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W X edycji konkursu „Dolnoœl¹ska Budowla Roku 2012” 
Dom Schrama zaj¹³ pierwsze miejsce, a rewitalizacja Rynku uzyska³a wyró¿nienie. 

Spod pióra Ma³gorzaty Gutowskiej - Adamczyk wysz³o
kilkanaœcie ksi¹¿ek i kilka scenariuszy serialowych.

Czy ratownictwo to pasja? Wed³ug Macieja 
Lipiñskiego (na zdj. w œrodku) zdecydowanie tak.

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski w Chojnowie 27 wrzeœnia obchodzi³o  okr¹g³¹ rocznicê - 20.lecie dzia³alnoœci.

19 wrzeœnia, po raz drugi, przyjecha³ do naszej biblioteki 
pisarz Jakub Æwiek ze swoim „Rock&Read Festival”.
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04-06 paŸdziernika - III Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ - Dom Schrama, 
koœció³ NPNMP; (szczegó³y str. 11);

05 paŸdziernika - Kolarstwo MTB - Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Szkó³ Podstawowych 
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - Park Piastowski; godz. 10.00;

12 paŸdziernika - Gala Kresowa - koncert artystów z Ukrainy i Bia³orusi 
- MOKSiR; godz. 17.00;

19 paŸdziernika - II Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej “Skora 
Song” w Chojnowie - koœció³ pw. Aposto³ów Piotra i Paw³a; godz. 10.00;

24 paŸdziernika - spotkanie autorskie z chojnowianinem Dionizosem Sturisem 
- autorem ksi¹¿ki „Grecja. Gorzkie Pomarañcze” - MBP;

26 paŸdziernika - Recital Agnieszki Justyny Szumi³o (sopran) - Muzeum 
Regionalne; godz. 18.30;

26 paŸdziernika - Tenis sto³owy - Mistrzostwa Miasta “Open” - hala SP4;
paŸdziernik - “Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie” - wystawa prac 

III Konkursu Ró¿añcowego - MBP.

Kalendarz imprez miejskich 
paŸdziernik

(szczegó³y na stronie chojnow.eu)

Chojnowskie inwestycje
nagrodzone

W X edycji konkursu „Dolnoœl¹ska Bu-
dowa Roku 2012” Dom Schrama zaj¹³
pierwsze miejsce, a rewitalizacja Rynku
uzyska³a wyró¿nienie. 

Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wroc³awskiego
Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników
Budownictwa powo³a³o Komitet Konkursu,
w sk³ad którego weszli przedstawiciele Woje-
wody Dolnoœl¹skiego, G³ównego Urzêdu
Nadzoru Budowlanego i innych instytucji
zwi¹zanych z budownictwem. Jury wziê³o
pod ocenê m.in. oryginalnoœæ i trafnoœæ roz-
wi¹zañ architektoniczno - konstrukcyjnych
zg³aszanej budowli, nowatorstwo i poziom
rozwi¹zañ technicznych i technologicznych
stosowanych w procesie inwestycyjnym,
jakoœæ rozwi¹zañ wykoñczeniowych i ogólne
odczucia zespo³u sêdziowskiego po wizytacji
obiektu i analizie udostêpnionych materia³ów. 
W oczach profesjonalnych sêdziów choj-
nowski Dom Schrama, w kategorii „Obiekty
rewitalizowane” zas³u¿y³ na pierwsz¹ nagrodê
- z³ot¹ statuetkê Konkursu “Dolnoœl¹ska
Budowa Roku”, a rewitalizacja Rynku otrzy-
ma³a wyró¿nienie.

- Konkurs jest okazj¹ do prezentacji szerszemu
gronu nowych realizacji oraz omówienia
osi¹gniêæ dolnoœl¹skiego budownictwa -
wypowiada siê mgr in¿. Tadeusz Nawracaj,
Przewodnicz¹cy Oddzia³u Wroc³awskiego
PZITB. - X edycjê konkursu Polskiego Zwi¹zku
In¿ynierów i Techników Budownictwa Oddzia³
Wroc³awski, patronatem objêli Prorektor 
ds. Rozwoju Politechniki Wroc³awskiej oraz
Przewodnicz¹cy Rady Dolnoœl¹skiej Okrêgowej
Izby In¿ynierów Budownictwa.
Patroni konkursu mówi¹ o nim m.in. „Wyniki
tego Konkursu s¹ zauwa¿ane nie tylko w dol-
noœl¹skim œrodowisku budowlanym. Wychodz¹

du¿o dalej poza to œrodowisko - w Polskê 
i poza jej granice. St¹d te¿, wzrastaj¹ca od wielu
lat konkurencja kszta³tuje coraz wy¿szy poziom
Konkursu co powoduje, ¿e bycie laureatem
tego wydarzenia jest odczuwane jako wyj¹tkowo
presti¿owe wyró¿nienie” - prof. dr hab. in¿.
Cezary Madryas, Prorektor ds. Rozwoju
Politechniki Wroc³awskiej.
„X edycja Konkursu “Dolnoœl¹ska Budowa
Roku” jest wa¿nym wydarzeniem technicznym,
spo³ecznym i kulturowym na Dolnym Œl¹sku.
Jeœli zwa¿yæ jak wiele obiektów budowlanych
by³o przedmiotem oceny i zachwytu przez te
dziesiêæ edycji Konkursu, to trzeba mieæ uzna-
nie dla jego organizatorów oraz poczucie dumy
z tego, co uda³o siê zrealizowaæ w dziedzinie
budownictwa na terenie ziemi dolnoœl¹skiej.
Zadaniem in¿ynierów budownictwa i archi-
tektów jest przyjazne dla otoczenia i funkcjo-
nalne kszta³towanie naszego œrodowiska, 
a wskazywanie na obiekty, które spe³niaj¹ te
kryteria w stopniu wybitnym jest g³ównym
celem Konkursu” - dr hab. in¿. Eugeniusz
Hota³a, prof. PWr Przewodnicz¹cy Rady
Dolnoœl¹skiej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa.
Za³o¿eniem konkursu jest wy³onienie obiek-
tów budowlanych odznaczaj¹cych siê wyso-
kimi walorami we wszystkich fazach procesu
budowlanego. Konkurs stanowi szeroko
rozumian¹ promocjê projektantów, wyko-
nawców, inwestorów, dla których koñcowym
wynikiem zakoñczenia jest miêdzy innymi
obiekt budowlany zg³oszony do konkursu.
Nagrodzony obiekt o charakterystycznych
parametrach indywidualnych stanowi wizy-
tówkê mo¿liwoœci twórczych jego autorów 
i jest wa¿nym argumentem w przetargach na
realizacjê podobnych inwestycji. 
Cieszy zatem fakt, ¿e a¿ dwie chojnowskie

inwestycje zosta³y docenione i zyska³y uzna-
nie w œrodowisku in¿ynierów i techników
budowlanych. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu;
1) w dniach od 19.09.2013 r. do 10.10.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 56/2, po³o¿onej przy ul. Igna-
cego Krasickiego w Chojnowie (Zarz¹dze-
nie Nr 91/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 wrzeœnia 2013 r.).
2) w dniach od 30.09.2013 r. do 21.10.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 85, po³o¿onej przy ul. M. Ko-
pernika w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 96/2013
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 wrzeœnia
2013 r.).
3) w dniach od 30.09.2013 r. do 21.10.2013 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y na rzecz najemców znajduj¹-
cych siê w budynkach po³o¿onych przy 
pl. Dworcowym 6, ul. B. Chrobrego 2, ul. Leg-
nickiej 57 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 94/2013
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 wrzeœ-
nia 2013 r.).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojno-
wie w terminie do dnia 12.11.2013 r.
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Nowe „gniazda” w mieœcie

W ubieg³ym miesi¹cu Urz¹d Miejski zakupi³
30 kolejnych pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów. Miejskie s³u¿by, od tego
tygodnia ustawiaj¹ dodatkowe kontenery 
w ró¿nych lokalizacjach, zwiêkszaj¹c liczbê
punktów i dostêpnoœæ do pojemników. Nowe
„gniazda” (3 szt. - papier, szk³o, plastik)
zostan¹  ustawione przy ul. Tuwima-Nowej,
Boles³awickiej-Wyspiañskiego, Bielawskiej-
Kopernika, Solskiego-Bogus³awskiego, Lipo-
wej-Akacjowej, Koœciuszki 26, Paderew-
skiego w rejonie parkingu przy basenie.
Jednoczeœnie wymieniane s¹ kontenery na
odpady zmieszane. Wkrótce przy ul. Kolejo-
wej 21, Legnickiej 60-66, Œciegiennego,
Rynek 23-25, Rynek 5, Królowej Jadwigi 13
w miejsce starych, stan¹ nowe kontenery.

Zbiórka ¿ywnoœci

4 i 5 paŸdziernika w Chojnowie zostanie
przeprowadzona zbiórka ¿ywnoœci w obu
sklepach Biedronka. Jest to ju¿ kolejna edycja
ogólnopolskiej akcji „Podziel siê posi³kiem”.
Organizatorem jest Federacja Banków
¯ywnoœci w partnerstwie z DANONE. 
W Chojnowie realizatorem bêdzie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych 
i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê” w Chojno-
wie. Dziêki hojnoœci klientów Biedronki 
w ubieg³ych latach, zebrano wiele ¿ywnoœci,
któr¹ rozdysponowano potrzebuj¹cym dzie-
ciom i ich rodzinom z terenu miasta i gminy
Chojnów. A takich rodzin jest wiele. Czy 
i tym razem uda siê pomóc innym?
Jest trudno. Dotyka nas kryzys i ka¿dy z nas
mo¿e powiedzieæ, ¿e ma jakieœ niedobory 

i braki w domowych bud¿etach. Ale przecie¿
tak niewiele potrzeba, aby wzbudziæ dzieciêcy
uœmiech. Wystarczy, robi¹c zakupy, wrzuciæ
jedno lub dwa opakowania wiêcej ni¿ potrze-
bujemy, a potem przekazaæ je wolontariuszom
przy wyjœciu ze sklepu. Wolontariuszami s¹
uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II
w Chojnowie. Opiekê nad wolontariuszami
sprawuj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia. 
¯ywnoœæ bêdzie zbierana w pi¹tek i w sobotê
w godz. 8 - 19.

Uwaga na szczepionki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy infor-
muje, ¿e na terenie województwa dolnoœl¹-
skiego w dniach od 11 paŸdziernika do 16 paŸ-
dziernika 2013 r. zostanie przeprowadzona
akcja szczepienia lisów wolno ¿yj¹cych. 
W tych dniach na terenach zalesionych zosta-
n¹ rozrzucone z samolotów szczepionki prze-
ciwko wœciekliŸnie w iloœci 20 dawek na

1km2. Porcja szczepionki ma kszta³t okr¹g-
³ego plastra koloru br¹zowo-szarego. Przy-
nêta ma specyficzny zapach, w œrodku za-
wiera pojemnik z p³ynn¹ szczepionk¹. W okre-
sie trwania akcji i przez dwa tygodnie po jej
zakoñczeniu zaleca siê, by nie wyprowadzaæ
zwierz¹t domowych na tereny niezabudowane.
Zaleca siê tak¿e unikanie kontaktu ze szcze-
pionka przez ludzi. Wprawdzie otoczka zabez-

piecza szczepionkê przed bezpoœrednim kon-
taktem, ale z chwil¹ jej rozerwania nale¿y
umyæ dok³adnie miejsce kontaktu i udaæ siê
do lekarza. Poza tym dotkniêt¹ przez cz³o-
wieka szczepionkê, lis ominie szerokim ³ukiem.

Ks. Arturowi Treli z ca³ego serca dziêkujemy 
za ka¿de s³owo otuchy oraz Wszystkim, 

którzy byli wsparciem dla nas

w tych ciê¿kich chwilach choroby i pogrzebu 

œp. Joanny Mazur

Serdecznie dziêkuje - Rodzina

Og³oszenie S¹du

W S¹dzie Rejonowym w Z³otoryi I Wydziale Cywilnym, pod sygnatur¹ akt: I NS 550/12
toczy siê postêpowanie o zmianê postanowienia S¹du Rejonowego w Z³otoryi z dnia 
01 grudnia 2009 r., sygn. akt: I NS 170/09 o stwierdzeniu nabycia spadku po Lucynie
Ju¿ychowskiej z domu Piegdoñ, zmar³ej dnia 29 sierpnia 2000 r. w Chojnowie, ostatnio
stale zamieszka³ej w Chojnowie przy ulicy Legnickiej numer 49/1. Postêpowanie zosta³o
wszczête z urzêdu w trybie art. 690 § 2 k.p.c. w zwi¹zku z odrzuceniem spadku po
zmar³ej przez jej córkê Ewê S., która by³a powo³ana do spadku z mocy przepisów
ustawy.
S¹d wzywa wszystkich spadkobierców zmar³ej, aby w terminie 6 (szeœciu) miesiêcy od dnia
ukazania siê og³oszenia zg³osili siê i udowodnili nabycie spadku, gdy¿ w przeciwnym
razie mog¹ zostaæ pominiêci w postanowieniu o zmianie postanowienia o stwierdzeniu
nabycia spadku.

zostanie przeprowadzona
bezp³atna zbiórka zu¿ytego sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego, 
RTV, AGD, sprzêtu zasilanego 

przez pr¹d i baterie.

Zapraszamy do pozbywania siê
nieu¿ywanych sprzêtów, bo jeszcze
mo¿na je oddawaæ nieodp³atnie.

12.10.2013r. (sobota) 

w godzinach 9:00 - 15:00 

Miejsca zbiórki:

1. ul. D¹browskiego 15 - teren 
by³ej Stra¿y Po¿arnej

2. osiedle Kiliñskiego - parking 
przy kot³owni miejskiej
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Na XXXIII sesji
Jednym z g³ównych tematów wrzeœniowych obrad
Rady Miejskiej by³ raport o stanie oœwiaty w Choj-
nowie, w roku szkolnym 2012/2013.
W tegorocznym raporcie, przygotowanym zgod-
nie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oœwiaty,
szczegó³owo omówione zosta³y m.in. zagadnie-
nia zwi¹zane z osi¹gniêciami uczniów, realizacj¹
obowi¹zku szkolnego i wynikami egzaminów
w roku szkolnym 2012/2013

Szko³a Podstawowa Nr 3 w Chojnowie
Œredni wynik sprawdzianu kompetencji klas VI
w Szkole Podstawowej Nr 3 w roku szkolnym
2012/2013 wyniós³ 18,5 pkt i uplasowa³ szko³ê
w staninie bardzo niski. 
Wœród 60 uczniów pisz¹cych sprawdzian, 5 mia³o
dostosowane warunki polegaj¹ce na przed³u¿eniu
czasu pisania sprawdzianu ze wzglêdu na dys-
leksjê, a 4 uczniów mia³o obni¿one wymagania
ze wzglêdu na mo¿liwoœci rozwojowe. 
Placówka w celu podwy¿szenia wyników pod-
jê³a nastêpuj¹ce dzia³ania: 
* Wspólnie z pracownikami Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wroc³awiu,
podczas 15 godzinnego szkolenia opracowano
program dzia³añ zwi¹zanych z popraw¹ efektów
kszta³cenia na lata 2012 - 2017 wynikaj¹cy z analizy
wyników sprawdzianu;
* Uczniowie klas I-III objêci zostali programem
z zakresu indywidualizacji procesu nauczania
„Ka¿dy ma prawo do sukcesu”;
* Nasilono dzia³ania maj¹ce na celu kontynuacjê
wdro¿enia testowej formy sprawdzania wiedzy
i umiejêtnoœci uczniów na ró¿nych zajêciach
edukacyjnych;
* Æwiczone s¹ z uczniami na wszystkich zajêciach
edukacyjnych umiejêtnoœci czytania ze zrozu-
mieniem;
* Po³o¿ono nacisk na zastosowanie i wykorzystanie
wiedzy w zadaniach praktycznych, odwo³uj¹cych
siê do sytuacji ¿yciowych. 
Pomimo braku pe³nych warunków lokalowych
do realizacji wszystkich zadañ sportowych, 
w ogólnym rankingu sportowym szkó³ na terenie
Dolnego Œl¹ska Szko³a Podstawowa Nr 3 zajê³a
119 miejsce na prawie 700 szkó³ podstawowych,
osi¹gaj¹c 778 punktów i wyprzedzaj¹c m.in.
ponad 80 szkó³ z Wroc³awia, Legnicy, G³ogowa,
Jawora czy Z³otoryi. 
Sukcesy sportowe, którymi mo¿e pochwaliæ siê
szko³a to:
- Turniej pi³ki koszykowej ch³opców - II miejsce
- Turniej pi³ki rêcznej dziewcz¹t i ch³opców - 
II miejsce
- Turniej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców
kl. V i VI- II miejsce
- Turniej pi³ki no¿nej ch³opców - II miejsce
- strefowe Zawody p³ywackie - IX miejsce
- Zawody wioœlarskie (Gimnazjum Nr1) - II miejsce
- Zawody w koszykówce ch³opców (Gimna-
zjum Nr 2) - II miejsce
- Zawody w siatkówce ch³opców (Gimnazjum Nr 2)
- I miejsce
- Turniej pi³ki no¿nej o puchar Tymbarku - III miejsce
- Turniej pi³ki no¿nej o puchar Marka Wielgusa
- III miejsce.
Uczniowie placówki wziêli udzia³ w ró¿nych kon-
kursach, turniejach i festiwalach zdobywaj¹c
zaszczytne miejsca, m.in.: 
- III miejsce w Ogólnopolskim konkursie piosenki
„Rozœpiewane nutki”; 
- II miejsce i Srebrny Kamerton oraz nagroda pie-
niê¿na dla szkolnego zespo³u „Synkopa” w IV prze-
gl¹dzie chórów i zespo³ów wokalnych pieœni 
a capella w MCK Legnica;
- w Miêdzyszkolnym Konkursie Piosenki Obco-
jêzycznej „Piosenki jak mosty” w kategorii soliœci
klas 1-3 - III miejsce, w kategorii soliœci klas 

4-6 - I, II i III miejsce oraz w kategorii zespo³y
klas 4-6 - I i III miejsce;
- w Miêdzyszkolnym Konkursie Jêzyka Niemiec-
kiego I, II i III miejsce w kategorii klas 5i6;
- w Miêdzyszkolnym Konkursie Jêzyka Angiel-
skiego I miejsce w kategorii klas 4 oraz I i III
miejsce w kategorii klas 5i6;
- jedna uczennica Szko³y Podstawowej Nr 3
zdoby³a laury w kolarstwie prze³ajowym, m.in.:
II miejsce w IV Pucharze Piastów Œl¹skich 
w kolarstwie prze³ajowym,
II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska 
w kolarstwie prze³ajowym,
V miejsce w wyœcigu kolarskim o puchar Wójta
Gminy Czarny Bór,
V miejsce w kat. ¯akinia w wyœcigu kolarskim
zorganizowanym przez Klub Sportowy Œlê¿a,
IV miejsce w kat. Kobiety - w IV edycji
„Górale na start”,
V miejsce w kat. M³odziczka - w IV Pucharze Pias-
tów Œl¹skich w kolarstwie prze³ajowym, XI miejsce
w Memoriale Jana Koz³owskiego o Puchar Polski.
W czerwcu 2013 r. w SP3 zosta³a przeprowadzona
przez ewaluatorów Wydzia³u Nadzoru Kuratorium
Oœwiaty we Wroc³awiu ewaluacja zewnêtrzna.
By³a to ewaluacja problemowa i dotyczy³a dwóch
obszarów pracy szko³y: „Procesy zachodz¹ce 
w szkole” i „Œrodowisko”. Raport sporz¹dzony
przez ewaluatorów wykaza³ w 9 punktach wysoki
poziom spe³niania wymagañ przez szko³ê (litera B)
i w 1 przypadku poziom dobry (litera C).
Od pocz¹tku roku szkolnego 2012/2013 funkcjo-
nowa³ dziennik elektroniczny, który zast¹pi³
dzienniki papierowe. Umo¿liwi³ on lepszy kontakt
na linii rodzic-nauczyciel i pozwoli³ rodzicom
na sta³y wgl¹d w oceny i postêpy dziecka.

Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie
Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani bez
ocen niedostatecznych. Œrednia ocen szko³y ze
wszystkich przedmiotów wynios³a 4,13 i by³a
wy¿sza ni¿ w roku poprzednim o 0,9 stopnia.
Podczas przeprowadzonego na zakoñczenie
klasy VI sprawdzianu badane by³y kompetencje
kluczowe takie jak: czytanie, pisanie, rozu-
mowanie, korzystanie z informacji i wykorzys-
tanie wiedzy w praktyce. Œredni wynik spraw-
dzianu kompetencji klas VI w Szkole Podstawowej
Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 wyniós³ 24,2 pkt,
by³ wy¿szy ni¿ w ubieg³ym roku i uplasowa³
szko³ê w staninie œredni. Wszystkie klasy VI osi¹g-
nê³y wynik wy¿szy ni¿ œredni wynik punktowy
w kraju, województwie dolnoœl¹skim, powiecie
legnickim, gminie wiejskiej Chojnów i Chojnowie.
Jedna z klas szóstych osi¹gnê³a poziom w skali
staninowej wy¿ej œredni. 
Uczniowie SP4 aktywnie brali udzia³ w zawo-
dach sportowych, olimpiadach i konkursach. Ko³o
teatralne „Czwórka” mia³o mo¿liwoœæ zaprezen-
towania siê na miêdzynarodowym festiwalu
korczakowskim w Berlinie. W Miejsko-Gminnym
Konkursie Piosenki Obcojêzycznej „Piosenki
jak mosty” szko³a uzyska³a II miejsce, a w Konkur-
sie recytatorskim „Pegazik” II i III miejsce na
etapie miejskim. W Chojnowskim Dyktandzie
uczniowie placówki uzyskali I, II, III, IV, V,
VII i X miejsce. 
W konkursach przedmiotowych o zasiêgu ogólno-
polskim szko³a pochwaliæ mo¿e siê 14 laureatami
w zakresie klas IV-VI w: 
* Ogólnopolskim Konkursie Sezam - matematyka
- I miejsce;
* Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myœlenia
- VI, VII, X, XI, XIV miejsce;
* Ogólnopolskim Konkursie  Historycznym 
z Wiedzy Historycznej  - X miejsce;
* Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym -
V, VII, IX miejsce;

* Ogólnopolskim Konkursie National Geographic:
„Grobowiec faraona” - 3 laureatów, „Masajska
Boma” - 1 laureat, „Niezatapialni” - 1 laureat.
W konkursach przedmiotowych o zasiêgu
wojewódzkim szko³a zajê³a:
* V miejsce w XIII Dolnoœl¹skim Finale 
w Warcabach Stupolowych; 
* I miejsce chór Allegro i I miejsce indywidualnie
w Dolnoœl¹skim Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek.
Konkursy przedmiotowe o zasiêgu powiatowym
wy³oni³y laureatów w: 
* Powiatowym konkursie: „Znam swój powiat
jak swój dom” - II miejsce, 
* Konkursie Plastycznym „Anio³ i tradycje Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia” - wyró¿nienie,
* Konkursie Recytatorskim „Maluchy lubi¹
wiersze” - III miejsce, 
* Rejonowym konkursie plastycznym „Sprz¹tanie
to fajne zadanie” - 7 wyró¿nieñ. 
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie w ramach
wspó³zawodnictwa Szkolnego Zwi¹zku Sporto-
wego „Dolny Œl¹sk” wziêli udzia³ w ponad 40
zawodach na ró¿nym szczeblu. Wœród osi¹g-
niêæ nale¿y wymieniæ: 
* VIII miejsce w Kolarstwie Górskim MTB
dru¿yna ch³opców,
* w finale strefy: 
- IV miejsce w koszykówce dziewcz¹t i III 
w koszykówce ch³opców,
- VIII miejsce ch³opców w tenisie sto³owym, 
- w sztafetach p³ywackich III miejsce ch³opców
i VI miejsce dziewcz¹t, 
- III miejsce w pi³ce rêcznej dziewcz¹t, 
- IV miejsce ch³opców w pi³kê no¿n¹, 
* III miejsce indywidualnie w Miêdzynarodowych
Zawodach Szkó³ Korczakowskich w p³ywaniu, 
* II miejsce w XVII Festiwalu Pi³ki Rêcznej
Dziewcz¹t i I miejsce w Turnieju Pi³ki Rêcznej
Dziewcz¹t klas V-tych,
* II miejsce w strefie w drugiej edycji zawodów
„Szczypiorniak Na Orlikach”, 
* czo³owe miejsca indywidualnie w Lidze P³y-
wackiej Dzieci w Zgorzelcu - imprezie o zasiêgu
wojewódzkim. 
W obu miejskich szko³ach podstawowych funkcjo-
nuj¹ œwietlice szkolne, których godziny pracy
dostosowane s¹ do potrzeb rodziców w zakresie
objêcia ich dzieci opiek¹. 

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie
Spoœród 256 uczniów promocjê do klasy wy¿szej
otrzyma³o 237 uczniów, z tego 25 otrzyma³o
œwiadectwo z wyró¿nieniem. 20 uczniów zdawa³o
egzaminy poprawkowe, które zda³o 16-stu z nich. 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego by³y zadawa-
laj¹ce w stosunku do mo¿liwoœci edukacyjnych
uczniów, bior¹c pod uwagê, i¿ 11 spoœród 92
uczniów (tj.12%) zdaj¹cych egzamin posiada³o
opiniê Poradni Pedagogicznej o obni¿eniu poziomu
wymagañ edukacyjnych. Najwy¿sze wyniki
szko³a osi¹gnê³a w czêœci jêzykowej i uplasowa³a
siê w staninie ni¿ej œredni, przy czym dwie klasy
osi¹gnê³y wynik wy¿szy od œredniej krajowej.
Najni¿sze wyniki szko³y odnotowano w czêœci
matematyczno-przyrodniczej egzaminu, które
uplasowa³y placówkê w zakresie matematyki 
w staninie bardzo niski, a w zakresie przedmiotów
przyrodniczych - w staninie niski. 
W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum Nr 1
przeprowadzona zosta³a przez Kuratorium Oœwiaty
we Wroc³awiu ca³oœciowa ewaluacja zewnêtrzna,
w wyniku której placówka osi¹gnê³a wysokie
wyniki, szczególnie w obszarach: œrodowisko
oraz zarz¹dzanie i procesy. 
Uczniowie w ubieg³ym roku szkolnym wziêli 
z powodzeniem udzia³ w wielu konkursach 
i zawodach sportowych. Zaliczyæ do nich nale¿y:
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Na XXXIII sesji
* VI miejsce w konkursie historycznym we Wro-
c³awiu „Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego”; 
* finaliœci w konkursach matematycznych:
„Alfik matematyczny” i „Edi-Panda 2013”;
* VII miejsce indywidualnie w Chojnowskim
dyktandzie; 
* III miejsce w Konkursie Wiedzy Po¿arniczej -
etap rejonowy; 
* III miejsce w zawodach rejonowych w siatkówce
dziewcz¹t;
* w siatkówce pla¿owej VII miejsce w woje-
wództwie;
* I miejsce w powiecie i III w strefie w koszy-
kówce dziewcz¹t; 
* II miejsca w powiecie w pi³ce rêcznej dziewcz¹t
i ch³opców; 
* II miejsce w turnieju pi³ki no¿nej „Pi³karska
kadra czeka” ;
* w p³ywaniu dziewcz¹t VII miejsce strefy legnickiej
* w p³ywaniu ch³opców VIII miejsce strefy leg-
nickiej;
* IV miejsce w pi³ce no¿nej dziewcz¹t w strefie
legnickiej; 
* I miejsce w gminnych biegach prze³ajowych. 

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
Uczniowie uczestniczyli w dwóch naukowych, ogól-
no-polskich projektach edukacyjnych: Eduscience
oraz Akademia Uczniowska. 
W klasyfikacji rocznej uczniowie osi¹gnêli
nastêpuj¹ce œrednie wyniki:
* w klasach I - 3,68 
* w klasach II - 3,59
* w klasach III - 3,74

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny
Gimnazjum Nr 2 osi¹gnê³o podczas egzaminów
na zakoñczenie szko³y wynik powy¿ej œredniej
wojewódzkiej (o 0,04 pkt). Z czêœci humanistycznej
o 2,8 pkt, z czêœci jêzykowej o 1,4 pkt. Tylko 
z czêœci matematyczno-przyrodniczej wynik
by³ ni¿szy o 4 pkt. 
W minionym roku szkolnym uczniowie wziêli
udzia³ w ró¿norodnych zmaganiach sportowych
ze znacz¹cymi sukcesami, m.in.:
* I i II miejsce w Ogólnopolskim Przegl¹dzie
Zespo³ów tanecznych Stonoga,
* III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tañca
Nowoczesnego „Lets Dance” Wroc³aw 2012,
* II Miejsce w Finale Dolnoœl¹skim
Gimnazjady M³odzie¿y MTB ch³opców, 
* I miejsce indywidualnie w zawodach bokser-
skich o Puchar Polski Kadetów oraz I miejsce
w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska Kadetów,
* I miejsca we Wroc³awskich Mistrzostwach
Tanecznych w kategoriach: Inne Formy Taneczne
oraz Street Dance.
W zestawieniu Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
„Dolny Œl¹sk” Gimnazjum Nr 2 z iloœci¹ 925
pkt. zajê³o I miejsce, wyprzedzaj¹c wszystkie
gimnazja z terenu Legnicy i powiatu ziem-
skiego legnickiego. W klasyfikacji ogólnej
szko³a zajê³a 34 miejsce w województwie dol-
noœl¹skim na 405 placówek. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e jest to pozycja najwy¿sza wœród wszystkich
chojnowskich szkó³.
Do osi¹gniêæ uczniów zaliczyæ mo¿na równie¿:
* I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plasty-
cznym „¯yj smacznie i zdrowo”, 

* IV miejsce w dolnoœl¹skim konkursie „Jestem
bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”,
* II miejsce w powiatowym konkursie recyta-
torskim „Pegazik”, 
* wyró¿nienie w miejsko-gminnym konkursie
filmowym „Chojnowskie impresje”, 
* wyró¿nienie w XI Regionalnym Konkursie
Plastycznym i Fotograficznym „Chroñmy Przyrodê
Ojczyst¹” organizowanym przez Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci w Legnicy dla uczniów klasy
specjalnej. 
Za szczególn¹ dzia³alnoœæ ekologiczn¹ gimnazjum
otrzyma³o Certyfikat XIV edycji narodowego
konkursu ekologicznego „PrzyjaŸni Œrodowisku”
w kategorii Promotor Ekologii organizowanego
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Spektakularny sukces szko³y to I miejsce 
w pierwszym i drugim etapie ogólnopolskiego
konkursu „Czas na zdrowie” zorganizowanego
przez Fundacjê Banku Ochrony Œrodowiska. 

Radni mieli tego dnia okazjê zapoznaæ siê tak¿e
z prezentacj¹ multimedialn¹ obrazuj¹c¹ projekt
przebudowy MOKSiR. Wygl¹d bry³y budynku,
funkcje poszczególnych kondygnacji oraz zakres
prac jakie wkrótce bêd¹ prowadzone w obiekcie
przedstawi³ naczelnik Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego Janusz Miko³ajczyk. Przypomnijmy, ¿e
chojnowski samorz¹d otrzyma³ unijn¹ dotacjê
w wysokoœci 85% kosztów inwestycji na przepro-
wadzenie przebudowy i rozbudowy budynku
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Chojnowie. 

Sprawozdanie 5/2013 z pracy Burmistrza
Miasta Chojnowa w okresie od dnia 29 sierp-

nia 2013 r. do dnia 25 wrzeœnia 2013 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Przebudowa „Domu Schrama” na Centrum Kul-tury,
Sportu i Rekreacji zajê³a I miejsce w kategorii Obiekty
Rewitalizowane/Rewaloryzowane w Jubileuszowej
X Edycji Konkursu Dolnoœl¹ska Budowa Roku 2012.
2. Kontynuowane s¹ prace przy:
- remoncie i konserwacji wnêtrza Baszty Tkaczy,
- ociepleniu elewacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3,
-  budowie nawierzchni ul.: Orzeszkowej i Konopnickiej.
3. Zakoñczono i odebrano budowê ul. Bielawskiej od
ul. Boles³awieckiej do ul. D¹browskiego wraz z
odwodnieniem oraz oœwietleniem drogowym. 
4. Zakoñczono przebudowê sieci wodoci¹gowej na
odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej
do ul. Chmielnej; wykonawca zg³osi³ inwestycjê do
odbioru. 
5. Og³oszono przetarg nieograniczony na przebudowê
i rozbudowê budynku MOKSiR. Zadanie otrzyma³o
pe³ne wnioskowane dofinansowanie w ramach funduszu
RPOWD w wysokoœci 84,99% tj. 6.519.629,32 PLN.
6. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na wyko-
nanie alejek na cmentarzu komunalnym. Inwestycja
zaplanowana jest do wykonania do 31 paŸdziernika br. 
7. Zamontowano 5 szt. ³awek parkowych. 
8. Przeprowadzono kontrolê urz¹dzeñ na ogrodach
zabaw i naprawiono uszkodzone elementy. 
9. Prowadzone s¹ prace przy odnowieniu oznakowania
poziomego - przejœcia dla pieszych. 
10. Prowadzone s¹ prace malarsko-konserwacyjne
k³adki dla pieszych przy targowisku miejskim. 
11. Koszone s¹ tereny miejskie i skarpy rzeki nie objête
ca³orocznym utrzymaniem terenów zielonych. 
12. Trwa remont i malowanie koszy ulicznych. 
13. Wykonano II etap napraw cz¹stkowych nawierzchni
jezdni. 
14. Podpisano z Powiatowym Urzêdem Pracy umowê
na zatrudnienie 6 osób od 17.09 do 31.12.2013r.
w ramach prac publicznych. 

15. Na bie¿¹co podlewano kwiaty w donicach 
i kolumnach kwiatowych. 
16. Kontynuowane s¹ prace przy izolacji zachodniej
czêœci fundamentów Biblioteki Miejskiej z wyek-
sponowaniem fragmentu muru obronnego. 
17. Pomalowano pomieszczenia lekcyjne i klatki scho-
dowe w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz za³o¿ono
p³ytki ceramiczne na schodach przy wejœciu do
szko³y od strony basenu. 
18. Zorganizowano prace spo³ecznie-u¿yteczne dla
grupy 35 bezrobotnych, podopiecznych MOPS 
w okresie 02.09 - 31.12.2013r.
19. Prowadzone s¹ prace malarsko-konserwatorskie
na terenie Oczyszczalni Miejskiej. 
20. Oddelegowano do Zak³adu Remontowego ChZGKiM
dwóch pracowników do prac przy odbudowie na-
wierzchni po wykonanych przy³¹czach wodnych.
21. Za³o¿ono 3.068 kont wymiarowych op³at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym
1.560 kont dla w³aœcicieli lokali spó³dzielczych.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano:
* w drodze bezprzetargowej:
- trzy lokale mieszkalne na rzecz najemców z zasto-
sowaniem bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 51.855 z³.
* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ gara¿em przy ul. Samo-
rz¹dowej za kwotê 10.100 z³.
2. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomoœci,
dokonano zamiany dzia³ek ze Wspólnot¹ Mieszkaniow¹
przy ul. Królowej Jadwigi, z dop³at¹ na rzecz miasta
kwoty 8 394 z³.
3. Zawarto 6 umów dzier¿awy gruntu - na ogrody przydo-
mowe i pod pawilony handlowe na targowisku miejskim.
4. Wydano dwie decyzje z urzêdu na podzia³ dzia³ek
przy ul. D¹browskiego w celu wydzielenia dzia³ek za-
budowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 
5. Wydano dwa postanowienia pozytywnie opiniuj¹ce
podzia³y dzia³ek, pod wzglêdem zgodnoœci z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta, po³o-
¿onych przy ul. Legnickiej.

6. Wydano 10 wypisów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone na
sprzeda¿:
- dzia³ki zabudowanej gara¿em przy ul. Witosa,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5,
- dzia³ki zabudowanej ramp¹ betonow¹ przy ul. Fa-
brycznej. 
8. Wydano zaœwiadczenie o zmianie nazwy ulicy.
9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul.Piotrowickiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹
na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku kasztanowiec,
dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia
dwóch drzew,
- przy ul ¯eromskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹
na usuniêcie usychaj¹cego, zagra¿aj¹cego drzewa gatunku
sosna dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia
dwóch drzew.
10. Z zakresu oddzia³ywania na œrodowisko wydano:
* dwie decyzje umarzaj¹ce postêpowanie w sprawie
okreœlenia œrodowiskowych uwarunkowañ na reali-
zacjê nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:
- rozbudowa hali produkcyjnej i budynku socjalno-
biurowego na terenie firmy „RMA POLSKA” sp. z o.o.
ul. £u¿ycka w Chojnowie,
- rozbudowa i zmiana sposobu u¿ytkowania budynków
przy ul. Koœciuszki 22 w Chojnowie dla osoby fizycznej,
* decyzjê odmawiaj¹c¹ okreœlenia œrodowiskowych
uwarunkowañ na realizacjê inwestycji pn. „Budowa
stacji demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji
przy ul.Okrzei dla Blacharstwo Lakiernictwo Handel
Jan Kawka.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 49 wniosków 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono
36 wniosków przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na
kwotê 5.086,18z³. (wydano 36 decyzji pozytywnych).
Za miesi¹c IX 2013 wyp³acono dodatki mieszkaniowe
na kwotê 44.768,79 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 107 wniosków,
wydano 101 dowodów osobistych.
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Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej
Troski w Chojnowie 27 wrzeœnia
obchodzi³o okr¹g³¹ rocznicê -
20.lecie dzia³alnoœci. Ten wspa-
nia³y jubileusz by³ okazj¹ do wy-
ra¿enia wdziêcznoœci i podziê-
kowañ, gratulacji i ¿yczeñ. Wœród
goœci œwiêtuj¹cych wspólnie 
z cz³onkami SSDiM by³y w³adze
naszego miasta, powiatu, gminy,
dyrektorzy placówek oœwiato-
wych, byli i obecni cz³onkowie, sym-
patycy, sponsorzy i przyjaciele. 
Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej
Troski w Chojnowie powo³a³ do
¿ycia w 1993 roku Stanis³aw
Kryszczuk, który przez lata pre-
zesowa³ Stowarzyszeniu. Dziêki
jego zabiegom wkrótce urucho-
miono klasê integracyjn¹ przy
Szkole Podstawowej nr 4, potem
w Gimnazjum nr 2. Niepe³no-
sprawne dzieci zaczê³y systema-
tycznie korzystaæ z zajêæ z logo-
ped¹, muzykoterapii i masa¿y.

- Dziœ staramy siê realizowaæ cele,
które przyœwieca³y za³o¿ycielom
stowarzyszenia - mówi³a w swoim
wyst¹pieniu obecna prezes SSPD
iMST Albina Wilk. - Organizu-
jemy dla naszych podopiecznych
zajêcia rehabilitacyjne, terapeu-
tyczne, spotkania integracyjne.
Dzieci wyje¿d¿aj¹ na turnusy reha-
bilitacyjne, a dziêki burmistrzowi
Janowi Serkiesowi, tu na miejscu
korzystaj¹ bezp³atnie z zajêæ na
basenie miejskim. Organizujemy
koncerty charytatywne, z których

dochód przeznaczany jest w ca³oœci
na rehabilitacjê naszych dzieci.

Obecnie w stowarzyszeniu jest
ich 24 i wci¹¿ ich przybywa. S¹ to
dzieci z pora¿eniem mózgowym,
autyzmem, zespo³em Downa 
i innymi genetycznymi chorobami.
Nasi podopieczni to dzieci pe³ne
chêci do ¿ycia, weso³e, pragn¹ce
zrozumienia i mi³oœci. Rodzice
dzieci niepe³nosprawnych borykaj¹
siê z ró¿nymi problemami doty-
cz¹cymi przede wszystkim reha-
bilitacji i edukacji. Wychodz¹c 
z inicjatyw¹ pomocy chcemy roz-
szerzyæ zakres terapii. G³ównym
naszym celem jest utworzenie 
w Chojnowie œwietlicy terapeu-
tycznej, która pozwoli na odpo-
wiednie warunki do prowadzenia
zajêæ. 
Tego typu placówka z pewnoœci¹
rozwi¹za³aby wiele problemów 
i zdecydowanie pomog³aby rodzi-
com w codziennych zmaganiach,
terapeutom w ich pracy, a dzieciom
w szybszym powrocie do zdrowia. 
- 20 lat dzia³alnoœci to dowód jak
cenne i potrzebne s¹ tego typu 

organizacje - gratuluj¹c jubileuszu
mówi³ burmistrz Jan Serkies. -
Pragnê wyraziæ ogromn¹ wdziêcz-
noœæ za wieloletnie wspieranie
m³odych mieszkañców Chojnowa
i ich rodzin, za poœwiêcony czas,
dzielenie siê doœwiadczeniami,
wiedz¹ i ¿yczliwoœci¹. Dziêkujê
za bezinteresownoœæ, tolerancjê 
i ogromn¹ pracê na rzecz lokal-
nego œrodowiska. 
Uroczystoœæ ubarwi³y wystêpy
dzieci. Bez tremy, z zaanga¿owa-
niem, od serca wyœpiewa³y i wy-
deklamowa³y swoje podziêkowa-
nia dla rodziców i wszystkich wspie-
raj¹cych dzia³alnoœæ Stowarzyszenia.
Dodatkow¹ form¹ podziêkowañ
by³y okolicznoœciowe statuetki,
dyplomy, kwiaty i s³odki poczê-
stunek.
Redakcja Gazety Chojnowskiej
do³¹cza do wszystkich gratulacji
i ¿yczeñ, zapewniaj¹c jedno-
czeœnie o dalszej wspó³pracy i sym-
patii dla wszystkich cz³onków
SSPDiMST. eg

***

Pe³nosprawnym ciê nazw¹ 

jeœli masz zdrowe cia³o.

Czy to nie za ma³o?

***

Mo¿na mieæ zdrowe obie

nogi i nie wychodziæ

poza w³asne progi

A mo¿na z trudem

poruszaæ nog¹ i wci¹¿

pod¹¿aæ w stronê kogoœ

***

Mo¿na byæ piêknym 

i przed ludŸmi uciekaæ

Mo¿na te¿ twarz mieæ

skrzywion¹ lecz wci¹¿

do innych siê uœmiechaæ

***

Mo¿na mieæ cia³o kalekie

A byæ pe³nosprawnym

cz³owiekiem

Mo¿na nie widzieæ, nie chodziæ, nie mówiæ
A byæ sprawniejszym od tak zwanych zdrowych ludzi
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Dla jednych zawód ratowni-
ka wodnego, to sposób na

wakacyjny zarobek, dla innych
chêæ sprawdzenia w³asnych mo¿-
liwoœci, dla wiêkszoœci jednak
to powo³anie i spe³nienie marzeñ
o uczestnictwie w ratowaniu
ludzkich istnieñ. Wœród tych ostat-
nich jest chojnowianin Maciej
Lipiñski, któremu ¿ycie zawdziê-
czaj¹ dziesi¹tki osób. 
Od dziecka lubi³ p³ywaæ i doœæ
wczeœnie postanowi³ swoje umie-
jêtnoœci i zami³owanie, w przy-
sz³oœci, powi¹zaæ z zawodem.
Jak tylko pojawi³a siê mo¿li-
woœæ, zapisa³ siê na kurs, potem
kolejny, dodatkowe szkolenia,
praca nad w³asnymi u³omnoœ-
ciami i dziœ jest wykwalifikowa-
nym ratownikiem gotowym nieœæ
pomoc w ka¿dej sytuacji.
- Bycie ratownikiem wodnym to
dobra szko³a ¿ycia i jednoczeœ-
nie ogromna odpowiedzial-
noœæ, jednak satysfakcja z ra-
towania przewy¿sza wszystko -
mówi Maciej Lipiñski. - Ra-
townikiem wodnym na pewno
nie mo¿e zostaæ ka¿dy. Przede
wszystkim musi byæ to osoba,
która jest aktywna fizycznie 
i posiada wysokie umiejêtnoœci
p³ywackie. Na dalszych kur-
sach nabywa wiedzê i technikê,
która po³¹czona z w³asnymi umie-
jêtnoœciami pozwoli w przysz³oœci
na ratowanie czyjegoœ ¿ycia.
Dodatkowo, wa¿na jest te¿ umie-
jêtnoœæ pracy w zespole, poœwiê-
cenie, opanowanie i odpornoœæ
psychiczna. No i doœwiadcze-
nie, dlatego odradzam samo-

dzielne, heroiczne akty. Osoba,
która chce pomóc zazwyczaj nie
jest œwiadoma niebezpieczeñ-
stwa, dlatego z jednego poszko-
dowanego po chwili mo¿e zrobiæ
siê ju¿ dwóch - takie sytuacje te¿
mia³y miejsce. Jak siê okazuje,
czasami najlepsz¹ pomoc¹ jak¹
mo¿e udzieliæ  osoba na miejscu
zdarzenia to zatelefonowanie
po pomoc (numer ratunkowy
nad wod¹ - 601 100 100 lub
alarmowy 112). 

Dla postronnych œwiadków akcji
ratowniczych, to czêsto zdarze-
nie dramatyczne, niebezpieczne,
ale i widowiskowe. Jakie emocje
targaj¹ wówczas ratownikami,
nikt raczej siê nie zastanawia.

- W naszym zawodzie poœwiê-
canie swojego ¿ycia jest na po-
rz¹dku dziennym, bywa du¿o
takich sytuacji kiedy sami jes-
teœmy topieni, aby tylko utrzy-
mywaæ podtopion¹ osobê nad
powierzchni¹ wody. Sama za-
zwyczaj z braku si³ nie jest w sta-
nie tego zrobiæ i wiesza siê na
ratowniku œci¹gaj¹c go pod wodê. 
Dlatego te¿ w ratownictwie wa¿na
jest praca zespo³owa - do akcji
startujemy w 2-3 ratowników.
Do wody wskakuje jedna osoba,
która jest asekurowana z l¹du
przez swój zespó³ link¹ ratunkow¹.
W tym momencie zostajesz sam
na sam z ¿ywio³em i skupiasz
uwagê tylko na ton¹cym. Od-
czuwasz przyp³yw adrenaliny 
i dajesz z siebie wszystko - w koñcu
p³yniesz po czyjeœ ¿ycie. Je¿eli 

chodzi o indywidualne akcje, to
tylko w lipcu br. nad morzem wy-
ci¹gn¹³em z wody oko³o 10-15
osób. Po³owa z nich to niestety
m³odzi ludzie i dzieci pozosta-
wione bez opieki.
Ten sezon nadmorski zaczêliœ-
my od naprawdê powa¿nych
akcji, które czêsto siê powta-
rza³y. Prawdopodobnie by³ to
najgroŸniejszy sezon od oko³o
10 lat. Ju¿ w pierwszym tygod-
niu wakacji podczas akcji ratow-
niczej szukaliœmy topielca. Emo-
cje by³y mieszane, nie wiedzia-
³em do koñca czego spodziewaæ
siê tam - pod wod¹. Odczuwa-
³em dreszcz emocji kiedy w koñcu
natrafiliœmy na cia³o, które
by³o ju¿ na dnie. Po przyholo-
waniu na brzeg przy pomocy
skutera, zaczêliœmy prowadziæ
resuscytacjê z u¿yciem defibry-
latora. Po ponad 40 minutach
resuscytacji odzyskaliœmy kr¹-
¿enie, ale bez powrotu œwiado-
moœci. Œmig³owiec Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego prze-
transportowa³ ofiarê do najbli¿-
szego szpitala. ¯yliœmy tym wy-
darzeniem ca³y dzieñ, natomiast
na nastêpny dzieñ wsta³em i po-
wiedzia³em sobie, ¿e móg³bym
zrobiæ to jeszcze raz. Z ka¿dym
nastêpnym wydarzeniem by³em
bardziej opanowany i pewny
siebie, a opisywane emocje nie
towarzyszy³y temu tak bardzo.

Czy ratownictwo to pasja? We-
d³ug pana Macieja zdecydowa-
nie tak. W ka¿dej pasji jest zapa³, 

determinacja i chêæ rozwijania
jej, pog³êbiania wiedzy, a te
czynniki, w tym zawodzie odgry-
waj¹ znacz¹ca rolê. Pasja id¹ca
w parze z ¿yciem zawodowym,
to komfort, o którym wielu mo¿e
tylko pomarzyæ. Tak jak o tym,
by staæ siê bohaterem. Czy za
takiego uwa¿a siê pan Maciej?
- Mo¿e zabrzmi to nieco nie-
skromnie, ale mam tego ma³¹
œwiadomoœæ, chyba jak ka¿dy 
z nas, ratowników. Uratowa-
liœmy bardzo du¿o osób i przy-
czyniliœmy siê do tego, aby do
domów wróci³ ka¿dy z nich.
By³y to setki - w samej miejsco-
woœci Mielno (gdzie stacjono-
wa³em) dziêki nam prze¿y³o
188 osób. 

Jak ¿yje siê ze œwiadomoœci¹,
¿e uratowa³o siê komuœ ¿ycie,
¿e dziêki nam nie tylko poszko-
dowany, ale tak¿e jego bliscy
uniknêli ¿yciowej tragedii. Jak?
Wed³ug naszego bohatera zu-
pe³nie normalnie. Pan Maciej
jest studentem ratownictwa me-
dycznego, pracuje na chojnow-
skim basenie, dodatkowo wci¹¿
podnosi swoje kwalifikacje na
kolejnych szkoleniach (aktual-
nie szkoli siê na p³etwonurka),
spotyka siê ze znajomymi, chodzi
na si³owniê… ¯yje normalnie,
jak wiêkszoœæ jego rówieœni-
ków. Wyró¿nia go tylko fakt,
¿e jest w gronie nielicznych,
którzy zawodowo i z powo³a-
nia ratuj¹ ludziom ¿ycie.

rozmawia³a eg

Zawodowo i z powo³ania ratuje ludziom ¿ycie
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Smak Indii
Doktor geologii, pracownik Uniwersytetu Wroc³awskiego,
podró¿nik, chojnowianin – Wojciech Drzewicki, który na
³amach naszej Gazety goœci³ ju¿ kilkakrotnie, ponownie
spotka³ siê z mieszkañcami Chojnowa, by podzieliæ siê
wra¿eniami z kolejnej swojej niebanalnej wyprawy. 
„Smak Indii” - tak autor prezentacji multimedialnej zaty-
tu³owa³ pokaz slajdów z drugiej ju¿ swojej podró¿y do Indii.
Zainteresowani, którzy odpowiedzieli na zaproszenie orga-
nizatorów i 27 wrzeœnia przyszli do Miejskiej Biblioteki
Publicznej obejrzeli ciekawe fotografie, wys³uchali zaj-
muj¹cych opowieœci i degustowali azjatyckie przek¹ski.
Na nasz¹ proœbê dr Drzewicki spisa³ wspomnienia z tej
wyprawy i zgodzi³ siê na opublikowanie ich na ³amach
„Gazety Chojnowskiej”.

Startuj¹c z lotniska w Delhi w 2009 r. w drogê powrotn¹ do Polski
obiecaliœmy sobie powróciæ do tego fascynuj¹cego kraju, jakim s¹
Indie. Po czterech latach powracamy. Tym razem postanowiliœmy
odwiedziæ czêœæ œrodkow¹ i po³udniow¹ tego rozleg³ego pañstwa ponad
10 razy wiêkszego od Polski. Lecimy ju¿ na pocz¹tku kwietnia, aby
unikn¹æ uci¹¿liwiej pory monsunowej. Korzystaj¹c z promocji, jak¹
oferuj¹ linie lotnicze Emirates Airlines, uznane w tym roku za najlepsze
linie lotnicze, lecimy do Bombaju, który bêdzie naszym pierwszym
przystankiem. Pierwsze zaskoczenie zaraz po wyl¹dowaniu to bardzo
wysoka temperatura i du¿a wilgotnoœæ, która powoduje ¿e ciê¿ko
z³apaæ oddech. Potrzeba nam bêdzie d³u¿szej chwili, aby chodŸ trochê
przystosowaæ siê do nowych warunków klimatycznych. Podchodz¹c
do l¹dowania wra¿enie na nas robi wielki slums, który z dwóch stron
otacza miêdzynarodowe lotnisko. Taki widok daje nam tylko przeds-
mak tego, co przyjdzie nam obserwowaæ na subkontynencie indyjskim.
Pierwsze dwa dni spêdzamy w tej potê¿nej metropolii zamieszkiwanej
wed³ug oficjalnych danych przez ponad 17 mln ludzi. Wspania³a
architektura postkolonialna miesza siê z ziej¹c¹ bied¹, brudem i bezdom-
noœci¹. Wspaniale monumentalne marmurowe pa³ace przeplataj¹ siê ze
zbitymi z drewna i kartonów domkami zasiedlonymi przez ca³e rodziny.
Spaceruj¹c ulicami miasta w powietrzu unosi siê mieszanka zapachów
kadzide³ z okolicznych œwi¹tyñ, kwiatów z bazarów oraz nieprzyjem-
nego zapachu z rynsztoków. Na drugi dzieñ p³yniemy na wyspê Island
Elephanta, po³o¿on¹ kilkanaœcie kilometrów od wybrze¿a, s³yn¹c¹ 
z wydr¹¿onych w skale jaskiñ i rzeŸb hinduskich bóstw. Wyspa
zamieszkiwana jest przez kilkaset osób oraz stada ma³p, nierzadko bardzo
nieprzychylnych zwiedzaj¹cym. Po wstêpnej aklimatyzacji wyruszamy
na zaplanowany objazd kraju. Pierwszym naszym przystankiem jest
Goa. Najmniejszy stan Indii, bêd¹cy do niedawna koloni¹ portugalsk¹.
Region ten s³ynie z przepiêknych pla¿, z³ocistego piasku oraz daj¹cych
cieñ palm kokosowych stanowi¹cych prawdziwe lasy. Stolic¹ stanu
jest urokliwe miasto Panaji, w którym siê zatrzymujemy. Pomalowane
na ró¿ne kolory domki, bia³e fasady koœcio³ów, bujna zieleñ i wspania³e
kwiaty zachwycaj¹ nas oraz licznych wycieczkowiczów, g³ównie azjatów.
Kilkanaœcie kilometrów od Panaji znajduje siê Stare Goa, s³yn¹ce 
z kompleksu katolickich œwi¹tyñ wpisanych na listê UNESCO. Na
przestrzeni wieków budowle te s³u¿y³y, jako wzorce budownictwa
koœcielnego w Indiach i przyczyni³y siê do rozpowszechniania sztuki
manueliñskiej, manieryzmu i baroku w innych krajach Azji. W bazylice
Dom Jesus z³o¿one zosta³y doczesne szcz¹tki Œw. Franciszka Ksawerego.
Ruszyliœmy dalej. Naszym celem by³a miejscowoœæ Hampi, le¿¹ca na
miejscu dawnej stolicy hinduskiego pañstwa WidŸajanagar. Pofalowany
teren skrywa rozrzucone zespo³y œwi¹tyñ, ruiny pa³aców oraz majes-
tatyczne stadniny dla s³oni. Niestety bardzo wysoka temperatura
skutecznie utrudnia³a nam zwiedzanie. Jak ka¿dy szanuj¹cy siê kom-
pleks œwi¹tynny, tak i ta œwi¹tynia posiada³a „œwiêtego” s³onia, który
po porannej k¹pieli w okolicznej rzece udziela³ na dziedziñcu b³ogos³a-
wieñstwa tr¹b¹ za niewielk¹ op³at¹. Kolejnym punktem naszego
zwiedzania by³ wspania³y zespó³ pa³acowy w Musore po³o¿ony
niedaleko Bangalore, który swoim bogactwem wnêtrz osza³amia
ka¿dego zwiedzaj¹cego. Teraz przed nami by³a trudna i mêcz¹ca droga

poprzez Ghaty Zachodnie nad Ocean Indyjski do piêknego stanu
Kerala. Zatrzymaliœmy siê w Kochinie - bardzo klimatycznym mieœcie,
które odgrywa³o wa¿n¹ role w handlu przyprawami przywo¿onymi 
z okolicznych gór. W mieœcie tym zachowa³o siê wiele piêknych kolo-
nialnych domów z minionej epoki. Miasto to s³ynê³o równie¿ z naj-
wiêkszej na subkontynencie indyjskim diaspory ¿ydowskiej. Do tej
pory w dobrym stanie zachowa³a siê synagoga oraz dzielnica hebraj-
czyków. Swoistym symbolem miasta s¹ chiñskie sieci rybackie, które
najlepiej obserwowaæ w poœwiacie zachodz¹cego s³oñca. W koœciele
œw. Franciszka znajduje siê grobowiec Vasco Da Gamy, który by³ tu
pochowany przez 13 lat. PóŸniej jego szcz¹tki zosta³y przewiezione
do Lizbony, gdzie spoczywaj¹ do dnia dzisiejszego. Du¿¹ atrakcj¹
turystyczn¹ s¹ okoliczne kana³y i przeprawy wodne, ci¹gn¹ce siê
setkami kilometrów wœród bujnej tropikalnej roœlinnoœci.
Dla mnie przyrodnika, du¿ym prze¿yciem by³ kolejny punkt naszej
wycieczki - region Munnar, który s³ynie z wielkich plantacji herbaty
oraz przypraw. Wykupuj¹c ca³odzienn¹ wycieczkê zwiedzaliœmy plantacje
drzewa sanda³owego, pieprzu, kawy, ga³ki muszkatalowej oraz karda-
monu. Okoliczne wzgórza gêsto porastaj¹ krzewy herbaty, które
miejscami os³aniane s¹ przez wspania³e kwitn¹ce drzewa i krzewy.
W kolejnych dniach przemieszczaliœmy siê w kierunku wschodnim 
i pó³nocno wschodnim, odwiedzaj¹c m in. Maduraj - religijne i kulturowe
centrum Tamilów, z kompleksem œwi¹tynnym poœwiêconym Sziwie 
i jego ma³¿once, Madras z miejscem pochówku œw. Tomasza Aposto³a.
W miejscowoœci Malalapuram po³o¿onej nad Zatok¹ Bengalsk¹
odwiedziliœmy zespól œwi¹tyñ z prze³omu VII i VIII wieku wykutych
w litej skale. 
Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³a nam Kalkuta. Silnie rozwijaj¹ce
siê miasto bêd¹ce stolic¹ Bengalu Zachodniego. Podobnie jak w Bombaju,
przeplata siê tu monumentalna, pe³na przepychu postkolonialna zabudowa
z ziej¹cymi bied¹ slumsami. To jedyne miasto w Indiach, gdzie riksze
pchane s¹ si³¹ miêœni ich w³aœcicieli. Symbolem miasta s¹ stare taksówki
- ambasadory pomalowane na ¿ó³to. Bardzo wzruszaj¹ca by³a wizyta
w klasztorze Sióstr Misjonarek Mi³oœci, gdzie znajduje siê grób Matki
Teresy, a w s¹siednim budynku siostry opiekuj¹ siê kilkudziesiêcioma
osieroconymi maluchami. Kalkuta s³ynie równie¿ z najstarszego w Indiach
królewskiego ogrodu botanicznego, w którym poddawano aklimatyzacji
sprowadzone z Chin sadzonki herbaty oraz inne egzotyczne roœliny.
Symbolem ogrodu jest potê¿ny okaz figowca bengalskiego, tworz¹cy ma³y
gaj o powierzchni 1,5 ha. Ostatnim celem naszej podró¿y by³o miasto
Waranasi. Wœród podró¿ników uwa¿ane za nieodzowny punkt ka¿dego
wyjazdu do Indii. Miasto po³o¿one jest nad Gangesem, a swoj¹ s³awê
zawdziêcza szeœcioma kilometrami Ghatowi - schodów bezpoœrednio
s¹siaduj¹cych z rzek¹, które pe³ni¹ rolê zarówno modlitewn¹, jak i bardzo
praktyczn¹. W dwóch wydzielonych obszarach znajduj¹ siê miejsca
kremacyjne, osobne dla mê¿czyzn i kobiet, gdzie przez ca³¹ dobê dokonuje
siê palenia zw³ok. W wyj¹tkowych sytuacjach zw³oki wrzucane s¹
bezpoœrednio do rzeki bez procesu kremacji. Szczególnie przera¿aj¹cy
jest wieczór, kiedy na niewielkim obszarze p³onie jednoczeœnie kilka-
naœcie stosów pogrzebowych, pomiêdzy którymi biegaj¹ psy i krowy,
a tu¿ obok rytualnym k¹pielom poddaj¹ siê grupy pielgrzymów.
Mija³ nam miesi¹c naszego podró¿owania. Na tak wielki i rozleg³y obszar
to stanowczo za ma³o czasu. Pomimo tego uda³o nam siê poczuæ klimat
tego tak bardzo zró¿nicowanego i pe³nego kolorytu regionu œwiata.
Startuj¹c w drogê powrotn¹ do kraju nie powiedzieliœmy ¿egnaj, ale
do zobaczenia, w nadziei, ¿e jeszcze tu powrócimy.

Wojciech Drzewicki
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Czy Piotruœ Pan pojawi³ siê
w Chojnowie?

Czy jako dziecko marzy³eœ, aby odwiedziæ Nibylandiê i prze¿yæ przy-
gody z Piotrusiem Panem i jego Zagubionymi Ch³opcami? Jeœli twoja
odpowiedŸ jest twierdz¹ca, zapraszamy!
19 wrzeœnia, po raz drugi, przyjecha³ do naszej biblioteki Jakub Æwiek
ze swoim „Rock&Read Festival” - cykliczn¹, rozpoczêt¹ przez niego
w 2012 roku, najwiêksz¹ tras¹ literack¹ i rockow¹ w Polsce. Jej
nadrzêdnym celem jest popularyzacja wœród m³odzie¿y czytelnictwa.
Nasze spotkanie rozpoczê³o siê w holu wystêpem grupy rockowej.
Po kilku minutach czytelnicy, którzy przyszli na „R&R”, zaczêli rytmicz-
nie przytupywaæ, po 15 minutach zespó³ mia³ ju¿ swoich pierwszych
fanów. Kiedy przebrzmia³y akordy ostatniej ballady przeszliœmy do
Sali Edukacyjnej, która na ten wieczór zamieni³a siê w Nibylandiê,
krainê z powieœci „Piotrusia Pana” Jamesa M. Barriego i „Ch³opców”
Jakuba Æwieka. Po chwili w takt piosenki „Thunderstruck” AC/DC
na salê wkroczy³ Jakub Æwiek ze swoimi goœæmi: Anet¹ Jadowsk¹,
autork¹ heksalogii o Dorze Wilk, Iwem Strzeleckim i Robertem
Sienickim, grafikami wspó³pracuj¹cymi z pisarzem, oraz hostessami.
W tym roku autor podczas „R&R” promowa³ drug¹ czêœæ powieœci
„Ch³opcy” - „Ch³opcy 2. Bangarang”. Niewiele powiedzia³ o samej
ksi¹¿ce, bo nie chcia³ nam psuæ przyjemnoœci poznawania dalszych przygód
Zagubionych Ch³opców. Po d³ugich namowach uchyli³ r¹bka tajemnicy.
Nieuchwytny Piotruœ Pan nie pojawi siê i tym razem. Ale ka¿dy, kto
ju¿ zaprzyjaŸni³ siê z Dzwoneczkiem i Zagubionymi, z pewnoœci¹ i tak
bêdzie chcia³ wiedzieæ „i co by³o dalej ...”. Podobno szczêœliwi czasu
nie licz¹. Tak w³aœnie up³ynê³y nam te dwie godziny - wœród œmiechu,
anegdot i ogl¹dania krótkich filmików z festivalowej trasy. Mogliœmy
dowiedzieæ siê m.in. dlaczego Jakub Æwiek nie napisze ksi¹¿ki 
w duecie z ¿adnym innym autorem oraz w jaki sposób zdoby³ autograf
znanego amerykañskiego pisarza Stephena Kinga. Mi³¹ niespodziank¹
by³o wrêczenie przez Iwo Strzeleckiego wykonanego podczas spotkania
rysunku dla jednej z uczestniczek, która wed³ug opinii grafika, zada³a
najciekawsze pytanie. Chojnowski „R&R” zakoñczy³ siê g³oœnym
okrzykiem Bangarang. Ale to nie by³ jeszcze koniec. Ka¿dy, oprócz auto-
grafu, móg³ spróbowaæ swoich si³ w grze karcianej, rozgrywaj¹cej siê
w uniwersum „K³amcy”, innej powieœci Æwieka. Rozgrywka zakoñczy³a
siê oko³o godziny 21.00 , a konwój po¿egnaliœmy nieco póŸniej.
Czy w przysz³ym roku Jakub Æwiek znów odwiedzi nasze miasto?
Mamy nadziejê, ¿e tak, wiêc do zobaczenia na przysz³orocznej trasie.
Bangarang! 
Serdecznie dziêkujemy chojnowskim sponsorom za sfinansowanie tego
niecodziennego spotkania z Jakubem Æwiekiem i „Rock&Read Festival”:
Spó³ce „HÖCKER GmbH - Stainless Steel Equipment z o.o., Bankowi
Spó³dzielczemu w Chojnowie , PHU „POLERS” sp.j. i Portalowi Infor-
macyjnemu miasta i gminy Chojnów -www.chojnow.pl .

Anna Kopyra 
moderator Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki

w Chojnowie 

Pisanie to magia

Kto pamiêta jeszcze serial „Tata, a Marcin powiedzia³...”.? 
Realizowany w lata 1994-1995 by³ debiutem, scenarzystki Ma³-
gorzaty Gutowskiej-Adamczyk, dziœ tak¿e cenionej pisarki. 
Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki £GARZ i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie 26 wrzeœnia zaprosili mieszkañców na spotkanie
autorskie z Ma³gorzat¹ Gutowsk¹-Adamczyk, która w niezwykle
osobisty i humorystyczny sposób opowiada³a o swojej twórczoœci. 
Najwiêksz¹ popularnoœæ przynios³a jej trzytomowa saga pt. „Cukier-
nia pod Amorem”. To zajmuj¹ca podró¿ przez stulecia w œwiecie
szlacheckich dworków oraz wspó³czesnej polskiej prowincji.
Na spotkaniu autorskim, pisarka podkreœla³a, ¿e historia nigdy nie
by³a jej mocn¹ stron¹. Wykuwa³a daty, wydarzenia, nazwiska boha-
terów. Zalicza³a i zapomina³a. Po latach zapragnê³a napisaæ powieœæ
historyczn¹. Ta myœl dla niej samej by³a zaskakuj¹ca. Ale uda³o siê.
- Ta ksi¹¿ka by³a dla mnie zabaw¹. Czu³am siê jak przewodnik, który
nie wie dok¹d dojdzie.
Odkrywanie historycznych faktów, wplatanie w ni¹ losów postaci, kreo-
wanie nowych zdarzeñ, by³o jak mówi pani Ma³gorzata sam¹ radoœci¹.
Chwilê potem jednak dodaje, ¿e pisarstwo, to ciê¿ka praca, wyczer-
puj¹ca umys³owo i fizycznie. Dlaczego zatem tak siê poœwiêca? 
- Dla s³awy - ¿artuje pani Ma³gosia. - Dla popularnoœci i z przeœwiad-
czenia, ¿e poprzez moje treœci edukujê spo³eczeñstwo. Zawsze
mia³am poczucie, ¿e wiem lepiej. Pisz¹c, pod przykrywk¹ akcji,
wydarzeñ i sytuacji przemycam treœci dydaktyczne. Przynajmniej tak
mi siê wydaje. Pisanie rzeczywiœcie wymaga wysi³ku, ale to magia,
która wci¹ga, zatraca i bawi.

Spod pióra Ma³gorzaty Gutowskiej - Adamczyk wysz³o kilkanaœcie
ksi¹¿ek, kilka scenariuszy serialowych. Jest historykiem teatru, dzien-
nikark¹, dwa lata by³a nauczycielk¹ jêzyka polskiego i ³aciny 
w szkole œredniej. 

Zabawna, a jednoczeœnie mocno st¹paj¹ca po ziemi, w rozmowie 
z chojnowiankami, dzieli³a siê doœwiadczeniami, nie tylko pisarski-
mi, ale tak¿e ¿yciowymi - jak byæ m¹dr¹ matk¹, ¿on¹..., bo przecie¿
Ma³goœka wie najlepiej :)

Na rynek wchodzi w³aœnie najnowsza powieœæ Ma³gorzaty
Gutowskiej-Adamczyk „Podró¿ do miasta œwiate³”, która jest ju¿
dostêpna w zasobach naszej biblioteki, podobnie jak inne pozycje 
tej autorki. Polecamy!

eg
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Serdeczne podziêkowania Panu Stanis³awowi  Horodeckiemu
za nieocenion¹ pomoc w trudnej ¿yciowej sytuacji sk³ada wdziêczny
Zbigniew Misikiewicz.

Decyzj¹ Zarz¹du Fundacji “Polska MiedŸ” w Lubinie otrzymaliœmy
darowiznê w wysokoœci 8000,00 z³ na zakup rozpieracza 
kolumnowego R-410. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Krzywej 
dziêkuje za wsparcie finansowe, które pozwoli na skuteczne
ratowanie ¿ycia ludzkiego.

Decyzj¹ Zarz¹du Fundacji “Polska MiedŸ” w Lubinie otrzymaliœmy
darowiznê w wysokoœci 8000,00 z³ na dofinansowanie organiza-
cji cyklu dzia³añ integracyjnych z uwzglêdnieniem uzdolnieñ 
i zami³owañ osób niepe³nosprawnych, realizowanych w Œrodo-
wiskowym Domu Samopomocy “Lilia” w Chojnowie.
Uczestnicy i pracownicy oœrodka serdecznie dziêkuj¹ za wsparcie
finansowe, które pozwoli na doposa¿enie naszej placówki.

Podziêkowania

Spotkanie ze Stra¿nikiem Miejskim 
pod has³em Bezpieczne zachowanie w szkole 

i poza szko³¹
23 wrzeœnia w œwietlicy SP 4 uczniowie
klas I-III spotkali siê ze stra¿nikiem
miejskim, p. Robertem Wierzbickim.
Pan Robert to znany chojnowski rysow-
nik - satyryk, który od wielu lat pe³ni
s³u¿bê stra¿nika miejskiego w Legnicy.
W ramach swoich obowi¹zków propaguje
zasady bezpiecznego zachowania w szko-
³ach naszego regionu. Celem spotkania
by³o uœwiadomienie dzieciom niebez-
pieczeñstw, z którymi mog¹ siê spotkaæ
na co dzieñ w szkole i poza ni¹. Stra¿-
nik opowiada³ dzieciom o zasadach bez-
piecznego poruszania siê podczas jazdy
samochodem - pamiêtanie o zapinaniu
pasów bezpieczeñstwa, podczas jazdy
rowerem i na rolkach - o noszeniu kasku
i elementów odblaskowych oraz umie-
szczanie odblasków na tornistrach i ubra-
niach. Mówi³ tak¿e o odpowiedzialnoœci

podczas samodzielnego pobytu w domu.
Przedstawi³ równie¿ zagro¿enia zwi¹-
zane z internetem oraz sposoby obrony
przed nimi. Na koniec pokaza³ jak sku-
tecznie broniæ siê przed atakiem psa. 
Trzeba mieæ nadziejê, ¿e wiedza któr¹
dzieci zdoby³y podczas spotkania oraz
zasady bezpiecznego zachowania bêd¹
przez nie zapamiêtane i realizowane 
w codziennym ¿yciu.

Dorota Chopkowicz

Poniemieckie kamienice skrywaj¹ do tej pory, niejedn¹
tajemnicê. Przekonali siê o tym mieszkañcy pewnego
chojnowskiego domu przy ul. Koœciuszki. Niedawno
rozpocz¹³ siê tam remont generalny klatki schodowej.
Podczas zeskrobywania wierzchniej warstwy farby 
z tynku, nad wahad³owymi drzwiami, znajduj¹cymi siê
na parterze, ukaza³y siê resztki niemieckiego napisu. 
Die Apotheke, czyli, jak ³atwo siê domyœliæ, Apteka. 

Dla najstarszych mieszkañców tej kamienicy, ten fakt jest
ogromnym zaskoczeniem. Wiadomo bowiem na pewno,
¿e do momentu zakoñczenia II wojny œwiatowej, w tym
miejscu, pod tym numerem, mieœci³a siê pracownia 
i mieszkanie pewnego niemieckiego architekta. Sama
treœæ napisu œwiadczy wiêc o jeszcze starszej historii tego
domu. Czy tu by³a wiêc kiedyœ apteka? S¹ ju¿ nie-œmia³e
plany, by poniemieckie odkrycie odrestaurowaæ. Pomys³
póki co, testowany w pewnych kulturalnych krêgach, jest
dobrze oceniany. Gdy tak siê stanie, nasz fotoreporter, na
pewno bêdzie przy tym obecny.

pm

Wrzeœniowe, powakacyjne spot-
kanie Gildii Artystów Chojnowa
przebieg³o w doœæ burzliwej atmo-
sferze. By usprawniæ i uatrak-
cyjniæ przysz³e spotkania oraz
wspóln¹ dzia³alnoœæ, postanowiono
wy³oniæ z grona artystów osobê,
która - wraz z przedstawicielami
poszczególnych grup twórczych -
zajmie siê organizacj¹ spotkañ.
Poniewa¿ uznano, ¿e ka¿dy cz³o-
nek Gildii powinien mieæ szansê

wykazania siê w takowych dzia³a-
niach, ustalono, ¿e swoisty „Prze-
wodnik Gildii” bêdzie wybierany
na okreœlony czas.
Na pierwszy ogieñ (na okres trzech
miesiêcy) wybrano Ma³gorzatê
Krzywdê, uczestnicz¹c¹ w spot-
kaniach Gildii od pocz¹tku. Czy
nowy Przewodnik poprowadzi
Gildiê ku wiêkszemu rozwojowi
twórczemu? Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e wszyscy obecni na wrzeœ-
niowym spotkaniu Gildianie ofe-
rowali Ma³gosi swoje wsparcie,
jest to ca³kiem realne.
W trakcie spotkania paŸdzierniko-
wego zostanie podjêta próba stwo-
rzenia statutu Gildii Artystów Choj-
nowa. Wszelkie propozycje i suge-
stie dotycz¹ce wy¿ej wspomnia-
nego s¹ mile widziane.
Jak zwykle MOKSiR zaprasza do
grona, wszystkie aktywne arty-
stycznie osoby z terenu miasta 
i gminy Chojnów (szczegó³y na
stronie http://gildia.chojnow.eu/ 
w zak³adce „o nas”.

Chojnowski felietonik

Tajemnica kamienicy

Zmodernizowana Gildia
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Najbli¿sze wydarzenia kulturalne
3. Chojnowska Jesieñ 

z Muzyka Dawn¹

W paŸdzierniku, ju¿ po raz trzeci, bêdzie mo¿na
pos³uchaæ w Chojnowie dawnych brzmieñ.
Muzyczna jesieñ rozpocznie siê 4 paŸdzier-
nika (pi¹tek) koncertem w Muzeum Regio-
nalnym, na którym o godz. 18.00 zaprezen-
tuj¹ siê: HORTUS MUSICUS z Mielca i OAK
BROTHERS ze Œwieradowa Zdroju. Tego
dnia w godzinach porannych - tradycyjnie ju¿
- z piêknem dzie³ dawnych kompozytorów
zaznajamiaæ siê bêd¹ uczniowie chojnowskich
szkó³ podstawowych i gimnazjów.
W sobotê 5 paŸdziernika o godz. 18.00
utworów mistrzów renesansu i baroku bêdzie
mo¿na pos³uchaæ w koœciele pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP. Do HORTUS MUSICUS 
i OAK BROTHERS do³¹czy nasza formacja
ALL’ANTICO, któr¹ po raz pierwszy bêdzie
mo¿na us³yszeæ w pe³nym, siedmioosobowym 

sk³adzie. W godzinach dopo³udniowych pla-
nowane jest muzyczne spotkanie z pensjona-
riuszami „Niebieskiego Parasola”.
Atrakcyjnie zapowiada siê niedzielny koncert
6 paŸdziernika, w którym barokowe brzmienia
ALL’ANTICO spróbujemy spleœæ z jazzowym
feelingiem zielonogórskiego D¥BROWSKI
QUARTET. Pocz¹tek wystêpu w sali wido-
wiskowej MOKSiR o godz. 19.00.
Zwieñczeniem 3. Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹
Dawn¹ bêdzie recital w Muzeum Regionalnym
w sobotê 26 paŸdziernika 2013 r. o godz. 18.30.
Pani Agnieszka Justyna Szumi³o (sopran) za-
prezentuje „Canzony, arietty i arie starow³oskie”,
czyli pere³ki muzyki wokalnej baroku. Na kla-
wesynie towarzyszyæ jej bêdzie pan Micha³ Malec.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u
choæ w jednym z koncertów. Wstêp na wszys-
tkie imprezy jest bezp³atny.

Koncert kresowy POLSKO MOJA

Burmistrz Miasta Chojnowa, Wójt Gminy
Chojnów i Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego
„Krajobrazy” w Legnicy zapraszaj¹ 12 paŸ-
dziernika do sali widowiskowej MOKSi|R

na koncert kresowy POLSKO MOJA. Wyst¹pi¹:
Bia³oruski Ludowy Zespó³ Taneczny „Prialica”
z Grodna, Œpiewaczka Luba Skyba z ¯ó³kwi
na Ukrainie, Magdalena Kotarska - pianistka,
sopranistka, Trio akordeonistów „Victoria” 
z Brzeœcia nad Bugiem, Zespó³ instrumentalno-
wokalny „Wita-M” oraz Stanis³aw Górka -
aktor filmowy i teatralny, Tadeusz Kuba
Koz³owski - autor ksi¹¿ek o Kresach, Romuald
Mieczkowski - poeta, pisarz, Anna Kowalska
- fotografik z Muzeum Literatury w Warszawie. 
Konferansjerkê poprowadzi dziennikarka 
i prezenterka telewizyjna Anna Popek.
Rozpoczêcie o godz. 17.00, wstêp wolny.
Zapraszamy.

II Ogólnopolski Festiwal Chórów
M³odzie¿y Szkolnej “Skora Song”

w Chojnowie

19 paŸdziernika w koœciele pw. œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a melomani bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
spotkania z muzyk¹ chóraln¹. Chojnowski
Festiwal Chórów jest inicjatyw¹ pioniersk¹

ze wzglêdu na adresata - m³odzie¿ szkó³ pod-
stawowych i ponadpodstawowych. Przegl¹d
stwarza niecodzienn¹ okazjê do prezentacji
dorobku artystycznego zespo³ów chóralnych,
daje mo¿liwoœæ konfrontacji m³odym artystom.
Jest tak¿e atrakcyjn¹ form¹ zarówno dla wyko-
nawców, jak i publicznoœci, która nie czêsto
ma okazjê do uczestnictwa w tego typu przed-
siêwziêciach. Inauguracja Festiwalu i przes³u-
chania zespo³ów chóralnych od godz. 10.00.
Wydarzenie doceni³y tak¿e w³adze woje-
wódzkie - Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹s-
kiego obj¹³ imprezê Honorowym Patronatem.

Spotkanie autorskie

24 paŸdziernika, Miejska Biblioteka Publicz-
na zaprasza na autorskie spotkanie z Dioni-
zosem Sturisem, autorem ksi¹¿ki „Grecja.
Gorzkie Pomarañcze”. 
Syn Greka i Polki wychowany w Chojnowie,
opowiada o odkrywaniu kraju, w którym siê
urodzi³ i którego, jako dziecko, nie zd¹¿y³ poznaæ.
Wspó³czesna Grecja, któr¹ opisuje Sturis,
pozostaje nieco nieuchwytna, byæ mo¿e dla-
tego, ¿e autor uchyla siê od czarno-bia³ych
diagnoz i historii, w których wszystko by³oby
nazbyt oczywiste. S¹ tematy, o których chcia-
³oby siê u niego przeczytaæ, a których - przy-
najmniej bezpoœrednio - nie porusza, jak
choæby niepokoj¹ce poczynania s³ynnej Z³otej
Jutrzenki. Ale to dobry niedosyt. Obiecuje
dalszy ci¹g, a jedno jest pewne: o Grecji
widzianej oczyma Sturisa chce siê czytaæ.
“Gorzkie pomarañcze” to równie¿ ksi¹¿ka 
o Polsce, z któr¹ zakrêty historii zwi¹za³y -
podobnie jak tysi¹ce innych Greków - rodzinê
autora. Relacjonuj¹c jej, momentami mocno
dramatyczne, losy, Sturis opowiada znacz¹c¹
historiê, która dot¹d nie doczeka³a siê wypo-
wiedzenia w literaturze.(http://www.culture.pl/)
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wytnij * zachowaj * korzystaj * wytnij * zachowaj * korzystaj *

Zasady optymalnej segregacji

***
Papier to m.in.:

opakowania z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma, katalogi,
prospekty, foldery, papier szkolny 
i biurowy, ksi¹¿ki i zeszyty, torebki
papierowe, papier pakowy. 

Nie powinno siê wrzucaæ 
do papieru: 

papier powlekany foli¹ i kalk¹, kar-
tony po mleku i napojach, pieluchy
jednorazowe i podpaski, pampersy
i podk³adki, worki po nawozach,
cemencie i innych materia³ach
budowlanych, tapety, inne odpady
komunalne (w tym niebezpieczne).

***
Tworzywa sztuczne 
i metale to m.in.: 

butelki po napojach, opakowania
po chemii gospodarczej, kosmety-
kach (np. szamponach, proszkach,
p³ynach do mycia naczyñ itp.), opa-
kowania po produktach spo¿yw-
czych, plastikowe zakrêtki, plas-
tikowe torebki, worki, reklamówki 
i inne folie, plastikowe koszyczki po
owocach i innych produktach, sty-
ropian, puszki po napojach,
sokach, puszki z blachy stalowej
po ¿ywnoœci (konserwy), z³om
¿elazny i metale kolorowe, meta-
lowe kapsle z butelek, zakrêtki
s³oików i innych pojemników, folia
aluminiowa, kartoniki po mleku 
i napojach - wielomateria³owe od-
pady opakowaniowe. 

Nie powinno siê wrzucaæ 
do tworzyw sztucznych i metali: 
strzykawki, wenflony i inne arty-
ku³y medyczne, odpady budowlane
i rozbiórkowe, nie opró¿nione opa-
kowania po lekach i farbach, lakie-
rach i olejach, zu¿yte baterie i aku-
mulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny, inne odpady komu-
nalne (w tym niebezpieczne). 

Zaleca siê zgnieœæ tworzywa
sztuczne przed wrzuceniem 

do worka.

***
Szk³o opakowaniowe 

to m.in.: 

butelki i s³oiki szklane po napojach
i ¿ywnoœci, butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania
po kosmetykach. 

Nie powinno siê wrzucaæ 
do szk³a:

szk³o sto³owe - ¿aroodporne, cera-
mika, doniczki, znicze z zawartoœ-
ci¹ wosku, ¿arówki i œwietlówki,
szk³o kryszta³owe, reflektory, nie
opró¿nione opakowania po lekach,
olejach, rozpuszczalnikach, ter-
mometry i strzykawki, monitory
i lampy telewizyjne, szyby okienne
i zbrojone, szyby samochodowe,
lustra i witra¿e, fajans i porcelana,
inne odpady komunalne (w tym
niebezpieczne). 

Zaleca siê wrzucaæ opakowania
opró¿nione z produktu, 
bez zakrêtek, staraæ siê 

nie t³uc szk³a. 

***
Odpadami komunalnymi, 
które mog¹ byæ przekazy-

wane do punktu s¹: 

odpady poremontowe i budowlane,
odpady wielkogabarytowe (tj. meble,
wyposa¿enie wnêtrz, itp.), zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny
(pralki, lodówki, telewizory, radio-
odbiorniki, komputery, kalkulatory,
itp.), zu¿yte baterie i akumulatory,
przeterminowane lekarstwa,
strzykawki itp., opony, odpady nie-
bezpieczne z gospodarstw domo-
wych (pozosta³oœci farb, lakierów,
rozpuszczalników, kwasów, olejów,
p³ynów do ch³odnic, itp.). 

***
Pozosta³e odpady

powinny trafiæ do pojemnika
na odpady zmieszane 
- jeœli bêdzie ich mniej

obni¿ymy koszty 
i przyczynimy siê 
do poprawy stanu

œrodowiska. 
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G³ównym celem seniorskiej dru¿yny Chojno-
wianki w tym sezonie jest utrzymanie siê w lidze
okrêgowej. Dlatego zawody o Puchar Polski
by³y brane pod uwagê, ale jako zadanie nadobo-
wi¹zkowe. Po wyeliminowaniu w pierwszej
rundzie tych rozgrywek - Wilkowianki Wilków
3:0, w kolejnym etapie los przydzieli³ rezerwy
pierwszoligowej Miedzi Legnica.
18 wrzeœnia na murawie stadionu przy Witosa
“miedzianka” pokazuj¹c kunszt rzemios³a pi³kar-
skiego, wyeliminowa³a chojnowsk¹ dru¿ynê,
stosunkiem bramek 0-4. MiedŸ II Legnica jest
w tej chwili na szczytach tabeli IV ligi.
Trzy dni póŸniej w sobotê 21 wrzeœnia przysz³a
pora na ligow¹ rzeczywistoœæ. Chojnowska
jedenastka goœci³a rezerwy Chrobrego G³ogów. 

Ju¿ po 23 minutach spotkania, goœcie
prowadzili 0:2. Zaraz jednak nasi pokazali
charakter. Nie doœæ, ¿e odrobili straty (po
trafieniach Serkiesa i Ga³aszkiewicza), to objêli
dwubramkowe prowadzenie. Gole ponownie
zdoby³ duet Ga³aszkiewicz i Serkies. Stare
porzekad³o jednak mówi: gra siê do koñca.
Podopieczni trenera Kryszczuka opadli z si³,
natomiast przyjezdni otrz¹snêli siê z maraz-
mu. Nie doœæ, ¿e doprowadzili do remisu, to

na koniec zadali decyduj¹cy cios i wyszli zwy-
ciêsko z tej batalii. 4:5 - takim wynikiem za-
koñczy³ siê mecz.
Z kolei mecz ligowy, jaki mia³ zostaæ roze-
grany 26 wrzeœnia z Iskr¹ Kochlice zosta³
prze³o¿ony na 2 paŸdziernika.
W zamian, 27 wrzeœnia Chojnowianka roze-
gra³a sparing z Mew¹ Goliszów, wygrywaj¹c
8:0 (4:0). Podczas tej kontrolnej gierki w barwach
Chojnowianki zadebiutowa³ Mateusz Bartczak.
Jest to pi³karz z bardzo bogat¹ przesz³oœci¹
ligow¹ w krajowej ekstraklasie. To powa¿ne
wzmocnienie dla naszej dru¿yny.

Mateusz Bartczak - pi³karz, graj¹cy na pozycji
pomocnika, mistrz Polski
w sezonie 1999/2000 
z Poloni¹ Warszawa oraz
2006/2007 z Zag³êbiem
Lubin, by³y zawodnik
KS Polkowice (Wikipedia). 

Klasa okrêgowa
1.Arkon Przemków 8 19 30-10
2. Iskra Kochliwe 7 18 18-  3
3. Zamet Przemków   8 18 19-12
4. KP II Polkowice 8 15 21-15

5. Konfeks Legnica 8 13 18-10
6. Górnik Z³otoryja 8 11 11-  9
7. KS Legnickie Pole    8 11 10-12
8. Odra Œcinawa 8 10 17-13
9. Chojnowianka Ch.    7 10 11-13
10. Chrobry II G³ogów 8 10 17-22
11. Sparta Grêbocice     8 10 14-24
12. Stal Chocianów       8 8 13-17
13. Mewa Kunice 8 8 11-16
14. Czarni Rokitki 8 7 9-17
15. Zryw Kotla 8 7 22-29
16. Odra Chobienia       8 6 6-27

Nastêpna kolejka (05.10): Kunice - Rokitki,
Chocianów - Chojnów, Z³otoryja - Legnickie
Pole, Przemków - Chobienia. (06.10): Polkowice
- Legnica, Kochlice - G³ogów, Kotla - Œcinawa,
Grêbocice - Przemków.

pm

Kilka dni temu, dok³adnie 29 wrzeœnia, podczas Miêdzywojewódzkich
Mistrzostw M³odzików i M³odziczek w Tuszynie, dwie reprezentantki
chojnowskiego klubu Oriens MTB - Nikola Pawlikowska i Alicja Ga³as
stanê³y na podium.
Dziewczêta startuj¹ce w wyœcigu dwójkami na czas, zajê³y drugie miejsce,
staj¹c siê automatycznie wicemistrzyniami miêdzywojewódzkich zawodów. 
Gratulujemy!

Medalowy duet

PI£KA NO¯NA

***
Zarz¹d i cz³onkowie UKK Oriens, za poœrednictwem Gazety
serdecznie dziêkuj¹ wszystkim wspieraj¹cym dzia³alnoœæ

klubu i trenuj¹cych w nim kolarzy.

Chojnów Rynek 13
telefony ca³odobowe 

720-822-771; 720-822-772

ZAK£AD US£UG 
POGRZEBOWYCH GLORIA

Wioleta Wojty³a-Bezr¹k oferuje:

* przewozy osób zmar³ych z domów 24 h
* kompleksowa organizacja pogrzebów
* trumny, urny, krzy¿e, klepsydry, wieñce
* kremacje, ekshumacje
* krajowy i miêdzynarodowy przewóz zmar³ych
* rozliczenie œwiadczeñ ZUS i KRUS oraz innych 

ubezpieczeñ
* budowa grobów murowanych
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Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kochanowskiego 5

w Chojnowie 

Oferty kierowaæ 
oraz zakres prac 

nale¿y ustaliæ z cz³onkiem
Zarz¹du Wspólnoty 

ul. Kochanowskiego5/6 
po godz. 16-tej. 

do 11.10.2013r.

Oferujemy:

- wysoki standard pokoi 
noclegowych

- salê biesiadn¹ w stylu myœliwsko-
wiejskim na 70 osób

- boisko do pi³ki siatkowej
- ogród zabaw
- rowery, 

Organizujemy:
- przyjêcia, 
- ma³e wesela,
- komunie
- spotkania towarzyskie
- imprezy integracyjne
- osiemnastki, 
- biesiady w plenerze
- inne uroczystoœci.

poszukuje firmy 
lub osoby prywatnej 
do wykonania zadania 

p.n. “odnowienie klatki
schodowej 

na nieruchomoœci 
ul. Kochanowskiego 5 

w Chojnowie”.

Gospodarstwo
agroturystyczne 

„U  Siwego”
Rokitki 41, 

tel. 509-327-412
www.usiwego.pl

***
Posiadamy aparaturê

dyskotekow¹, nag³aœniaj¹c¹, 

***
Zapewniamy mi³¹, rodzinn¹

atmosferê, dobre jedzenie,
wspania³¹ zabawê i udany

wypoczynek!

*** Zapraszamy! *** Zapraszamy! *** Zapraszamy! *** Zapraszamy! ***

Aktualna zdawalnoœæ 

za pierwszym podejœciem 50%

KURSY PRAWA JAZDY 

KATEGORII A, A1, A2, B, C, C+E

Informacje i zapisy 
pod numerami telefonów:

512 026 026, 76 81 81 807. 
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Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam tanio dom do zamieszkania
od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Sprzedam dom jednorodzinny z za-
budowaniami, du¿ym gara¿em, laskiem
i ma³ym stawem w Witkowie na osiedlu.
Ca³oœæ na powierzchni 2,5 ha. Wiado-
moœæ: tel. 663-350-795.

Sprzedam domek poniemiecki do
remontu o pow. 100m2 na ul. Baczyñ-
skiego. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie
o pow. 40m2, 2 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka, przedpokój. Mieszkanie œrod-
kowe, s³oneczne w bloku na Ip. Wia-
domoœæ: tel. 792-610-544. 

Sprzedam mieszkanie ok. 22m2,
s³oneczne, ciep³e z wyposa¿eniem, 
ul. P. Skargi 6/7. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 503-706-716.

Sprzedam mieszkanie 49m2 w Choj-
nowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, niski koszt utrzymania, po
remoncie, mieszkanie ciep³e i s³o-
neczne. Wiadomoœæ: tel. 663-697-683
(po godz. 16).

Sprzedam mieszkanie w starym
budownictwie o pow. 55m2, IIp., 2 pokoje,
do remontu. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w centrum miasta Rynek, stare budow-
nictwo, budynek dwu-kondygnacyjny
(dwie rodziny), 1 piêtro, 55m2, 3 po-
koje, kuchnia (umeblowana z wypo-
sa¿eniem) ozdobne tynki, ³azienka 
z wyposa¿eniem, przedpokój, sypialnia
czêœciowo umeblowana. Po remoncie,
nowe tynki, g³adzie, instalacja elek-
tryczna 220/360, wymienione wszys-
tkie drzwi, parapety, okna, pod³oga,
nowe drzwi wejœciowe do klatki
schodowej, bardzo ciep³e, s³oneczne,
do mieszkania nale¿y osobna du¿a
piwnica i strych. Nie wymaga ¿adnego
wk³adu finansowego. Cena do nego-
cjacji. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Okazja! Super cena! Sprzedam
mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe
w Chojnowie o pow.64, 40m2 na IV p.
do remontu. Mieszkanie sk³ada siê z: 
3 pokoi, kuchni, ³azienki, wc, przedpokoju
plus piwnica. Cena: 2200z³/m2. Wiado-
moœæ: tel. 888-651-398 lub 797-292-052.

Do sprzedania mieszkanie dewelo-
perskie o pow. 33,2m2 (pokój z aneksem
kuchennym, przedpokój, ³azienka, balkon)
w Chojnowie na I p., w nowo wybudowa-
nej kamienicy z wind¹ przy ul. D³ugosza -
400m od centrum. Stan deweloperski
mieszkania zawiera: posadzki beto-
nowe, œciany w g³adzi, instalacje: elek-
tryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna,
c.o. eta¿owe (gazowy piec dwufunkcyjny)
stolarka drzwiowa wejœciowa. Wiado-
moœæ: tel. 788-318-564.

Posiadam mieszkanie do wynajê-
cia, samodzielne w nowym domku
jednorodzinnym o pow. 72m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, p. pokój, ganek
+ piwnica o pow. 36m2. Obrze¿e Choj-
nowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.

Mam do wynajêcia 3-pokojowe
mieszkanie w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 76-81-86-734 lub
880-789-427.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Choj-
nowie. Ró¿ne powierzchnie, mo¿li-
woœæ ³¹czenia dzia³ek. Atrakcyjne ceny.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-
czowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Ro-
kitkach, 10-arow¹, uzbrojon¹. Wiado-
moœæ: tel. 886-933-825.

Sprzedam dwie dzia³ki budowlane
15a we wsi Siedliska, blisko media,
wyjazd na drogê asfaltow¹. Wiadomoœæ:
tel. 607-939-158.

Us³ugi

Nauka jêzyka angielskiego - przy-
gotowanie do egzaminu gimnazjalnego,
maturalnego, kursy dla m³odzie¿y i do-
ros³ych, kursy jêzyka angielskiego dla
firm, lekcje indywidualne, kursy dla dzieci.
Dojazd do klienta w okolicach Chojnowa
gratis. Wiadomoœæ: tel. 666-877-740.

Inne

Sprzedam auto Opel Vectra 2.0TDI
rocznik 2000, przebieg 200.000 diesel.
Stan idealny. Wiadomoœæ: tel. 666-877-740.

Wynajmê gara¿ przy ul. Legnickiej.
Wiadomoœæ: tel. 663-914-424.



CChhoojjnnoowwsskkiiee  DDzziieecciiaakkii

Oliwier Rott lat 6
Lubi uk³adaæ klocki lego, gry na
komputerze, zabawy ze swoim

pieskiem Lol¹ i z najlepszym
kuzynem Fabianem :)

Smak Indii

KKaarrooll  SSttrruusskkii  llaatt  33,,55
Lubi rysowaæ, ogl¹daæ bajki,

bawiæ siê klockami i monetami.


