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Stonoga 19. raz

„Warto i opłaca się myśleć” 
– dziennikarska szkoła jazdy 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
„Wyrazić w jednym zdaniu mądrość” 

– koncert Kuby Michalskiego

Chojnów na szlaku RMF FM
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NRNR 10 10 (904)(904) ROK XXVI 25.05.2018ROK XXVI 25.05.2018 CENACENA 1,70 z³1,70 z³ Z cyklu „Ludzie z pasją”
Marzena Lenda

W ramach „Tygodnia Bibliotek

VII chojnowska Noc Muzeów 

25 lat Agencji Ochrony Pracy 
i Środowiska BHPE Paweł Pacuła

Przez Chojnów

...z Kożuchowa do Kowar...ze Złotoryi do Jawora



30.letni konflikt między protestanckimi
państwami Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego a katolicką dynastią Habsburgów
był kanwą tegorocznej chojnowskiej
Nocy Muzeów.

Już po raz siódmy Muzeum Regionalne
w Chojnowie zaprosiło chętnych do
wspólnej zabawy i wspólnego poznawa-
nia historii.

18 maja, od godziny 18, na gości Zamku
Piastowskiego czekało wiele atrakcji. 
W klimat tematycznej epoki wprowadza-
ła wystawa czasowa "Ogrody renesansu 
i baroku w grafice od XVI do XVIII w."
Kolejne sale zachęcały do obejrzenia
ekspozycji stałych – m.in. cennych sgra-
ffit z dworu Schellendorfów, renesan-
sowych kafli odkrytych na zamku, wys-
tawy archeologicznej, dawnego ślusarst-
wa i kowalstwa, broni białej i palnej,
mebli, malarstwa, grafiki, ceramiki, szkła
i monet… 
W podziemnym lapidarium, gdzie podzi-
wiać można kamieniarkę od XVI do XX
wieku tego dnia wyświetlano trzy filmy 
z serii Muzeum utracone – „Zwariowane
losy obrazów Matejki”, ”Arrasy” i pre-

mierowy „Królewski sen”. Inną prezen-
tację multimedialną obejrzeć można było
na piętrze – „Chojnów na dawnych po-
cztówkach” zawsze cieszy się dużym za-
interesowaniem. 
Zamkowe wystawy stanowiły preludium
dla kolejnych niespodzianek zaplanowa-
nych w plenerze. Muzealny ogród kolej-
ny raz opanowała grupa rekonstrukcyjna,
która przez kilka godzin bawiła dorosłych
i dzieci przybliżając jednocześnie ważne
szczegóły wojny trzydziestoletniej.
Muszkieterzy z Podkarpacia strzelali z mu-
szkietów, uczyli walki białą bronią, opo-
wiadali o wojnie i siedemnastowie-
cznych obyczajach. 
Były też warsztaty dawnego rzemiosła -
powroźnictwa, wikliniarstwa czerpania

papieru oraz rodzinne rozwiązywanie
krzyżówki – tegoroczne hasło nawiązy-
wało do obchodów 100.lecia niepodle-
głości Polski. A wojskowa grochówka,
mimo, że o jej historii wiemy niewiele,
jak co roku, wspaniale dopasowała się do
proponowanej przez organizatora epoki. 

Uzupełnieniem atrakcji w tym miejscu
była sztuka sepulkralna i ogrodowa. 
Na chojnowską Noc Muzeów przyciąga
też punkt widokowy na Baszcie Tkaczy.
Wzniesiona w pierwszej połowie XV jest
pozostałością murów obronnych, w wie-
ku XVII , pełniła też funkcję miejskiego
więzienia. Dziś jest częścią Muzeum Re-
gionalnego i góruje nad grodem nawią-
zując do tkackich tradycji miasta. 
O historii Chojnowa przypominały też
stroje – wielu mieszkańców wpasowało

się w piątkowe wydarzenie wdziewając
kostiumy z minionych epok. A za sprawą
chóru Skoranta, który dał tego dnia wie-
czorny koncert na ogrodzie, przestrzeń
wokół Zamku Piastowskiego wypełniła
się donośnym śpiewem.

Siódma edycja chojnowskiej Nocy Mu-
zeów przeszła do historii. W kronikach
zapisze się jako kolejna, atrakcyjna im-
preza w mieście. Co roku w wydarzeniu
bierze udział kilkaset osób z Chojnowa 
i innych miast Dolnego Śląska. Jesteśmy
zatem w gronie setek miast Europy,
które od blisko 20 lat organizują, w ró-
żnej formie, nocne święto kultury, sztuki
i przeszłości.
Do zobaczenia za rok!

eg
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875
ze zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa
podaje do publicznej wiadomoœci infor-
macjê o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w dniach
od 11.05.2018 r. do 01.06.2018 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony czêœæ nieruchomoœci
po³o¿onej w Chojnowie przy ul. Kra-
sickiego - czêœæ dzia³ki nr 56/2 (Zarz¹dzenie
Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 11 maja 2018 r.).

MMiiaassttoo mmoonniittoorroowwaannee
Celem poprawy bezpieczeñstwa mie-
szkañców i utrzymania porz¹dku w mie-
œcie uruchomiono ca³odobowy monito-
ring. Miasto obserwuje 10 punktów mo-
nitoringu. W sumie chojnowskie ulice,
skwery, place, parki, 24 godziny na dobê
lustruje oko³o 30 kamer. Wysokiej ja-
koœci obraz œledzi non stop firma ochro-
niarska "Piast", która liczy na wspó³-
pracê z mieszkañcami. W tym celu udo-
stêpniono liniê telefoniczn¹ z numerem
76 856 57 58, na któr¹ mo¿na zg³aszaæ
zaobserwowane akty wandalizmu czy
inne zdarzenia wymagaj¹ce interwencji
odpowiednich s³u¿b.

CChhoojjnnóóww nnaa sszzllaakkuu RRMMFF FFMM
Nasze miasto wygra³o g³osowanie w ra-
mach cyklu "Twoje Miasto w Faktach
RMF FM". Zabawa popularnej stacji
radiowej polega na zg³oszeniu miasta,
napisaniu kilku zdañ przekonuj¹cych 
o jego atrakcyjnoœci i g³osowaniu.

W czwartek 18 maja nasza redakcja
otrzyma³a informacjê, ¿e Chojnów wy-
gra³ g³osowanie i w sobotê bêdzie bo-
haterem stacji. 
Udzia³ w radiowej prezentacji miasta
wziê³a grupa "Krasnali" z Przedszkola
Miejskiego nr 3, która opowiada³a o choj-
nowskim Tkaczu i sukiennikach.
Zaprezentowany zosta³ tak¿e Rynek -
jeden z najd³u¿szych na Œl¹sku, koœció³
pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a, Za-
mek Piastów oraz Baszta Tkaczy. 
O zabytkach opowiada³ Mariusz Garbera 
z Muzeum Regionalnego, dyrektor MOKSiR
Stanis³aw Horodecki,  i Katarzyna Bu-
rzmiñska z redakcji Gazety Chojnowskiej.

Radio RMF FM odwiedzi³o te¿ Dom
Kultury, gdzie trwa³ ogólnopolski turniej
tañca Stonoga. 
Przez kilka godzin w centrum miasta
dominowa³ firmowy ¿ó³ty kolor balo-
ników, le¿aczków, koszulek… , a miesz-
kañcy chêtnie zagl¹dali do radiowego
namiotu i z zainteresowaniem przygl¹-
dali siê pracy RMF FM "od kuchni".
Dziêkujemy za sympatyczn¹ prezentacjê
naszego miasta.

""SS³³oonneecczzkkaa"" 
ww UUrrzzêêddzziiee MMiieejjsskkiimm 

16 maja Urz¹d Miejski odwiedzi³y "S³o-
neczka" z Przedszkola Miejskiego nr 1 
w Chojnowie. Przedszkolaki  zwiedzi³y
wszystkie wydzia³y wraz z burmistrzem
miasta Janem Serkiesem, który opowia-
da³ im o pracy i funkcjonowaniu urzêdu.

Dzieciom bardzo siê podoba³o w sali
obrad, gdzie odbywaj¹ siê sesje Rady
Miejskiej. "S³oneczka" dowiedzia³y siê,
za co odpowiedzialny jest wydzia³ Roz-
woju  Gospodarczego oraz Wydzia³  Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska.
Chêtnie zadawa³y pytania i wita³y siê 
z pracownikami. Odwiedzi³y tak¿e re-
dakcjê Gazety Chojnowskiej, tam otrzy-
ma³y ostatni numer dwutygodnika. Ku
ich radoœci dostrzeg³y samych siebie na
ok³adce! Na koniec zawita³y do dzia³u
finansowo - bud¿etowego. Zachwyt  wzbu-
dzi³ skarbiec i ukryte w nim "urzêdowe
skarby". 
Program wizyty wpisany jest w lekcje
przedszkolne, które przeprowadzaj¹
opiekunki grupy. Dzieci aktywnie poz-
naj¹ historiê miasta przez odwiedzanie
miejsc, które j¹ tworz¹ i ludzi z nimi
zwi¹zanych. 

UUwwaaggaa GGiillddiiaanniiee 
Tradycyjnie zapraszamy wszystkich za-
interesowanych na czerwcowe spotkanie,
w poniedzia³ek 4., o godz. 18 w restau-
racji “Pod Jeleniem”.

CChhoojjnnoowwsskkaa mmuuzzaa 
nnaa JJuuwweennaalliiaacchh

W dniach 18-19 maja legniccy studenci
mieli swoje œwiêto zwane Juwenaliami.
Z tej okazji, na dziedziñcu PWSZ, przez
2 dni mia³y miejsce koncerty. Zapro-
szono wykonawców ró¿nych stylów
muzycznych. Mi³o jest nam donieœæ, ¿e
doceniono te¿ chojnowian: ch³opak 
z gitar¹ czyli £ukasz Kindel oraz punkro-
ckowy Polish Fiction. Chojnowska muza
rozpoczyna³a drugi, sobotni dzieñ kon-
certowy. Nie³atwo by³o rozgrzaæ ¿aków
przed gwiazd¹ polskiej sceny rozry-
wkowej jak¹ jest m.in. PAPA D. Zadanie
wykonano, recenzje posz³y w œwiat. 

Chojnowscy wykonawcy, bogatsi s¹ 
o kolejne doœwiadczenia. Wystêp na leg-
nickich juwenaliach mog¹ traktowaæ jak
przedbiegi przed Dniami Chojnowa,
podczas których nasi koncertowicze te¿
zagraj¹. 

NNaa rraattuunneekk ssoowwiiee!! 
W poniedzia³ek 21 maja chojnowscy
stra¿acy pomogli wisz¹cej nad jezdni¹,
zapl¹tanej w linkê sowie. Strach, i jak siê
wydawa³o, uszkodzone skrzyd³o, unie-
mo¿liwia³o jej lot. S³u¿by miejskie prze-
transportowa³y sowê uszat¹ do wetery-
narza w Legnicy. Z naszych informacji
wynika, ¿e ptak uszkodzi³ jedynie piórka
i dochodzi do siebie pod fachow¹ opiek¹
w Myœliborzu. Jak tylko piórka odrosn¹
sowa znów wróci na wolnoœæ. 
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l Firma PRO-BUD Janusz Paw³owski i Wspólnicy Sp. j. z Le-
gnicy prowadzi prace przy inwestycji pn. "Budowa centrum
medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjali-
stycznego sprzêtu medycznego". W dwukondygnacyjnym
obiekcie zaplanowano gabinety specjalistyczne, RTG, USG,
laboratorium wyposa¿one w nowoczesny sprzêt. Przewidziano
tak¿e œwi¹teczn¹ i nocn¹ opiekê medyczn¹.

l Trwaj¹ prace przy realizacji inwestycji w ramach prac kon-
serwatorskich w zabytkowym parku Œródmiejskim. W pier-
wszym etapie wymieniono parkowe oœwietlenie. Obecnie
budowane s¹ alejki - g³ówna pokryta bêdzie betonow¹ kostk¹
brukow¹, pozosta³e ci¹gi spacerowe bêd¹ z nawierzchni mine-
ralnej typu HanseGrand. Park nabiera nowych kszta³tów. 
W ostatnim etapie pojawi¹ siê tu nowe ³awki, zieleñ, plac zabaw.

l Kontynuowane s¹ prace przy budowie nowej k³adki dla
pieszych nad rzek¹ Skor¹ ³¹cz¹cej ulicê Matejki z ulic¹ Pa-
derewskiego. Wykonawca koñczy monta¿ konstrukcji stalowej
bêd¹cej podstaw¹ dla drewnianego pok³adu k³adki. 

l Trwaj¹ prace przy budowie sieci wodoci¹gowej oraz kanali-
zacji ogólnosp³awnej z przy³¹czami do budynków przy ul.
Kraszewskiego. Kanalizacja w³¹czona bêdzie do istniej¹cej

przepompowni œcieków. Wzd³u¿ domów jednorodzinnych, nad
nowymi sieciami, u³o¿ony bêdzie chodnik z betonowej kostki
brukowej.

l Zakoñczono prace przy wymianie nawierzchni jednego z naj-
d³u¿szych chodników w mieœcie przy ul. Paderewskiego.
Wykonawca zg³osi³ inwestycjê do odbioru. Stare p³ytki chodni-
kowe zast¹piono kostk¹ z polbruku, wymieniono te¿ kra-
wê¿niki i obrze¿a trawnikowe. W najbli¿szym czasie zamon-
towane zostan¹ tu nowe ³awki oraz kosze na odpadki.

l Zakoñczono remonty dachów na budynkach cmentarnych.
Wymieniono pokrycie dachu budynku administracyjnego
cmentarza oraz grobowca rodziny Pospiszyli. Trwaj¹ prace
przy wymianie pokrycia dachu na budynku Urzêdu Miejskiego.

l Dobiega koñca wymiana okien w budynku Centrum Edu-
kacyjnego przy Placu Zamkowym 2 - II etap. Okna wymienia-
ne s¹ na drugim piêtrze i na strychu.

l Wkrótce rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z wymian¹ nawierz-
chni chodników i ulic Ma³achowskiego, Witosa i Mickiewicza,
przy oœwietleniu drogowym ulicy Legnickiej na odcinku od ul.
Reja do ul. ¯eromskiego oraz  budow¹ ulicy Solskiego.

opr. eg

IIIInnnnwwwweeeessssttttyyyyccccjjjjeeee  wwww  mmmmiiiieeeeœœœœcccciiiieeee
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Najbli¿sze wydarzenia w mieœcieNajbli¿sze wydarzenia w mieœcie

W czwartek 17 maja burmistrz miasta
Jan Serkies z³ozy³ wizytê pani W³ady-
s³awie Osesik - 100.letniej mieszkance
Chojnowa. 

Pani W³adys³awa swoje urodzinowe œwiê-
to obchodzi³a 17 stycznia. ¯yczenia i gra-
tulacje zosta³y wówczas z³o¿one w imie-
niu burmistrza, który z powodu obo-
wi¹zków s³u¿bowych nie móg³ byæ
obecny na uroczystoœci. 
Szczêœliwa jubilatka w Chojnowie
mieszka od 1946 roku i jak mówi: "Nie
wyobra¿am sobie innego miejsca. Tu
jest dobrze, chodŸ podoba³ mi siê Wa³cz,
gdzie jest piêkne jezioro. By³a mo¿liwoœæ
zamieszkania te¿ we Wroc³awiu, ale nie
przepadam za du¿ymi miastami.
Chojnów to by³ najlepszy wybór!".
100. latka opowiedzia³a w³odarzowi
miasta o swojej pracy i znajomych,
którzy w jej sercu zajmuj¹ szczególne
miejsce. Pani W³adys³awa ¿ywo intere-
suje siê miastem. Sta³a czytelniczka
Gazety Chojnowskiej  bardzo pozyty-
wnie oceni³a inwestycje w mieœcie i ro-
zwój Chojnowa na przestrzeni lat. 
W³odarz miasta by³ pod wra¿eniem
wspania³ej kondycji rozmówczyni,
zarówno fizycznej jak i mentalnej. 
Spotkanie przynios³o Pani W³adys³a-
wie, jej rodzinie i burmistrzowi wiele
radoœci. 
¯yczymy Jubilatce kolejnych lat w zdro-
wiu, w otoczeniu najbli¿szych i wielu
jeszcze, tak sympatycznych urodzin. 

K.Burzmiñska 

Odwiedziny 
u nestorkiMAJ

27.05. godz. 15.00
Festyn z Trójk¹ - festyn na tere-
nie Szko³y Podstawowej nr 3

29.05.; godz. 18.00
Dzieñ Matki - koncert chóru
Skoranta - Dom Kultury

30.05.; godz. 11.
Biblioteczna Akademia
Malucha - Miejska Biblioteka
Publiczna

CZERWIEC
2-3.06.
Ogólnopolskie Spotkania ERM;
- Rynek, Dom Kultury

5.06.; godz. 10.00,12.00,16.00
Ogólnopolskie Dyktando - Dom
Schrama

5.06.; godz. 9.00-13.00,
Dni Otwarte Komisariatu Po-
licji w Chojnowie - KP Chojnów

6.06.; 10.00
Pasowanie na Czytelnika - Dom
Kultury

8.06.
Turniej Bryd¿a Sportowego
Par; Dom Schrama

9.10.06. 
Dni Chojnowa; Rynek
(szczegó³y na plakacie- str. 16)

9.06.; godz. 06.00
Zawody Wêdkarskie
- Rybaczówka

9.06.; godz. 09.00
Turniej Tenisa Ziemnego - korty
Stadion Miejski

9.06.; godz. 10.00
II Miêdzynarodowy Turniej Pi³-
ki No¿nej Ch³opców rocznik 2007
i m³odsi - Stadion Miejski

10.06.; godz. 09.00
Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Chojnowa - Dom Schrama

15.06; godz. 17.00
Dzieci - Rodzicom - widowisko
SP 4 - Dom Kultury

16.06.
Po¿egnalny Sp³yw Kajakowy
"Jedynki" - start Zagrodno

17.06.
Arena Gigantów SP4 - festyn ro-
dzinny Szko³y Podstawowej nr 4

czerwiec-lipiec
Wystawa Grzybiany - dolnoœl¹-
ski Biskupin. Badania archeo-
logiczne na stanowisku w Grzy-
bianach - Muzeum Regionalne
Odczyt - £owiecko-zbierackie
grupy ludzkie w okolicach Choj-
nowa - Muzeum Regionalne
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"Bezpieczeñstwo jest najwa¿niejsze" - taka misja przyœwieca
Agencji Ochrony Pracy i Œrodowiska "BHPE" Pawe³ Pacu³a
ju¿ od 25. lat. Z okazji jubileuszu 25.lecia dzia³alnoœci Firmy,
11 maja w Sali Balowej "Kopcza" w Legnicy odby³ siê uro-
czysty bal. 

Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska "BHPE" zosta³a za-
³o¿ona w 1993 roku, jest Firm¹ rodzinn¹, zarz¹dzan¹ ju¿ 
w drugim pokoleniu. Œwiadczy us³ugi w zakresie bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo¿arowej, ochrony œro-
dowiska, pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach
pracy, profilaktycznych badañ lekarskich oraz oferuje szeroki
wachlarz szkoleñ. 
Firma wci¹¿ prê¿nie siê rozwija, co potwierdza poszerzenie
dzia³alnoœci o oddzia³ terenowy w Nowej Soli oraz drug¹ Przy-
chodniê Medycyny Pracy w Legnickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. 

Zasiêgiem swej dzia³alnoœci obejmuje teren ca³ej Polski, 
w najwiêkszej mierze skupia sw¹ dzia³alnoœæ na terenie Dol-
nego Œl¹ska, województwa lubuskiego oraz opolskiego. Firma
jest pionierem w swej dziedzinie w regionie. 
W uroczystoœci 25. lecia dzia³alnoœci Agencji Ochrony Pracy 
i Œrodowiska "BHPE" wziê³o udzia³ ponad 150 zaproszonych
goœci. Wœród nich znaleŸli siê pracownicy, klienci oraz part-
nerzy Firmy. Na uroczystoœæ zostali zaproszeni tak¿e przed-
stawiciele w³adz miasta oraz gminy Chojnów - burmistrz Jan
Serkies oraz wójt Andrzej Pyrz. Bior¹c pod uwagê charakter
dzia³alnoœci Firmy nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ przedstawi-
cieli Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej.  

Wieczór uœwietni³ wystêp zespo³u "FUTURE FOLK" ze Sta-
nis³awem Karpiel-Bu³eck¹ na czele.
Uroczystoœæ przebiega³a w mi³ej atmosferze, nie oby³o siê bez
podziêkowañ oraz ¿yczeñ kolejnych, co najmniej 25. lat
dzia³alnoœci.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych pomyœlnych lat.

(red.)

25 lat Agencji Ochrony Pracy i Œrodowiska "BHPE" Pawe³ Pacu³a  

Najsympatyczniejsz¹ Grup¹ Przedszkoln¹ Roku zosta³y
"Krasnale" z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie!
Otrzyma³y 324 g³osy! Grup¹ opiekuje siê Renata Frymus. 

W kategorii Nauczyciel Wychowania
Przedszkolnego na Medal drugie miejsce
zajê³a Iwona Kruk z Przedszkola Miej-
skiego nr 1 w Chojnowie, która otrzyma³a
501 g³osów! 

Chojnowskie przedszkola wyró¿nione w plebiscycie
Zakoñczy³ siê plebiscyt "Gazety Wroc³awskiej", którego g³ównymi bohaterami by³y przedszkola! 

Serdecznie gratulujemy!!! 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Marzena Lenda - Petrykowska choj-
nowianka, która od dziecka marzy³a, by
zostaæ lekarzem. Dziœ jest rezydentem
chirurgii ogólnej. 
Mi³oœæ do sportu zrodzi³a siê na stu-
diach. Jazda na rowerze, bieganie, gór-
skie wspinaczki, pomimo wymaganego
wysi³ku przynosz¹ odpoczynek i satys-
fakcjê. Bohaterka "Ludzi z pasj¹"
uwielbia czytaæ ksi¹¿ki - w wolnych
chwilach krymina³y przeplata poezj¹,
jednak nade wszystko z zami³owaniem
analizuje medyczne podrêczniki. 

Gazeta Chojnowska - Rowerowa pasja
to coœ wiêcej ni¿ sport i zdrowie, niek-
tórzy twierdz¹, ¿e to styl ¿ycia. Czy
podobnie jest w Twoim przypadku? 
Marzena Lenda - Petrykowska - Jazda
na rowerze daje mi uczucie wolnoœci 
i chwilowej niezale¿noœci. W ostatnim
czasie, ze wzglêdu na ogrom pracy i do-
datkowych zajêæ, musia³am zredukowaæ
liczbê przejechanych i przebiegniêtych
kilometrów. Niezmiennie jednak obco-
wanie z przyrod¹, daje mi chwilê wytch-
nienia, czas na przemyœlenie wa¿nych
dla mnie kwestii i mo¿e po prostu ra-
doœæ. Województwo zachodniopomor-
skie, gdzie obecnie mieszkam, obfituje 
w rowerowe szlaki. Moimi ulubionymi s¹
te prowadz¹ce w rejony nadmorskie.

G.Ch. - Biegasz ju¿ od ilu lat? Bierzesz
udzia³ w maratonach, bez wzglêdu na
porê roku - pokonujesz d³ugie dys-
tanse. Czym dla Ciebie jest bieganie? 
Marzena L-P. - Zawsze, gdy ktoœ o to
pyta, odpowiadam 5 lat, ale zapewne
d³u¿ej (œmiech). To by³ 2. rok studiów,
wiêc co najmniej 8 lat temu. W którymœ
momencie kolejnego ksi¹¿kowego mara-
tonu w bibliotece (tam przygotowywa-
liœmy siê do kolokwiów i odpowiedzi ust-
nych, a tak¿e zajêæ z wiedzy teoretycz-
nej), stwierdzi³am, ¿e tak nie mo¿e byæ.
Wsta³am zza biurka, za³o¿y³am buty
najbardziej przypominaj¹ce adidasy 
i wysz³am biegaæ. Nie by³o ³atwo ze

wzglêdu na moj¹ ówczesn¹ wagê, ale za
ka¿dym razem by³o ju¿ lepiej. Bieganie
uczy mnie wytrwa³oœci, pokonywania
granic w³asnych mo¿liwoœci. Im trudniej,
tym lepiej. Najbardziej lubiê zimowo-
jesienne przebie¿ki, kiedy zmagam siê 
z pogod¹. Wiosn¹ i latem cieszy s³oñce
i otaczaj¹ca zieleñ. Urlopy planujê tak,
by móc przynajmniej kilka razy w trakcie
wyjazdu pobiegaæ.

G.Ch. - Ktoœ kiedyœ powiedzia³: "Przy-
najmniej raz do roku idŸ w miejsce,
które kochasz". Czy dla Ciebie takim
miejscem s¹ góry? 
M. L-P. - Pierwszy pomys³ z wyjœciem 
w góry znalaz³ nas sam (mnie i mojego
mê¿a). Podczas jednego z urlopów zwol-
ni³o siê 2.osobowe miejsce w grupie
góro³azów. Byli to mniej lub bardziej,
ale doœwiadczeni podró¿nicy. Mam lêk
wysokoœci i to dosyæ nasilony. Mimo tego
uda³o siê mi w zimie zdobyæ Zawrat 
w Tatrach. To by³o jedno z takich doœwiad-
czeñ, które pozwoli³o mi przekroczyæ
w³asne granice, w tym szeroko pojêtej
strefy komfortu i bezpieczeñstwa.
Oczywiœcie do tej wyprawy przygotowa-
liœmy siê skrupulatnie (odzie¿, ekwipunek
itd.)

G.Ch. - Czy zachêcasz swoich pacjen-
tów do sportowego trybu ¿ycia? Jak
ich motywujesz? 
M. L-P. - Jestem rezydentem chirurgii
ogólnej. Wiêkszoœæ czasu spêdzam na
sali operacyjnej i dy¿urach (oddzia³y,
sor). Specyfika mojego zajêcia nie ogra-
nicza siê tylko do czynnoœci manualnych,
jednak¿e, rzadziej ni¿ inne profesje, mam
okazje do rozmów na temat sportu. Kiedy
jednak ju¿ to robiê, zwykle pos³ugujê siê
w³asnym przyk³adem - uwa¿am, ¿e jeœli
ja mog³am to zrobiæ, to ka¿da inna osoba
równie¿. Zreszt¹ pozytywny wp³yw spor-
tu na zdrowie zosta³ ju¿ wielokrotnie
potwierdzony i udowodniony. Mens sana
in corpore sano! (W zdrowym ciele
zdrowy duch!) 

G.CH. - Gdybym nie by³a lekarzem
zosta³abym…? 
M. L-P. - Lekarzem (œmiech). Im d³u¿ej
jestem w tym zawodzie, tym bardziej
utwierdzam siê w przekonaniu, ¿e to jest
moja droga. Zawodowa, ¿yciowa. Tru-
dna i wymagaj¹ca, ale chyba jedyna,
która sprawia mi satysfakcjê. Abstra-
huj¹c od ostatnich wydarzeñ, nawa³u
pracy, w tym licznej (i czêsto niepo-
trzebnej, powielanej) dokumentacji papie-
rowej, elektronicznej, wci¹¿ za ma³ej
iloœci personelu, muszê stwierdziæ, ¿e nie
chcia³abym i nie mog³abym robiæ ni-
czego innego.

G.Ch. - Czytasz du¿o ksi¹¿ek. Jaki
gatunek jest Twoim ulubionym i dla-
czego ?
M. L-P. - Oczywiœcie pytasz o te, które
nie s¹ podrêcznikami? (œmiech). G³ównie
s¹ to zagraniczne krymina³y (skandy-
nawskie, norweskie). Wœród naszych
rodzimych, najbardziej przypad³y mi do
gustu ksi¹¿ki autorstwa Hermana (pole-
cam ciekaw¹ wêdrówkê po Szczecinie 
i okolicach) i Mroza. Pasjonuje mnie te¿
historia Polski, g³ównie pocz¹tków pañ-
stwa i religii S³owian. Zdarza mi siê siê-
gaæ po utwory dramatyczne lub liryczne.
Niezmiennie, nawet po d³ugiej przerwie
wracam do mojego ukochanego, jeszcze
z czasów szkolnych - Norwida.

G.Ch. - Bardzo dziêkujê za intere-
suj¹cy wywiad, ¿yczymy dalszego rozwi-
jania sportowych pasji! 
M. L-P. - Dziêkujê serdecznie za spo-
tkanie i mo¿liwoœæ rozmowy. Pozdra-
wiam mieszkañców Chojnowa i mam
nadziejê do jak najszybszego zobaczenia

red.
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12. maja br. w Uniejowicach, kolejny ju¿
raz, spotkali siê cz³onkowie Zwi¹zku
Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego, by œwiêtowaæ Dzieñ Zwyciêstwa.
To wyj¹tkowe wydarzenie, w wyj¹tko-
wym miejscu. Uroczystoœci zwi¹zane 
z 8-9 maja odbywaj¹ siê tu od lat. Przy-
bywaj¹ na nie zwi¹zkowcy z ró¿nych
stron. Przyci¹ga ich okolicznoœæ i miej-
sce - posesja pp³k ZS Micha³a Saba-
dacha, który udostêpnia goœciom na ten
czas swój osobliwy dom i teren wokó³
niego. A oryginalnoœci tu nie brakuje.
Wnêtrza budynku mieszkalnego (który
za czasów œwietnoœci by³ z pewnoœci¹
eleganckim dworkiem) ju¿ od progu
wype³niaj¹ eksponaty sprzed lat, mnóst-
wo interesuj¹cych fotografii i pami¹tek,
które odnaleŸæ mo¿na tak¿e w pokojach 
i korytarzach. Równie interesuj¹co jest
na zewn¹trz, gdzie gospodarz eksponuje

pomniki, postumenty, popiersia - relikty
minionej epoki. W jednym z budynków
gospodarczych natomiast od lat funkcjo-
nuje prywatne muzeum pana Sabadacha
- Muzeum Wojska Polskiego i Pami¹tek
po Armii Radzieckiej. ZnaleŸæ tu mo¿na
tak¿e akcenty chojnowskie.
Pp³k ZS Micha³ Sabadach ponownie za-
prosi³ Weteranów i Rezerwistów na ob-
chody Dnia Zwyciêstwa. W gronie goœci
by³ m.in. p³k Krzysztof Majer, wicepre-
zes Zarz¹du G³ównego, prezes Zarz¹du
Dolnoœl¹skiego, który prowadzi³ spotka-
nie, dr Tadeusz Samborski - Wicemar-
sza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego,
Iwan Kosonogow - Konsul Generalny
Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, p³k
Ryszard WoŸniak - wiceprezes Zrze-
szenia Weteranów Dzia³añ Poza Grani-
cami Pañstwa, gen. bryg. ds. Aleksander

Podolski - sekretarz ZO TWO, Regent
UPUM, kpt. Sergey Zdobina - zastêpca
Attache Obrony Ambasady Federacji
Rosyjskiej, p³k Tadeusz Kowalczyk - ho-
norowy prezes Stowarzyszenia Spadko-
bierców Polskich Kombatantów II Wojny
Œwiatowej. 
Spotkanie sta³o siê okazj¹ do uhonoro-
wania aktywu zwi¹zkowego za szcze-
gólne zas³ugi w dzia³aniach programo-
wo-organizacyjnych, a zw³aszcza w popu-
laryzowaniu historii oraz tradycji
Wojska Polskiego. Wrêczono kilka-
dziesi¹t odznaczeñ, a wœród wyró¿-
nionych znaleŸli siê tak¿e chojnowianie.
Awanse tego dnia otrzymali : na podpo-
rucznika Józef Radwañski, na chor¹-
¿ego Tadeusz Celuch i Jan Liczner, na
sier¿anta Teresa Reichert, na plutono-
wego Gawron Miros³aw. 

Cz³onkowie miejsko-gminnego Zwi¹zku
Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego w Chojnowie otrzymali tak¿e
odznaczenia i dyplomy - medalem 25
lecia ZWiRWP uhonorowano ppor.
Józefa Radwañskiego, chor. Jana Li-
cznera, plut. Miros³awa Gawrona; dy-
plom Polskiego Czarnego Krzy¿a
przyznano ppor. Arturowi Reicher-
towi, ppor. Józefowi Radwañskiemu,
chor. Janowi Licznerowi, chor. Ta-
deuszowi Celuchowi i plut. Miros³a-
wowi Gawronowi.
Wspólna biesiada, której towarzyszy³
wystêp zespo³u wokalno-muzycznego
"G³ogowska Czwórka", wspólne wspom-
nienia i wspólne snucie planów na naj-
bli¿sz¹ przysz³oœæ, wype³ni³y dalsz¹ czêœæ
spotkania. 

eg

Œwiêto w Uniejowicach

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 4
w Chojnowie zorganizowana zosta³a
zbiórka krwi. Tegoroczna akcja krwio-
dawstwa odby³a siê 19 maja pod has³em
"Nie b¹dŸ obojêtny, pomó¿ nam po-
móc!". 

Oko³o 70 osób zg³osi³o siê do wziêcia
udzia³u, ale po wstêpnym wywiadzie
oraz badaniu lekarskim ostatecznie 35
osób zosta³o zakwalifikowanych. 
Ka¿da z osób odda³a po 450 ml, a ³¹cz-
nie uda³o siê zebraæ prawie 16 litrów

krwi. Dziêki krwiodawcom oraz ich bez-
interesownemu czynowi, jakim jest
prze-kazanie krwi, ¿ycie i zdrowie
drugiego cz³owieka zostanie uratowane.
Wszystkim z ca³ego serca dziêkujemy! 
Kolejna akcja ju¿ 5 czerwca na terenie
Komisariatu Policji w Chojnowie, na-
stêpna 20 paŸdziernika w budynku szkol-
nym Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Zapraszamy!

A.C.

Pomó¿ Pomó¿ 
nam pomóc! nam pomóc! 
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Krzysztof Kozio³ek - pisarz i dziennikarz zafundowa³ uczestnikom
M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki kilka rund nierównej,
humanistycznej walki. Politolog z wykszta³cenia nie oszczêdza³ m³o-
dzie¿y w ¿adnym ze staræ. Bezkonkurencyjnie wygra³. Dziennikarska
lekcja, pomimo druzgoc¹cej klêski, okaza³a siê edukacyjn¹ bomb¹
wiedzy i bezcennych rad. Zapamiêtane i wykorzystane przynios¹
wiele pozytywnych skutków.

Kreatywny i b³yskotliwy dziennikarz przyjecha³ do Chojnowa jako
"nagroda" dla m³odzie¿y za ich aktywny udzia³ w zajêciach MDKK.
Dwugodzinne spotkanie podzielone zosta³o na kilka punktowanych
czêœci. "Œwiat nale¿y do odwa¿nych!" - próbowa³ oœmieliæ uczestni-
ków, popijaj¹c tajemniczy napój, autor powieœci kryminalnych.
Pierwsze starcia nie posz³y najlepiej, ale potem "burza mózgów"
przynios³a rezultaty. M³odzie¿ dowiedzia³a siê, kiedy i jak u¿ywaæ
"wybuchowych wyrazów", które przyci¹gaj¹ oko i umys³, tworz¹c
poniek¹d intelektualn¹ eksplozjê. Przyjrza³a siê "dziennikarskim bla-
chom" - zupe³nie nieatrakcyjnym wizualnie artyku³om, które mog¹
(ale nie musz¹) byæ ciekawe. 

Twórczy zryw rozpocz¹³ siê w samodzielnej pracy przy tworzeniu
tytu³ów i nag³ówków prasowych. Enigmatyczne i najciekawsze
doczeka³y siê odczytu na forum, i tak: "Kisiel ma znaczenie", "Jaki
zwi¹zek ma mikrofon i termos", "Uczniowie pokonani przez kisiel" …
sta³y siê polonistyczn¹ tarcz¹ w ratowaniu honoru grupy. Uczniowie
stworzyli tak¿e ciekawe "czo³ówki" redakcyjne: "Co tak naprawdê
znajduje siê w termosie. Czy Kozio³ek wygra z m³odzie¿¹? Magiczny
sposób na krtañ. Zbrodnia za 5 punktów". Buduj¹ce stwierdzenie
zwyciêzcy spotkania: "Dobrzy jesteœcie!" - by³o niczym 6 w totka. 
Gorycz zerowego wyniku wyraŸnie drêczy³a m³odzie¿. Jedna z ucze-
stniczek na koniec spotkania, odwa¿nie zapyta³a o mo¿liwoœæ posma-
kowania ¿urawinowego "trunku" - który sta³ siê s³ownym i smako-
wym hitem w rozwa¿aniach nad mocnym stylem redaktorskim.
Zapamiêtane rady to: picie kisielu ratuje krtañ i najwa¿niejsze - czy-
tanie ksi¹¿ek i tylko czytanie ksi¹¿ek wzbogaca s³ownictwo, pog³êbia
wiedzê i cechuje cz³owieka "który chce dobrze zarabiaæ"! 

K.Burzmiñska

W zwi¹zku z  XV Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek
w Chojnowie goœci³ Kuba Michalski - wokalista, kompo-
zytor, gitarzysta. Muzyk akompaniuj¹c na gitarze klasy-
cznej zaprezentowa³ utwory Zbigniewa Herberta i Adama
Asnyka.

Zbigniew Herbert - poeta, eseista i dramaturg. Jego twór-
czoœæ doceniona zosta³a w wielu krajach na œwiecie. W Pol-
sce jego utwory maj¹ szczególne znaczenie. Twórca cyklu
"Pan Cogito" zapisa³ siê w literaturze jako poeta szanu-
j¹cy wolnoœæ. Wierny zasadom moralnym i kodeksom
etycznym rozró¿nia³ pojêcia dobra i z³a. W tym roku  mija
20 lat od jego œmierci. "Poeta - filozof" - Adam Asnyk by³
najpopularniejszym twórc¹ swojej epoki. £¹czy³ roman-
tyzm z pozytywizmem, swoimi utworami godzi³ te dwie
odmienne epoki literackie. Dramatopisarz nazywany czês-
to epigonem romantycznoœci tworzy³ w czasach posty-
czniowych, pisa³: "Tacy poeci, jaka jest publicznoœæ!". 

Kompozytor przywita³ siê ze zgromadzon¹ publicznoœci¹
zdaniem: "Poeci s¹ to ludzie, którzy w jednym zdaniu
potrafi¹ coœ tak m¹drego powiedzieæ, ¿e inni potrzebuj¹
na to ca³ej ksi¹¿ki".  Wokalista w pierwszej czêœci kon-
certu œpiewa³ poezjê "jednego z najwybitniejszych poetów
polskich i europejskich XX wieku" - Zbigniewa Herberta.
W drugiej czêœci spotkania zabrzmia³y utwory Adama
Asnyka, a tak¿e Juliana Tuwima i Leonarda Cohena. 
Kuba Michalski, opowiadaj¹c o poezji, zwraca³ siê do
m³odzie¿y: "Warto siê przez poezjê przekopywaæ, warto
szukaæ. Mamy idealn¹ sytuacjê, bo jesteœmy Polakami -
jako Polacy mamy dobrej poezji mnóstwo. Nawet jeœli
jakiœ poeta wam nie odpowiada - szukajcie dalej. Na
pewno znajdziecie kogoœ, kto bêdzie opisywa³ to, co macie
w œrodku. Ludzie s¹ tacy sami od tysiêcy lat. W wierszu
napisanym bardzo dawno temu mo¿na odnaleŸæ swoje
uczucia". 

Na koncercie publicznoœæ mia³a okazjê us³yszeæ m.in.
utwory: "Prolog", "Dlaczego klasycy", "Wilki", "Miêdzy
nami nic nie by³o", "Proœba",  "Daremne ¿ale". Wystêp
Kuby Michalskiego by³ po³¹czeniem poetyckich kom-
pozycji, historii twórczoœci "dwóch spojrzeñ". Nuty poezji
œpiewanej przynios³y wielu odbiorcom chwile wzruszenia, 
nostalgii i radoœci. 

K.Burzmiñska 

W RRAMACH TTYGODNIA BBIBLIOTEKW RRAMACH TTYGODNIA BBIBLIOTEK

"Warto i op³aca siê myœleæ" - dziennikarska szko³a jazdy "Wyraziæ w jednym zdaniu m¹droœæ" 
- koncert Kuby Michalskiego
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Triumf uczniów SP4,
czyli s³ów kilka 

o wynikach Ogólnopolskiego
Konkursu Galileo 2018!

Pierwszy kwarta³ roku kalendarzowego
obfituje w szereg konkursów spraw-
dzaj¹cych wiedzê i umiejêtnoœci uczniów
w rozmaitych obszarach. Kolejnym 
z nich jest Ogólnopolski Konkurs Galileo
2018, nastêpny pod znakiem wielkich
osi¹gniêæ reprezentantów SP4! W dzie-
dzinie jêzyka polskiego a¿ trzy nasze
uczennice zdoby³y miejsca w pierwszej
dziesi¹tce w Polsce, przyjmuj¹c tym sa-
mym miano laureatów konkursu! 
Zaszczytne IV miejsce przypad³o
Hannie Fidor, VII Nataszy Idkowiak,
zaœ IX Aleksandrze Or³owskiej!
Czwartoklasistki zas³u¿y³y na szóstkê 
z plusem z jêzyka macierzystego! Rów-
nie wysokim poziomem wiedzy wykaza³
siê ich nieco starszy kolega - Mateusz
K³usek z klasy VII, który w naukach
œcis³ych nie ma sobie równych! Od tego
roku szkolnego zacz¹³ swoj¹ przygodê 
z chemi¹, wiêc to dobry - ¿eby nie
powiedzieæ znakomity - pocz¹tek! Uczeñ
uplasowa³ siê na VI pozycji w kraju!
Poza laureatami, w Galileo 2018 mamy
równie¿ szereg wyró¿nieñ! W takiej sy-
tuacji nie mo¿e zabrakn¹æ braw i aplauzu
na czeœæ uczniów i przygotowuj¹cych
ich nauczycieli! Gratulujemy! 

Miêdzyszkolna olimpiada jêzykowa 
i miêdzyszkolny sukces 
reprezentantów SP4! 

Poœród zdolnych i nagradzanych ucz-
niów Czwórki nie brakuje równie¿ fan-
tastycznych mistrzów jêzyków obcych!
Ju¿ wiele razy nasi prymusi popisali siê
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego i nie-
mieckiego, zarówno pod wzglêdem gra-
matycznym, jak i leksykalnym. I tym
razem by³o podobnie! W VI Miêdzyszkol-
nej Olimpiadzie Jêzyka Angielskiego i Nie-
mieckiego dla klas IV-VII nasi ucznio-
wie zajêli naprawdê wysokie lokaty! W ka-
tegorii klas IV wyró¿nienie otrzyma³
Borys Kaszubowski. Na poziomie klas 
V zwyciêzc¹ zosta³ Marcel Sobiechowski,
zaœ wyró¿nienie przyznano Kai Krakow-
skiej. W klasach VI ex aequo III miejsce
na podium przypad³o Hubertowi Kup-
czyñskiemu i Stanis³awowi Hensiowi! 
W kategorii klas VII - na I miejscu upla-
sowa³a siê Klaudia Œliwiany, natomiast
na III miejscu Miko³aj Wo³oszyn. Z jêzy-
kiem niemieckim - za pan brat, pozostaje
Maja Marysiewicz- zwyciê¿czyni olim-
piady w jêzyku germañskim! Serdecznie
gratulujemy - uczniom i nauczycielom!

M³odzi dziennikarze z Czwórki 
na drugim miejscu w Polsce!

Najró¿niejsze talenty naszych uczniów
staramy siê rozwijaæ. Jednym z nich jest
talent dziennikarski. I tak redakcja szkol-
nej gazetki "Zlepek" zdoby³a II miejsce
w Polsce za wyzwanie pt. "Opowiadamy
historie" w aplikacji Storymap.
Uczniowie zaprosili uczestników ogólno-
polskiego projektu na "Spacerek po Chojno-
wie". Ogl¹daj¹cym bardzo przypad³a do
gustu praca wykonana przez reprezentan-
tów SP4, zwa¿ywszy na liczn¹ konku-
rencjê, w postaci 180 szkó³ z ca³ej Polski!
Warto wiêc pogratulowaæ m³odym dzienni-
karzom - Zuzie Bajek, Deborze Luber-
dzie, Julii Kasprzak, Julii Krakowskiej 
i Hubertowi Kupczyñskiemu oraz opie-
kunom projektu, za œwietn¹ realizacjê
podjêtego wyzwania! 

Aktorstwo na szóstkê z plusem, 
czyli II B na korczakowskim

przegl¹dzie!
Uczniowie z klasy IIB wraz z wycho-
wawc¹ p. Teres¹ Halikowsk¹ wybrali siê
w podró¿ œladami naszego patrona. Punk-
tem docelowym by³ XII Przegl¹d Zespo-
³ów Artystycznych Szkó³ i Placówek im.
Janusza Korczaka, który odby³ siê w Z³o-
toryi. Dewiza spotkania Korczakowców
odwo³ywa³a siê do setnej rocznicy odzy-
skania niepodleg³oœci przez Polskê -
“Wszystko to jest Ojczyzna". Podczas im-
prezy w z³otoryjskim Domu Kultury za-
prezentowa³y siê zespo³y œpiewaj¹ce,
tañcz¹ce, instrumentalne. Nasi reprezen-
tanci byli jednymi z najm³odszych uczest-
ników, przez co wzbudzili ogromn¹ sym-
patiê. Publicznoœæ zabrali w podró¿ po
najró¿niejszych krajach œwiata, koñcz¹c
wêdrówkê na naszej OjczyŸnie. Mini
spektakl teatralno - muzyczny pt. "Czer-
wone Kapturki" obfitowa³ w humorysty-
czne akcenty zwi¹zane z perypetiami
bohaterów - dobrze znanej wszystkim
bajki, jednak w nieco innym wydaniu!
Ca³oœæ prezentacji dope³ni³y piêkne, ko-
lorowe stroje oraz aran¿acje taneczne 
i wokalne znanych przebojów z ró¿nych
stron œwiata. Akcent patriotyczny, w któ-
rym swój udzia³ mia³a równie¿ jedna 
z babæ naszego ucznia p. Magdalena
Osadkowska, chwyci³ za serca widowniê,
która z zapartym tchem ogl¹da³a przemia-
nê Kapturków w ma³ych patriotów-
Polaków, g³oœno wykrzykuj¹cych"… 
w Polskê wierzê!". Za wystêp nasi ucz-
niowie zostali nagrodzeni gromkimi
brawami. Wszystkie wystêpuj¹ce ze-
spo³y zosta³y wyró¿nione. Poza statuetk¹
oraz workiem cukierków, reprezentan-
tów SP4 ucieszy³y przemi³e s³owa oraz
pochwa³y, które œwiadczy³y o perfekcji

przygotowañ i wielkim talencie uczniów.
S³owem zakoñczenia - tacy uczniowie to
prawdziwy skarb!

NH

Aktor, sportowiec, kibic 
- Micha³ Chmielewski 

o specjalizacjach ¿urnalistyki! 
Micha³ Chmielewski - dziennikarz "Prze-
gl¹du Sportowego" by³ bohaterem spo-
tkania z uczniami Szko³y Podstawowej
nr 4 w Chojnowie. Zaproszony goœæ opo-
wiedzia³ dzieciom o swojej interesuj¹cej
pracy, która jest tak¿e jego pasj¹.

Praktyczna lekcja oparta by³a o filmiki
obrazuj¹ce dziennikarsk¹ profesjê zza
przys³owiowych kulis. W praktyce wy-
konywanie tego zawodu wi¹¿e siê z po-
siadaniem wachlarza nietuzinkowych
umiejêtnoœci. Dzieci skrupulatnie wy-
mieni³y cechy, które powinny opisywaæ
dobrego reportera: "weso³y, m¹dry,
tajemniczy, ciekawski, sprawiedliwy,
cierpliwy i przede wszystkim prawdo-
mówny". 
Komentator sportowy efektownie zapre-
zentowa³ specjalizacje, którymi na co
dzieñ siê zajmuje. "¯eby byæ dobrym
lekarzem, stra¿akiem czy dziennikarzem -
nale¿y siê interesowaæ, poœwiêcaæ swój
czas i po prostu tym ¿yæ" - t³umaczy³.
Wyjaœni³ te¿, dlaczego warto staæ siê
aktorem, sportowcem i kibicem wyko-
nuj¹c zawód dziennikarza. Bycie
aktorem to odnajdywanie siê w ró¿nych
sytuacjach, które czêsto potrafi¹ zaskoczyæ.
Czuæ siê kibicem to stawianie siê w sytu-
acji emocjonuj¹cych prze¿yæ, które to-
warzysz¹ sportowym wydarzeniom,
natomiast stanie siê zawodnikiem po-
zwala zrozumieæ walcz¹cych o podium. 
Zajêcia by³y ró¿norodne. Alternatywne
zadawanie pytañ, wcielanie siê w role ró-
¿nych sportowców inspirowa³o uczniów
do poruszania coraz ciekawszych kwestii
i formowania m¹drych wypowiedzi. 

Lekcja zakoñczy³a siê sportowym przy-
biciem pi¹tki  dziennikarzowi na medal!

K. Burzmiñska

SP 4 news
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Miêdzynarodowy 
konkurs matematyczny

Micha³ Janusz - uczeñ Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie
zdoby³ wyró¿nienie na Miêdzynarodo-
wym Konkursie Kangur Matematyczny. 

Konkurs wywodzi siê z Australii, gdzie
zosta³ zainaugurowany w latach osiem-
dziesi¹tych przez œwiatowej s³awy popu-
laryzatora matematyki Petera O'Hallorana.
W 1990 roku zosta³ po raz pierwszy zor-
ganizowany w Europie na terenie Francji
i podobnie, jak w Australii zyska³ od razu
du¿¹ popularnoœæ. Z inicjatywy matema-
tyków francuskich konkurs ogarnia³ sto-
pniowo coraz wiêcej krajów europejs-
kich i nie tylko. Miêdzynarodowy Kon-
kurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili
obecnej najbardziej masow¹ imprez¹
matematyczn¹ na œwiecie. W Polsce co
roku bierze w nim udzia³ kilkaset tysiêcy
têgich g³ów.

Reprezentantowi Chojnowa zatem ser-
decznie gratulujemy

Ekipa z "dwójki” najlepsza!!!

Siedem dru¿yn bêd¹cych zwyciêzcami
eliminacji powiatowych z terenu by³ego
województwa legnickiego wziê³o udzia³
w eliminacjach strefowych w Turnieju
Wiedzy o Bezpieczeñstwie w Ruchu Dro-
gowym. W kategorii szkó³ podstawo-
wych rywalizowa³y 4 dru¿yny cztero-
osobowe, a w kategorii gimnazja 3 dru-
¿yny trzyosobowe. Uczestnicy rozwi¹-
zywali testy wiedzy z zakresu znajomo-
œci przepisów ruchu drogowego oraz
sprawdzane by³y ich praktyczne umiejêt-
noœci: musieli pokonaæ rowerowy tor
przeszkód, przejechaæ przez miasteczko
rowerowe i zaliczyæ zadanie medyczne
sprawdzaj¹ce znajomoœæ zasad udziela-
nia pierwszej pomocy. 

Gimnazjum nr 2 w Chojnowie reprezen-
towane przez dru¿ynê, przygotowywan¹
przez nauczycielkê wf i edukacji dla bez-
pieczeñstwa - p. Katarzynê Ferenc,
osi¹gnê³o najlepsze wyniki we wszyst-
kich konkurencjach i zakwalifikowa³o
siê do etapu wojewódzkiego. 
Sk³ad dru¿yny: Kacper Rubik, Jakub
Wengrzyn i Pawe³ Zazulczak.

WYNIKI
Kat. gimnazja (szko³a podstawowa klasy
VII oraz gimnazjum klasy II-III)
1. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
2. SP w Wilkowie - Osiedle
3. Gimnazjum Gminne w Lubinie
Kat. szko³y podstawowe (szko³a podsta-
wowa klasy IV-VI)
1. Szko³a Podstawowa w Lipie
2. Szko³a Podstawowa Brzeg G³ogowski
3. Szko³a Podstawowa z Krzywej
4. SP w Wierzawie

opr. eg

Agnieszka Rybczyñska i Agnieszka Robak
serdecznie zapraszaj¹ na ciekaw¹ wys-
tawê zatytu³owan¹ "Chojnów - dawniej 
i dziœ". 
Do 8 czerwca w auli szko³y przy ulicy
PoŸniaków 2 obejrzeæ mo¿na liczne

pocztówki, wykonane ró¿nymi technika-
mi, plakaty uczniów, legendê "O ksiêciu
Ruprechcie, córce Marii i niezdrowej
mi³oœci" oraz dwie prezentacje multime-
dialne przygotowane przez uczennice. 

Celem wystawy jest zapoznanie uczniów
(ale nie tylko) z histori¹ miasta i zabytka-
mi znajduj¹cymi siê terenie Chojnowa,
pog³êbianie lokalnego patriotyzmu, wzma-
cnianie szacunku do tradycji oraz posze-
rzanie wiedzy z historii regionu. 

Wystawa godna polecenia.
red.

"Chojnów - dawniej i dziœ"

Sukcesy gimnazjalistów
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SUPERAGENTKA
25,26.05.2018 – godz: 16:00

10-letnia Agathe-Christine bêdzie detektywem. Ju¿
teraz chce rozwi¹zywaæ zagadki. Czas na pierwsz¹
"prawdziw¹" sprawê. Z³apanie tajemniczego z³odzieja
z osiedlowego sklepu to tylko kwestia czasu. Spódni-
ca, marynarka, krawat, kapelusz z szerokim rondem –
od razu widaæ, ¿e Agathe Christine jest detektywem.
Gdy przeprowadza siê z rodzin¹ do nowego miasta,
natychmiast zak³ada biuro detektywistyczne, a w lo-
kalnym sklepiku dostaje pierwsze prawdziwe zlecenie:
ma siedem dni na odkrycie, kto dokonuje drobnych
kradzie¿y. Od razu ma podejrzanego! Jest pewna, ¿e
to Vincent – wiecznie naburmuszony i tajemniczy
ch³opiec z s¹siedztwa. Ale czasem pozory myl¹, 
a pierwszy trop nie musi byæ tym w³aœciwym. Czy
detektywistyczna zagadka mo¿e byæ okazj¹ do zdoby-
cia prawdziwego przyjaciela?

DORWAÆ GUNTHERA
25,26.05.2018 – godz: 18:00, 20:00

"Dorwaæ Gunthera" to komedia, która dzieje siê 
w œwiecie p³atnych morderców. Grupa m³odych,
niedoœwiadczonych zabójców postanawia zamor-
dowaæ najbardziej tajemniczego, znienawidzonego 
i nies³awnego w tej bran¿y: Gunthera (Arnold Schwar-
zenegger). W ten sposób chc¹ siê wspi¹æ w hierarchii.
Z broni¹ w rêku zmuszaj¹ ekipê filmu dokumental-
nego, ¿eby nagra³a ca³e zdarzenie, bo chc¹ mieæ do-
wód na swój wyczyn. Zaczyna siê poszukiwanie
Gunthera. Grupie przewodzi elegancki, ale zagubiony
Blake (Taran Killam), a towarzyszy mu zbieranina
drobnych rzezimieszków: zdrowo kopniêty Donnie
(Bobby Moynihan), feministyczna femme fatale San-
na (Hannah Simone) i brutalne rosyjskie rodzeñstwo
Mia i Barold (Allison Tolman i Ryan Gaul). Zanim
padn¹ pierwsze strza³y, misterny plan zaczyna siê
sypaæ. Gunther dowiaduje siê, ¿e ktoœ na niego poluje
i postanawia siê zemœciæ. Ale œmieræ to za ma³o:
wczeœniej chce siê zabawiæ, dlatego sprawia, ¿e ca³a
grupa przestaje sobie ufaæ, a ponadto po piêtach
zaczyna im deptaæ FBI. Gunther wydaje siê byæ
zawsze o kilka ruchów do przodu, a ci, którzy chcieli
byæ myœliwymi, niespodziewanie staj¹ siê zwierzyn¹
³own¹.

17 maja, obchodziliœmy Dzieñ Patrona Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie. Na pierwszej lekcji odby³ siê
uroczysty apel. Naszym nauczycielom wrêczyliœmy nagrody w sympa-
tycznych kategoriach: „Sokole Oko” (wyró¿niona pani dyrektor Ewa
Humenna), „Do Rany Przy³ó¿” (wyró¿niony ks. £ukasz Œwierniak),
„Szwajcarski Zegarek” (wyró¿niona prof. Beata Majkut), „Pomocna
D³oñ” (wyró¿niona prof. Izabela Banaszak). Nagrodzeni kotylionami
profesorowie otrzymali brawa od zgromadzonej publicznoœci. Mogliœmy
tak¿e obejrzeæ prezentacjê tematyczn¹, przygotowan¹ przez naszego
kolegê, Kacpra Jêdraszczyka. Kacper przybli¿y³ postaæ wielkiego
astronoma i naszego patrona. 
Apel przygotowa³ samorz¹d uczniowski Liceum.

Tak rozpocz¹³ siê dzieñ pe³en wra¿eñ, w którym uczestniczyli tak¿e
uczniowie chojnowskich gimnazjów. 
Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ oraz gimnazjaliœci mieli mo-
¿liwoœæ wys³uchania interesuj¹cych wyk³adów, zaprezentowanych przez
pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Instytutu Nauk Geologicznych (Zak³adu Geologii Stosowanej, Geo-
chemii i Gospodarki Œrodowiskiem). W murach i w ogrodzie naszej
szko³y wyk³ady, warsztaty oraz pokazy prowadzili: prof. Henryk
Marsza³ek, dr Urszula Kosarewicz, mgr Katarzyna K¹dzio³ka, mgr
Dawid Hamryszczak oraz Ma³gorzata Nowak i Kamil Bulcewicz ze
Studenckiego Ko³a Naukowego Geologów. Z przyjemnoœci¹ przywita-
liœmy tak¿e dr. Wojciecha Drzewickiego, towarzysz¹cego szkolnemu
festiwalowi nauki ju¿ od lat .
Zajêcia uniwersyteckie poœwiêcone by³y nastêpuj¹cym tematom:
- Od pustyni po wulkany Andów - Studenci na wulkanach Filipin
- Barwny œwiat minera³ów i ska³ pod mikroskopem
- Rozpoznawanie ska³ i minera³ów
- Smog w Polsce.
Równoczeœnie z zajêciami naukowymi w szkolnym parku uczniowie
klas stra¿ackich (pod opiek¹ prof. Rafa³a Nowaka) urz¹dzali pokaz
w³asnych umiejêtnoœci zawodowych, sportowych, medycznych oraz
mo¿liwoœci wozu bojowego stra¿y po¿arnej. 
Chojnowska Dru¿yna Strzelecka natomiast przedstawi³a wszystkim goœ-
ciom naszego œwiêta ideê i zasady swojej dzia³alnoœci. Zaprosi³a tak¿e
chêtnych do strzeleckiej siedziby w budynku szko³y przy ul. PoŸniaków.
Dzieñ by³ pe³en atrakcji i up³yn¹³ w mi³ej atmosferze.
Zapraszamy za rok.

pzs

Dzieñ PPatrona SSzko³y 
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Pi³karskiego ko³owrotka Chojnowianki ci¹g dalszy. Znów
mieliœmy powtórkê z rozrywki w terminarzu spotkañ: sobota -
12 maj, œroda - 16 maj, niedziela - 20 maj. Z rundy jesiennej,
by³y dwa niemi³e wspomnienia, zwi¹zane z wynikami meczów
z Bazaltem Piotrowice (przegrana na wyjeŸdzie 1:3) i bez-
bramkowo zakoñczony pojedynek na w³asnym podwórku 
z P³omieniem Michów. 
W pierwszym przypadku z soboty 12 maja nikt nie spodziewa³
siê takiego obrotu wydarzeñ. Zanim kibice wygodnie usiedli na
krzese³kach, by³o ju¿ 3:0 dla bia³o-niebieskich w nieca³e 70
sekund! Ustawi³o to ca³y przebieg spotkania. Chojnowscy
pi³karze, skutecznie punktowali przeciwnika, notuj¹c kolejne
trafienia. 5:0 do przerwy - wygl¹da³o fantastycznie. W drugiej
po³owie, goœcie grali jednak ambitniej, aplikuj¹c Chojnowiance
dwa gole. Nasza dru¿yna by³a jednak tak rozpêdzona, ¿e nie

da³a siê wyprzedziæ. Po drodze doda³a jeszcze jedn¹ bramkê.
Ostateczny wynik - 6:2.
Cztery dni póŸniej, w zaleg³ym wyjazdowym meczu z P³omie-
niem Michów, musia³o chyba przyjœæ rozprê¿enie. Na tyle jed-
nak niegroŸne, ¿e wystarczy³o do skromnej wygranej 1:0. Trzy
punkty zosta³y jednak zgarniête w ca³oœci. 
W niedzielne Zielone Œwi¹tki, chojnowska jedenastka, rozegra³a
wyjazdowe spotkanie z Burz¹ Go³aczów. Gospodarze w tabeli
plasuj¹ siê w jej dolnej strefie. Czy jednak podopieczni trenera
Marcina Rabandy zdo³ali zregenerowaæ si³y? Obraz gry szybko
da³ odpowiedŸ. Do przerwy prowadzenie naszych 3:1. Po przer-
wie kolejne cztery zdobyte bramki. Kolejna wygrana 7:1.

pm

KS Chojnowianka Chojnów - Bazalt Piotrowice 6:2
P³omieñ Michów - KS Chojnowianka Chojnów 0:1
Burza Go³aczów -  Chojnowianka Chojnów 1:7

W sobotê 26 maja zapraszamy na mecz Chojnowianki z B³êkit-
ni Koœcielec. 
Pocz¹tek spotkania na Stadionie Miejskim o godz. 16:00. 

1. Przysz³oœæ Prusice 26  65  20  5  1 144-20
2. KS Chojnowianka Chojnów 26  65  21  2  3 106-27
3. Skora Jadwisin 26  60  19  3  4 125-48
4. Sokó³ Krzywa 25  48  15  3 7 68-51
5. LZS Lipa 26  44  13  5  8 76-66

PI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NA

Kolejny raz Chojnów znalaz³
siê na trasie wyœcigu kolar-
skiego CCC Tour Grody Pia-
stowskie. 13 maja zawodnicy
53. edycji znanej w naszym
mieœcie konkurencji, pokonuj¹c
140. km trasê Z³otoryja-Jawor,
dwukrotnie przejechali ulicami
naszego miasta. Reprezentanci
kilku krajów przemknêli przez
Chojnów b³yskawicznie. Feeria
barw kolarskich koszulek, szum
przeje¿d¿aj¹cego peletonu 
i odg³os silników towarzysz¹-
cych zawodnikom pojazdów te-
chnicznych przez krótk¹ chwilê
by³y atrakcj¹ dla kibiców i przy-
padkowych przechodniów. 
Wyœcig CCC Tour Grody Pia-
stowskie od wielu lat wpisany

jest w chojnowski kalendarz
sportowych wydarzeñ. W tym
roku nasze miasto znalaz³o siê
na trasie kolejnego - Ba³tyk-
Karkonosze Tour. To by³ trzeci
etap wyœcigu. Trasa z Ko¿u-
chowa w województwie lubus-
kim do Kowar w Sudetach li-
czy³a 160 km. 

eg

PPrrzzeezz  CChhoojjnnóóww.. .. ..

fot. chojnow.pl

Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej opracowa³ nowy program,
który ma na celu wy³oniæ najwiêksze talenty w kraju oraz
edukowaæ trenerów. Mobilna Akademia M³odych Or³ów
(MAMO) ma w swoim g³ównym zamiarze podnieœæ œwia-
domoœæ oraz jakoœæ gry na boisku. Opracowano mobilny 
i aktywny plan, który przewiduje 120 wizyt w ka¿dym
województwie, a w skali ca³ego kraju 1920. 

22 maja  MAMO pojawi³a siê w Chojnowie. Uczniowie 
z klasy sportowej Szko³y Podstawowej nr 4 oraz ch³opcy 
z powiatu legnickiego wziêli udzia³ w szkoleniu teorety-
cznym i praktycznym. Zajêcia prowadzone na boisku
treningowym przy stadionie miejskim by³y po³¹czeniem
fizycznej aktywnoœci podpartej analiz¹ ekspertów. 
Talenty znad Skory pe³ne werwy i zdyscyplinowania da³y
z siebie 100%! 

K.Burzmiñska 

Mobilna Akademia M³odych Or³ów 
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Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informu-

je na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku

nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,

która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne

20 lat. 

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie

op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolej-

nego pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opie-
kunów grobów na Cmentarzu w Choj-
nowie do sprawdzenia wa¿noœci op³at za
miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 

w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam mieszkanie 51,70m2, ul. B. Chro-

brego 6/10, cena 115 tys. z³. 

Wiadomoœæ: tel. 726-662-620. (17830)

IInnnnee
Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej. 

Wiadomoœæ: tel. 502-042-483. (17751) 

Wa¿ne 
numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,      999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80
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Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tane-
cznych „Stonoga” zainteresował w tym
roku 32 zespoły. 
Chojnowska Stonoga od lat liczy sobie
duuuuużo ponad 100 nóg. To jedna 
z tych imprez, o której głośno, i na którą
czeka się niecierpliwie całe 12 miesięcy.
Trudno się dziwić. Nasze miasto tańcem
stoi i dla rodzimych tancerzy (a mamy
dziewięć fantastycznych teamów) ta im-
preza jest otwarciem bogatego sezonu
tanecznych turniejów.

19 maja scena, (ba, cały obiekt), Domu
Kultury drżała w posadach. Estrada mie-
niła się kolorami oryginalnych kostiu-
mów i tęczą barwnych reflektorów, salę
wypełniała niezwykle dynamiczna mu-
zyka, a wszystkie te efekty dopełniał do-
nośny aplauz publiczności. Taneczne
show, które trwało kilka godzin zostało
zarejestrowane nie tylko przez „moksi-
rowską” kamerę, ale także przez stację
RMF FM, która tego dnia gościła w Choj-
nowie i zainteresowała się wydarzeniem.
Szacowne jury w osobach Monika Bro-
czek i Beata Klimecka nie bez proble-
mów ustalało werdykt. 
Wyniki ogłaszano po każdej kategorii.

XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
ZESPOŁÓW TANECZNYCH

„STONOGA” 2018
Kat. DISCO DANCE do 11 lat
I –Mały Karambol – Chojnów
I – Mały Brooklyn – Chojnów
II – Reeplay & Rytm – Chojnów
III – Mini Brooklyn - Chojnów
Kat. DISCO DANCE do 12 – 15 lat
I - Karambol – Chojnów
I – Brooklyn – Chojnów 
II – Brooklyn Junior - Chojnów
III – Karambol II - Chojnów

Kat. DISCO DANCE pow. 15 lat
I – Cykady – Przemków
Nagroda indywidualna – Żaklina
Więckowska - Cykady
Kat. STREET DANCE do 11 lat
I – Złotka - Zielona Góra
II – Dorociaki – Chocianów
Kat. STREET DANCE 12-15 lat
I – Okejki – Zielona Góra
I – Mały Detal – Brzeg
III – Non Stop – Zielona Góra
Kat. STREET DANCE pow. 15 lat
I – NDK Crew – Nowa Sól
Kat. INNE FORMY TAŃCA do 11 lat
I – Cykady Kids – Przemków
II – Teatr Tańca Format – Żary
III – Grupa Baletowa – Brzeg
Kat. INNE FORMY TAŃCA 12-15 lat
I – Teatr Tańca Free – Żary
II – Modernizacja – Brzeg
III – Nocturn – Bolesławiec
Wyr. - Cykady Junior – Przemków
Kat. INNE FORMY TAŃCA pow. 15 lat
I – Teatr Tańca Say – Żary
II - Projectownia 1 – Brzeg
III – Teatr Ruchu – Świebodzin
Wyr. – Cykady – Przemków
Za rok, 20., jubileuszowa edycja
Stonogi. Czekamy z niecierpliwością.  eg
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