie
hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci
lokalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano 71 zaœwiadczeñ potwierdza-
j¹cych przekszta³cenie prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego gruntów w prawo w³as-
noœci tych nieruchomoœci .
* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt
bezpoœrednio przyleg³y do budynku (po-
dwórko) przy ul. Witosa. 
* Wydano 8 zawiadomieñ o ustaleniu
numerów porz¹dkowych dla nierucho-
moœci.
* Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 3 za-
œwiadczenia z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usu-
niêcie drzewa gatunku œwierk przy ul.
Paderewskiego - dla Spó³dzielni Miesz-
kaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 18 wniosków
- wyp³acono 1.051 œwiadczeñ wycho-
wawczych na kwotê 523.648 z³.
* Dodatki mieszkaniowe 
- przyjêto i rozpatrzono 30 wniosków
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 23.351,000  z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 19 wniosków
- wyp³acono dodatki energetyczne na
kwotê 1.207,80 z³.
* Sprawy wojskowe: do kwalifikacji woj-
skowej wezwano z rocznika podstawo-
wego 43 osoby oraz 8 osób z rocznika
starszego; zg³osi³o siê z rocznika podsta-
wowego 38 osób i 3 osoby z rocznika
starszego.

opr. eg
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Po raz jedenasty nagrodzeni zostali naj-
lepsi i najpopularniejsi sportowcy, trene-
rzy oraz dzia³acze z Gmin i Powiatów Za-
g³êbia Miedziowego w naszym regionie.
XI Gala Mistrzów Sportu Zag³êbia Mie-
dziowego odby³a siê 1 marca w Hotelu
Qubus w Legnicy. Spotkanie podzielone
zosta³o na dwie czêœci: wrêczenie nagród
dla wyró¿nionych oraz wielki bal mis-
trzów sportu, który poprowadzi³a grupa
Awiñski Show. Galê otworzy³ gospodarz
wydarzenia prezydent Legnicy Tadeusz
Krzakowski: 
- Cieszê siê z waszej obecnoœci w Legnicy.
W Legnicy, która dzisiaj staje siê stolic¹ Za-
g³êbia Miedziowego, która ma zaszczyt
goœciæ tak wspania³ych reprezentantów 
i ambasadorów. To dziêki pañstwa zaan-
ga¿owaniu i determinacji Zag³êbie Mie-
dziowe jest znane w Polsce i na œwiecie.
Poœród pañstwa s¹ mistrzowie Polski 
i œwiata, olimpijczycy, którzy s³awi¹ imiê
naszego regionu, pokazuj¹c potencja³
równie¿ sportowy. Potencja³ obszaru na
Dolnym Œl¹sku, który jest bardzo istotny
w rozwoju tych terenów. Dzieje siê to 
w ró¿nych sferach, a sport jest jedn¹ z tych,
które trafiaj¹ do szerokich mas odbior-
ców i jest ko³em napêdowym wielow¹t-
kowej gospodarki [...]. Sport jest wyj¹t-
kow¹ dziedzin¹ ¿ycia, która daje nam
wspania³e prze¿ycia. Chcia³bym podziê-
kowaæ wszystkim pañstwu, za wsparcie
tego przedsiêwziêcia i za zaanga¿owanie 
w tê galê, która ma byæ œwiêtem nas
wszystkich - mówi³ prezydent Legnicy. 
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od nagro-
dzenia najlepszych sportowców wybra-
nych przez samorz¹dy. Burmistrz Choj-
nowa wrêczy³ statuetki Wiktorii Bro-
¿ynie i Franciszkowi Olszewskiemu.
Zawodniczka UKS Oriens w 2018 roku
zdoby³a m.in. bardzo dobre 10. miejsce
na Górskich Szosowych Mistrzostwach
Polski, natomiast reprezentant taekwon-
do LMKS Sfora Chojnów bardzo dobrze
zaprezentowa³ siê na XI Pomerania Open

(turniej taekwondo olimpijskiego), awan-
sowa³ do fina³u i zdoby³ 2. miejsce. 
Wyró¿niono równie¿ Samorz¹dowych
Przyjació³ Sportu Zag³êbia Miedziowego
2018. Jednym z nagrodzonych zosta³ Jan
Serkies Burmistrz Chojnowa, który
otrzyma³ wyj¹tkow¹ grafikê autorstwa
Justyny Jêdrysek, artystki m³odego po-
kolenia z ¯ywca. Sportowcem Roku Po-
wiatu Legnickiego zosta³a Anita Ma³ek
uczennica I kl. Technikum Ekonomicz-
nego PZS w Chojnowie. Kolarce z Aka-
demii Kolarskiej Seven Wa³brzych na-
grodê wrêczy³ starosta Adam Babuœka. 
Jedn¹ z nagrodzonych inicjatyw spor-
towych zosta³ projekt edukacji zdrowot-
nej "S³odka Julka". Kampania spo³eczno
- edukacyjna maj¹ca na celu aktywn¹ wal-
kê z cukrzyc¹ odby³a siê m.in. 28 wrze-
œnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Choj-
nowie.
Statuetki wrêczone zosta³y tak¿e wszys-
tkim zwyciêzcom, którzy wygrali g³oso-
wanie na portalu e-legnickie.pl. Ogó³em
kategorii, w których nagrodzono szczê-
œliwych laureatów by³o piêædziesi¹t. 
Nasze miasto jest partnerem Gali Sportu
organizowanego przez Prezydenta Le-
gnicy Tadeusza Krzakowskiego i portal
e-legnickie.pl. 
Gratulujemy wszystkim zwyciêzcom 
i ¿yczymy dalszych sportowych su-
kcesów!

K.Burzmiñska

XI GGala MMistrzów SSportu ZZag³êbia MMiedziowego 
- Wiktoria BBro¿yna ii FFranciszek OOlszewski 

Najlepszymi SSportowcami CChojnowa! 09.03. i 15.03; godz. 18.00
Spektakl grupy teatralnej "Antykwariat"
- "Upiór w kuchni" - MOKSiR

10.03; godz. 18.00
Vanesa Harbek - Koncert argentyñs-
kich tang - MOKSiR

15.03: godz. 16.00
"Bli¿ej Ksi¹¿ki": I etap konkursu czytel-
niczego “Przyjaciele na dobre i na z³e”
- MBP

16.03; godz.17.00 
Wernisaz wystawy Grzegorza
Niemyjskiego “Jutrznia” - Muzeum

16.03; godz. 18.00 (start); 
17.03; godz. 06.00 (zakoñczenie)
Otyliada - Ogólnopolski Nocny
Maraton P³ywania - Basen Miejski

20.03; godz.16.00
Komputerowy œwiat dl ka¿dego - bez-
pieczne zakupy w internecie - MBP

23.03; godz.16.00
Meandry ewolucji cz³owieka - wyk³ad
dr Wioletty Nowaczeskiej - Muzeum

26.03;godz. 10.00
"Œwiatowy Dzieñ Czytania Tolkiena"
- MBP

27.03; godz. 11.00
Biblioteczna Akademia Malucha pt. “Przy-
goda ma³ej pszczó³ki” - MBP

Najbli¿sze wydarzenia
w mieœcie
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Od kilku ju¿ lat w naszym kraju wdra-
¿any jest system segregacji odpadów.
Teoretycznie wiêkszoœæ z nas wie, ¿e
osobno nale¿y wyrzucaæ papier, osobno
szk³o, plastik, odpady budowlane… W prak-
tyce jednak ta teoria nie do koñca siê spraw-
dza. W pojemnikach na odpady zmie-
szane, gdzie trafiaæ powinny œmieci nie-
segregowalne, znaleŸæ mo¿na gruz, p³yty
regipsowe, styropiany, zdemontowane
p³ytki, ga³êzie, itp. Wokó³ œmietników
pozostawiane s¹ stare sprzêty, meble,
urz¹dzenia elektryczne czy inne odpady
wielkogabarytowe. Robi siê ba³agan. Lo-
katorzy zg³aszaj¹ problem miejskim s³u¿-
bom, te porz¹dkuj¹ teren, a za tydzieñ
lub dwa sytuacja siê powtarza. 
Dodatkowe kursy wywo¿enia œmieci
generuj¹ dodatkowe koszty! 
Wa¿ne zatem abyœmy segregowali odpady
wed³ug przyjêtych zasad.

szk³o - pojemnik zielony
Nale¿y wrzucaæ:
* butelki i s³oiki (w tym butelki po napo-
jach alkoholowych i olejach roœlinnych)
* szklane opakowania po kosmetykach
* inne opakowania szklane
Nie nale¿y wrzucaæ:
* termometrów i strzykawek
* rtêciówek, ¿arówek, œwietlówek i reflek-
torów
* szk³a ¿aroodpornego, zbrojnego
* szk³a okularowego
* lamp telewizyjnych, neonowych, rtê-
ciowych i fluorescencyjnych, ekranów 
i monitorów
* ceramiki, porcelany, doniczek, fajansu
i kryszta³ów
* luster i szyb
* opakowañ po lekach, rozpuszczalni-
kach, olejach silnikowych

papier - pojemnik niebieski
Nale¿y wrzucaæ:
* opakowania z papieru, tekturê oraz kartony
* gazety, czasopisma, katalogi, ulotki 
i prospekty

* zeszyty, ksi¹¿ki, œcinki drukarskie
* papier szkolny i biurowy, kartki zadru-
kowane
* torebki, worki papierowe, papier pakowy
Nie nale¿y wrzucaæ:
* rêczników papierowych i zu¿ytych
chusteczek higienicznych
* papieru lakierowanego i powleczonego
foli¹
* papieru zat³uszczonego lub zabrudzo-
nego
* kartonów po mleku i napojach
* papierowych worków po nawozach, ce-
mencie i innych materia³ach budowlanych
* pieluch jednorazowych

metale i tworzywa sztuczne 
- pojemnik ¿ó³ty

Nale¿y wrzucaæ:
* plastikowe butelki, plastikowe nakrêt-
ki, kapsle i zakrêtki od s³oików
* plastikowe opakowania, torebki i folie
* puste opakowania po chemii gospodar-
czej
* opakowania po kosmetykach i œrod-
kach czystoœci (po proszkach do prania,
po szamponach i paœcie do zêbów)
* opakowania wielomateria³owe (karto-
ny po mleku i sokach)
* aluminiowe puszki po napojach i sokach
* puszki po ¿ywnoœci
* foliê aluminiow¹
* metale kolorowe
Nie nale¿y wrzucaæ:
* opakowañ i butelek po: olejach silniko-
wych, p³ynach ch³odniczych, œrodkach
chwasto- i owadobójczych
* opakowañ po lekach, lekarstw, strzy-
kawek i zu¿ytych artyku³ów medycznych
* czêœci samochodowych
"* zu¿ytych baterii i akumulatorów
* puszek i pojemników po farbach i la-
kierach
* zu¿ytego sprzêtu elektronicznego i AGD
Zadbaj o to, aby w plastikowych butel-
kach i opakowaniach nie by³o pozosta-
³oœci po produktach. Przed wrzuceniem
zgnieæ plastikow¹ butelkê. W przypadku
plastikowych butelek czy aluminiowych
puszek niezwykle istotne jest ich zgnia-
tanie. Ta prosta czynnoœæ zmniejsza
objêtoœæ butelki nawet o 80%. To z kolei
w naturalny sposób zwiêksza pojemnoœæ
siatkowych pojemników i ogranicza ich
wywózkê.

odpady zmieszane 
- kontenery zbiorcze

Nale¿y wrzucaæ:
Wszystko, czego nie mo¿na wrzuciæ do
pozosta³ych pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym.
Nie nale¿y wrzucaæ:
* przeterminowanych leków i chemikaliów
* zu¿ytego sprzêtu elektronicznego i AGD
* zu¿ytych baterii i akumulatorów
* mebli i innych odpadów wielkogabary-
towych
* odpadów budowlanych i rozbiórkowych
* zu¿ytych opon
* ko³der i poduszek

odpady budowlane, 
wielkogabarytowe, odpady zielone

Tak zwane odpady problemowe, do któ-
rych zaliczamy:
* meble i odpady wielkogabarytowe
* odpady zielone
* zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
* chemikalia
* odpady remontowe
* opony
* baterie
* przeterminowane leki
Te odpady, od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 8.00-17.00 oraz w soboty w godz.
10.00-15.00 przyjmuje Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-nalnych
(PSZOK) przy ul. Kraszewskiego.
Wrzucanie tego typu odpadów do kon-
tenerów na odpady zmieszane szybko
wype³niaj¹ ich kubaturê i uniemo¿liwiaj¹
wrzucanie tych, które znaleŸæ siê tam
powinny.

Odpowiedzialne postêpowanie i stoso-
wanie siê do regu³ pozwoli na zachowa-
nie czystoœci i nie przyczyni siê do wzrostu
op³at za wywózkê naszych odpadów. 
W innym przypadku samorz¹d, zobligo-
wany do samofinansowania siê systemu
gospodarowania odpadami komunalny-
mi, bêdzie zmuszony podnieœæ nam stawki,
a tego z pewnoœci¹ nikt z nas nie chce.

Segregacja nie jest trudna, nie wymaga
wysi³ku, nie poch³ania te¿ naszego cza-
su. Przyjêcie dobrych nawyków, to ko-
rzyœæ dla naszego otoczenia, dla naszej
kieszeni i ca³ego œrodowiska.

Harmonogram odbioru odpadów znaleŸæ
mo¿na na stronie chojnow.eu w zak³adce
"Gospodarka odpadami".

opr. eg
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Wiktoria Bro¿yna i Franciszek Olszewski
zostali laureatami tegorocznej XI Gali
Mistrzów Sportu Zag³êbia Miedziowego.
Najlepsi sportowcy miasta Chojnowa
2018 odebrali statuetki z r¹k burmistrza
miasta Jana Serkiesa na uroczystoœci,
która odby³a siê 1 marca w hotelu Qubus
w Legnicy. 
Organizatorami wydarzenia byli Urz¹d
Miasta Legnica, LCK Legnica, OSiR Le-
gnica, wydawnictwo i portal e-legnickie.pl. 

***

Wiktoria Bro¿yna na co dzieñ trenuje 
w chojnowskim Uczniowskim Klubie
Kolarskim Stowarzyszenie "ORIENS". 
Gazeta Chojnowska - Od kiedy trenu-
jesz? 
Wiktoria Bro¿yna - Kolarstwo trenujê
od 2015 roku, kiedy jako 12-latka do³¹czy-
³am do klubu UKKS ORIENS CHOJNÓW.

G.Ch. - Jak podsumowa³abyœ rok 2018,
najtrudniejsze i najpiêkniejsze momenty?
W.B. - Ubieg³y rok przyniós³ mi du¿o
udanych wyœcigów. Na szczêœcie nie by³o
¿adnych powa¿nych upadków, a to jest
najwa¿niejsze. Do najpiêkniejszych mo-
mentów mogê zaliczyæ pierwsze miejsce
w wyœcigu o Z³ot¹ Spinkê prezydenta
miasta Wa³brzycha, gdzie uda³o mi siê
odjechaæ od grupy bardzo mocnych za-
wodniczek. Jednym z najtrudniejszych
momentów, a  zarazem najpiêkniejszych
by³y Górskie Szosowe Mistrzostwa Pol-
ski, gdzie zaliczy³am upadek na trudnym
zakrêcie. By³o to dla mnie bardzo ciê¿kie,
poniewa¿ moja grupa odjecha³a, zanim
siê podnios³am. Uda³o mi siê przejechaæ
tê trasê i zdoby³am bardzo wysokie dzie-
si¹te miejsce. To by³ mój du¿y sukces.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e wszystkie moje
wygrane, to tak¿e zas³uga mojego trenera
Waldemara £ysyganicza, który solidnie 
i starannie przygotowuje mnie do wszyst-
kich startów. 

G.Ch. - Plany na 2019 rok. Do jakich
zawodów siê przygotowujesz?
W.B. - Mój  plan na nadchodz¹cy sezon,
to ¿eby jak najlepiej wypaœæ na wyœci-
gach ogólnopolskich. Jednymi z wa¿niej-
szych zawodów, do których obecnie siê
przygotowujê, bêd¹ Górskie Szosowe
Mistrzostwa Polski, gdzie powalczê o ko-
szulkê Mistrza Polski. Kolejnym wa¿nym
startem bêdzie Ogólnopolska Olimpiada
M³odzie¿y, które równie¿ s¹ dla mnie ko-
larskim wyzwaniem.

G.Ch. - Czy masz jeszcze jak¹œ pasjê
poza kolarstwem?
W.B. - Poza kolarstwem, w chwilach wol-
nych bardzo lubiê graæ w siatkówkê.

G.Ch. - Jak wra¿enia po Gali Mistrzów
Sportu Zag³êbia Miedziowego?
W.B. - Gala Mistrzów Sportu Zag³êbia
Miedziowego to bardzo wspania³a im-
preza na wysokim poziomie, piêknie
ozdobiona sala i wspaniali prowadz¹cy.
Dzieñ gali na pewno na d³ugi czas pozo-
stanie w mojej pamiêci, nie mówi¹c o tym,
¿e dostaæ zaproszenie na tak¹ galê, to
bardzo du¿y zaszczyt! 

***
Franciszek Olszewski zosta³ najm³od-
szym laureatem XI Gali Mistrzów Sportu
Zag³êbia Miedziowego. Trenuje taek-
wondo olimpijskie w Ludowym Miê-
dzyszkolnym Klubie Sportowym "SFORA"
Chojnów. 

Gazeta Chojnowska - Od kiedy æwi-
czysz taekwondo. Jak to siê sta³o, ¿e
trafi³eœ na zajêcia tej wymagaj¹cej
dyscypliny olimpijskiej?
Franciszek Olszewski - Taekwondo
æwiczê od 4 lat. Na pierwsze zajêcia, gdy
mia³em 6 lat, zaprowadzi³ mnie tato. Na
pocz¹tku nie by³em do tego przekonany,
ale ju¿ po dwóch czy trzech zajêciach
bardzo mi siê spodoba³o.

G. Ch. - Najwiêksze sportowe osi¹gniê-
cia roku 2018?
F.O. - Moim najwiêkszym sportowym
osi¹gniêciem w 2018 roku by³o zdobycie
3. miejsca w Pucharze Polski P2 Baltic
Cup w Olsztynie. To by³ mój debiut 
w zawodach tej rangi. Uda³o mi siê te¿
zwyciê¿yæ w kilku walkach w turniejach
za granic¹. 

G.Ch. - Gdybyœ mia³ zachêciæ swoich
kolegów, kole¿anki do uprawiania tego
sportu to, co byœ im powiedzia³?
F.O. - Powiedzia³bym po prostu, ¿eby
przyszli na trening i spróbowali. W klu-
bie mam bardzo fajnego trenera, kole-
gów i kole¿anki, których pozdrawiam! 

G.Ch. - Czy poza taekwondo, masz
jeszcze jak¹œ inn¹ pasjê?
F.O. - Taekwondo jest moj¹ pasj¹, a poza
tym lubiê chodziæ po górach z moimi
rodzicami i psem oraz czytaæ ksi¹¿ki. 

G.Ch. - Czy podoba³a ci siê uroczys-
toœæ wrêczenia nagród dla Najlepszego
Sportowca Chojnowa 2018?
F.O. - Podoba³a mi siê donios³a atmos-
fera. Na gali by³o bardzo mi³o i fajnie.
Bardzo dziêkujê za wyró¿nienie.
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Dolnoœl¹ski Konkurs "Pegazik" odby³ siê
po raz XXIV. Ostatniego lutego w Domu
Schrama uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych zmierzyli siê z wybrany-
mi wierszami i proz¹. Wykonawców
oceniali: polonistka Krystyna Kalaga-
sidis i dyrektor MOKSiR Stanis³aw Ho-
rodecki. 
- Bêdziemy siê starali wskazaæ osobê,
która najlepiej poradzi sobie z tekstem 
i z emocjami, które bêd¹ mu towarzyszyæ.
Zapomnijcie na chwilê o sobie, pozwól-
cie nam uwierzyæ, ¿e to jest wasz tekst.
Nie jest to z pewnoœci¹ ³atwe zadanie,
ale jest to krok w poznaniu siebie - mówi³
Stanis³aw Horodecki. 
W kategorii "m³odsi" pierwsze miejsce
zdoby³ Bartosz Ptasznik (SP4) z tek-
stem Doroty Suwalskiej "W pogoni za
króliczkiem", drugie miejsce przyzna-
no Hannie K¹dzio³ce (SP3) z utworem
S³awomira Hanaka "Dziewczyny i ch³o-
paki". W kategorii "starsi" bezkonkuren-

cyjna okaza³a siê Marta Krasna (SP3),
która zaprezentowa³a "Lilije" Adama
Mickiewicza i "W ciemnoœci" Jana Freya.

Drugie miejsce zdoby³a Julia Musia³
(Gimn.Nr1) recytuj¹ca "Clarence" Sta-
nis³awa Barañczaka i "Podanie o mi³oœæ"
Katarzyny Grocholi. Przyznano tak¿e
trzy miejsca trzecie dla Julii Woro-
nowicz (SP3), Julii Jarosz (SP3) i Zu-
zanny Kudelskiej (SP3).
Laureaci pierwszych miejsc stan¹ teraz
do recytatorskiej rywalizacji w etapie
powiatowym. Fina³ wojewódzki odbê-
dzie siê w K³odzkim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. 
Wszystkim uczestnikom i wygranym
gratulujemy!

K.Burzmiñska

Poznaliœmy chojnowskich finalistów "Pegazika"

Zas³u¿one owacje na stoj¹co, wyrazy
uznania, gratulacje... - tak licznie zgro-
madzona w auli PZS publicznoœæ wyra-
zi³a swoje uznanie po premierowym po-
kazie spektaklu "Na rozstajnych drogach".

1 marca grupa teatralna Powiatowego
Zespo³u Szkó³ "ZaŒwiaty" prowadzona
przez Karolinê Rosock¹ zaprosi³a na au-
torskie przedstawienie. Scenariusz inspi-
rowany ludowizn¹, dla m³odych aktorów
sta³ siê niecodziennym wyzwaniem. Opo-
wieœæ, w ca³oœci oparta na tekstach pieœni
tradycyjnych i podaniach ludowych, nie
nale¿y do banalnych, a jej oryginalnoœæ
wywar³a na widowni ogromne wra¿enie.
Traktuje o trzech istotnych momentach
¿ycia - narodzinach, mi³oœci i œmieræ. 
- Kultura tradycyjna jest bardzo symbo-
liczna - mówi³a wprowadzaj¹c w klimat
spektaklu Karolina Rosocka - Pañstwu
pozostawiam interpretacjê i przyjemnoœæ
odgadywania znaczeñ. Historie mo¿na
traktowaæ jako ca³oœæ lub luŸne szkice. 
Archaiczne teksty, zapomniane obycza-
je, stare pieœni ludowe, w zestawieniu 
z gr¹ œwiate³ oraz muzyk¹ opracowan¹ 

i wykonywan¹ na ¿ywo przez m³odzie¿
na, równie jak ca³y spektakl, niebanalnych
instrumentach, stworzy³y niezwyk³e wido-
wisko. Wspania³e powi¹zanie ludowych
w¹tków, kreatywne wykorzystanie pro-
stych rekwizytów, doskona³a gra m³o-
dych artystów i znakomita aran¿acja -
wielkie brawa dla odtwórców i re¿yserki.

Karolina Rosocka od lat pasjonuje siê
polsk¹ kultur¹ tradycyjn¹. Imponuj¹ce
jest to, ¿e potrafi tym tematem zaintere-
sowaæ ludzi m³odych. Jej "Dusza z cia³a
wylecia³a" - wieczór pieœni i opowieœci 
o œmierci - zaprezentowany przez ucz-
niów PZS w 2017 na szkolnym strychu,
te¿ by³ niecodziennym prze¿yciem - tak
dla aktorów jak i publicznoœci. 
- Proces twórczy jest dla mnie ciekawy,
nieprzewidywalny i ekscytuj¹cy - mówi³a
w wywiadzie dla naszej gazety. - Wyz-
wala pewien rodzaj energii twórczej, która
czasem niezwykle pobudza, a czasem wy-
cisza i uspokaja. I uzale¿nia.
Uzale¿nia, zara¿a, zadziwia... Czekamy
na wiêcej.

eg

Na rozstajnych drogach - spektakl w PZSNa rozstajnych drogach - spektakl w PZS

PRZEMYTNIK 
15.03.;16.03.;17.03 - godz. 20:00

Eastwood wciela siê w rolê 80-kilkulet-
niego mê¿czyzny, który nie ma grosza
przy duszy, jest sam jak palec i grozi
mu zajêcie zad³u¿onego biznesu. Otrzy-
muje ofertê pracy, która wymaga od
niego jedynie jazdy samochodem. W ten
prosty sposób staje siê kurierem narko-
tykowym na us³ugach meksykañskiego
kartelu, z czego zupe³nie nie zdaje so-
bie sprawy. 

MIRAI
16.03.;17.03 - godz. 14:00

Niemal ka¿dy widz powinien znaleŸæ
tu coœ dla siebie. Dla dzieci "Mirai" bê-
dzie seri¹ fantastycznych perypetii boha-
tera, który zmaga siê z tymi samymi pro-
blemami, co oni. 

PLANETA SINGLI 3
16.03.; 17.03.; - godz. 16:00, 18.00

Tomek i Ania decyduj¹ siê na œlub. 
Wesele odbêdzie siê na wsi, u krew-
nych Tomka, z którymi ten od pewnego
czasu nie utrzymuje kontaktów. Oka¿e
siê, ¿e jego bracia i matka s¹ jak w³oska
rodzina – ka¿da rozmowa grozi wybu-
chem, a od wielkiej mi³oœci do awantury
jest czasami tylko krok.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 05/922 9

Z cyklu "Prymusi SP4
- Agnieszka Jakubiak
finalistk¹ Olimpiady 

Kopernika!
Wiara w mo¿liwoœci naszych uczniów
nigdy nas nie opuszcza. Wci¹¿ nas mi³o
zaskakuj¹ swoj¹ pracowitoœci¹, wytrwa-
³ym d¹¿eniem do celu i rozwijanymi
kompetencjami. Ku naszej uciesze do-
tar³a do nas kolejna znakomita wiado-
moœæ! Agnieszka Jakubiak- uczennica
klasy VIIIc, zakwalifikowa³a siê do trze-
ciego, fina³owego etapu Olimpiady Ko-
pernika, konkursu organizowanego przez
dyrekcjê i nauczycieli I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika 
w Lubinie. Agnieszka mierzy siê z inny-
mi uczestnikami z powiatu lubiñskiego 
i innych powiatów oœciennych w dzie-
dzinie jêzyka polskiego. Wartym pod-
kreœlenia jest fakt, i¿ Olimpiada Ko-
pernika zosta³a oficjalnie zatwierdzona
przez Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty,
a tym samym trafi na listê turniejów
wiedzy, co znowu oznacza, ¿e dla laurea-
tów tego konkursu przyznane bêd¹ do-
datkowe punkty rekrutacyjne na rok
szkolny 2019/2020! Ósmoklasiœci i trze-
ciogimnazjaliœci walcz¹ o punkty za-
¿arcie, by dostaæ siê do wymarzonej szko³y.
Marzenia Agnieszki s¹ bliskie spe³nienia!
Trzymamy mocno kciuki!

Sportowe sukcesy SP4!
Nie tylko pilna nauka zaprz¹ta g³owê
uczniów naszej szko³y. Maj¹c na uwadze

ich zapa³ do sportu, staramy siê sprostaæ
ich potrzebom i wymaganiom, bo prze-
cie¿ ruch to zdrowie! Oddzia³y sportowe
- klasa czwarta i pi¹ta, wci¹¿ przynosz¹
nam chlubê, ale dziœ nie o nich, a o spor-
towym sukcesie siódmo i ósmoklasistów.
Zarówno dru¿yna ch³opców, jak i dziew-
cz¹t wziê³a udzia³ w Powiatowych Za-
wodach w Pi³kê Siatkow¹ Szkó³ Podsta-
wowych. Jak to zazwyczaj bywa, wielkie
emocje i chêæ zwyciêstwa obudzi³a 
w reprezentantach SP4 sportowego ducha
walki. Motywacja i wsparcie dru¿yny to
najlepsza droga ku najwy¿szemu miejscu
na podium, które wywalczy³y zespo³y 
z SP4! Jednego dnia dyplom za pierwsze
miejsce odebra³ zespó³ dziewcz¹t, kolej-
nego ze zwyciêstwa cieszyli siê ch³opcy!
Krótko mówi¹c SP4 gór¹! Oby tak dalej!

Mega przygoda z MegaMisj¹ trwa! 
Ju¿ trzeci rok z rzêdu bierzemy udzia³ w pro-
gramie edukacji cyfrowej œwietlic szkol-
nych MegaMisja. Zyskuj¹c doœwiadcze-
nie w ubieg³ych latach, doskonale zdaje-
my sobie sprawê, jak wa¿ne treœci poru-
szane s¹ w zakresie zadañ przygotowa-
nych dla Œwietliczaków. Zadañ, które
dostarczaj¹ im wiedzy na temat bezpie-

czeñstwa w Internecie, m¹drego korzys-
tania z zasobów internetowych, ochrony
danych osobowych, a tak¿e mo¿liwoœci,
jakie stwarza nowoczesna technologia.
Dzieciaki w zabawowy, przystêpny sposób
wraz z animowanymi bohaterami towarzy-
sz¹cymi im przy ka¿dym wyzwaniu- Jul-
k¹, Kub¹ oraz Psotnikiem poznaj¹ wa¿ne
terminy, dowiaduj¹ siê, w jakich sytua-
cjach mog¹ siê znaleŸæ i jak nale¿y siê
zachowaæ, a tak¿e praktycznie wykorzy-
stuj¹ zyskan¹ wiedzê podczas korzysta-
nia ze sprzêtów elektronicznych. Jednym
z ostatnich ich zadañ by³o nakrêcenie
pierwszego filmu - rola aktorów szcze-
gólnie przypad³a do gustu naszym dzie-
ciakom, ponadto poruszyli kwestiê upu-

bliczniania wizerunku w sieci, co obec-
nie zdarza siê nagminnie, a tak¿e poznali
wszystkie rodzaje mediów i tajniki ich
dzia³alnoœci. W programie udzia³ bior¹
drugo- i trzecioklasiœci uczêszczaj¹cy do
œwietlicy, nam zaœ towarzyszy spokój
ducha, ¿e robimy wszystko, co w naszej
mocy, aby uczniowie SP4 rozwijali siê 
i byli bezpieczni we wszystkich obszarach
ich aktywnoœci! 

Natalia Halikowska

SP 4 news

1 marca na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 3 
w Chojnowie odby³ siê Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arni-
czej "M³odzie¿ zapobiega po¿arom". Wiedza testowana by³a 
w trzech kategoriach wiekowych. W konkursowych zmaganiach
wziêli udzia³ uczniowie ze szkó³ podstawowych, gimnazjów 
i œrednich. 
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dla obu sa-
morz¹dów z Miasta i Gminy Chojnów za ufundowanie nagród
i dyplomów. 

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej jury eliminacji miejskich w sk³adzie:
1. m³. bryg. Ryszard Kawka - Przewodnicz¹cy
2. student Patryk Borkowski- Sekretarz
3. st. kpt. dr in¿. Pawe³ D¹browa- cz³onek
po dokonaniu oceny prac pisemnych ustali³o klasyfikacjê:
szko³y podstawowe VII–VIII i gimnazja
1. Alicja £opuszyñska - 23 pkt.
2. Kacper Kapral - 22 pkt.
3. Maciej Mazur - 20 pkt.
4. Katarzyna Kliszcz - 17 pkt.
5. Julia Czarachowicz - 17 pkt.
6. Kinga Burzmiñska - 17 pkt.
7. Gracjan Fedak - 13 pkt.
8. Krystian Kapral - 13 pkt.
szko³y ponadgimnazjalne
1. Piotr £uczkowiec - 22 pkt.
2. Adrian Zalewski - 21 pkt.
3. Mateusz Kulik - 21 pkt.
4. Klaudia Korni³owicz - 14 pkt.
5. Karolina Brylak - 13 pkt.

Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc bêd¹ reprezentowaæ
nasze miasto w etapie powiatowym. Liczymy, ¿e ich doskona³e
przygotowanie zawiedzie, co najmniej jedno z nich, do fina³u
wojewódzkiego. Trzymamy kciuki!

opr. eg

"M³odzie¿ zapobiega po¿arom" - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej w Chojnowie 
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Nauczyciele i uczniowie SP3 w Choj-
nowie podjêli siê realizacji autorskiego
projektu "Kompetencje kluczowe szans¹
sukcesu dla uczniów szkó³ podstawowych
Gminy Miejskiej Chojnów. NR RPDS-
10.02.01-02-0044/18." Do wspó³udzia³u
zaprosili drug¹ miejsk¹ placówkê oœwia-
tow¹ SP4. 

Projekt obejmuje wiele zajêæ rozwija-
j¹cych sprawnoœci i uzdolnienia uczniów.
Dotyczy tak¿e wspomagania rozwoju psy-
chologiczno-spo³ecznego uczestników.
Jego szeroki zakres przedsiêwziêæ spotka³
siê z ogromnym zainteresowaniem. W za-
jêciach bierze udzia³ 541 uczniów (w tym
321 z SP3) i 47 nauczycieli (30 z SP3).
£¹czna kwota projektu to 1 498 952,11 z³
(w tym dla SP3 1 134 279,11).
Popo³udniowe godziny realizacji nie od-
straszaj¹ uczestników, a atrakcyjnoœæ pro-
pozycji edukacyjnych rozbudza ich cieka-
woœæ. Wachlarz planowanych lekcji jest
bardzo szeroki i obejmuje wiele przed-
miotów j. angielski, j. niemiecki, matema-
tykê, przedmioty artystyczne, czy infor-
matykê. Uczniowie z zapa³em korzystaj¹
z pomocy dydaktycznych pozyskanych
ze œrodków unijnych. Znacz¹c¹ rolê od-
grywa tu sprzêt TIK. Dziêki nowoczes-
nemu systemowi "Documaster Campus"

uczestnicy projektu archiwizuj¹ i drukuj¹
swoje prace. Nie bez satysfakcji odwie-
dzaj¹ nowoczesn¹ pracowniê kompute-
row¹ z pe³nym oprogramowaniem gra-
ficznym, filmowym i biurowym. Ponadto
m³odzi informatycy na co dzieñ u¿ytkuj¹
tablety (równie¿ stacje badawcze typu
Einstein) i laptopy. Fascynuj¹ ich nowo-
czesne technologie wykorzystywane 
w wielu dziedzinach ¿ycia, dlatego z prze-
jêciem testuj¹ drukarkê 3D. W pracow-
niach robotyki, pod ich okiem o¿ywaj¹
inteligentne roboty. 

Zadowoleni œcis³owcy nie s¹ osamotnieni
w swoich emocjach, dotrzymuj¹ im kro-
ku "trójkowi artyœci". Na zajêciach arty-
stycznych szlifuj¹ swoje talenty: grê na
gitarze, dzwonkach chromatycznych czy
werblach. Niejednokrotnie s³ychaæ dŸwiêk
keyboardu i wokalne zmagania uzdolnio-
nych œpiewaków. Nowe oprogramowanie
Edusensus u³atwia pracê na zajêciach
logopedycznych. 
Na ka¿dym kroku, w klasach, na kory-
tarzach mo¿na dostrzec projektowe zmiany.
W siedmiu salach lekcyjnych zamonto-
wano 65 calowe monitory (w tym 4 

z projektu), które za-
t¹pi³y tablice multi-
medialne. Ambitni
uczniowie prowa-
dzeni s¹ przez do-
skonale przygotowa-
nych nauczycieli, z pasj¹
odkrywaj¹cych przed nimi arkany
wiedzy i praktyki przysz³oœci. 

Projekt "Kompetencje kluczowe szans¹
sukcesu dla uczniów szkó³ podstawo-
wych Gminy Miejskiej Chojnów. NR
RPDS-10.02.01-02-0044/18" przynosi
same korzyœci. Lista zadowolonych jest
bardzo d³uga. A to dopiero pocz¹tek
trwaj¹cego do 2020 roku przedsiêwziê-
cia. Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojno-
wie godnie spe³nia swoj¹ misjê SZKO£Y
NA MIARÊ PRZYSZ£OŒCI. 

Ewa Wo³oszyn 
Gra¿yna Klucznik

"Skazani na sukces"

G³ównym celem konkursów zorgani-
zowanych przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych by³o upowszechnianie
wœród uczniów, wiedzy na temat praw 
i wolnoœci chronionych Europejsk¹ Kon-
wencj¹ Praw Cz³owieka oraz na temat
roli i dzia³alnoœci Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka.
Konkurs skierowany by³ do uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych 
i œrednich.
Zadaniem konkursowym uczniów klas
ósmych by³o wykonanie plakatu eduka-
cyjnego w formacie A1. Plakat mia³
obrazowaæ jedno z poni¿szych zagadnieñ: 
1) wybrane prawa lub wolnoœci gwaranto-
wane w Europejskiej Konwencji Praw Cz³o-
wieka lub w protoko³ach do Konwencji; 
2) wybrane orzeczenie Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka; 
3) funkcjonowanie mechanizmu skar-
gowego ustanowionego na podstawie Euro-
pejskiej Konwencji Praw Cz³owieka; 
4) rola i dzia³alnoœæ Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka.

Ale, ¿eby wys³aæ pracê konkursow¹ na-
le¿a³o pog³êbiæ w³asn¹ wiedzê... 
Prawa cz³owieka - niby ka¿dy z nas wie
o nich du¿o..., ale kto z nas czyta³ Euro-
pejsk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka?
Interesowa³ siê Europejskim Trybuna³em
Praw Cz³owieka? 
Beata Walz, Marta Krasna i Wero-
nika Rudnicka - uczennice klasy VIIIa
postanowi³y zmierzyæ siê z trudnym tema-
tem konkursowym i nie ¿a³uj¹, mimo
wielu trudnoœci w trakcie realizacji pro-
jektu...

Na konkurs ogólnopolski, wp³ynê³y 433
prace! Tym bardziej WA¯NY JEST
otrzymany przez Szko³ê Podstawow¹ nr 3
w Chojnowie Certyfikat i Dyplomy dla
autorek pracy.
Dziewczyny gratulujê Wam bardzo,
dziêkujê za udzia³ w konkursie!

Anna Œwidurska

Uczennice SP3 docenione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
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Towarzyskim spotkaniem w Jubilatce,
chojnowscy motocykliœci oficjalnie roz-
poczêli kolejny sezon swojej dzia³alnoœci.

£¹czy ich zami³owanie do jednoœladów,
do podró¿y, do poznawania nowych miejsc
i ludzi. Grupa sympatyków motocykli
sformowa³a siê w naszym mieœcie ju¿
jakiœ czas temu. Od kilku lat nie tylko
spotykaj¹ siê we w³asnym gronie, ale
staraj¹ siê w³¹czaæ w lokalne inicjatywy
spo³eczne. 
W naszym mieœcie wiêkszoœæ mieszkañ-
ców doskonale zna tych pasjonatów i ich
g³oœne, efektowne maszyny. Co roku w³¹-
czaj¹ siê w korowód inauguruj¹cy Dni
Chojnowa, uatrakcyjniaj¹ inne plenero-

we imprezy, inicjuj¹ wydarzenia chary-
tatywne. Promuj¹ te¿ nasze miasto poza
jego granicami. 
S¹ zintegrowani i otwarci.
Z jednej strony trzymaj¹ siê razem, spo-
tykaj¹ w ró¿nych miastach wspieraj¹c
lokalne inwencje, z drugiej zapraszaj¹
nowych cz³onków bez wzglêdu na stan
posiadania - nie ma znaczenia marka, typ
ani moc jednoœladu. Liczy siê pasja, chêæ
pomagania, zaanga¿owanie.

W gronie takich w³aœnie osób 23 lutego
przebiega³o spotkanie motocyklistów,
którzy na to wydarzenie zaprosili wszyst-
kich zainteresowanych - z Chojnowa 
i miast oœciennych. Przedstawiciel choj-
nowskiej formacji - Czes³aw Skorupa
przywita³ goœci, poinformowa³ o najbli¿-

szych motocyklowych wydarzeniach 
i oficjalnie otworzy³ sezon 2019. To by³
jednoczeœnie sygna³ do rozpoczêcia wspól-
nej zabawy. 
Nie oby³o siê jednak, zwyczajem choj-
nowskich motocyklistów, bez charytatyw-
nego akcentu. Podczas spotkania zbie-
rano œrodki na leczenie powa¿nie chorej
2.latki.
W rytmach muzyki w wykonaniu zespo-
³u "Kociuby", przez kolejnych kilka go-
dzin motocykliœci i ich goœcie doskonale
siê bawili, planowali wspólne dzia³ania,
wspominali minione wydarzenia.
Jak jest otwarcie, to na ogó³ jest te¿ zam-
kniêcie. Organizatorzy ju¿ planuj¹ spot-
kanie na jesieñ zamykaj¹ce tegoroczny
sezon. Zapraszaj¹ na nie ka¿dego, kto
lubi dobr¹ zabawê, ¿yczliwych ludzi,
ciekawe opowieœci i chocia¿ trochê...
motocykle.

eg

Sezon rrozpoczêtySezon rrozpoczêty

Z takiego za³o¿enia zawsze wychodz¹ chojnowscy eme-
ryci. 28 lutego w T³usty Czwartek zwi¹zkowcy nie raczyli
siê, jak wiêkszoœæ z nas, p¹czkami przy kawie, oni spot-
kali siê na sali balowej i przy muzyce na ¿ywo celebro-
wali czwartkowe œwiêto.
- Tak zaplanowaliœmy p¹czkowe obchody - wyjaœnia
prezes Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów Maria
Steæ. - Po³¹czyliœmy je z ostatkami. W grupie niemal 100
osób koñczymy karnawa³ i zaczynamy Wielki Post.
Przez kilka godzin, przy polskich szlagierach w wykona-
niu muzycznego duetu, tañczono, œpiewano, bawiono siê,
by tradycji sta³o siê zadoœæ.

Potem, jak wiemy z doœwiadczenia, nasi seniorzy znów
siê uaktywni¹ i z now¹ energi¹ wezm¹ za organizacjê
nastêpnych inicjatyw - spotkañ, wycieczek, warsztatów, itp.
A my z pewnoœci¹ bêdziemy im towarzyszyæ. 

eg

W dniu, w którym wypad³o co miesiêczne spotkanie Gildii, czyli 1 mar-
ca, w Legnicy mia³ miejsce finisa¿ wystawy Zdzis³awa Beksiñskiego
„Od fotografii do fotomonta¿u komputerowego”. 
Decyzja mog³a byæ tylko jedna: jedziemy! W tê niepowtarzaln¹ kultu-
raln¹ podró¿ wybrali siê: pani Ania Wójcik, dyr. Domu Kultury pan
Stanis³aw Horodecki, pan Jaros³aw Macewicz, Piotrek Misikiewicz,
Bogdan Misikiewicz – dokumentalista.

Galeria „Ring” zaprezentowa³a tylko ma³y fragment z bogatej twórczoœci
artysty. Wszystkie fotografie i fotomonta¿e komputerowe s¹ czarno
bia³e. Okres zdjêciowy pochodzi z lat 50. i 60. tych ubieg³ego wieku.
Przewa¿a tematyka rodem z horrorów. Dla przeciwwagi przeœwituje
humor oraz delikatna i artystyczna erotyka.
Kwestia fotomonta¿y komputerowych stwarza pole do interpretacji. To 
z kolei uruchamia wyobraŸniê. Jest wiêc o czym myœleæ. Finisa¿ swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³y postacie z legnickiego œwiata kultury i muzyki.
By³o to nasze pierwsze wyjazdowe spotkanie. Oby nie ostatnie. Podró¿e
bowiem kszta³c¹, wp³ywaj¹ inspiruj¹co i dopinguj¹co. 
5 kwietnia zapraszamy do restauracji „Pod Jeleniem” na kolejne nasze
spotkanie. Pocz¹tek godz. 18.00. ZAPRASZAMY! pm

Zrozumieæ
BeksiñskiegoJak siê bawiæ, to na ca³ego!
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 20 maja 2016 r. w/w nierucho-
moœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mia-
sta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabu-
dowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane
rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp
do drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ 
i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzo-
nej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfiko-
wane s¹, jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania de-
cyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dol-
noœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z 17.08.2011 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym
symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbro-
jone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sani-
tarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹
siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pie-
niem do przetargu uczestnik zobowi¹zany
jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i sta-
nem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami
w/w planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomu-
nikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 prze-
biega korytarz  napowietrznej linii energety-
cznej SN (20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki
nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach
elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
swobodny do niej dostêp  w celu jej konser-
wacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolido-
waæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y
j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœci-
cielem sieci.

Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej in-
frastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym
i prawnym istniej¹cym w dniu podpisania
protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci
nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto
obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami
adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê 10 kwietnia 2019 r. o godz. 1100

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci
maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumie-
niu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy
notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 3 kwiet-
nia 2019 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnic-
twa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione
w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014r.
poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli oso-

ba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 07102052260000-
620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹-
piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r.,
pi¹ty 12.05.2017 r., szósty 27.06.2017 r.,
siódmy  04.08.2017 r., ósmy 10.10.2017 r.,
dziewi¹ty 30.11.2017 r., dziesi¹ty 15.02.2018 r.,
jedenasty 26.04.2018 r., dwunasty 03.07.2018 r.,
trzynasty 18.09.2018 r., czternasty 06.11.2018 r.,
piêtnasty 08.01.2019 r., szesnasty 27 lutego 2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nu-
merem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne 
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

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



Domy mmieszkania llokale

Sprzedam dom w Konradówce.

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (27560)

Sprzedam mieszkanie (blok) w Rokit-

kach po remoncie 2 pokoje i kuchnia 

z gara¿em. 

Wiadomoœæ: tel. 600-828-161. (24166)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy

z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-

kalny 163m2. 

Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (026028)

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (27560)

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.

54,14m2 w miejscowoœci Dzwonów.

Wiadomoœæ: tel. 516-896-968. (26009)

Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka bu-

dowlana o pow. 11.62ha z projektem

oraz pozwoleniem na budowê. Miejsce

w pobli¿u piêknego lasu w miejscowoœci

Jerzmanowice 59a, gmina Chojnów.

Ogrodzona, media, woda, pr¹d. 

Cena 85 000 z³. 

Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (25109)

Us³ugi

Firma remontowo wykoñczeniowa ofe-

ruje us³ugi w zakresie remontów i wykoñ-

czeñ: burzenie i stawianie œcian dzia³o-

wych, malowanie, tynkowanie, k³adze-

nie p³ytek, uk³adanie paneli, monta¿ p³yt

(regipsów) itp. 

Wiadomoœæ: tel. 793-933-250. (27210) 

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 05/922 13

27 lutego 2019r. na basenie Szko³y Podsta-
wowej nr 4 w Chojnowie odby³y siê za-
wody w p³ywaniu - Mistrzostwa Strefy
Legnickiej. Udzia³ wziê³o 16 sztafet. £¹cz-
nie chojnowski basen goœci³ 105 uczest-
ników.
Ka¿da szko³a wystawia³a 6.osobowe sk³a-
dy w kategorii dziewcz¹t i ch³opców.
Dystans dla sztafet wynosi³ 6 x 25m. Uczest-
nicy sztafet zgodnie z regulaminem mogli
wzi¹c udzia³ dodatkowo w jednej konku-
rencji indywidualnej maj¹c do wyboru styl
motylkowy (25m), styl grzbietowy (50m),
styl klasyczny (50m) i styl dowolny/kraul,
50m/. Do punktacji ogólnej zalicza³y siê
wyniki sztafet oraz wyniki indywidualne
osi¹gniête w czasie rywalizacji. 
Wyniki sztafet dziewcz¹t:
1. SP 7 Legnica 1`34"09
2. SP 10 G³ogów 1`34"31
3. SP 1 Jawor 1`47"31
4. SP 4 Chojnów 1`48"00
5. SP 7 Lubin 1`51"65
6. SP 12 Lubin 1`58"38
7. SP 3 Chojnów 2`02"41
8. SP Chocianów 2`22"96
Wyniki sztafet ch³opców:
1. SP 10 G³ogów 1`27"48
2. SP 7 Legnica 1`37"75
3. SP 3 Polkowice 1`40"72
4. SP 1 Jawor 1`42"97
5. SP 4 Chojnów 1`45"28
6. SP 7 Lubin 1`53"82
7. SP 3 Chojnów 1`58"29
8. SP Chocianów 2`03"26
Wyniki indywidualne dziewcz¹t:
- styl motylkowy (25m)
1. Kulas Anna (SP7 Legnica) - 16"09
2. W¹troba Klaudia (SP 10 G³ogów) - 17"65
3. Seku³a Natalia (SP 1 Jawor) - 18"34
- styl grzbietowy (50m)
1. Lepczak Aleksandra (SP7 Legnica) -  36"70
2. Poniedzia³ek Paulina (SP 10 G³ogów) - 37"13
3. Szylko Michalina (SP 10 G³ogów) - 40"63
- styl klasyczny (50m)
1. Wojtkowiak Zuzanna (SP 7 Legnica) - 43"21
2. Matuszewska Maja (SP 7 Legnica) - 43"46

3. Opa³ka Dominika (SP 10 G³ogów) - 46"05
- styl dowolny (50m - kraul)
1. Konieczna Wiktoria (SP 10 G³ogów) - 32"66
2. Radziwon Adrianna  (SP 7 Legnica) - 32"85
3. Sowkowycz Zuzanna (SP 10 G³ogów) - 33"73
Wyniki indywidualne ch³opców:
- styl motylkowy (25m)
1. ¯ak Dominik (SP 10 G³ogów) - 14"14
2. Kaszubowski Borys (SP 4 Chojnów) - 15"49
3. Sarowski Bartosz (SP 7 Legnica) - 15"53
- styl grzbietowy (50m)
1. Martyniak Krystian (SP 10 G³ogów) - 34"55
2. D¹browski Micha³ (SP 10 G³ogów) - 38"23
3. Szymkowicz Filip (SP 7 Legnica) - 38"26
- styl klasyczny (50m)
1. Kulon Bartosz (SP 7 Legnica) - 41"35
2. Musielak Piotr (SP 10 G³ogów) - 42"10
3. Wietuszyñski Bartosz (SP 3 Polkowice) - 46"78
- styl dowolny (50m - kraul)
1. Piotrowski Marcel (SP 10 G³ogów) - 30"82
2. Bia³as Szymon (SP 10 G³ogów) - 31"96
3. Wojtowicz Alan (SP 1 Jawor) - 32"75
Klasyfikacja koñcowa 
(po korekcie wyników):
- dziewczêta
1. SP 7 Legnica 128 pkt.
2. SP 10 G³ogów 119
3. SP 4 Chojnów 92
4. SP 1 Jawor 89
5. SP 7 Lubin 79
6. SP 12 Lubin 74
7. SP Chocianów 62
8. SP 3 Chojnów 52
- ch³opcy
1. SP 10 G³ogów 126 pkt.
2. SP 7 Legnica 104
3. SP 1 Jawor 99
4. SP 3 Polkowice 89
5. SP 4 Chojnów 85
6. SP 7 Lubin 70
7. SP 3 Chojnów 55
8. SP Chocianów 46

opr. Andrzej Matuszewski

Fina³ Strefy Legnickiej
w Sztafetach P³ywackich i P³ywaniu

Indywidualnym 
Dziewcz¹t i Ch³opców 
klas VI i m³odszych.

Og³oszenia drobne

Dru¿yna seniorów „Chojnowianki” ostro
przygotowuje siê do wiosennej rundy
rewan¿owej. Za nimi kolejne mecze kon-
trolne na wyjazdach. 

KS Chojnowianka Chojnów 
– Górnik Polkowice (D.L.I) 2:1 

KS Chojnowianka Chojnów
– Piast Wykroty 0:6 

Do pi³karskiej kadry do³¹czy³y brazylij-
skie wzmocnienia!!! S¹ to: Paulinio,
Ebert, Enrico, Joni. Zaci¹g „Canarinhos”
na pewno bêdzie budzi³ respekt.

Ostatnim sparingpartnerem bêdzie Górnik
Lubin. Mecz zostanie rozegrany na obiekcie
lubiñskim w niedzielê 10 marca.
Podopieczni trenera Zbigniewa Grzy-
bowskiego na ligowe boiska wybiegn¹
16 marca, podczas wyjazdowego meczu
z Odr¹ Chobienia.

pm

Pi³ka no¿na
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Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Mia-
sta Chojnowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w/w
nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w rejonie ul. Ogro-
dowej, ul. Reymonta, ul. G³owackiego i ul.
Chmielnej w strefie œródmiejskiej miasta,
blisko centrum, na terenie nowo powsta³ego
osiedla zabudowy jednorodzinnej. Kszta³t
dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren p³aski,
poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedyn-
czymi drzewami i krzewami. Ich ewentualna
wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwo-
lenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy
to drzew i krzewów owocowych).
Planowany dojazd do dzia³ek od nowoprojek-
towanej ulicy tj. ul. Jana Paw³a II - obecnie
nawierzchnia utwardzona t³uczniem. W ewi-
dencji gruntów sklasyfikowane s¹ jako tereny
przeznaczone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego Poz. 2830 z 30 maja
2016 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie ozna-
czonym symbolem 7.10.MN, w obszarze
ochrony konserwatorskiej nowo¿ytnego
uk³adu urbanistycznego kszta³towanego do
1945 r., dzia³ki nr 460/13 i 460/14 po³o¿one
s¹ czêœciowo w obszarze œcis³ej ochrony kon-
serwatorskiej oœrodka historycznego miasta
wpisanego do rejestru zabytków pod nume-
rem A/2644/420 oraz dzia³ki nr 460/11,
460/12, 460/13, 460/14 po³o¿one s¹ w obsza-
rze OW obserwacji archeologicznej. 
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbro-
jony jest w sieæ energetyczn¹, gazow¹, wodo-
ci¹gow¹, kanalizacyjn¹; sieci znajduj¹ siê w przy-
leg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹
przy³¹cza: sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Przez dzia³ki nr 460/11, 460/12, 460/13 i 460/14
biegn¹ nieczynne przewody sieci kanaliza-
cyjnej. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie
kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej nieczyn-
nej sieci, nabywca dokona jej likwidacji na
w³asny koszt w uzgodnieniu z w³aœcicielem
sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w ob-
szarze dzia³ek wystêpuj¹ z³o¿one warunki
hydrogeologiczne - mog¹ zbieraæ siê wody
na powierzchni terenu po obfitych opadach

lub roztopach oraz wystêpuj¹ w pod³o¿u grube
warstwy nasypowe, nienoœne grunty orga-
niczne i s³abonoœne grunty pylaste.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik
zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie,
z zapisami w/w planu zagospodarowania przes-
trzennego miasta Chojnowa oraz dokumen-
tacj¹ geotechniczn¹. Rozpoznanie wszelkich
warunków faktycznych i prawnych niezbêd-
nych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹
w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów i jest wolny od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w sta-
nie istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej
infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym
i prawnym istniej¹cym w dniu podpisania
protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci
nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia
Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³a-
tami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowie-
dzialnoœci za wady ukryte nieruchomoœci,
których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podsta-
wie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê 9 kwietnia 2019 r. o godz. 1100

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce 
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu roz-
dzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumie-
niu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy
notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabyw-
ca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cytowa-
nej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 2 kwiet-
nia 2019r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).

Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnic-
twa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione
w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro-
kowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom prze-
targu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestni-
cy przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 07102052260000-
620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹-
zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 26.02.2019 r.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684. 

Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne 
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 4 mias-
ta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:



23 lutego hala Powiatowego Zespołu Szkół
w Chojnowie gościła szachowych zawod-
ników na VIII Otwartym Turnieju Sza-
chowym o Puchar Polskiej Miedzi. W tym
roku odnotowaliśmy rekordową liczbę 129
uczestników, w tym 55 juniorów. Zaszczy-
cili nas goście z Ukrainy, Białorusi, Rumunii.

Turniej otwarty, indywidualny, rozgrywa-
ny systemem szwajcarskim na dystansie 9
rund po 10 minut + 5sekund na ruch dla
każdego zawodnika - to krótka charakte-
rystyka naszej cyklicznej imprezy. 
Co roku do PZS przybywa coraz więcej
zawodników. Widać, że chojnowskie poty-
czki szachowe znajdują uznanie najlep-
szych. Szachy, nazywane królewską grą, to
wymagająca dyscyplina. Promuje szla-
chetne wzorce rywalizacji sportowej, uczy
dyscypliny i logicznego myślenia. Dlatego
cieszy tak duża liczba zawodników, w tym
tych najmłodszych. 
Tegoroczne zmagania zaczęły się o godz.
10.00. Szachowe potyczki mogli podziwiać
uczestnicy i obserwatorzy zawodów - rodzi-
ce, opiekunowie, przyjaciele... A emocji
naprawdę nie brakowało.
Promotorem i fundatorem trofeów VIII Ot-
wartego Turnieju Szachowego w PZS 
w Chojnowie jest Fundacja Polska Miedź.
Patronat medialny nad turniejem objęli:
portal chojnow.pl, Gazeta Chojnowska,
Radio Plus. 
W imieniu organizatorów składamy podzię-
kowania sponsorom, których grono tworzą: 
Starosta Powiatu Legnickiego, pan Adam
Babuśka; Burmistrz Miasta Chojnowa, pan
Jan Serkies; Studio Fotograficzne - panowie
Tadeusz i Karol Bijakowie; Reklamy Hali-
kowski - panowie Zbigniew, Jakub i Tomasz
Halikowscy; Pan Michał Huzarski; Ksiądz
Marek Osmulski; Firma Kachniarz Spółka
Jawna, pani Justyna Kachniarz - Mazurek;
Firma Kret i Spółka, pan Tadeusz Kret;

Państwo Bożena i Stanisław Kryszczukowie;
Pan Jan Wengrzyn; Państwo Marta i An-
drzej Kupczykowie; Pan Krzysztof Kuśtal;
Agencja Ochrony Pracy i Środowiska BHPE,
panowie Paweł i Ryszard Pacułowie; Dy-
rektor MOKSiR, pan Stanisław Horodecki.
Atutem imprezy zwyczajowo jest przygo-
towany dla wszystkich poczęstunek. 
Uczniowie klas technicznych PZS pod
kierunkiem swoich opiekunek i w tym roku
zadbali o smaczne menu w turniejowym
bufecie. Dziękujemy.

Oto wyniki VIII Turnieju Szachowego
JUNIORZY:
I miejsce – nagroda: 300 zł i puchar 
– Piotr Kejna
II miejsce – nagroda:  200 zł i puchar 
– Krzysztof Łukasiewicz
III miejsce - nagroda: 100 zł i puchar 
– Mateusz Górkiewicz 

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA
I miejsce – nagroda: 300 zł i puchar 
– Anna Karykowska
II miejsce – nagroda: 200 zł
– Anna Łukasiewicz
III miejsce- nagroda: 100 zł
– Radosława Lascar

KLASYFIKACJA ZWYCIĘZCÓW
I miejsce - nagroda: 700 zł i puchar
– Paweł Kowalczyk
II miejsce - nagroda: 600 zł i puchar
– Karol Kucza
III miejsce – nagroda: 500 zł i puchar 
– Piotr Sabuk
IV miejsce - nagroda: 400 zł
– Łukasz Cyborowski
V miejsce - nagroda: 300 zł 
– Vladimir Siergiejew
VI miejsce - nagroda: 200 zł
– Piotr Jagodziński

VII miejsce- nagroda: 150 zł 
– Kacper Grela
VIII miejsce – nagroda: 100 zł 
– Filip Cukrowski
Zawodnicy z  rankingiem ELO poniżej 2100:
I miejsce – nagroda: 200 zł 
– Maciej Adamczewski
II miejsce - nagroda: 100 zł 
– Marcin Pilzak
Zawodnicy z rankingiem ELO poniżej 1800
I miejsce - nagroda: 150 zł 
– Wojciech Jakubowski
II miejsce - nagroda: 100 zł
– Eugeniusz Małacki
Nagrodę dla najmłodszej zawodniczki
turnieju, ufundowaną przez nauczyciela
PZS, pana Krzysztofa Kuśtala, otrzy-
mała Gabriel Barcel.
Nagrodę dla najmłodszego zawodnika
turnieju, ufundowaną przez pana Mi-
chała Huzarskiego, otrzymał Karol
Janek.
Pan Jan Zatylny, najstarszy uczestnik
turnieju, otrzymał nagrodę ufundowaną
przez księdza Marka Osmulskiego.
Nagrodę dla najlepszego zawodnika
reprezentującego PZS otrzymała Pa-
trycja Rataj z klasy II TŻ.
Nagrodę zdobył również Patryk Orz-
łowski w kategorii najlepszy chojnowia-
nin, a Radosław Radwański okazał się
najlepszym chojnowianinem w kategorii
juniorów.
Wśród wszystkich uczestników zawodów
rozlosowano trzy dodatkowe nagrody
rzeczowe, którą ufundował Starosta Po-
wiatu Legnickiego, pan adam Babuśka.

Organizatorzy VIII Turnieju Szachowego
o Puchar Polskiej Miedzi w Powiatowym

Zespole Szkół w Chojnowie dziękują
wszystkim zaangażowanym w organizację
tegorocznej imprezy i zapraszają za rok. 

PZS
John Holland Rose:
Poufna rozmowa bez słów; przejmują-

ca, z dreszczem, aktywność przy sta-
nie pełnej bezwładności, triumf i klęs-
ka, nadzieja i zwątpienie, życie i śmierć
– i to wszystko na 64 polach; połącze-
nie poezji z nauką; starożytny Wschód
i nowoczesna Europa – oto czym są
szachy.

VIII Turniej Szachowy w Powiatowym Zespole Szkół 
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Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki
„NA ROZSTAJNYCH DROGACH„NA ROZSTAJNYCH DROGACH””

- - SPEKTAKLSPEKTAKL PZSPZS

Hania Kądziołka - 9 lat,
zodiakalny Skorpion.
Wzorowa uczennica SP3 naj-
bardziej lubi historię. Uczy się
gry na gitarze. Jej idolką jest
Sylwia Grzeszczak i tak jak ona
chce zrobić muzyczną karierę.

FINAŁ STREFY LEGNICKIEJ NA CHOJNOWSKIM BASENIE 


