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Wykład dr. Wojciecha Drzewickiego pt.
„Meksyk w krainie Majów” rozpoczął się
od szczególnych podziękowań dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbary
Landzberg dla prelegenta: - Wojtku jesteś
podróżnikiem, naukowcem, miłośnikiem
przyrody, ale jesteś też przyjacielem bi-
blioteki, za co serdecznie dziękujemy!
Dwa lata minęło od ostatniej prelekcji
doktora Drzewickiego, który opowiadał
chojnowianom o Chile. 21 lutego przy-
szedł czas na Meksyk, który naukowiec
odwiedził wraz z prof. Henrykiem Mar-
szałkiem na przełomie listopada i grud-
nia 2019 roku.
- Meksyk jest państwem niebezpiecznym
albo bardzo niebezpiecznym. Co prawda
nie wszystkie obszary, jednak trzeba bar-
dzo uważać. To potężny kraj. Zajmuje 11
miejsce na świecie pod względem liczby
ludności. Jest to jedno z najbardziej
rozwijających się państw na świecie –
mówił podróżnik.
Meksykańskie Stany Zjednoczone to kraj
niezwykle interesujący. Naukowcy rozpo-

częli swoją podróż od zwiedzenia Bazy-
liki Matki Bożej z Guadalupe. Obecnie
Matka Boża z Guadalupe jest patronką
obu Ameryk. Narodowe sanktuarium
maryjne w Meksyku odwiedza rocznie
ponad 12 milionów ludzi, dla porówna-
nia na Jasną Górę rocznie przybywa 
4 mln pielgrzymów.
W stolicy naukowiec wizytował również
w domu Fridy Kahlo jednej z najwybit
niejszych meksykańskich artystek. Prze-
piękny budynek nazwany „Niebieskim
domem” wzbudza zachwyt. Kahlo in-
teresowała się kulturą ludową. Indiańskie
inspiracje nietuzinkowej malarki są zna-
ne na całym świecie.
Poza stolicą nasi rodacy pojechali rów-
nież do Teotihuacán, czyli „miejsca, 
w którym ludzie stają się bogami”, jak
mówili Aztekowie, a także do Chichén
Itzá - prekolumbijskiego miasta zało-
żonego przez Majów. Zawitali również
do Cancún - miasta, którego nazwa
pochodzi prawdopodobnie od Kaan kuum,
co w języku Majów oznacza "gniazdo

węży", a obecnie jest to gniazdo aligato-
rów! W centrum handlowym Cancún
można natknąć się na sympatyczne gady,
są one niezwykle przebiegłe i potrafią
ukryć się nawet w hotelowych łazienkach!
Kolejną ciekawostką jest to, że piłka
nożna narodziła się właśnie w Meksyku,
a rozegranie meczu niegdyś było rytu-
ałem. Najczęściej kończyło się tym, że
drużyna przegranych była skracana o gło-
wę. Piłki nie odbijało się nogami, tylko
biodrami! I - uwaga - musiała wpaść nie
do bramki, ale do poprzecznego kosza!
Żeby tego było mało, piłka nie mogła
dotknąć ziemi.
Duża część społeczeństwa meksykań-
skiego nie potrafi pisać i czytać, dlatego
w metrze funkcjonują kolorowe obrazki,
które informują o danej stacji. Meksy-
kanie to ludzie radośni, roztańczeni i roz-
śpiewani. Wieczorami nie sposób się nie
natknąć na koncerty organizowane na
różnych placach m.in. przez policjantów.
Wykład dr. Wojciecha Drzewickiego był
jedynie namiastką wiedzy, jaką mógł
przekazać o tym interesującym państwie.
Słynne i często używane przez Polaków
słowa „Ale Meksyk!” nabierają zupełnie
innej wartości…               K. Burzmińska
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„Ale Meksyk!” - prelekcja dr. Wojciecha Drzewickiego

Mieszkańcy naszego miasta mogą samo-
dzielnie monitorować stan powietrza.
Odczyty z trzech czujników rozmiesz-
czonych w trzech częściach miasta każdy
zainteresowany znajdzie na stronie inter-
netowej chojnow.eu w zakładce „pomiar
zanieczyszczenia powietrza” oraz na mo-
bilnej aplikacji.
Kilka dni temu samorząd zainstalował
również dwie tablice informujące o aktu-

alnym stanie powietrza. Jedna z nich znaj-
duje się na miejskim basenie, druga na
urzędzie miejskim. 
Ciekawe rozwiązanie dydaktyczne sa-
morząd zastosował w chojnowskich pla-
cówkach oświatowych - dla każdej ze

szkół podstawowych zakupiono Zestaw
Edukacyjny składający się z 27.calowego
monitora oraz komputera sterującego
treściami dotyczącymi stanu powietrza
wraz z pakietem edukacyjnym o tema-
tyce smogowej, tj. zeszyty ćwiczeń, pla-
katy, kolorowanki, konspekty lekcji.

eg

Kolejne działania antysmogowe
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Drogie Panie! 
Z okazji Œwiêta Kobiet sk³adamy 

WSZYSTKIM CHOJNOWIANKOM
najserdeczniejsze ¿yczenia 

zdrowia, szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci.
B¹dŸcie zawsze uœmiechniête i radosne. 
Realizujcie swoje plany i zamierzenia. 

Spe³niajcie marzenia! 

Szanowni Mieszkañcy!
Urz¹d Miejski w Chojnowie uprzejmie infor-
muje, ¿e z dniem 1 stycznia 2020r. przesta³y
funkcjonowaæ indywidualne rachunki bankowe
w ramach p³atnoœci masowych, za³o¿one w Ban-
ku PKO. B.P. dla p³atnoœci z tytu³u podatków,
op³at i innych niepodatkowych wp³at.  
Prosimy zatem o niedokonywanie wp³at na kon-
ta w PKO B.P.  
Aktualne indywidualne rachunki bankowe zostan¹
wygenerowane przez tut. Urz¹d dla ww. nale¿noœci
w Banku Spó³dzielczym w Chojnowie i rozes³ane. 
W przypadku koniecznoœci dokonania wp³aty 
z tytu³u podatków, op³at i innych niepodatkowych
przed otrzymaniem informacji o nadaniu indywidu-
lanego rachunku bankowego w Banku Spó³dziel-
czym w Chojnowie, dane do wp³aty mo¿na uzys-
kaæ telefonicznie dzwoni¹c na numer 76 818 82 12
lub osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Plac Zamkowy 1, parter - Wydzia³
Finansowo-Bud¿etowy pokój numer 2 D.
Informujemy, ¿e pod adresem elektronicznym
https://podatki.chojnow.eu funkcjonuje Gminny
Portal Podatkowy, dziêki któremu za pomoc¹ konta
ePUAP/Profilu Zaufanego lub nadanego loginu 
i has³a mo¿emy zalogowaæ siê do naszego konta
podatkowego, gdzie:
- mo¿emy podejrzeæ nasze zaleg³oœci w podatkach,
np. podatek od nieruchomoœci, op³ata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, wieczyste u¿yt-
kowanie, itp.,
- mo¿emy wprowadziæ nasz adres e-mail oraz/lub
nr telefonu i wyraziæ zgodê na otrzymywanie
powiadomieñ o przeterminowanych p³atnoœciach,
- mo¿emy dokonaæ p³atnoœci na nasze indywidu-
alne konto bankowe bezpoœrednio z tego portalu za
pomoc¹ bezpiecznych p³atnoœci online (PayU).
Osoby chc¹ce uzyskaæ dostêp do konta podmio-
tu, np. firmy, spó³dzielni, proszone s¹ o zg³osze-
nie siê z upowa¿nieniem do kasy Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie w celu po³¹czenia kont.
Osoby nieposiadaj¹ce konta ePUAP/Profilu
Zaufanego, a chc¹ce mieæ dostêp do swojego
konta w Portalu Podatnika, proszone s¹ o zg³o-
szenie siê do kasy Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie w celu za³o¿enia konta.

OG£OSZENIE 
S¥DU REJONOWEGO

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi postê-
powanie z wniosku o stwierdzenie naby-
cia spadku po Andrzeju Popiel. S¹d wzywa
spadkobierców: Andrzeja Popiel, ostatnio
zamieszka³ego w Chojnowie przy ul. Marii
Sk³odowskiej-Curie 7 i tam maj¹cego
miejsce zwyk³ego pobytu i tam maj¹cej
miejsce zwyk³ego pobytu, aby w ci¹gu
trzech miesiêcy od dnia ukazania siê niniej-
szego og³oszenia zg³osili i udowodnili na-
bycie spadku, gdy¿ w przeciwnym razie
mog¹ byæ pominiêci w postanowieniu 
o stwierdzenie nabycia spadku.

Biblioteka informuje
Z powodu prac inwentaryzacyjnych i po-
rz¹dkowych Dzia³ dla Doros³ych bê-
dzie nieczynny do ok. 14 marca 2020 r.
W okresie zamkniêcia Dzia³u dla Do-
ros³ych:
1) ksi¹¿ki mo¿na zwróciæ w Dziale dla
Dzieci i M³odzie¿y; 
2) ze stanowisk komputerowych mo¿-
na skorzystaæ w Dziale dla Dzieci i M³o-
dzie¿y w godz. 13.00 - 16.00.
Informacja o terminie otwarcia Dzia³u
dla Doros³ych bêdzie zamieszczona 
w bibliotece oraz na stronie internetowej
biblioteki:  biblioteka.chojnow.eu

Dzia³ki w dzier¿awê
Zarz¹d Rodzinnego Ogrodu Dzia³ko-
wego "Jaœmin" w Chojnowie informuje,
¿e na terenie Ogrodu znajduj¹ siê wolne
dzia³ki, które zainteresowani zdrowym
trybem ¿ycia i od¿ywiania, mog¹ wzi¹æ
w dzier¿awê na czas nieokreœlony.
Ogród jest monitorowany, posiada w³asne
ujêcie wody. 

Bli¿sze informacje uzyskaæ mo¿na w biu-
rze ROD “Jaœmin” - ul. Kolejowej 27/2,
w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca 
w godz. 17.00 - 18.00.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies

Zakoñczono g³osowanie w XII edycji
plebiscytu wydawcy portalu lca.pl na
najpopularniejszego sportowca i tre-
nera Legnicy oraz najpopularniejszego
sportowca gmin powiatu legnickiego.
W kategorii gmin, w grupie Chojnowa
zg³oszono 11 kandydatów reprezen-
tuj¹cych chojnowskie kluby sportowe.
Drog¹ sms-owego g³osowania tytu³
Najpopularniejszego Sportowca Choj-
nowa otrzyma³a Kinga Bogacka tre-
nuj¹ca w Szkole Podstawowej nr 4
pi³kê rêczn¹.
To kolejna laureatka tegorocznych
sportowych plebiscytów. 
Przypomnijmy, ¿e 7 lutego Wiktoria
Bro¿yna z UKKS ORIENS i Eliza
Laskowska LMKS SFORA na XII
Gali Mistrzów Sportu Zag³êbia
Miedziowego odebra³y z r¹k burmistrza
Jana Serkiesa statuetki Najlepszego
Sportowca Chojnowa 2019! - nagrody 

w plebiscycie organizowanym przez pre-
zydenta Legnicy i portal e-legnickie.
Gratulujemy naszym m³odym sportow-
com - laureatom wygranej, a nomi-
nowanym kandydatury. 

eg

Kinga Bogacka 
Najpopularniejszym Sportowcem Chojnowa
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Samorz¹dowcy powiatu legnickiego

spotkali siê w Chojnowie. Gospodarzem

Konwentu Samorz¹dowców powiatu leg-

nickiego by³ Jan Serkies. Na spotkanie

przyby³ prezydent Legnicy Tadeusz

Krzakowski. Nie zabrak³o starostów po-

wiatu legnickiego: Adama Babuœki i Ja-

niny Mazur oraz gospodarzy gmin: Alicji

Sielickiej z Prochowic, Andrzeja Pyrza

wójta gminy Chojnów, Wojciecha WoŸ-

niaka z Krotoszyc, Paw³a Gregorczuka 

z Rui, Rafa³a Plezi z Legnickiego Pola,

Zdzis³awa Tersy wójta Kunic i Dawida

Stachury z Mi³kowic.

- Konwent poœwiêcony bêdzie inwesty-

cjom w g³ównej mierze w sieæ drogow¹.

Mamy wsparcie rz¹du, przychylnoœæ

w³adz powiatu, ale musimy wspólnie byæ

bardziej ekspansywni w za bieganiu 

o œrodki na modernizacjê dróg i musimy

wspólnie wypracowaæ powiatowy pro-

gram modernizacji dróg - mówi³ gospo-

darz spotkania Jan Serkies. - Ale chcemy

te¿ wypracowaæ pewn¹ platformê wspó³-

pracy w zakresie dzia³añ w przestrzeni

kulturalnej. Ka¿da z gmin ma w swoich

zasobach prawdziwe pere³ki muzyczne,

rozrywkowe itp. Chodzi o to, aby orga-

nizuj¹c imprezy kulturalne wspó³praco-

waæ ze sob¹ w granicach powiatu leg-

nickiego i zapraszaæ zespo³y, artystów 

z terenu gmin tworz¹cych powiat. Mu-

simy w tym zakresie zacz¹æ wspó³pra-

cowaæ systematycznie. Myœlê, ¿e jesteœmy

blisko wypracowania takiej platformy

wspó³pracy.

Zaproszenie na konwent przyj¹³ Adam

Michalik, dyrektor Podokrêgu Legnica

Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.

- Cieszê siê z tego zaproszenia, bo to

dowód na to, jak gospodarze powiatu

legnickiego i gmin na terenie powiatu

wielk¹ wagê przyk³adaj¹ do rozwoju

pi³ki no¿nej - mówi³ dyrektor Michalik. 

- Chcê przybli¿yæ efekty pó³rocznej dzia-

³alnoœci Podokrêgu, przedstawiæ plany

Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej

je¿eli chodzi o rozwój pi³karstwa ama-

torskiego. Plany mamy ambitne, a wa¿-

nym sk³adnikiem tych planów jest lo-

kalny samorz¹d.

Wyst¹pienie dyrektora Michalika doty-

cz¹ce kosztów udzia³u dru¿yn w rozgryw-

kach ligowych, wymogów licencyjnych

spotka³o siê ze sporym zainteresowa-

niem. Adam Michalik zdradzi³ tak¿e naj-

nowszy pomys³ DolZPN o powo³ywaniu

do ¿ycia Gminnych Akademii Pi³kars-

kich, które bêd¹ finansowane przez part-

nera strategicznego projektu i lokalne sa-

morz¹dy.

Michalik swoj¹ obecnoœæ na Konwencie

zakoñczy³ zaproszeniem na Fina³ Okrê-

gowego Pucharu Polski, który zostanie

rozegrany na stadionie miejskim w Choj-

nowie.                             Z. Jakubowski

NNaa  kkoonnwweenncciiee  oo  ffuuttbboolluu  ii   iinnwweessttyyccjjaacchh

Powiat Legnicki reprezentowany przez

Wicestarostê Legnickiego Janinê Mazur

oraz Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Choj-

nowie reprezentowany przez Dyrektora

Mariusza Kowalczyka podpisa³ list inten-

cyjny z Lidl sp. z o.o. sp. k. w sprawie

wspó³pracy stron.

Podpisanie listu rozpoczyna cykl wspól-

nego podejmowania inicjatyw z zakresu

dzia³alnoœci edukacyjnej, doradczej, pro-

mocyjnej, organizowaniu oraz realizacji

przedsiêwziêæ maj¹cych na celu wspar-

cie rozwoju szkolnictwa bran¿owego,

technicznego oraz propagowania nowo-

czesnych rozwi¹zañ technicznych w tym

systemie kszta³cenia.

Podpisuj¹c list intencyjny strony posta-

nawi³y podj¹æ wspólne dzia³ania maj¹ce

na celu wspieranie szybkiego wejœcia

absolwenta na dynamicznie zmieniaj¹cy

siê rynek pracy, umo¿liwienie podno-

szenia kompetencji nauczycielom przed-

miotów zawodowych oraz dostêp do

praktyk w zak³adzie pracy.

powiat-legnicki.eu 

Wspó³praca z LIDL-em
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PRZYPOMINAMY wszystkim mieszkañcom 
o bezwzglêdnym zakazie spalania odpadów

Pamiêtajmy, ¿e od jakoœci powietrza, którym oddychamy zale¿y nasze zdrowie i ¿ycie. 
Nie pozwólmy wiêc, by ktoœ zatruwa³ œrodowisko, w którym ¿yjemy! Nie trujmy siê sami.

Apelujemy, aby w piecach domowych 
spalaæ tylko i wy³¹cznie odpowiedni dla pieca materia³ opa³owy,

co przyczyni siê do poprawy jakoœci ¿ycia nas wszystkich.

W Polsce obowi¹zuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nie-
przeznaczonych. Reguluj¹ to m.in. przepisy art. 16. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701).

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna, a mianowicie:
* odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwuj¹cymi, impregnatami,
lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, odpady z p³yt meblowych, panele po-
d³ogowe, parkiety, odpady drewniane pochodz¹ce z budowy, remontów itp.),
* trocin (wióry, œcinki) pochodz¹cych z obróbki p³yt wiórowych.
* innych odpadów niebezpiecznych, szczególnie plastiku i zu¿ytych pampersów.

Palenie tych przedmiotów w kot³ach powoduje, 
wydzielanie siê truj¹cych substancji. 

Bardzo toksyczny jest równie¿ popió³ z pieców, w których spalane s¹ œmieci. 

Osoby fizyczne mog¹ wykorzystywaæ jako paliwo:
* "czyste" odpady drewniane, które nie s¹ zanieczyszczone pow³okami ochronnymi lub
impregnatami,
* trociny, œcinki z "czystego" drewna,
* odpady drewna z pielêgnacji zadrzewienia.

Spalanie odpadów ma równie¿ negatywny wp³yw na stan przewodów kominowych,
powoduj¹c odk³adanie siê tzw. "mokrej sadzy" w kominach. To z kolei mo¿e byæ
powodem zapalenia siê komina, po¿aru budynku, czy nawet zaczadzenia rodziny.

Zgodnie z art. 155 ww. ustawy "termiczne przekszta³cenie odpadów prowadzi siê
wy³¹cznie w spalarniach odpadów lub we wspó³spalarniach odpadów".
Art. 191. okreœla: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekszta³ca odpady
poza spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarnia odpadów podlega karze aresztu albo
grzywny. 

Za palenie odpadów 
grozi kara aresztu albo grzywna.

Prosimy zatem zwracaæ uwagê na materia³y
spalane w przydomowych kot³ach, nie tylko 
w sezonie grzewczym, dbaj¹c przy tym o dobro
w³asne oraz mieszkañców gminy. 

Fakt spalania niedozwolonych substancji mo¿na zg³aszaæ 
na adres mailowy smog-alarm@chojnow.eu 

na telefon 76 818 66 84;  
oraz na Komisariat Policji tel. 76 876 14 20.

W bie¿¹cym roku przypada 70.lecie pow-
stania Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Choj-
nowie. Uroczystoœci Jubileuszowe od-
bêd¹ siê 13 czerwca 2020 roku w Choj-
nowie. Zainteresowanych prosimy zapoz-
naæ siê z Programem VI Zjazdu Absolwen-
tów i Pedagogów ZSzR w Chojnowie oraz
Kart¹ zg³oszeniow¹.

KARTA ZG£OSZENIOWA 
Prosimy o przes³anie dok³adnie wype³nio-
nej i podpisanej Karty Zg³oszenia (scan
lub foto) na adres e-mail: 
szkola@pzs-chojnow.pl lub poczt¹ na adres:
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie,
ul. Witosa 1, najpóŸniej do 30.04.2020r.
* Imiê i nazwisko …………....................
* Nazwisko z czasów szkolnych ….........
* Nazwa i rok ukoñczenia szko³y ...........
* Adres zamieszkania ..............………...
*Telefon kontaktowy ……......................
* Adres mailowy …..................................
* Osoba Towarzysząca (50,00 zł) ................
Warunki Rodo: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby Powiatowego Ze-
spo³u Szkó³ w Chojnowie

data podpis

Warunkiem uczestnictwa w VI ZjeŸdzie
Absolwentów jest wype³nienie Karty i do-
konanie wp³aty 100,00 z³ (pami¹tki zjaz-
dowe, posi³ek i pozosta³e koszty organi-
zacyjne) na konto PZS w Chojnowie 
Nr 23 1560 0013 2381 0653 7000 0005
z dopiskiem: Darowizna na VI zjazd
Absolwentów ZSR w Chojnowie w ter-
minie do 30.04.2020r.

Program
Miejsce: Powiatowy Zespó³ Szkó³

w Chojnowie, ul. PoŸniaków 2 
(dawna ul. Reja 5)

godz. 9.00 - 11.00 - Przyjazd, przywi-
tanie, rejestracja uczestników i wyda-
wanie materia³ów zjazdowych
godz. 11.00 - Uroczysta Msza œw. - koœ-
ció³ œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a ul. Œcie-
giennego 4 (du¿y koœció³)
godz. 12.30 -"Prze¿yjmy to jeszcze raz"
- Uroczysta akademia z okazji VI Zjazdu
- teren przy szkole - ul. PoŸniaków 2 wraz
z ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej
godz. 14.00 - Posi³ek Zjazdowy (na miej-
scu zjazdu)
godz. 15.00 - 17.00 - Spacery wspom-
nieñ po œcie¿kach Chojnowa
godz. 17.00 - 24.00 - Biesiada Jubileu-
szowa - teren przy szkole - ul. PoŸniaków 2

Wszelkich informacji udzielaj¹ sekretariaty
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie:

ul. Witosa 1, tel. 76 8196510
ul. PoŸniaków, tel. 76 8196515

70.lecie ZSzR
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DZIEÑ 4
Œwit zasta³ Strzelców przygotowuj¹cych siê
porann¹ wspóln¹ modlitw¹ i zapraw¹ do
uczczenia niedzieli. Po œniadaniu Strzelcy
dostali polecenie uprz¹tniêcia swoich rzeczy
i przygotowania sto³ów do obiadu. 
Pomimo robienia porz¹dków, to nie by³ je-
szcze koniec naszej wspólnej przygody.
O godz. 10:00 Pani dr Jolanta Kowalicka-
Kuberska rozpoczê³a swój wyk³ad na temat
przeciwdzia³ania uzale¿nieniom wszelkiego
rodzaju od palenia papierosów, poprzez
narkotyki po gry komputerowe. Ten interak-
tywny ze strony m³odzie¿y wyk³ad trudno
by³o przerwaæ, gdy¿ zadawane przez Strzel-
ców pytania wskazywa³y na potrzebê bez-
poœredniego poznania mechanizmów oma-
wianych treœci. 
Przemarsz ze œpiewem na ustach do choj-
nowskiej fary w œlad za pocztami sztan-
darowymi i uczestnictwo we Mszy Œwiêtej,
by³o swoistym ukoronowaniem czterodnio-
wej rywalizacji. Homiliê wyg³osi³ obecny
kapelan Chojnowskiej Dru¿yny Strzeleckiej
Ks. S³awomir Borzych podkreœlaj¹c, ¿e dla
Strzelca has³o "Bóg-Honor-Ojczyzna" jest ci¹gle
¿ywe i pragn¹ oni na co dzieñ nim ¿yæ. 
Po godzinnym staniu na bacznoœæ poœrodku
koœcio³a Strzelcy bez okazywania zmê-
czenia za pocztami sztandarowymi prze-
maszerowali pod Obelisk poœwiêcony po-
leg³ym na frontach, zamordowanych w obo-
zach i ³agrach oraz zes³añcom na Sybir nio-
s¹c wi¹zanki kwiatów przekazanych przez
Burmistrza Jana Serkiesa.
Po oddaniu honoru przed pomnikiem wraz 
z Pani¹ Pose³ Ew¹ Szymañsk¹ z³o¿ono wi¹-
zankê kwiatów i wymaszerowano pod "Golgotê
Wschodu". Na miejscu oczekiwa³ na Strzel-
ców Pan por. rez. Czes³aw Bielawski, który
okaza³ ogromne wzruszenie i wdziêcznoœæ,
¿e postanowiliœmy w tym miejscu odczytaæ
Apel Pamiêci. Wraz z Pani¹ Senator RP Do-
rot¹ Czudowsk¹ z³o¿yliœmy wi¹zankê kwia-
tów i zapaliliœmy u³o¿one w bia³o-czerwon¹
szachownicê znicze. Wtedy cz³onkowie Sto-
warzyszenia G³ogowska Edukacja Kresowa
sprawili nam wszystkim niesamowit¹ nie-
spodziankê przekazuj¹c oryginalnego Or³a,
jaki w latach 1918 do 1922 by³ zawieszany
na s³upach granicznych po³udniowo-wschod-
niego regionu Dawnych Kresów Rzeczy-
pospolitej. Cz³onkowie GEK prz-kazuj¹c
ten oryginalny odlew Or³a Granicznego
Chojnowskiej Dru¿ynie Strzeleckiej na rêce

jej komendanta opowiedzieli pokrótce his-
toriê tego Or³a podkreœlaj¹c, ¿e sami otrzy-
mali go od komendanta Oddzia³u Zwi¹zku
Strzeleckiego ze Lwowa kapitana Eryka
Mateckiego. Tym bardziej jest to dla nas
cenna pami¹tka, gdy¿ nie tylko symboli-
zuje burzliw¹ historiê Polski, ale bêdzie nam
przypomina³ o Strzelcach ze Lwowa i ich
komendancie, którego poznaliœmy osobiœcie
gdy oprowadza³ nas po swoim mieœcie.
Nastêpnie wraz z przyby³ymi z dominu-j¹-
cym g³osem Pani Senator Doroty Czudow-
skiej Strzelcy odœpiewali wszystkie zwrotki
Hymnu. 
Przemarsz do bazy i Apel koñcowy, w trak-
cie którego og³oszono wyniki rywalizacji
oraz rozdano nagrody. I tak:
Klasyfikacja dru¿ynowa
I miejsce - Dru¿yna nr 1 z Chojnowa.
II miejsce - Dru¿yna ze Strzegomia.
III miejsce - Dru¿yna strzelecka z Jelcza
Laskowice.
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce i miano Najlepszego Strzelca V SZS
wywalczy³ Sekcyjny Jakub Jadach z Choj-
nowskiej Dru¿yny Strzeleckiej.
II miejsce i miano Drugiego Najlepszego
Strzelca V SZS wywalczy³ Rekrut Szymon
Zysk ze Strzegomia.
III miejsce i miano Trzeciego Najlpszego
Strzelca IV SZS wywalczy³ Sekcyjny Se-
bastian Kubicki z Chojnowskiej Dru¿yny
Strzeleckiej.

Z powodu wyrównanej rywalizacji Strzelców
wiele by³o k³opotu z przyznaniem poszcze-
gólnych miejsc na podium, wobec tego
komisja postanowi³a przyznaæ dodatkowo
specjalne wyró¿nienia:
* wyró¿nienie za szczególne zaanga¿owa-
nie w terenowym dniu szkoleniowym otrzy-
ma³ Sekcyjny ZS Jakub Jadach i Plutonowy
ZS Dawid Wroniak
* wyró¿nienie za szczególne zaanga¿owanie
otrzyma³ Rekrut ZS Anna Wylêg³a, Rekrut
ZS Kacper Mandaliñski, Starszy Strzelec ZS
Barbara Strojna,  Sekcyjny ZS Paulina Mazur,
ZS Daria Jadach i Sekcyjny ZS Sebastian
Kubicki.
Komendant zgrupowania szczególnie po-
dziêkowa³ za rywalizacjê na wysokim po-
ziomie, ale zawsze fair play podkreœlaj¹c, ¿e
dla wszystkich te cztery dni up³ynê³y bardzo
szybko i intensywnie. Nie obesz³o siê nie-

stety bez drobnych kontuzji, ale obtarte
stopy i siniaki wskazuj¹ tylko, jak dobra by³a
zabawa…
Ale tak naprawdê w³aœnie o tê zdrow¹
rywalizacjê chodzi³o!

Komendant wszystkim nagrodzonym ser-
decznie pogratulowa³ strzeleckiej postawy 
i zaanga¿owania, prosz¹c jednoczeœnie, by
nie spoczywali na laurach, tylko rozwijali
siê tak nadal. Nastêpnie wszyscy uczestnicy
"V Strzeleckiego Zgrupowania Szkolenio-
wego" otrzymali kubek do herbaty specjal-
nie zaprojektowany i zamówiony przez
Chojnowsk¹ Dru¿ynê Strzeleck¹, by upa-
miêtniæ to wydarzenie. Ka¿dy z uczest-
ników otrzyma³ tak¿e komplet sk³adaj¹cy
siê z worko-placaka wojskowego, oraz ze-
szytów, mapy drogowej i zestawu plakatów
- wszystko oznaczone napisami "Wojsko
Polskie", uzupe³nione puzzlami ze wzorem
kraba, goŸdzika i innych pojazdów bo-
jowych. Rzeczy te otrzymaliœmy dla uczest-
ników V SZS bezpoœrednio z magazynu
Ministerstwa Obrony Narodowej dziêki
wstawiennictwu Pani Senator RP Doroty
Czudowskiej, cz³onka Senackiej Komisji ds.
Obrony Narodowej. Wszyscy tak¿e dostali
inne upominki przypominaj¹ce im o Choj-
nowie, które otrzymaliœmy zarówno z Urzêdu
Miejskiego Chojnów, jak i Urzêdu Gminy
Chojnów, za co serdecznie dziêkujemy.

Nastêpnie Strzelcy wraz z goœæmi udali siê
na obiad, który jak zwykle przygotowa³ Pan
Zbigniew Darmoros.
Oficjalne og³oszenie zakoñczenia V SZS,
które sta³o siê imprez¹, o któr¹ strzelcy 
z zaprzyjaŸnionych Dru¿yn dopytuj¹ swych
prze³o¿onych, upewniaj¹c siê, czy na pewno
bêdzie w przysz³ym roku, jest tak¹ tak¿e
dziêki sponsorom. Wœród nich s¹: Legnickie
Starostwo Powiatowe, Urz¹d Miejski Choj-
nowa, Urz¹d Gminy Chojnów, Pani Senator
RP Dorota Czudowska, pani pose³ na Sejm
RP Ewa Szymañska, Pan Arkadiusz Palczak
oraz Pan Stanis³aw Kryszczuk. Wszyscy wy-
mienieni zadbali o to, by Strzelcom nie za-
brak³o ani ciep³ego posi³ku, ani czegoœ s³od-
kiego jako przek¹ski.

Komendant 
Chojnowskiej Dru¿yny Strzeleckiej 

por. ZS Czes³aw Dul

RReellaacc jjaa   zz   ""VV  SSttrrzzee ll eecckkiieeggoo   ZZggrruuppoowwaanniiaa   SSzzkkooll eenniioowweeggoo""  
CChhoojjnnóóww  1133--1166   lluuttyy   22002200rr..   czêœæ II
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Eksperymenty chemiczne budz¹ niezwyk³¹ ciekawoœæ zw³aszcza
wœród dzieci i m³odzie¿y. W laboratorium Szko³y Podstawowej nr 4
w Chojnowie mo¿liwoœæ ich wykonywania robi wra¿enie!
Szczególnie, jeœli atrakcyjna lekcja nauki o atomach ³¹czy siê z po-
kazem umiejêtnoœci dla najm³odszych widzów. 
2 marca grupa "Motylków" z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Choj-
nowie przysz³a na lekcjê chemii poprowadzon¹ przez klasê 8a.
Zajêcia koordynowa³a nauczycielka chemii p. Ma³gorzata Potacza³a,
która wraz z uczniami, t³umaczy³a dzieciom ciekawe reakcje doty-
cz¹ce monotlenku diwodoru:  
- Dziœ dla was drogie przedszkolaki ko³o chemiczne wraz z sympa-
tykami eksperymentów przygotowa³o prezentacjê oraz samodzielne
doœwiadczenia. Ca³y nasz temat bêdzie dotyczy³ wody. - mówi³a mgr
Potacza³a. 
Maluchy bra³y udzia³ w takich analizach, jak filtrowanie wody czy
robienie oran¿ady. Dzieci podzielone zosta³y na naukowe zespo³y.
Ka¿da grupa bacznie obserwowa³a starszych kolegów, którzy z zaan-
ga¿owaniem pokazywali swoje prace badawcze dotycz¹ce H2O.
M³odzie¿ bardzo starannie opracowa³a temat. "Motylki" bior¹ udzia³
w ogólnopolskim programie "Zdrowo jem, wiêcej wiem", dlatego
lekcja dotycz¹ca tematu wody by³a skarbnic¹ nowej wiedzy, a mo¿e
nawet przysz³ych zainteresowañ. Mali chemicy z wnikliw¹ koncen-
tracj¹ odpowiadali na pytania dotycz¹ce zdrowia i cieczy, która jest
przecie¿ Ÿród³em ¿ycia. Dzieci ch³onê³y wiedzê, a na koniec po-
chwali³y siê wnioskami, ku radoœci ko³a chemicznego. 

Nasza "b³êkitna planeta" sta³a siê inspiracj¹ dla pokolenia starszych 
i m³odszych. Rozwojowa lekcja by³a nie tylko eksploracj¹ wiedzy,
ale przede wszystkim mi³ym czasem w relacjach uczeñ - przedszkolak.
By³o du¿o uœmiechów - czyli wszystko zostaje w dziedzinie chemii,
bo dla takich reakcji warto wprowadzaæ w placówkach edukacyjnych
mnóstwo atrakcji! 
Gratulujemy! K. Burzmiñska

H2O i chemiczne atrakcje w SP4
W Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie dzia³a projekt
Pokusa -Równaæ Szanse. Polega on na wdra¿aniu m³o-
dzie¿y w doros³e ¿ycie. Inicjatywa opiera siê na wykony-
waniu ró¿nych zadañ przez uczestników projektu z wyty-
czn¹, ¿e s¹ zdani tylko na siebie. 

Uczniowie staraj¹ siê byæ samodzielni. 
Jednym z trudniejszych wyzwañ by³o zorganizowanie
trzydniowej wycieczki do Warszawy. Bior¹cy udzia³ w pro-
jekcie zaanga¿owali siê równie¿ w akcjê "Sprz¹tanie
Œwiata". Oczyœcili teren wokó³ szko³y, przyczyniaj¹c siê
tym samym do promowania dobrych wzorców utrzymy-
wania czystoœci w naszym otoczeniu. 

Kolejnym zadaniem by³o zaaran¿owanie meczu pi³ki siat-
kowej. W sportowej konkurencji projekt zmierzy³ siê z reszt¹
szko³y. 
Inicjatorzy interesuj¹cych przedsiêwziêæ stali siê równie¿
autorami tablic manipulacyjnych, na których znalaz³y siê
przedmioty o ró¿nych strukturach, kszta³tach czy odg³osach.
Aktualnie uczestnicy Pokusa - Równaæ Szanse realizuj¹
projekt reklamowania wielorazowych kubków, aby zmniej-
szyæ zanieczyszczenia plastikiem. 

Laura Ziembowska

PPrroojjeekktt   PPookkuussaa   --   RRóówwnnaaææ   SSzzaannssee   ww  SSPP33   



Miejska Biblioteka Publiczna proponuje

m³odszym i starszym udzia³ w konkur-

sach literackich og³oszonych przez Dolno-

œl¹sk¹ Bibliotekê Publiczn¹ we Wroc³awiu.

"M³ody poeta Dolnego Œl¹ska" to

konkurs na wiersz. Swoje utwory przesy-

³aæ mo¿na na adres: 

kzborowska@wbp.wroc.pl do 31 marca

"Tajemniczy, nieznany Dolny Œl¹sk"

- konkurs na opowiadanie, skierowany

jest do seniorów. Termin przesy³ania

prac i adres do korespondencji jak wy¿ej.

Regulamin obu konkursów dostêpny jest

na stronie www.wbp.wroc.pl
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Miejska Biblioteka Publiczna zachêca 

W drugim tygodniu ferii Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie zaprosi³ najm³odszych na
spotkania z filmem, teatrem i clownami.
Oferowaliœmy filmy: "Ch³opiec i wilk"
(odp³atnie; z 4 seansów skorzysta³o
³¹cznie ponad 100 osób) oraz "Miœ
Bamse i super miód" (nieodp³atnie; na
dwu seansach mieliœmy ³¹cznie ok. 300
osób). Przygodê ze scen¹ oferowa³ Teatr Bla-

szany Bêbenek, który w œrodê przypom-
nia³ zgromadzonej w sali widowiskowej
publicznoœci historiê Kota w butach.
Ukoronowaniem dzia³añ by³a pi¹tkowa
zabawa z clownami. Ruphert i Rico tra-
dycyjnie ju¿ przygotowali dla wszyst-
kich upominki, niespodzianki i ponad
dwie godziny pl¹sów w ba³wankowo na
ten cel przyozdobionej sali tanecznej.

sh

FERIE z MOKSiR JESTEM IGNAŒ, MAM 6 LAT
W ubieg³ym roku zachorowa³em
na ostr¹ bia³aczkê limfoblasty-
czn¹ typu B. Moj¹ chorobê leczy
siê d³ugo. Dlatego teraz moim
drugim domem jest Klinika
"Przyl¹dek Nadziei" we Wroc³awiu.
Tata mówi, ¿e w mojej krwi to-
czy siê walka dobrych ze z³ymi,
niczym w Gwiezdnych Wojnach.
Leczenie trwa d³ugo, wymaga wielu
zabiegów i polega przede wszystkim
na podawaniu chemii. Po niej nie
zawsze czujê siê dobrze. Rodzice
mówi¹, ¿e jestem baaaardzo dzielny,
a ja staram siê dobrze wspó³praco-
waæ, by szybko pokonaæ z³ego przeciw-
nika i wróciæ do zdrowia. Mo¿esz po-
móc mi i mojej rodzinie w tej walce
przekazuj¹c

1 % PODATKU PROSZÊ,
WALCZ RAZEM ZE MN¥ !

Fundacja NA RATUNEK 
Dzieciom 
z chorob¹

nowotworow¹
KRS

0000086210
Cel

szczegó³owy :
IGNACY KRUK

Bank Millenium S.A. nr konta: 11
1160 2202 0000 0001 0214 2867
Z tytu³em wp³aty: IGNACY KRUK
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"Wyraziæ siebie" to wystawa prac Grupy

Malarskiej Seniorów Legnickiego Uni-

wersytetu III Wieku, któr¹ mo¿na ogl¹daæ

w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Re-

kreacji w galerii "Przy okazji".

Wernisa¿ odby³ siê 21 lutego i zgroma-

dzi³ twórców oraz mi³oœników plasty-

cznych interpretacji. Seniorzy dzia³aj¹

przy Centrum Kszta³cenia Zawodowego

i Ustawicznego w Legnicy. 

Zgromadzonych goœci przywita³ Sta-

nis³aw Horodecki: 

- Mieliœmy ju¿ twórców z Boles³awca,

mieliœmy lubinian, a teraz bardzo siê cie-

szymy, ¿e wreszcie mamy te¿ legniczan.

Nie by³oby tej wystawy, gdyby nie kilka

osób. I tu chcia³bym serdecznie podziê-

kowaæ dwóm paniom Danucie Daniele-

wicz i  Annie Rodak - mówi³ dyrektor

MOKSiR. 

Wyeksponowanych zosta³o 77 prac.

Dominuj¹cym motywem jest krajobraz

przyrodniczy, ale znajduj¹ siê tak¿e cie-

kawe konterfekty martwej natury i portrety.

Stylem przewodnim jest impresjonizm

cechowany "z³apaniem uciekaj¹cych chwil".

Na ilustracjach majoryzuj¹ barwy ciep³e,

choæ temperatura kolorów, to pe³ny wa-

chlarz artystycznych emocji i ekspresji

przekazanych przez legnickich twórców.  

- Nasza grupa ewaluuje. Jest to grupa,

która skupia ludzi z pasjami i talentami.

Myœlê, ¿e niektórzy w³aœnie teraz znaleŸli

czas na tworzenie i mog¹ siê realizowaæ

na niwie plastycznej. Pasja sprawia, ¿e

oddajemy siê jej ca³ym sercem, tym sa-

mym zapominamy np. o bólu. Dla senio-

rów jest to szczególna terapia. - mówi³a

Anna Rodak instruktorka plastyki w MCK.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca marca. 

K. Burzmiñska

Obrazy legniczan w Chojnowie 

Cztery jubileusze 80. urodzin zbieg³y siê

27 lutego w chojnowskim Zwi¹zku In-

walidów Narz¹du Ruchu.

Cz³onkowie ZINR przygotowali na ten

dzieñ mi³¹ niespodziankê dla jubilatek -

Pañ: Krystyny K³os, Genowefy Jab³oñ-

skiej, Marii Jab³oñskiej i Marii £ysyga-

nicz. Z powodu choroby w tym  sympa-

tycznym wydarzeniu dwie solenizantki

nie mog³y uczestniczyæ. Pozosta³ym zgo-

towano wspania³e przyjêcie. Wœród licz-

nie przyby³ych goœci, prezes Zwi¹zku Te-

resa Kamiñska, szczególnie gor¹co przy-

wita³a ks. dr. Marka Osmulskiego, sekre-

tarz Gminy Chojnów Honoratê Tajchman-

Rêkoœ, przyjació³ Zwi¹zku - Zofiê i Mie-

czys³awa Kasprzaków.

- Nikt nie zaprzeczy, ¿e tworzymy wspól-

notê bardzo sobie blisk¹, ¿e traktujemy

siebie jak cz³onków rodziny - mówi³a

prezes T. Kamiñska. - Dziêkujê wszys-

tkim, którzy przyszli na to nasze urodzi-

nowe spotkanie. Chcia³abym, ¿eby to

dzisiejsze wydarzenie zapad³o w  pamiêæ

naszym kole¿ankom, ¿eby mia³y œwiado-

moœæ, ¿e o nich pamiêtamy…

Wspania³y tort, drobne prezenty, kwiaty 

i mnóstwo szczerych, ¿yczliwych ¿yczeñ

ze strony goœci oraz poczêstunek przygo-

towany przez jubilatki sta³y siê sk³adow¹

piêknego, towarzyskiego spotkania.

Do³¹czamy do ¿yczeñ dedykuj¹c wszys-

tkim solenizantkom krótk¹ maksymê:

“Z dum¹ przyznaj siê do wieku, 
bo wiek œwiadczy o cz³owieku.
Ogrom wiedzy, doœwiadczenia 
godny jest pozazdroszczenia”.

eg

Piêkne jubileusze w ZINR
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Muzeum Regionalne w Chojnowie, od
kilku ju¿ lat prowadzi lekcje muzealne,
które zdecydowanie ró¿ni¹ siê od tych
przeprowadzanych w szkolnych salach. 
Historia miasta i regionu, informacje 
o wystawach sta³ych czy czasowych poda-
wane s¹ tu w oryginalny sposób, przys-
tosowany do wieku i percepcji. 
Placówka na tego typu zajêcia przygo-
towana by³a tak¿e podczas ferii zimo-
wych. Z tej oferty skorzysta³o blisko 130
zainteresowanych.

- We wtorki oraz czwartki odbywa³y siê
projekcje filmów z cyklu "Muzeum utra-
cone", w œrody oraz pi¹tki zapraszaliœmy
na lekcje muzealne "Muzeum co to ta-
kiego" oraz "Dawniej Haynau, dzisiaj
Chojnów" - wyjaœnia dyrektor Mariusz
Garbera. - Dodatkowo na dzieci czeka³a
edukacyjna gra muzealna zwi¹zana z wy-
staw¹ Dzie³a mistrzów renesansu w gra-
fice od XVI do XVIII wieku. 
O atrakcyjnoœci tych lekcji najlepiej
œwiadcz¹ opisy uczestników. Niedawno
na muzealnej lekcji by³y dwie grupy 
z Przedszkola Miejskiego nr 1. 
Jak opisuj¹ swoj¹ wizytê?
"20 stycznia dzieci z grupy “S³onecz-
ka” i “Krasnale” odwiedzi³y chojnow-

skie muzeum. Pan dyrektor w bardzo
ciekawy sposób dostarczy³ nam infor-
macji na temat ogl¹danych ekspona-
tów. Zobaczyliœmy miêdzy innymi sta-
re meble, naczynia, obrazy. Obejrze-
liœmy jak wygl¹da³ dawny Chojnów
przedstawiony w formie makiety oraz
wys³uchaliœmy bajki o lisie i bocianie.
Ale chyba najciekawsza niespodzianka
kry³a siê pod czerwonym materia³em.

Dzieci próbowa³y na podstawie kszta³tu
odgadn¹æ, co to jest, ale nie uda³o siê.
To, co zobaczyliœmy, gdy Pan odkry³
wzbudzi³o wielkie zdziwienie. By³a to
ogromna skorupa ¿ó³wia. 
Dzieci przekona³y siê, ¿e wizyta w mu-
zeum nie musi byæ nudna. Okazuje siê,
¿e muzeum to miejsce pe³ne tajemnic
i bardzo ciekawych eksponatów. 
Bardzo dziêkujemy pracownikom mu-
zeum za mi³e przyjêcie nas i zapew-
niamy, ¿e na pewno tam wrócimy.
Lekcje muzealne s¹ organizowane przez
ca³y rok. Mo¿na z nich korzystaæ ka¿-
dego dnia. Oferta znajduje siê na stronie
internetowej muzeum. Wystarczy kon-
takt telefoniczny i umówienie grupy.

eg

Ciekawe lekcje muzealne PRZEKA¯ HANI 
SWÓJ 1 %

Nasza córka ma na imiê Hania 
i nied³ugo skoñczy trzy latka.

Po jej narodzinach dowiedzieliœmy
siê, ¿e zosta³a obci¹¿ona chorob¹
genetyczn¹. Wada twarzoczaszki 
i mózgoczaszki postêpuje wraz 

z wiekiem i wzrostem koœci.

Hania przesz³a trzy operacje 
czaszki, przy których zosta³o

obni¿one ciœnienie œródczaszkowe.
W tej chwili borykamy siê 

z powa¿nym problemem oddycha-
nia podczas snu. Cierpi na silny

bezdech, podczas którego dochodzi
do niedotlenienia i spadku saturacji.
Jesteœmy w trakcie diagnozowania 
i czeka nas nauka obs³ugi aparatu

dotleniaj¹cego nasze dziecko. 
Taki aparat jest refundowany 
w niewielkiej czêœci, a kosztuje 

kilka tysiêcy z³otych. 
Kolejnym etapem leczenia s¹

planowane operacje, 
które czekaj¹ nas 

jeszcze w tym roku.

DZIÊKUJEMY ZA KA¯D¥
OKAZAN¥ NAM POMOC.

1 % podatku przekazujemy 
na dalsze leczenie i polepszenie

stanu zdrowia Hani.
FUNDACJA DZIECIOM
ZD¥¯YÆ Z POMOC¥ 
NR KRS : 0000037904

W rubryce 
"CEL SZCZEGÓ£OWY"

NALE¯Y WPISAÆ: 
HANNA MYŒKO 32210
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Najpierw spotkanie z okazji T³ustego
Czwartku, a w sobotê zabawa karna-
wa³owa - Zwi¹zek Emerytów Rencistów
i Inwalidów tak zaplanowa³ sobie ostat-
kowy tydzieñ.
20 lutego cz³onkowie ZERiI celebrowali
zapusty czyli ostatni czwartek przed
wielkim postem. Tradycja pozwala tego
dnia jeœæ du¿o i t³usto. Symbolem œwiêta
s¹ p¹czki i tych na sto³ach seniorów nie
brakowa³o. Dope³nieniem biesiady by³y
faworki w³asnej roboty. Jeœæ mo¿na by³o
do woli, z czego skwapliwie korzystano
gawêdz¹c przy kawie i herbacie.

Dwa dni póŸniej zabawa karnawa³owa
na wielkiej sali przy muzyce na ¿ywo. 
- Nie tak dawno mieliœmy zabawê op³at-

kow¹, potem spotkanie przy p¹czku, a dziœ
œwiêtujemy ostatki - mówi³a witaj¹c goœ-
ci prezes ZERiI Maria Steæ. - ¯yczê
wspania³ych wra¿eñ, du¿o energii i przy-
jemnie spêdzonego czasu.
Ponad 80 osób bawi³o siê w rytm zna-
nych i lubianych melodii. ZaprzyjaŸ-
niony duet Blues Band gra³ utwory nie
tylko takie, które porywa³y do tañca, ale
tak¿e pobudza³y do wspólnego œpiewania.

Oj, gwarnie by³o, weso³o, dynamicznie… 
Chojnowscy emeryci i renciœci s¹, co
czêsto podkreœlamy, doskona³ym przy-
k³adem, jak korzystaæ z ¿ycia, jak cie-
szyæ siê chwil¹, jak mi³o spêdzaæ czas 
z innymi…

eg

T³usty czwartek, schy³ek karnawa³u, in-
tegracja i doskona³a zabawa - tych kilka
czynników by³o przyczynkiem cudow-
nego spotkania, na jakim goœciliœmy 
w Ceglanym Dworku 20 lutego. 
Œrodowiskowy Dom Samopomocy nr 2
w Chojnowie zorganizowa³ wspania³y
bal ostatkowy dla pracowników i podo-
piecznych kilku jednostek. 
W klimatycznych wnêtrzach Ceglanego
Dworku bawili siê goœcie z WTZ Choj-
nów, Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabili-
tacyjnego Niebieski Parasol, II ŒDS 
z Boles³awca, DPS z Legnickiego Pola,
ŒDS Jutrzenka z Legnicy i WTZ z Woj-
cieszyna.

Kolorowe stroje, stó³ wype³niony p¹cz-
kami i faworkami w³asnego wypieku,
dynamiczne przeboje p³yn¹ce z g³oœni-
ków i wspólne tañce animowane przez
prowadz¹cego DJ-a Bartosza £osia ze Z³o-
toryi - to z pewnoœci¹ niezapomniane
chwile dla wszystkich uczestników. 
Gratulujemy pomys³u i znakomitej orga-
nizacji.                                              eg

ZZaappuuss ttoowwyy  ttyyddzz ii eeññ

Niezapomniany bal
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Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego wy-
nosi - 50,00 z³.
Wadium - 10,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê 10 marca 2020 r.  o godz. 1100 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na-
le¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu do 6 marca 2020 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at z tytu³u
czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.

Ustalony w licytacji czynsz dzier¿awny p³atny jest mie-
siêcznie do dnia 10-go ka¿dego miesi¹ca. Mo¿e byæ walory-
zowany co rok, pocz¹wszy od roku 2021, zgodnie ze
wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim
przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie
aneksu.
Do wylicytowanego czynszu dzier¿awnego zostanie doliczony
podatek VAT w wysokoœci 23%.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy dzier¿awy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy, dzier¿awca zobo-
wi¹zany bêdzie:
- uiszczania nale¿nych podatków zwi¹zanych z dzier¿awion¹
nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków, doty-
cz¹cych ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludz-
kiego, a tak¿e innych warunków okreœlonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach
dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych
wywozu œmieci, dostawy energii elektrycznej i innych me-
diów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod  numerem 76 818-66-84.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów,
oznaczonej numerem geodezyjnym 1/2 obrêb 7 miasta Chojnowa o powierzchni 2 m2 (grunt pod 1 zniczomat) wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr LE1Z/00013616/2.

Czym jest koronawirus? 
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywo³uje chorobê o nazwie COVID-19. Choroba
objawia siê najczêœciej gor¹czk¹, kaszlem, dusznoœciami, bólami miêœni, zmêcze-
niem.
Jak czêsto wystêpuj¹ objawy?
Ciê¿ki przebieg choroby obserwuje siê u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u
2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawy¿one, gdy¿ u wielu osób z lekkim
przebiegiem zaka¿enia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej nara¿ony?
Najbardziej nara¿one na rozwiniêcie ciê¿kiej postaci choroby i zgon s¹ osoby star-
sze, z obni¿on¹ odpornoœci¹, którym towarzysz¹ inne choroby, w szczególnoœci
przewlek³e.
Jak siê zabezpieczyæ przed koronawirusem?
Wirus przenosi siê drog¹ kropelkow¹. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowe-
mu koronawirusowi. Mo¿na natomiast stosowaæ inne metody zapobiegania
zaka¿eniu, zaprezentowane na plakacie. Metody te stosuje siê równie¿ w przypadku
zapobiegania innym chorobom przenoszonym drog¹ kropelkow¹ np. grypie
sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowañ przypada w okresie od stycznia
do marca ka¿dego roku).
Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zaka¿enia koronawirusem?
Najwiêcej potwierdzonych przypadków zaka¿enia nowym koronawirusem zareje-
strowano w Chinach (99%), g³ównie w prowincji Hubei. Pozosta³e osoby prze-
nios³y wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Pó³nocnej i za-
kazi³y (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Koronawirus SARS-Cov-2
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PI£KA NO¯NA
Dru¿yna seniorów Chojnowianki szlifuje formê przed rund¹ rewan¿ow¹ na pi³karsk¹
wiosnê. W tym celu s³u¿¹ kontrolne mecze. Kilka z nich zosta³o ju¿ rozegranych.
Wszystkie na wyjazdach.

Warta Boles³awiecka - KS Chojnowianka 6:4
KS Chojnowianka Chojnów - Pogoñ Œwierzawa 1:0
KS Chojnowianka Chojnów - B³êkitni Koskowice 2:0

W sobotê 7 marca kolejny sparing. Tym razem nasza dru¿yna zmierzy siê z Czarnymi
Lwówek. Mecz odbêdzie siê w Lwówku.

pm

Bryd¿ leczy z samotnoœci, plagi XXI
wieku, choroby rozprzestrzeniaj¹cej siê
w b³yskawicznym tempie. Taka kro-
plówka z wina, serc, dzwonków i ¿o³êdzi....
Dotyczy to nie tylko chorych z samot-
noœci ludzi starszych, lecz tak¿e m³o-
dych, spêdzaj¹cych godziny przed kom-
puterem, nieumiej¹cych nawi¹zaæ kon-
taktów w realu (bo ryzyko odrzucenia,
bo jak siê rozmawia z cz³owiekiem, któ-
remu trzeba patrzeæ w oczy i mo¿e dot-
kn¹æ i on sam nas widzi na ¿ywo, to trzeba
siê postaraæ, zmobilizowaæ - rany, jakie
to trudne!) 
A bryd¿ dodaje œmia³oœci. 
Matka jednego z m³odych zawodników
(wielki talent, mo¿e najwiêkszy w Pol-
sce) wspomina, ¿e by³ zamkniêty w sobie,
nieœmia³y, mia³ niewielu kolegów - bryd¿ to
zmieni³. Ostatnio poprowdzi³ zajêcia z grup¹
s³uchaczy kursu zorganizowanego w ra-
mach programu Bryd¿ 60+. 
Z kolei jeden z dojrza³ych graczy mówi,
¿e nie wie co by siê z nim dzia³o, gdyby
nie bryd¿. Po œmierci ¿ony przez kilka lat
nie wychodzi³ z domu, a teraz gra dwa,
trzy razy w tygodniu i znowu ¿yje. S¹ te¿
tacy, którzy twierdz¹, ¿e bryd¿ uratowa³
ich przed popadniêciem w nazbyt rozryw-
kowy styl ¿ycia.
No i bryd¿ ³¹czy pokolenia! 
W kilkudziesiêciu szko³ach w Polsce s¹
organizowane zajêcia z bryd¿a, s¹ nawet
klasy bryd¿owe, a ich uczniowie przeœci-
gaj¹ w wynikach w nauce równieœników,
którzy "na wejœciu" byli lepsi, co bada Agata
Kowal z Krakowa. 
Do osób starszych adresowany jest pro-
gram Bryd¿ 60+. Jego inicjator dr Marek
Ma³ysa z Gdañska, doprowadzi³ do tego,
¿e w ca³ej Polsce powsta³o ju¿ oko³o 200
klubów, które Polski Zwi¹zek Bryd¿a
Sportowego zaopatrzy³ w sprzêt. Graj¹ tam
zarówno pocz¹tkuj¹cy, jak i doœwiad-

czeni bryd¿yœci. S¹ organizowane liczne
kursy (stacjonarne i wyjazdowe) o ró¿-
nym poziomie zawansowania, bardzo
dobrze oceniane przez s³uchaczy. Program
Bryd¿ 60+ przekroczy³ granice Polski 
i Europy. Przy Œwiatowej Federacji Bry-
d¿a powsta³a Komisja Bryd¿ i Nauka
(przewodzi jej dr Marek Ma³ysa) koor-
dynuj¹ca i prowadz¹ca badania nad
zbawiennym wp³ywem gry na wszystko 
i wszystkich, naukowo podchodz¹ca do
korzyœci p³yn¹cych z bryd¿a. To nie
tylko budowanie b¹dŸ odtwarzanie wiêzi
spo³ecznych. Badania dowodz¹, ¿e bryd¿
znaczaco zmniejsza ryzyko wyst¹pienia
choroby Alzheimera i jest skuteczniejszy ni¿
leki farmakologiczne w hamowaniu jej
rozwoju (o czym pisa³y tak powa¿ne pis-
ma jak The Washington Post) PZBS ma
w planach wspó³pracê z Centrum Alzhei-
mera, jest po wstêpnych rozmowach
skierowanych na uruchomienie kursów
dla osób z podejrzeniem Alzhimera,
chorych w pocz¹tkowym stadium i ich
bliskich. Je¿eli ktoœ ju¿ gra³ w bryd¿a,
przy powrocie do stolika uruchamia mu
siê dawna pamiêæ g³êboka i umiejêtnoœci
powracaj¹…

opracowano na podstawie artyku³u
Ma³gorzaty Maruszkin (Œwiat Bryd¿a) 

Chojnowski Klub Bryd¿owy
dzia³aj¹cy w Domu Schrama, 
zaprasza wszystkich chêtnych 

w ka¿dy czwartek 
od godziny 16:00 do godziny 21:00

Zapraszamy dzieci, m³odzie¿ 
i osoby starsze. 

Nauczymy graæ zarówno w bryd¿a,
jak i inne prostsze formy gier 

karcianych. 
Zapewniamy sprzêt, literaturê, pomoc

merytoryczn¹.
Do zobaczenia w Domu Schrama.

Bryd¿ dobry na wszystko
Kroplówka z wina, serc, dzwonków i ¿o³êdzi

Tegoroczna edycja Pucharu Polski na
szczeblu Podokrêgu Legnica bêdzie mia³a
wyj¹tkowy charakter. Fina³ rozegrany
zostanie w Chojnowie i bêdzie transmi-
towany na ¿ywo w TVRegionalna.pl.

W rywalizacji o trofeum oraz cenne na-
grody pozosta³o ju¿ tylko osiem zespo-
³ów: Górnik Z³otoryja, KGHM Zag³êbie
II Lubin, Pogoñ Góra, Iskra Kochlice,
Mewa Kunice, Stal Chocianów, KuŸnia
Jawor i Sparta Grêbocice.

O awans do wielkiego fina³u powalcz¹
one najpierw w meczach æwieræ
fina³owych, a nastêpnie pó³fina³owych.
Dwa najlepsze zespo³y 22 kwietnia
2020 roku przyjad¹ do Chojnowa, by
powalczyæ o zwyciêstwo i awans do eta-
pu wojewódzkiego.
Czekamy z niecierpliwoœci¹.

(red.)

Puchar Polski 
w Chojnowie
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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

Og³oszenia drobne

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul.
Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz zas-
trzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

MARZEC
08.03 - POD S£OÑCEM
15.03. - CENTRUM
22.03. - MELISA
29.03. - STOKROTKA

KWIECIEÑ
05.04. - W INTERMARCHE
12.04. - POD S£OÑCEM
13.04. - SALIX
19.04. - CENTRUM
26.04. - W INTERMARCHE

MAJ
01.05. - FARMED
03.05. - SALIX
10.05. - STOKROTKA
17.05. - POD S£OÑCEM
24.05. - CENTRUM
31.05. - MELISA

CZERWIEC
07.06. - FARMED
11.06. - POD S£OÑCEM
14.06. - SALIX
21.06. - STOKROTKA
28.06. - W INTERMARCHE

LIPIEC
05.07. - MELISA
12.07. - CENTRUM
19.07. - FARTMED
26.07. - POD S£OÑCEM

SIERPIEÑ
02.08. - SALIX
09.08 - STOKROTKA
15.08. - FARMED
16.08 - MELISA
23.08. - CENTRUM
30.08. - W INTERMARCHE

WRZESIEÑ
06.09. - FARMED
13.09. - POD S£OÑCEM
20.09. - SALIX
27.09. - STOKROTKA

PAZDZIERNIK
04.10. - CENTRUM
11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

LISTOPAD
01.11. - CENTRUM
08.11. - SALIX
11.11. - STOKROTKA
15.11. - MELISA
22.11. - FARMED
29.11. - POD S£OÑCEM

GRUDZIEÑ
06.12. - SALIX
13/20/26. 12. - W INTERMARCHE
25.12. - CENTRUM
27.12. - STOKROTKA

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16

tel. 768188452
APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00

Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 86,6 m2

w Chojnowie ul. D¹browskiego 30/4. 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, toaleta, spi-
¿arnia, piwnica, komórka strychowa. I p. 
Wiadomoœæ: tel. 606-717-254 lub 697-
561-108. (38789)

Sprzedam mieszkanie 56m2 w Goliszo-
wie lub zamieniê na Legnicê, Chojnów.
W tym 3 komórki, ogródek, piwnica,
strych. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 517-038-919. (38636)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy 
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kanie, 103 m2 + 60 m2 na dzia³alnoœæ. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (39563)

Sprzedam mieszkanie o pow. 30 m2. Choj-
nów ul. Chmielna 15/6, II p. Do remontu. 
Wiadomoœæ: tel. 608-657-627. (32281)

Praca
Agencja Ochrony zatrudni do pracy eme-
rytów i rencistów na terenie Gromadki.
Wiadomoœæ: tel. 322-192-557.

Inne
Sprzedam dzia³kê roln¹ 3,65 ha w Ro-
kitkach, niedaleko drogi wojewódzkiej

nr 328. Teren objêty sprzeda¿¹ stanowi¹
³¹ki przewa¿aj¹co V klasy i nieznaczne
IV. Grunt utrzymany jest w dobrej kulturze. 
Wiadomoœæ: tel. 880-185-930 lub 608-
615-952. (41353)

Sprzedam dzia³kê pod budowê gara¿u 
o pow. 19 m2 przy ul. Zielonej nr 52/20,
cena 5500 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 667-791-912. (38950)

Wynajmê gara¿ przy ul. Kiliñskiego w Choj-
nowie. 
Wiadomoœæ: tel. 602-151-135. (38311)



Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1
w Chojnowie wzbogacił swoje wnętrze 
o dwie „sale doświadczania świata”,
które zostały uroczyście otwarte 25 lu-
tego. Zgromadzonych gości przywitała
dyrektor ŚDS nr 1 Mariola Pyrz, wyraża-
jąc jednocześnie wdzięczność za obec-
ność i wsparcie osób mających swój cen-
ny wkład w rozwój placówki.
Podopieczni ŚDS przygotowali dla gości
muzyczną i poetycką niespodziankę.
Śpiewano, tańczono, recytowano...
Uczęszczający na zajęcia pochwalili się
swoimi talentami, zdobywając uznanie
zaproszonych gości. 

Wstęgę przecięli: Mariola Pyrz dyrektor
ŚDS nr 1, Janina Mazur wicestarosta leg-
nicki, ks. dziekan Marek Osmulski, Jan
Serkies burmistrz miasta Chojnowa, An-
drzej Pyrz wójt gminy Chojnów, Adam
Babuśka starosta legnicki i Krzysztof So-
wiński członek zarządu powiatu legnic-
kiego. 
Swoją refleksją podzielił się starosta leg-
nicki Adam Babuśka, który pogratulował
pani dyrektor i pracownikom ŚDS nr 1 
w Chojnowie wszystkich działań, które
prowadzą do zwiększania aktywności
uczestników zajęć, jak i włączających się
do różnych przedsięwzięć mieszkańców: 
- Coś, co jest dla nas niezwykle budujące,
to jest to, że środowiskowe domy samopo-
mocy cały czas poszerzają swoją ofertę 
i działalność. W tej chwili ta opieka
będzie rozszerzona już dla osób, które

mają sprzężone schorzenia. To jest
niezwykle ważne. Samorządy widzą, jak
ważną funkcję pełnią domy samopomocy
społecznej, nie tylko wobec swoich po-
dopiecznych, również wobec całej spo-
łeczności lokalnej – mówił. 
„Sale doświadczania świata”, czyli  Me-
toda Snoezelen w ŚDS nr 1 w Chojnowie
wyposażone są w różnego rodzaju
urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
Są to miejsca, gdzie będą wzbogacane
doświadczenia osób z niepełnosprawnoś-
ciami. To bezpieczne, wygodne pomiesz-
czenia, których celem jest m.in. zwię-
kszać aktywność, motywację, chęć do
nawiązywania kontaktów. Przede wszyst-
kim jednak ułatwiają pokonywanie lę-
ków i wpływają na rozwój wyższych
funkcji – emocjonalnych, społecznych,
komunikacyjnych, ruchowych i poznaw-
czych. Korzystanie z nowoczesnych
miejsc jest doraźnym środkiem służącym
wyciszeniu i relaksacji zarówno dla osób
z dysfunkcjami, jak i dla osób zdrowych. 
Funkcjonujące od dziś „sale doświadcza-
nia świata” na pewno przyczynią się do
wielu pozytywnych ubogaceń zarówno
korzystających, jak i pomagającym im
osobom, w lepszym postrzeganiu świata
i radzeniu sobie ze schorzeniami.

K. Burzmińska
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To już 25 edycja popularnego w naszym
województwie konkursu recytatorskiego
„Pegazik”. Kilka pokoleń chojnowian brało
w nim udział, a większość z nich w finale
odbierało laury.

Jubileuszowe wydanie „Pegazika” w gro-
dzie nad Skorą miało jednak mało odświętny
charakter. W tym roku, inaczej jak w la-
tach poprzednich, do etapu miejskiego
zgłosiło się tylko czworo recytatorów w gru-
pie młodszej obejmującej klasy od IV do
VI. W kategorii starszej (klasy VII-VIII)
żadna z chojnowskich szkół podstawo-
wych nie wysunęła reprezentanta. 
Szacowne jury w osobach Agnieszka
Tworzydło – pracownik Miejskiej Biblio-
teki Publicznej i Stanisław Horodecki –
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji, 27 lutego wysłuchało
zatem 4 utworów - 3 wierszy i jednej prozy.

- Jedną z istotnych cech edukacji jest prze-
łamywanie słabości – konkurs recytator-
ski spełnia taką rolę – mówi Stanisław
Horodecki. – Cieszę się, że dziewczęta
miały odwagę stanąć przed jury oraz pub-
licznością i mimo widocznego zdener-
wowania, poddać ocenie swoje umiejęt-
ności.
Według jury najlepiej wypadła Hania
Kądziołka ze Szkoły Podstawowej Nr 3,
która fragmentem niełatwej prozy dot-
knęła tematu autyzmu. Hania, jako laure-
atka będzie reprezentować Chojnów w eta-
pie powiatowym. Trzymamy kciuki, ży-
cząc Hani awansu do finału wojewódz-
kiego.
Pozostałe uczestniczki, Kinga Szczepa-
nowska, Hanna Barszczyk, Oliwia
Kawka - uczennice Szkoły Podstawowej
Nr 4 nagrodzono ex aequo drugim
miejscem.

Gratulujemy! I do zobaczenia za rok. 
eg

Pegazik 
– etap miejski



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

5.letni Michał Hałas i 12.letni Mateusz Wojak
są braćmi. Młodszy jest spod znaku Wagi,
starszy to zodiakalny Lew.
Michał chodzi na plac zabaw. Mateusz bawi
się z kolegami na podwórku. Młodszy ogląda
„Psi patrol” i „ Pszczółkę Maję”. Starszy składa
modele okrętów. Obaj lubią się ze sobą bawić .

Ferie z MOKSiRFerie z MOKSiR

Niezapomniany balNiezapomniany bal


