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24 wizyta
Dieter Schroeder - Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa kolejny raz

goœci³ w naszym mieœcie z grup¹ by³ych mieszkañców.

II Turniej Wiedzy i Umiejêtnoœci o Ruchu Drogowym
W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 6 trzyosobowych zespo³ów 

z Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum z Zagrodna.
Turniej sk³ada³ siê z dwóch czêœci: teoretycznej i praktycznej.

Bajkowe mandale
Na wystawie zaprezentowano 20 mandali, wykonanych 

przez 51. uczniów - wykonali je indywidualnie, parami b¹dŸ grupowo.

200. zawodników taekwondo
Niedziela 28 kwietnia dla wielu m³odych sportowców Dolnego Œl¹ska

up³ynê³a pod znakiem rywalizacji w Taekwondo Olimpijskim.

Czwórkowe potyczki
Integracja spo³ecznoœci szkolnej, poznanie historii miasta, aktywny sposób

spêdzania wolnego czasu to g³ówne cele Turnieju Rodzinnego
„Czwórkowe potyczki”, który odby³ siê 18 maja.

Festyn dla ka¿dego
18 maja odby³ siê kolejny, ju¿ czternasty, Majowy Festyn Trójki. Impreza

by³a wspólnym dzie³em rodziców, uczniów i pracowników szko³y.

Tablica multimedialna dla gimnazjalistów
Klasa 3c z Gimnazjum nr 2 otrzyma³a jedn¹ z 30 nowoczesnych tablic

multimedialnych - nagrodê za plakat w ogólnopolskim konkursie 
„¯yj smacznie i zdrowo”.
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Z prac wydzia³ów 

Wydzia³ RG

* trwaj¹ prace przy przebudowie wodoci¹gu
od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej
do ul. Chmielnej. Jednoczeœnie na odcinku od
ul. Boles³awieckiej do ul. D¹browskiego roz-
poczêto budowê nawierzchni jezdni i chod-
ników oraz oœwietlenia drogowego,
* rozstrzygniêto przetarg na prace konserwa-
torsko-remontowe wnêtrza Baszty Tkaczy na
cele muzealnictwa. Remont obiektu rozpocz-
nie siê w pierwszych dniach czerwca,
* og³oszono przetarg nieograniczony na wyko-
nanie ocieplenia elewacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3.

Feerum na gie³dzie

Feerum S.A., jeden z najwiêkszych w Polsce
producentów kompleksowych elewatorów
zbo¿owych, zadebiutowa³ w³aœnie na g³ównym
parkiecie warszawskiej Gie³dy Papierów
Wartoœciowych. Chojnowska spó³ka jest 6.
debiutantem w roku 2013 na G³ównym Rynku
GPW oraz 440. emitentem na tym rynku.

Chojnów ma „Euro Renomê”

Chojnowski Samorz¹d zosta³ wyró¿niony
certyfikatem Euro Renoma, który daje prawo
udzia³u w programie gospodarczo-konsu-
menckim “Europejski Rejestr Renomowanych”.
Projekt promuje jedynie te podmioty (przed-
siêbiorstwa i instytucje), które odznaczaj¹ siê
na tle innych szczególn¹ solidnoœci¹ i jakoœci¹,
a tak¿e opieraj¹ sw¹ dzia³alnoœæ na zasadach
etyki biznesowej. Jego celem jest wspieranie
przedsiêbiorstw i instytucji w budowaniu ich
reputacji, wzmocnienie pozytywnego wizerunku
oraz wyró¿nienie spoœród konkurencji. Ponadto
projekt zmierza do zwiêkszenia liczby firm
dzia³aj¹cych zgodnie z prawem, z odpowie-
dzialnoœci¹ prawn¹ i cywiln¹ oraz ze standar-
dami europejskimi w sposób jasny i zrozu-
mia³y dla ka¿dego. Uczestnicy programu Euro
Renoma mog¹ pos³ugiwaæ siê Certyfikatem
Europejskiego Rejestru Renomowanych,
czyli najbardziej aktualn¹ informacj¹ o rzetel-
noœci, solidnoœci i wiarygodnoœci firmy, 
urzêdu czy instytucji.

Esemesowe powiadamianie

Zapraszamy mieszkañców do zarejestrowania
siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym SMS. 
Dziêki rejestracji bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ
najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci
wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro¿enia
najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie przeka-
zanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje sys-
tem SISMS. Informacje o zbli¿aj¹cych siê
zagro¿eniach pozwol¹ Pañstwu uchroniæ siê
przed utrat¹ zdrowia lub ¿ycia oraz unikn¹æ
strat materialnych. Równie przydatne bêd¹
lokalne informacje o utrudnieniach, imprezach
i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie
miasta.

Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ bezp³atne
informacje SMS?
* W³¹cz w swoim telefonie komórkowym tryb
wysy³ania wiadomoœci SMS
* Jako wiadomoœæ wpisz z tabeli kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01)
* Wpisuj¹c kod rejestruj¹cy, zwróæ uwagê na
kropkê i brak odstêpów
* Wyœlij SMS na numer 661-000-112 (op³ata
za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna
z Twoim planem taryfowym)
* Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejes-
tracji w serwisie.
Wiêcej informacji znajdziesz na naszej stron-
ie internetowej 

24 wizyta

Dieter Schroeder - Honorowy Obywatel Miasta
Chojnowa kolejny raz goœci³ w naszym mieœcie
z grup¹ by³ych mieszkañców. Ka¿da kolejna 
wizyta, wed³ug jej organizatora, ma byæ ju¿
ostatni¹, byli mieszkañcy bowiem odchodz¹,
ale okazuje siê, ¿e chêtnych do odwiedzenia
Chojnowa jest na tyle du¿o, ¿e pan Dieter nie ma
wyjœcia i ponownie organizuje wycieczki do Polski.
Goœcie przyjechali 15 maja. Ten dzieñ spêdzili
w naszym mieœcie klimatyzuj¹c siê i poznaj¹c
centrum miasta. Nastêpnego dnia spotkali siê

w Domu Schrama z w³adzami samorz¹dowymi.
By³a to okazja do wymiany spostrze¿eñ doty-
cz¹cych rozwoju miasta, omówienia inwestycji
i do wspomnieñ. Dom Schrama zrobi³ ogromne
wra¿enie na jednej z pañ, która w tym miejscu,
wielokrotnie spotyka³a siê przed laty ze znajo-
mymi na okolicznoœciowych zabawach. Po-
po³udnie tego dnia wype³ni³a wycieczka do
Boles³awca.
Na pi¹tek zaplanowano wizyty w zaprzy-
jaŸnionych szko³ach. Niemcy najpierw byli
goœæmi Powiatowego Zespo³u Szkó³, gdzie
odby³a siê m.in. interaktywna lekcja jêzyka

niemieckiego. Uczniowie klasy 1 Technikum
Ekonomicznego oraz Technikum ¯ywienia i Us³ug
Gastronomicznych uczyli siê jêzyka pracuj¹c
w parach z goœæmi z Niemiec. Potem, trady-
cyjne odwiedziny w Szkole Podstawowej nr 4.
Uczniowie tej placówki przywitali goœci tañcem
i œpiewem - w wersji polskiej i niemieckiej.
Dzieñ zakoñczy³a wspólna zabawa z mieszkañ-
cami Chojnowa podczas Nocy w Muzeum.
W sobotê wycieczka do Wroc³awia - Hala
Ludowa, Panorama Rac³awicka, Ostrów
Tumski, Rynek, Opera… - stolica Dolnego
Œl¹ska zrobi³a du¿e wra¿enie. Niemniej intere-
suj¹co goœcie spêdzili czas w niedzielê.
Wycieczka na Œnie¿kê i zwiedzanie Jeleniej
Góry dope³ni³y atrakcji 24 wycieczki do Polski. 
Za rok jubileuszowa 25. wizyta. Dieter
Schroeder konsekwentnie zapowiada, ¿e bêdzie
to ju¿ ostatnia wycieczka…

Muzeum Regionalne serdecznie
zaprasza na wystawê 

pn. „Zag³ada polskich elit. 
Akcja AB- Katyñ”. 

Wystawa przedstawia najwiêksze akcje
represyjne przeprowadzone równolegle
przez Niemców i Sowietów w Polsce 
w pierwszych miesi¹cach okupacji. Ju¿ 
w trakcie walk we wrzeœniu 1939 r. za
Wehrmachtem i Armi¹ Czerwon¹ posuwa³y
siê specjalne grupy SS i NKWD, które 
w oparciu o wczeœniej przygotowane listy
proskrypcyjne dokonywa³y aresztowañ 
i egzekucji. Podsumowaniem wystawy jest 
próba bilansu ludobójczych operacji, ukazanie
ich geograficznego zasiêgu oraz faktu nieuka-
rania znakomitej wiêkszoœci odpowiedzial-
nych za ni¹ funkcjonariuszy III Rzeszy i ZSRS,
zw³aszcza sprawców Zbrodni Katyñskiej. 
Prezentacja przygotowana przez Instytut
Pamiêci Narodowej w Warszawie potrwa
tylko do 10 czerwca.
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24 maja - Powiatowy Dzieñ Stra¿aka -
Rynek
24 maja - “Byæ jak Gortat” - Mini Turniej
Pi³ki Koszykowej - hala sportowa PZS
25 maja - Koszykówka- Mistrzostwa
Miasta “Koszykarskie Trójki” - kom-
pleks “ORLIK”
25-26 maja - 200-setna rocznica bitwy
pod Chojnowem - pobór rekruta - Rynek,
nastêpnie Michów, Budziwojów, 
27 maja - Dla Ciebie Mamo... - koncert
chóru “Skoranta” - MOKSiR, 
29 maja - Dzieñ Duñski - Gimnazjum Nr 2
1 czerwca - Œwiêto kwiatów - Rynek
1 czerwca - Pi³ka no¿na - Turniej Ch³o-
pców Szkó³ Podstawowych - Kompleks
“ORLIK”
5 czerwca - “Pasowanie na czytelnika” -
Miejska Biblioteka Publiczna
8 czerwca - Ogólnopolski przegl¹d
taneczny “Stonoga” - MOKSiR
8 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki
Turniej Dziewcz¹t do lat 13 - Hala PZS
9 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki
Turniej Ch³opców do lat 13 - Hala PZS 
16 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki
Turniej Dziewcz¹t do lat 12 - Hala PZS 
20-23 czerwca - Krajowa Wystawa
Filatelistyczna - Muzeum, Miejska
Biblioteka Publiczna
21 czerwca - Turniej bryd¿owy o Puchar
Burmistrza Chojnowa - Dom Schrama
21 czerwca - II Ogólnopolski Festiwal
Chórów M³odzie¿y Szkolnej “Skora
Song w Chojnowie” - koœció³ pw. œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a
22 czerwca - Otwarty Sp³yw Kajakowy
o B³êkitn¹ Wstêgê - rzeka Skora
22-23 czerwca - Dni Chojnowa - XI
Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycz-
nego - Rynek, osiedle, stadion
23 czerwca - Pi³ka siatkowa - Turniej
“Open” - Kompleks “ORLIK”
25 czerwca - Pi³ka koszykowa - “Koszy-
karskie Trójki” - Kompleks “ORLIK”
25 czerwca - Pi³ka no¿na - “Po¿egna-
nie szko³y” - Kompleks “ORLIK”
28 czerwca - “Teresa i Feliks Depta
prezentuj¹: Japonia z daleka i bliska”
- wernisa¿ wystawy - Miejska Biblioteka
Publiczna
czerwiec - sierpieñ - IX Przegl¹d
Chojnowskiej Plastyki - Muzeum

Kalendarz
imprez miejskich 

maj - czerwiec
(szczegó³y na stronie chojnow.eu)

Za udzia³ w odprowadzeniu na miejsce spoczynku 

œp. Lecha D¹browskiego 
oraz za pomoc i wsparcie okazane rodzinie 

podziêkowania sk³ada 
córka Hanka D¹browska-Król, ¿ona i wnuki.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobo-wi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie. Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi
sieæ infrastruktury technicznej (telekomunikacyjna). Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej dostêp w celu jej konserwacji,
remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu
z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
6 czerwca 2013 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieru-
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 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.Nr 207, poz.
2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, 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, tj. nie mniej ni¿ 450,00 z³ - dot. dz. nr 340/5 
i 320,00 z³ - dot. dz. nr 277/1. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 138644 00000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 26 paŸdziernika 2011 r., drugi 19 kwietnia 2012 r., trzeci 24 lipca 2012 r., czwarty 23 paŸdziernika 2012 r.,
pi¹ty 27 lutego 2013 r. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym 
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Ju¿ w pi¹tek (24 maja) w Rynku imprezy bogate w ró¿nego typu
propozycje. Powiatowy Dzieñ Stra¿aka - mundurowi z naszego
regionu bêd¹ obchodziæ swoje œwiêto w³aœnie w naszym mieœcie.
Uroczystoœci rozpocznie Msza œw. w koœciele pw. œw. ap. Piotra i Paw³a.
Potem stra¿acy zbior¹ siê w centrum miasta, gdzie wrêczone zostan¹ im
odznaczenia, awanse, odbêdzie siê te¿ przekazanie sprzêtu. 
Tu¿ potem (ok. godz. 14) Rynek zajmie m³odzie¿ - uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³ - która wspólnie z mieszkañcami obchodziæ
bêdzie œwiêto swojej szko³y. PeZeteSy czyli PrzyjdŸ-Zobacz-Œwiêtuj,
to impreza oferuj¹ca wiele atrakcji:
- „Ma³y stra¿ak”- pokonaj swoje s³aboœci na torze sprawnoœciowym;
- Spraw radoœæ swojemu dziecku w weso³ym ogródku: malowanie
buziek - konkursy z nagrodami - fantazyjne fryzury;
- Skorzystaj z us³ug „Szalonych no¿yczek”;
- Zrelaksuj siê przy kawie i ciastku;
- Uratuj komuœ ¿ycie - weŸ lekcjê pierwszej pomocy;
- Poznaj tajniki gastronomii;
- Bezp³atnie skonsultuj œwiat³a i spaliny swojego samochodu;
- Powiedz „nie!” tr¹dzikowi;
- Dowiedz siê, co Ciê czeka, czyli wró¿by na weso³o;
- Kibicuj koszykarzom w turnieju „Byæ jak Gortat”;
- Poznaj smak rywalizacji w konkursach i quizach dla dzieci i doros³ych.
Pi¹tkowe popo³udnie mo¿na spêdziæ rodzinnie, weso³o i aktywnie. 

* W rocznicê bitwy *
24, 25 i 26 maja wójt gminy Chojnów i burmistrz Chojnowa
serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w obchodach 200. Rocznicy
Bitwy pod Chojnowem. 
Impreza ma na celu przybli¿enie wydarzeñ zwi¹zanych z kampani¹
napoleoñsk¹, jedn¹ z najwiêkszych kampanii wojennych Dolnego Œl¹ska
i zapocz¹tkowaæ u mieszkañców naszej ma³ej ojczyzny zaintere-
sowanie histori¹ zamieszkiwanego obszaru oraz poczucie to¿samoœci
regionalnej. 

Uroczystoœci rozpoczn¹ siê w pi¹tek 24 maja konferencj¹ pt. „Kampania
Napoleoñska 1813 roku od Budziszyna do Bitwy nad Kaczaw¹” 
w Muzeum Regionalnym w Chojnowie. W sobotê dla uczestników
imprezy przygotowano szereg atrakcji, min. pokaz musztry wojskowej
w wykonaniu historycznych grup rekonstrukcyjnych czy widowiskow¹
inscenizacjê bitwy. Niedzielne obchody rozpocznie przemarsz wojsk 
z obozu w Piotrowicach do Budziwojowa i msza œwiêta w koœcie 
pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Budziwojowie. Na godzinê 13.30
planowane jest uroczyste ods³oniêcie pomnika upamiêtniaj¹cego Bitwê
pod Chojnowem. Trzydniowe obchody zakoñcz¹ siê piknikiem majowym.

* Œwiêto kwiatów *
1 czerwca centrum miasta wype³ni siê barwami i zapachami lata.
Œwiêto kwiatów - pierwsza tego typu impreza w naszym mieœcie,
rozpocznie siê o godz. 14 w Rynku. Zastaniemy tu kolorowe kwiatowe
stragany, dmuchane atrakcje dla dzieci, punkty gastronomiczne. Jako
¿e tego dnia mamy Dzieñ Dziecka, imprezie towarzyszyæ bêdzie XVII
edycja sympatycznego Przegl¹du Piosenki Przedszkolnej „Bambiniada
2013”, do udzia³u w której zg³osi³o siê 120 przedszkolaków (godz. 17).
Bêdzie te¿ prezentacja efektów warsztatów prowadzonych przez
Karolinê Rosock¹, dotycz¹cych tworzenia ekologicznych kostiumów
teatralnych (ok. godz. 18). 
Od godz. 18.30 zaplanowano wystêpy muzyczne nawi¹zuj¹ce brzmie-
niem zarówno do epoki „dzieci kwiatów” jak i dzisiejszych szlagierów.
Na scenie zagra „Rewol-wer” prezentuj¹cy piosenki lat 60.tych oraz
„Blue Band” z przebojami popowymi. 

* Krajowa Wystawa Filatelistyczna *
20 czerwca, w Chojnowie, rozpocznie siê Krajowa Wystawa Filate-
listyczna. To pierwsze takie wydarzenie w naszym mieœcie i podobno,
jedyne w tym roku, w Polsce. Organizatorzy - Ko³o Miejskie 
Polskiego Zwi¹zku Filatelistów w Chojnowie, Urz¹d Miejski, Urz¹d
Gminy i Starostwo Powiatowe, spodziewa siê oko³o 60 wystawców 
z ca³ego kraju, w tym Muzeum Poczty i Telekomunikacji z Wroc³awia. 
Przez cztery dni (od 20 do 23 czerwca), w salach Muzeum Regionalnego
i Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowane bêd¹ cenne, kolekcjo-
nerskie eksponaty filatelistyczne - znaczki , ca³ostki, ca³oœci pocz-
towe, koperty i inne.
Wystawa ujêta w obchody Dni Chojnowa bêdzie nie tylko atrakcj¹
miejskiego œwiêta, ale tak¿e rzadk¹ okazj¹ do wystawienia zbiorów,
licznych w naszym kraju pasjonatów.
Wystawie towarzyszyæ bêd¹ konkursy - na naj³adniejszy eksponat 
o tematyce przyrodniczej, sportowej, historycznej, na najciekawszy
eksponat w klasach m³odzie¿owych i najciekawszy eksponat
wskazany przez zwiedzaj¹cych wystawê.

* Ogólnopolski Festiwal Chórów 
M³odzie¿y Szkolnej „Skora Song” *

Powodzenie pierwszej, ubieg³orocznej edycji tego wydarzenia sk³oni³o do
organizacji kolejnej. 21.06.2013 r. w koœciele pw. Œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a melomani bêd¹ mieli mo¿liwoœæ ponownego spotkania
z sakraln¹ muzyk¹ chóraln¹. Organizatorzy - Urz¹d Miejski w Chojnowie,
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Polski Zawi¹zek Chórów
i Orkiestr Oddzia³ Dolnoœl¹ski, Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddzia³ 
w Chojnowie licz¹ na du¿e zainteresowanie ze strony wykonawców 
i publicznoœci. Przegl¹d chórów m³odzie¿y szkolnej stwarza nieco-
dzienn¹ okazjê do prezentacji dorobku artystycznego grup wokalnych
dzia³aj¹cych przy placówkach oœwiatowych i daje mo¿liwoœæ kon-
frontacji m³odym artystom. Jest tak¿e atrakcyjn¹ form¹ zarówno dla
wykonawców jak i publicznoœci, która nie czêsto ma okazjê do uczest-
nictwa w tego typu przedsiêwziêciach.
Wydarzenie doceni³y tak¿e w³adze wojewódzkie - Marsza³ek Województwa
Dolnoœl¹skiego chêtnie obj¹³ imprezê Honorowym Patronatem.

ZAPRASZAMY

Wielkie miejskie wydarzenia - w najbli¿szym czasie



Druga „Noc w Muzeum” przebi³a ubieg³o-
roczn¹. Dopisa³a pogoda, by³o mnóstwo

atrakcji, wspania³y klimat i setki odwiedza-
j¹cych - z Chojnowa i okolic.

Maj, od 10 lat w naszym kraju, jest miesi¹cem,
kiedy muzea, galerie i inne instytucje kultu-
ralne udostêpniaj¹ nieodp³atnie swoje prze-
strzenie i zbiory dla zwiedzaj¹cych w godzinach
nocnych. W Europie ta impreza funkcjonuje
od lat 16, a organizuje j¹ ponad 120 krajów.
W ubieg³ym roku do akcji do³¹czy³o te¿ choj-
nowskie Muzeum Regionalne. 

W miniony pi¹tek (17 maja), druga edycja
naszej nocy, ponownie okaza³a siê strza³em 
w dziesi¹tkê. Przebiega³a w klimatach epoki
napoleoñskiej. To w nawi¹zaniu do 200.lecia
bitwy pod Chojnowem. St¹d te¿ na terenie
muzeum damy w strojach z czasów cesarza
(wœród nich tak¿e piêkna Józefina), mundu-
rowi reprezentuj¹cy dziewiêtnastowieczne
wojska, st¹d te¿ s³odkie napoleonki serwo-
wane przez markietankê i Wyprawa Odkry-
wców wiod¹ca cesarskim szlakiem. No 
i oczywiœcie sam Napoleon prezentuj¹cy
swoje listy, które 6 i 7 czerwca 1813 roku
napisa³ w Chojnowie. Rozdawa³ autografy,
pozowa³ te¿ do zdjêæ, a komu to nie wystar-
cza³o móg³ sam staæ siê Napoleonem i zrobiæ
sobie fotê przy makiecie cesarza. 
Ulicami miasta przechadza³ siê pu³. 2-gi
Piechoty Ksiêstwa Warszawskiego z Krotoszyc
zapraszaj¹c chojnowian na imprezê i darmow¹
grochówkê. Przed muzeum wita³a ich kuŸnia,
gdzie prezentowano kucie swobodne, by³ te¿
mincerz wybijaj¹cy okolicznoœciowe monety, 

a w progu zamku piastowskiego wita³y
postaci z epoki.
W godzinach od 18 do 24 proponowano te¿
zwiedzanie muzeum - jego sta³ych i czasowych
ekspozycji, wspinaczkê na szczyt Baszty Tkaczy
sk¹d podziwiaæ mo¿na by³o panoramê miasta,
w salach muzeum prezentowano filmy 
o Chojnowie z lat 1989-1998, pocztówki starego
grodu nad Skor¹ i film z ubieg³orocznej
„Nocy…”
A to wszystko przy salwach armatnich, wys-
trza³ach z wiwatówek i broni ska³kowej. Gdy
broñ zamilk³a i zapad³ zmierzch, muzeum

spowi³y œwietlne iluminacje, a przestrzeñ
wokó³ wype³ni³ œpiew - najpierw Ma³gorzaty
Szklarz, która mia³a swój krótki recital, potem
chóru Skoranta, który œpiewem i barwnymi
strojami bawi³ liczn¹ publicznoœæ przez kilka-
dziesi¹t minut. 
Có¿ to by³a za noc… Jej atmosfera z pewnoœci¹
towarzyszæ bêdzie wszystkim uczestnikom
jeszcze przez d³ugie miesi¹ce. 

Partnerstwo Doliny Skory - wspó³organizator
- przygotowuje relacjê filmow¹, któr¹ obejrzeæ
bêdzie mo¿na na powstaj¹cej stronie Partner-
stwa. Kiedy? Z naszych informacji wynika,
¿e nie prêdzej jak po wakacjach, ale to bêdzie
dobry czas na wspominki. eg
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„Œpiewam i tañczê” - impreza od 19 lat organizowana przez Gimnazjum
nr 2, niezmiennie trzyma poziom i wci¹¿ tak samo bawi kolejne roczniki.
Na scenie, publicznoœæ oklaskuje przedstawicieli poszczególnych klas,
b¹dŸ ca³e klasy, prezentuj¹cych samodzielnie przygotowane wystêpy -
wokalne lub taneczne. Mimo, ¿e interpretacje muzyczne i choreo-
grafie tworz¹ amatorzy, ka¿da z nich jest dopracowana w najdrobniej-
szych szczegó³ach. Uczniowie dbaj¹ o odpowiedni wyraz artystyczny
i kostiumy, ka¿demu zale¿y te¿ aby uj¹æ jury i publicznoœæ. Wiêkszoœci
zdecydowanie siê uda³o. Sêdziowie mieli spore k³opoty ustalaj¹c
werdykt. Ich ocena pokry³a siê z ocen¹ publicznoœci, znak to, ¿e
wybór by³ trafny.
Impreza, jak zwykle udana, wszyscy wspaniale siê bawili, a to za
spraw¹ wykonawców i g³ównych organizatorek - Ma³gorzaty Potacza³y
i Danuty Górskiej, które doradza³y, koordynowa³y i czuwa³y nad
ca³oœci¹.

Tañczyli, œpiewali, œwietnie siê bawili

Tak krótko mo¿na podsumowaæ prezentacjê
m³odych mieszkañców Chojnowa podczas
tegorocznej edycji „Talentów znad Skory”.
Impreza organizowana przez chór Skoranta 
i Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
mia³a swoj¹ czwart¹ ods³onê. Ka¿dego roku
zasady oceniania i prezentacji s¹ nieco inne.
W tym roku „Talenty…” zobaczymy dwa razy.
9 maja swoje „piêæ minut” mieli mieszkañcy
do 25 roku ¿ycia, we wrzeœniu na scenie
poka¿¹ siê starsi. 
W czwartkowe popo³udnie na scenie liczna
publicznoœæ ogl¹da³a 25 wyst¹pieñ - 17 wokal-
nych i 8 tanecznych. Poziom talentów by³
bardzo zró¿nicowany, nikomu jednak z tej
grupy nie mo¿na odmówiæ odwagi i pasji. 
W tej grze decyduj¹ce jednak znaczenie mia³
talent i w³aœnie umiejêtnoœci wokalne i tanecz-

ne ocenia³o jury. Zenon Chmielewski i Jadwiga
Zderska w³aœciwie nie mieli problemu z typo-
waniem laureatów. Zwyciê¿czyni¹ w kate-
gorii wokal zosta³a ubieg³oroczna laureatka
Ma³gorzata Szklarz, prezentuj¹c oryginalne
wykonanie Cup Song. W pl¹sach na scenie
najlepszy okaza³ siê zespó³ Cubana, który
urzek³ jury swoj¹ cha-ch¹. Uznanie sêdziów
wzbudzi³y te¿ wystêpy: Kwartetu Girls,
Weroniki ¯ybury, Dominiki Paw³owskiej,
Hani Chopkowicz i Danuty Leonhardt
(œpiew) oraz Gosi £ukaszczyk solo i duetu
Angelika Spirydowicz + Gosia £ukaszczyk
(taniec). Swoje zdanie wyrazi³a tak¿e publicz-
noœæ, która nagrodê przyzna³a grupie Najd¿in.

Organizator przygotowa³ dla zwyciêzców
okolicznoœciowe statuetki, dla wyró¿nionych
nagrody ksi¹¿kowe, upominki otrzyma³o tak¿e
kilkoro opiekunów chojnowskich artystów.
„Talentów znad Skory” ci¹g dalszy we wrzeœniu.
Ju¿ dziœ zapraszamy do ogl¹dania, s³uchania 
i oklaskiwania utalentowanych 25+.

eg

Jedni talent maj¹ innym siê wydaje…

Œpiew

I miejsce - Karolina Koñka

II miejsce - Patrycja Malik

III miejsce - Karolina Haniecka

Taniec

I miejsce - klasa III „b”

II miejsce - I „a”

III miejsce - I „e”

***
Nagroda publicznoœci klasa III „b”
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Klasa 3c z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie otrzy-
ma³a jedn¹ z 30 nowoczesnych tablic multime-
dialnych. Jest to nagroda za udzia³ w ogólno-
polskim konkursie w ramach programu eduka-
cyjnego „¯yj smacznie i zdrowo” organizo-
wanym przez markê WINIARY. 
Na oficjalne wrêczenie tablicy multimedialnej,
które odby³o siê 14 maja w auli gimnazjum,
zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnej w³adzy,
pracownicy kuratorium i media. Wa¿nym ele-
mentem tego wydarzenia by³a specjalna lekcja
przeprowadzona dla zwyciêskiej klasy, w ramach
której dietetyk programu edukacyjnego „¯yj
smacznie i zdrowo” przeprowadzi³ nietypowy
quiz ¿ywieniowy. Uczniowie wziêli udzia³ 
w grze opartej na zasadach znanego turnieju
Milionerzy. Przy pomocy pilotów do testów
Interwrite odpowiadali w grupach na pytania
dotycz¹ce zdrowego ¿ywienia. PóŸniej gimnazja-
liœci mieli okazjê spróbowaæ swoich si³ podczas
warsztatów tanecznych prowadzonych przez
gwiazdê You Can Dance, któr¹ by³a Maria Foryœ.

Zadaniem konkursu organizowanego w ramach
programu edukacyjnego „¯yj smacznie i zdrowo”
by³o zachêcenie m³odzie¿y gimnazjalnej do 

stworzenia pracy plastycznej, filmu lub wyda-
rzenia spo³ecznego promuj¹cych g³ówne idee
programu.
Chojnowianie zg³osili do konkursu plakat -
barwn¹, dynamiczn¹ koncepcjê zatytu³owan¹
„Zakwitnij pe³ni¹ ¿ycia”. Dzie³o Oli Baran,
Natalii Gawron, Ani Gerke, Dawida Szuleki,
Natalii Jab³oñskiej, Darii Jaros³awskiej, Darii 

Kuty, Wiolki Szczerbik i Marty Ma¿uchowskiej
dzia³aj¹cych pod opiek¹ pañ Aliny Bujak
oraz Lucyny Spes wybrano spoœród 1800 prac
konkursowych, jakie nap³ynê³y do organiza-
tora z ca³ej Polski. Dla chojnowskiego gim-
nazjum sukces jest tym wiêkszy, ¿e nagrodê
otrzyma³o ju¿ po raz trzeci. W poprzednich
latach, w projektach marki Winiary, Gimna-
zjum nr 2 z Chojnowa odbiera³o g³ówn¹
nagrodê dwa razy. 
Kolejne wyró¿nienie, kolejna tablica - kolejne
gratulacje. opr. eg

Ju¿ po raz drugi w Szkole Podstawowej nr 4 zosta³a zorganizowana
akcja krwiodawstwa. Organizatorem tej wspania³ej akcji nios¹cej
¿ycie jest p. Gra¿yna Mazur ze wsparciem dyrektor El¿biety Borysewicz. 
11 maja zg³osi³o siê 70 chêtnych, z ró¿nych przyczyn zdrowotnych
zarejestrowanych mog³o byæ 54 dawców, a po badaniach lekarskich
do oddania krwi zosta³o zakwalifikowanych 38 dawców. Pozyskano
17 litrów krwi, która uratuje nie jedno ¿ycie. 

Dziêkujemy za promocjê akcji aptekom: „S³oneczko” i „Intermarche”,
Przychodni Rejonowej i NZOZ „Kwapisz”, parafii œw. Piotra i Paw³a
w Chojnowie. S³owa podziêkowania kierujemy równie¿ do Rady
Rodziców oraz wolontariuszek z klasy VIa. 
Akcja uda³a siê dziêki wsparciu dyrekcji, wszystkich wy¿ej
wymienionych, a przede wszystkim ludzi „dobrego serca, którzy
oddali w tym dniu krew.

Tablica multimedialna trafi³a w rêce gimnazjalistów z Chojnowa

Akcja krwiodawstwa
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Z bardzo mocn¹ obsad¹ odby³ siê w 15 maja VI Miêdzyszkolny Konkurs
Piosenki Obcojêzycznej „Piosenki jak mosty” w Szkole Podstawowej nr 3.
Oprócz reprezentantów naszej szko³y w konkursie wziêli udzia³ artyœci
ze Szko³y Podstawowej w Krzywej, Szko³y Podstawowej w Okmianach
oraz Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Spoœród 24 piosenek
jury musia³o wybraæ tych najlepszych, co by³o naprawdê trudnym
zadaniem, gdy¿ wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom.
Uczniowie wykonali piosenki w jêzyku angielskim, niemieckim,
w³oskim a nawet koreañskim. W czasie przerwy publicznoœæ mia³a
mo¿liwoœæ zag³osowania na swojego faworyta. Nagrodê publicznoœci
tj. bon do pizzerii Piccolo Mondo otrzymali uczniowie klasy 6 z SP3
Chojnów, którzy wykonali przebój „Ona tañczy dla mnie” w jêzyku
w³oskim. Publicznoœci równie¿ spodobali siê piraci z kl.3 ze szko³y z Okmian. 

Wyniki:
Kategoria soliœci kl.1-3: 
I miejsce - Katarzyna Baczmañska „Un amico e’cosi” (w³oski) SP 3 Chojnów, 
II miejsce - Jan Czapski „Dragon Hunters” The Cure (angielski) SP 3 Chojnów,  
III miejsce - Kacper Grudziñski „Gangnam Style” (koreañski) SP 3 Chojnów. 
Kategoria zespó³ kl.1-3: 
I miejsce oraz nagroda publicznoœci - Marcin Soko³owski, Piotr Zieliñski,
Damian Zarzycki, Wiktor Jagiera „Das Pirateninsel” (niemiecki) 
SP Okmiany, 
II miejsce - Marta Zawada, Zofia Lech „Nothning great one” (angielski) 
SP Krzywa, 
III miejsce Emilia Dziurbiel, Ewa Tomiak”Lach Und mach Krach”
(niemiecki) SP Okmiany. 
Klasy IV-VI kategoria soliœci 
I miejsce - Marta Zatwarnicka „Euphoria” Loreen (angielski) SP 3
Chojnów, Natalia Kawerska „Hallelujah” Aleksandra Burke (angielski) SP 3
Chojnów, Alicja Ob³ój „My heart will go on” Celine Dion (angielski)
SP Krzywa,
II miejsce - Agnieszka Szczêsna „Wings” Little mix (angielski) SP 3
Chojnów, 
III miejsce - Micha³ Kondzio³ka „One way or another” One direction
(angielski) SP 3 Chojnów oraz Ewelina P³achta „A love song” Selena
Gomez SP 3 Chojnów. 
Kategoria zespó³ 
I miejsce - Dominika Popiacka, Agnieszka Ka³amajska „Diamonds”
Rihanna (angielski) SP 3 Chojnów, 
II miejsce - Hanna Chopkowicz, Dominika Paw³owska „Walking on
sunshine” (angielski) SP 4 Chojnów, 
III miejsce - Katarzyna Przyk³ad, Weronika Bielecka „Call me maybe”
Carly Rea Jepsen (angielski) SP 3 Chojnów, Alicja Ga³as, Agnieszka 

Ka³amajska, Weronika Matwiejewa, Natalia Jacenik, Dominika
Popiacka „One way or another” One direction (angielski) SP 3 Chojnów. 
Wyró¿nienie i nagroda publicznoœci - Kacper Jêdraszczyk, Jakub
Marciniak, Jakub Kudelski „Ona tañczy dla mnie” (w³oskim) SP 3 Chojnów. 
Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy
a goœci zapraszamy za rok!

Justyna Piróg

Do tegorocznej edycji, ju¿ dwunastej, Jelenio-
górskiego Forum Teatrów dla Dzieci i M³o-
dzie¿y “Moje Karkonosze 2013” zakwalifiko-
wano 30 zespo³ów teatralnych z Dolnego
Œl¹ska. Wœród nich znalaz³y siê dwie chojnowskie 

grupy prowadzone przez Elwirê K¹dzio³kê 
z MOKSiR. Jedn¹ z nich jury (Agnieszka
W³och, Jan Kochanowski i Levan Mantidze)
oceni³o na tyle wysoko, ¿e mali artyœci wró-
cili do Chojnowa z nagrod¹. „Ma³e pche³ki”
za spektakl „Ludzie, ludziska…” otrzyma³y 

wyró¿nienie. Warto dodaæ, ¿e w tym prze-
gl¹dzie organizator przydziela jedn¹ nagrodê
g³ówn¹ i kilka wyró¿nieñ. Nie ma tu typowej
klasyfikacji, wyró¿nienie zatem jest jedn¹ 
z wysoko ocenionych prezentacji. eg

PIOSENKI  JAK  MOSTY

Nagroda na Forum
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WPowiatowym Zespole Szkó³ odby³ siê drugi Turniej Wiedzy
i Umiejêtnoœci o Ruchu Drogowym. Wziê³o w nim udzia³ 
6 trzyosobowych zespo³ów z nastêpuj¹cych szkó³: Gim-

nazjum Nr 1 w Chojnowie, Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie oraz
Gimnazjum z Zagrodna. Turniej sk³ada³ siê z dwóch czêœci: teoretycz-
nej i praktycznej. 
Czêœæ teoretyczna dotyczy³a przepisów ruchu drogowego. Uczniowie
zmagali siê z testem, sk³adaj¹cym siê z dwudziestu pytañ zamkniêtych,
dotycz¹cych rozszyfrowania poszczególnych znaków drogowych,
zachowañ na skrzy¿owaniu i innych zadañ teoretycznych.
W drugiej czêœci turnieju zadaniem dru¿yn by³o wykazanie siê spraw-
noœci¹ fizyczn¹ i znajomoœci¹ zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Dru¿yny œciga³y siê w takich konkurencjach jak: tor
przeszkód, ma³y stra¿ak i wspomniana pierwsza pomoc przedmedyczna.
W przypadku pierwszej pomocy uczniowie uczestniczyli w mini
scenkach, obrazuj¹cych dwa wypadki, w wyniku których cztery osoby
odnios³y obra¿enia i potrzebowa³y pomocy. Zadaniem zawodników
by³a ocena sytuacji i udzielenie pierwszej pomocy. 
Na torze przeszkód uczestnicy turnieju zmagali siê z tras¹, kryj¹c¹
wiele niespodzianek i tajemnic, któr¹ pokonywali na rowerach.
Ma³y stra¿ak umo¿liwi³ uczniom przetestowanie swoich predyspozycji
do zdobycia zawodu stra¿aka. Do zadañ gimnazjalistów nale¿a³o 
m. in. pokonywanie przeszkód w postaci œciany, wykazanie siê znajo-
moœci¹ sprzêtu gaœniczego oraz pokonanie slalomem w jak najkrót-
szym czasie wyznaczonej trasy. Nad poprawnoœci¹ wykonywanych
zadañ osobiœcie czuwali chojnowscy stra¿acy. 
Wszystkim konkurencjom towarzyszy³o wiele emocji i radoœci z uzyskanych
punktów. Uczniowie œwietnie radzili sobie z zadaniami przygotowa-
nymi przez organizatorów. 
Ju¿ po drugiej konkurencji dru¿yna z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
wysunê³a siê na prowadzenie. Po podliczeniu wszystkich punktów
nasze przypuszczenia okaza³y siê s³uszne, a sytuacja na podium kszta³-
towa³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce: Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie, w sk³adzie: Anna
Gerke, Jan Konarzewski i Micha³ Zawada;
II miejsce Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie, w sk³adzie: Wojciech
Borkowski, Dominika Jêdraszczyk i Beata Giedroyæ;
III miejsce Gimnazjum z Zagrodna, w sk³adzie: Krzysztof Tylutki,
Maciej Raczyñski i Piotr Gregor. 

Zarówno zwyciêzcom jak i pozosta³ym uczestnikom konkursu serdecznie
gratulujemy wiedzy i sprawnoœci. 
Dodatkow¹ atrakcj¹ turnieju by³ pokaz pojazdu-samochodu, skon-
struowanego przez uczniów naszej szko³y, tzw. Buggy, a na odwa¿-
nych, których nie brakowa³o, czeka³ stra¿acki podnoœnik koszowy. 
Ze wzglêdu na modernizacjê boiska szkolnego z pozosta³ych atrakcji 

musieliœmy zrezygnowaæ. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody humory
dopisywa³y zarówno uczestnikom jak i organizatorom imprezy.
Raz jeszcze dziêkujemy gimnazjalistom i ich opiekunom za udzia³ w naszej
imprezie. Wielkie podziêkowania sk³adamy te¿ chojnowskiej Stra¿y
Po¿arnej, która zawsze nas wspiera i chêtnie pomaga w organizacji
takich  imprez. Ju¿ dzisiaj zapraszamy Was na III edycjê turnieju.

pzs

II Turniej Wiedzy i Umiejêtnoœci o Ruchu Drogowym

Jak co roku - Wy¿sza Szko³a Menad¿erska w Legnicy zorganizowa³a
dla swoich studentów œwiêto zwane Juwenaliami. Ca³e to przedsiêwziêcie
na swoje barki wziê³a Julita Sociñska - chojnowianka, w³aœcicielka
znanej i lubianej pizzerii „Piccolo Mondo”. 11 maja w sobotnie popo³udnie,
pogoda sp³ata³a jednak niez³ego psikusa. Mimo deszczu impreza
dosz³a do skutku, a legniccy ¿acy mogli siê pobawiæ przy dobrej muzyce
i smacznym cateringu z chojnowskiego „Niebieskiego Parasola”. Ostatecznie na scenie wyst¹pi³a, bardzo prê¿na chojnowska reprezentacja.

Na pierwszy ogieñ poszed³ ANTONIO - gwiazda pi¹tkowych wieczorów
muzycznych w chojnowskiej pizzerii - tradycyjnie w repertuarze
najwiêkszych przebojów w³oskiej piosenki. Potem pop³ynê³y rockowe
dŸwiêki za spraw¹ zespo³u REPUTACJA w repertuarze Grzegorza
Ciechowskiego. Nastêpnie chojnowski blues rock zapoda³a FAZABLUES. 
Na koniec by³ punkrockowy ogieñ z Chocianowa. A to za spraw¹
INTERPUUNKCJI. 
Kolejne Juwenalia w WSM przesz³y do historii. Tak¿e historii muzycz-
nej sceny z grodu nad Skor¹. 

P.M.

Legnickie Juwenalia po chojnowsku
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8.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie odby³o siê
otwarcie wystawy prac plastycznych promuj¹cych czytelnictwo „Bajkowe
mandale”. Wykonali je uczniowie klas pierwszych i drugich ze Szko³y
Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, pod kierunk-
iem inicjatorki tego przedsiêwziêcia, Doroty Chopkowicz. Wystawa
zosta³a zorganizowana w ramach Tygodnia Bibliotek 2013 i wspa-
niale wpisuje siê w has³o tego ogólnopolskiego programu - „Biblio-
teka przestrzeni¹ dla kreatywnych”.
Podczas wernisa¿u, na który licznie przybyli zaproszeni goœcie, m. in. mali
twórcy i ich rodziny oraz przedstawiciele w³adz miasta i instytucji,
Dorota Chopkowicz opowiedzia³a, jak powsta³ pomys³ bajkowych
mandali i jak wygl¹da³a jego kilkumiesiêczna realizacja. W tym roku
szkolnym podejmujemy szereg dzia³añ zwi¹zanych z rozpowszechnia-
niem czytelnictwa wœród dzieci, poniewa¿ czytanie rozwija wyobraŸniê,
myœlenie, poszerza s³ownictwo i jest istotne w dzisiejszych czasach, 
w których dominuje uproszczony przekaz obrazkowy - wyjaœnia³a.
Pomys³ na bajkowe mandale zrodzi³ siê podczas zajêæ, gdy czytaliœmy
bajki, baœnie i wiersze, st¹d ich nazwa bajkowe, a mandale, poniewa¿
zainspirowa³a mnie ich artystyczna forma. Mandale przynale¿¹ do
filozofii buddyjskiej, s³u¿¹ medytacyjnemu skupieniu. W du¿ym uprosz-
czeniu mandale s¹ diagramami, w których chaos przybiera harmonijn¹
formê. Wystêpuj¹ mandale oczyszczaj¹ce, wzmacniaj¹ce okreœlone
cechy lub szczególne obszary ludzkiego ¿ycia. 
Na wystawie zaprezentowano dwadzieœcia mandali, wykonanych przez 
51.uczniów klas pierwszych i drugich ze œwietlicy - malowali je indy-
widualnie, parami b¹dŸ grupowo. St¹d te¿ uczyli siê wspó³pracy w grupie,
rozplanowywania zadañ w czasie i miêdzy sob¹ oraz konsekwencji 
w ich realizacji. Dzieci chêtnie przystêpowa³y do wykonywania prac 
i anga¿owa³y siê w ich przebieg. Wiêkszoœæ mandali przedstawia treœci
czytanych bajek i te zosta³y namalowane kredkami. Pozosta³e przed

stawiaj¹ ró¿ne wzory geometryczne. Zosta³y wykonane przy u¿yciu
ró¿norodnych materia³ów i technik. Uczniowie nad mandalami pra-
cowali od wrzeœnia ubieg³ego roku. 
Pani Dorota podkreœli³a tak¿e, ¿e wspólna praca z dzieæmi przynios³a
jej radoœæ i satysfakcjê, za co im podziêkowa³a. Potem, autorzy prac
plastycznych przeczytali fragmenty wybranych utworów, na podstawie
których wykonywali swoje dzie³a. 
Na zakoñczenie spotkania, wœród gratulacji, nie zabrak³o wyrazów
uznania równie¿ dla chojnowskich bibliotekarzy, m. in. nestorki
Reginy Wiêc³aw - wernisa¿ odbywa³ siê bowiem w dniu ich œwiêta,
Dniu Bibliotekarza i Bibliotek.

Bajkowe mandale wykonywali:

Oliwia Sypieñ, Klaudia Œliwiany, Wiktor Germanowicz, Anna Gorzyñska,
Natalia Janiszewska, Amelia Cieœlak, Patryk Gromala, Paulina Bratko,
Aleksandra Zieliñska, Klaudia Kalicka, Marcel Bijak, Micha³ Chopkowicz, Agata
Zderska, Agnieszka Jakubiak, Wiktoria Rybczyñska, Kamil Ziemiañski,
Natalia Merunowicz, Oskar Dwojak, Patrycja Sku³a, Dominika Tenior,
Sara Luszniewska, Maja Siniak , Alicja Druzga, Dorota Druzga, Eliza
Rokita, Magdalena Zió³kowska, Aleksandra Wiele¿ew, Patryk Kowalczyk,
Julia Jab³oñska, Julia Krakowska, Natalia Borowy, Micha³ Czarnota, Oliwier
Jaworski, Jacek Limanowski, £ukasz Darmoros, Piotr Mazurkiewicz,
Karol Sypieñ, Willem Kerstens, Krystian Sobieraj, Kacper £ukaszczyk,
Paulina Mosiewicz, Paulina Podobiñska, Andrzej Porwolik, Adrian
Maæczak , Mi³osz Osiñski, Micha³ Kuc, Jakub Jadach, Otylia Pachla,
Anna Tersa , Julia Wiœniewska, Julia Jab³oñska.

Na wystawê „Bajkowe mandale” zapraszamy do Galerii M³odych do
8 czerwca 2013 r.

Dorota Chopkowicz, Agnieszka Tworzyd³o
W zwi¹zku z zakoñczeniem 

dzia³alnoœci sklepu sportowego, 

serdecznie dziêkujemy naszym klientom 

za 23-letni¹ wspó³pracê. 

¯yczymy wielu sukcesów sportowych 

i TAAAKIEJ RYBY.

Jan Rudziak, Zenon Rudziak 

Tydzieñ Bibliotek 2013 
i kreatywna wystawa
„Bajkowe mandale”
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18 maja odby³ siê kolejny, ju¿ 14-ty z kolei Majowy Festyn Trójki.
Impreza jest wspólnym dzie³em rodziców, uczniów i pracowników
szko³y. Dziêki ich zaanga¿owaniu oraz wszystkich ludzi dobrej woli
festyn sta³ siê uroczystoœci¹ na sta³e wpisan¹ w nasze œrodowisko lokalne.
Program tegorocznego festynu zaspokoi³ ró¿ne gusta widowni. By³y
wystêpy naszych szkolnych zespo³ów: Trójeczki, Synkopy, Piramidy.
Wyst¹pili soliœci m.in. Konkursu Piosenki Obcojêzycznej. Po raz pierwszy
na naszym terenie zaprezentowali siê adepci ju-jitsu z Jerzmianickiego
Centrum Ju-Jitsu prowadzeni przez senshi Adama Zagdañskiego - 6 dan.
Dziêki pomocy legnickiego Oddzia³u Terenowego KRUS dru¿yna
po¿arnicza, ratownicy medyczni i stra¿acy z chojnowskiej JRG PSPS
zrobili pokaz pierwszej pomocy przedlekarskiej w symulowanym wypadku
samochodowym. W punkcie pielêgniarskim badano ciœnienie krwi 
i poziom cukru oraz przeprowadzano przesiewowe badania logopedy-
czne. Swoje porady przekazywa³y pielêgniarki z Fundacji Europa Donna
z Legnicy. Dzia³a³a “Kawiarenka pod Chmurk¹”, stoisko z tani¹ ksi¹¿k¹,
i stoisko z pajd¹ chleba i kiszonym ogórkiem. Mo¿na by³o kupiæ smaczn¹
kie³baskê z grilla, chrupi¹ce gofry. Furorê robi³y œwie¿o gotowane 
i sprzedawane na ciep³o domowe pierogi. Konkurs rzutów dartami do
celu zakoñczy³ siê losowaniem nagród g³ównych. Zosta³y rozegrane
dwa mecze w pi³ce no¿nej pomiêdzy zawodniczkami i zawodnikami
Szko³y Podstawowej nr 3 a reprezentacj¹ Gimnazjum nr 1. Odby³a siê
równie¿ aukcja prac chojnowskich plastyków - prace otrzymaliœmy od nich
jako darowiznê. Mo¿na by³o poskakaæ na trampolinie oraz dmuchanych
zamkach. Na zakoñczenie wyst¹pi³ Pan Jacek. S³owem - dla ka¿dego
coœ mi³ego. By³o s³onecznie, radoœnie i weso³o - bo temu mia³ w³aœnie
s³u¿yæ ten piknik. Podziêkowania dla wszystkich ludzi zaanga¿owa-
nych w organizacjê festynu i dla wszystkich darczyñców.

Festyn dla ka¿dego

***
Dyrekcja sk³ada podziêkowania darczyñcom i ludziom dobrej
woli, którzy przyczynili siê do organizacji festynu: rodzicom,
dzieciom, pracownikom Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie,
Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnowie, kinu Helios Legnica,
Castoramie Legnica, KFC Legnica, klubowi pi³karskiemu Zag³êbie
Lubin, piekarni Kupczyk - panu Andrzejowi Kupczykowi, Apis sp. z o.o.
w Chojnowie, sklepowi Smyk w Chojnowie, sklepowi ¯abka w Choj-
nowie, Agencji Wydawniczej Technopol - Czêstochowa, PHU
Bartek Bis - Panu Mieczys³awowi Wróblewskiemu, Punktowi
Sprzeda¿y - Plus GSM w Chojnowie, Pani Aleksandrze Chrz¹szcz,
Pani Krystynie Czapskiej, Panu Alfredowi Gruszce, Pani Danucie
Iwanickiej, Pani Marzenie Ficek, Pañstwu Dorocie i Januszowi
Czapskim, Panu Julianowi Romaniakowi, Pani Halinie Chyb,
Panu Tadeuszowi £anickiemu, Panu Danielowi Mosiewiczowi,
Zak³ad Tapicerski - Panu Szymañskiemu, PHU Ma³gorzata Sajnóg,
Chojnowskiemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Miejskiemu Oœrodkowi Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
chojnowskim harcerzom, Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie, Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego w Legnicy, Powiatowemu Zespo³owi Szkó³ 
w Chojnowie.
Prace na aukcjê przekazali: Ireneusz Józefczuk, Anna Pauch,
Zbigniew Halikowski, Teresa Halikowska. Prace Gra¿yny Wróbel
podarowane zosta³y przez osoby prywatne.
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W minion¹ sobotê (21.05), w Lubinie
odby³a siê III edycja Dolnoœl¹skiej
Miêdzyszkolnej Ligi Kolarskiej. Ucz-
niowie ze szkó³ podstawowych z Choj-
nowa i Budziwojowa oraz Gimna-
zjum nr 2 te¿ brali udzia³ w zawodach
w sk³adzie: Konarzewska Hanna,
Szewczyk Anna, Ma³ek Anita, Kacper
Wyszowski, Galez Maciej, Ho³odowski
Dawid, Ho³owdoski Karol, Pawlikowska
Nikola i Baranowska Aleksandra. 
Zawodnicy mieli do pokonania dys-
tans 5 km dla szkó³ podstawowych, 
a gimnazjaliœci 10 km. Trasa by³a bardzo
wyczerpuj¹ca i wymagaj¹ca du¿ego
nak³adu si³y.
Do chwili wydania Gazety organizator
nie poda³ jeszcze szczegó³owych wy-
ników, ale jedno jest pewne - w kate-

gorii szkó³ gimnazjalnych zwyciê¿y³a
Aleksandra Baranowska, a tu¿ za ni¹
po piêknej walce na finiszu uplasowa³a
siê Nikola Pawlikowska. Gratulacje.

Potwierdzi³ siê niestety czarny scenariusz, który przewidywa³, ¿e po przegranym
meczu na szczycie ze Skor¹ Jadwisin (3:4) w dru¿ynie Chojnowianki coœ t¹pnie.
Skromna wygrana nad ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli - Konradem Konradówka 3:0
jakby zapowiada³a, ¿e coœ wisi w powietrzu. No i sta³o siê. W wyjazdowym
meczu z Iskr¹ Ksiêginice, rozegranym w niedzielê 19 maja, jednostka trenera
S³owakiewicza przegra³a 2:3.
O awansie do klasy okrêgowej, to ju¿ tylko mo¿na sobie pomarzyæ wobec
wygranej Jadwisina. Trudno sobie wyobraziæ by Skora Jadwisin na finiszu
rozgrywek, nagle dosta³a zadyszki. Chocia¿, scenariusze w futbolu s¹ nie raz
tak zaskakuj¹ce, ¿e...
Dosyæ dywagacji. Trzeba graæ do koñca. A nó¿, widelec coœ siê zmieni?!

pm
KS Chojnowianka Chojnów - Konrad Konradówka 3:0 (1:0)
Iskra Ksiêginice - KS Chojnowianka 3:2 (0:1)

Kolejny mecz rozegrany zostanie w sobotê 25 maja. Nasza dru¿yna bêdzie
podejmowaæ - Fenixa Pielgrzymkê.

Grupa II
15.05.2013r.
Wilkowianka Wilków - Victoria Parchów 1:2 (1:0)
19.05.2013r.
Wielkowianka Wilków - Czarni Mi³kowice 1:1 (0:0)
Fenix Pielgrzymka - Sokó³ Krzywa 1:7 (0:2)
Iskra Ksiêginice - Chojnowianka Chojnów 3:2 (0:1)
Konradówka Konrad - Czarni II Rokitki 1:7 (0:4)
Skora Jadwisin -- D¹b Stow. Siedliska 4:1 (3:1)
Relaks Szklary Dolne - Iskra NiedŸwiedzice 3:2 (2:2)
Victoria Parchów - Olimpia Olszanica 1:1 (0:1)
pauza - Orze³ Zagrodno.

Skora Jadwisin 23 54 78-34
Chojnowianka Ch. 23 52 76-26
Victoria Parchów 22 48 55-21
D¹b Stow. Siedliska 22 37 58-42
Olimpia Olszanica 22 34 52-46
Iskra Ksiêginice 23 32 47-42
Sokó³ Krzywa 22 31 57-42
Czarni II Rokitki 22 31 44-51
Orze³ Zagrodno 22 30 31-40
Fenix Pielgrzymka 23 28 47-62
Wielkowianka Wilków 23 28 50-49
Iskra NiedŸwiedzice 22 25 50-57
Relaks Szklary Dolne 22 23 47-71
Czarni Mi³kowice 22 19 39-70
Konrad Konradówka 23 3 31-109

Nastêpna kolejka (26.05): Mi³kowice - Parchów, Olszanica - Szklary Dolne,
NiedŸwiedzice - Zagrodno, Siedliska - Konradówka, Rokitki - Ksiêginice,
Chojnów - Pielgrzymka, Krzywa - Wilków, pauza - Jadwisin.

Gratulacje dla kolarek

Pi³ka no¿na - to nie tak mia³o byæ

Integracja spo³ecznoœci szkolnej, poznanie historii miasta
Chojnowa, aktywny sposób spêdzania wolnego czasu to
g³ówne cele Turnieju Rodzinnego „Czwórkowe potyczki”,
który odby³ siê 18 maja 2013 r. 
Pomys³ nowej formy spêdzania wolnego czasu zainicjowa³a
Rada Pedagogiczna z Rad¹ Rodziców. W przygotowaniu
imprezy brali udzia³ rodzice uczniów SP4, nauczyciele 
i dyrekcja szko³y. Dzieci razem z rodzicami uczestniczy³y
w grze terenowej „Czwórkowe potyczki”. Trasa sk³ada³a
siê z 10 przystanków (Szko³a, Du¿y Park, Ma³y Park,
Muzeum, Dom Schrama, MOKSiR, Baszta Tkaczy, Tkacz
- fontanna, Du¿y Koœció³, Szko³a). Ka¿da dru¿yna z³o¿ona
z uczniów i rodziców otrzyma³a plan miasta Chojnowa 
z zaznaczon¹ tras¹ i 10 punktami docelowymi tzw. przys-
tankami oraz kartê odpowiedzi. Wszystkie dru¿yny musia³y
przejœæ 10 przystanków, zaczynaj¹c od zaznaczonego na
karcie. Po przejœciu wszystkich punktów dru¿yny wraca³y
do szko³y, a kapitanowie oddawali karty do sêdziego
g³ównego. Podczas turnieju osoby doros³e czuwa³y nad
bezpieczeñstwem swoich pociech. Dru¿yny odpowiada³y
na pytania zwi¹zane z histori¹ miasta, a tak¿e na pytania
przyrodnicze. Nie zabrak³o zadañ sportowych typu: rzut do
kosza, jazda na hulajnodze, bule. Uczestnicy turnieju
wykazali siê sprawnoœci¹ fizyczn¹, du¿¹ wiedz¹ o naszym
mieœcie, ochronie œrodowiska, pomnikach przyrody. 
Po zmaganiach wszyscy uczestnicy spotkali siê przy ognisku,
sma¿yli kie³baski i wspólnie œpiewali znane piosenki. 
Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy by³a nauka mini golfa, origami,
kawiarenka, w której serwowano soki i jedzenie.
G³ówn¹ nagrod¹ by³y puchary i „s³odkoœci” w kategorii
klas I - III i IV - VI. Ka¿da klasa otrzyma³a dyplom za
udzia³ w turnieju i mo¿liwoœæ obejrzenia Chojnowa z wie¿y
Koœcio³a pw. œw. Piotra i Paw³a w umówionym terminie.
Mamy nadziejê, ¿e aktywnie spêdzony czas mocniej zintegruje
nasz¹ spo³ecznoœæ szkoln¹ i na sta³e wejdzie w kalendarz
imprez szko³y.
Dyrekcja Szko³y, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
dziêkuj¹ za zaanga¿owanie w przygotowanie Turnieju
Rodzinnego „Czwórkowe potyczki” wszystkim rodzicom,
Spó³ce Cywilnej Tartak „BART”, a tak¿e p. Agnieszce
Malik - Demiañczuk, p. Annie Ma³eckiej.

Turniej Rodzinny „Czwórkowe potyczki”
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Niedziela 28 kwietnia 2013 r. dla wielu m³odych sportowców 
z Chojnowa oraz Dolnego Œl¹ska up³ynê³a pod znakiem
rywalizacji w Taekwondo Olimpijskim. Pod dachem sali gim-

nastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka 
w Chojnowie zebra³o siê ponad 200 zawodników, wolontariuszy 
i pasjonatów tej wspania³ej dyscypliny. Rywalizacja zosta³a rozegrana
w trzech kategoriach wiekowych podzielonych wedle wzrostu, wagi 
i doœwiadczenia. M³odzi adepci TKD zmagali siê w konkurencjach
technicznych takich jak kopniêcia na szybkoœæ, kopniêcie wyskokowe
oraz uk³ady formalne, a tak¿e w walkach, odpowiednio - dzieci walka
przy u¿yciu soft sticków, m³odzicy miniKYOURUGI bez kopniêæ na
g³owê oraz juniorzy m³odsi walka w formie full contact. 
Podczas uroczystego otwarcia imprezê swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³
burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, bardzo pozytywnie wypo-
wiadaj¹c siê o inicjatywie, któr¹ podjêli cz³onkowie i dzia³acze
Ludowego Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego “SFORA” Chojnów,
którzy byli gospodarzami imprezy. Mi³e s³owa pad³y równie¿ z ust
Mariusza Sulmy przedstawiciela Dolnoœl¹skiego Okrêgowego
Zwi¹zku Taekwondo WTF. Nie zabrak³o równie¿ kibiców na co dzieñ
nie zwi¹zanych z TKD, którzy oprócz ogl¹dania rywalizacji mogli
skorzystaæ ze stoiska gastronomicznego przygotowanego przez 
rodziców zawodników oraz ze stoiska przyjezdnego sklepu Fighting
Empire, dystrybutora odzie¿y i akcesoriów do sztuk walki. 
Imprezê zainaugurowa³a prezentacja walk pokazowych starszych
zawodników. Widzowie z zapartym tchem przygl¹dali siê ich
doœwiadczeniu i czekali na ka¿dy kolejny zdobyty punkt. Ostateczne
podsumowanie imprezy, to 97 zawodników, oko³o 30 wolontariuszy,
6 klubów, ponad 200 medali zdobytych i co najwa¿niejsze mnóstwo
uœmiechów na twarzach dzieci. 

Klasyfikacja dru¿ynowa: 
1. LMKS GLADIUS Boles³awiec,
2. UKS WARRIOR Zgorzelec,
3. UKS ORL TA Wroc³aw,
4. KS GROM Bogatynia,
5. LMKS SFORA Chojnów,
6. UKS ORL TA Chrz¹stawa Wielka.

Zawody zorganizowane zosta³y przy wspó³pracy Zarz¹du Powiatu
Legnickiego w ramach realizacji zadania publicznego pod tytu³em
“Turniej Taekwondo Chojnów dla Dzieci”.
Serdeczne podziêkowania w imieniu w³asnym, dzia³aczy i cz³onków
LMKS “SFORA” Chojnów oraz uczestników turnieju, w tym UKS
ORL TA Wroc³aw, KS GROM Bogatynia, UKS Warrior Zgorzelec,
UKS ORL TA Chrz¹stawa Wileka iLMKS GLAGIUS Boles³awiec,
nale¿¹ siê dla:
Zarz¹du Powiatu Legnickiego, Burmistrza Miasta Chojnowa - Jana
Serkiesa, Dyrekcji SP nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, rodziców
i wolontariuszy, bez których ta impreza nie mia³aby miejsca, obs³udze
medycznej w sk³adzie pielêgniarka p. Mazur oraz studenci Ko³a
M³odych Medyków przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze 

Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy, Sklepu Fighting Empire
oraz dla partnerów imprezy - Hurtownia Akurat - Daniel Laskowski,
Wypo¿yczalni Cateringowej Party Serwis, Fotografii FotoBijak,
Si³owni Hardcore Fitness, Sklepu Copper odzie¿ markowa - Pawe³ Kopyra.

Yevgen Nikitin

200 zawodników w Turnieju Taekwondo Chojnów dla Dzieci
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam dom z zabudowaniem
gospodarczym + 1,1ha pola + dzia³ka
budowlana do 12arów. Go³aczów
29. Wiadomoœæ: tel. 694-731-199

Sprzedam mieszkanie w Choj-
nowie, ul. Kiliñskiego, 3 pokoje,
³azienka, wc osobno, IIIp., czêœ-
ciowo umeblowane, cena do ne-
gocjacji, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.

Sprzedam mieszkanie w Choj-
nowie ul. Reja 18, parter, pow.
60m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
toaleta, piwnica, balkon. Nowe
budownictwo, centrum, atrakcyjna
lokalizacja. Cena 200 tys. z³ do
negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 727-673-875,
605-325-993.

Sprzedam mieszkanie spó³dziel-
cze w³asnoœciowe o pow. 74m2, 
II p., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, du¿a loggia. Wiadomoœæ: 
tel. 602-574-574.

Sprzedam mieszkanie o pow.
58,5m2, 3 pokoje, I p., komfortowe.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 602-133-903.

Sprzedam mieszkanie w Choj-
nowie o pow. 49m2, po remoncie,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przed-
pokój. Niski koszt utrzymania.
Mieszkanie ciep³e, s³oneczne 
w atrakcyjnej cenie. Wiadomoœæ:
tel. 663-697-683, po godz. 16.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w centrum Chojnowa o pow.
42m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.

Sprzedam mieszkanie spó³-
dzielcze w³asnoœciowe o pow.
63m2, Ip., 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc, przedpokój, balkon
w Chojnowie ul. Kiliñskiego.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 532-840-150 lub 782-551-336.

Sprzedam kawalerkê ok. 22m2,
spó³dzielcz¹, w³asnoœciow¹, ul. Piotra
Skargi 6/7. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 503-706-716.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w Rokitkach o pow. 38,2 m2

+ gara¿; I p., mieszkanie ciep³e 
i suche. Cena: 50.000 z³. Wiado-
moœæ: tel. 533-997-998.

Sprzedam lub wynajmê miesz-
kanie w Chojnowie przy ul. £okiet-
ka, w bloku trzypiêtrowym, parter,
o pow. 64m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, toaleta. Nowe okna i drzwi,
rolety zewnêtrzne, na pod³odze
panele i ceramika. Wiadomoœæ:
tel. 603-158-588.

Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 29m2 w Jerzmanowicach,
3km od Chojnowa. Ogrzewanie
kominkowe, po remoncie z nowym
sprzêtem AGD i meblami. Balkon,
piwnica, gara¿. Do zamieszkania
od zaraz. Cena 72.000 z³ do nego-
cjacji. Wiadomoœæ: tel. 888-412-411.

Posiadam mieszkanie do wyna-
jêcia w nowym budownictwie 
od 1 lipca. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 664-439-197.

Posiadam mieszkanie do wyna-
jêcia, samodzielne w nowym domku
jednorodzinnym o pow. 72m2, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, 
p. pokój, ganek + piwnica o pow.
36m2. Obrze¿e Chojnowa. Wiado-
moœæ: tel. 603-391-995.

Posiadam do wynajêcia kawa-
lerkê w Chojnowie, umeblowan¹ 
i wyposa¿on¹ w sprzêt AGD.
Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.

Zamieniê mieszkanie komunalne
o pow. 50m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, na wiêksze z mo¿liwoœ-
ci¹ dop³aty lub sp³aty zad³u¿enia.
Wiadomoœæ: tel. 603-897-694.

Wynajmê lokal o pow. 42m2,
w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 793-954-066.

Dzia³ki

Dzia³ki budowlane w Chojno-
wie, ró¿ne powierzchnie. Wiado-
moœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 
- wieœ Michów. Wiadomoœæ: 
tel. 795-105-327.

Sprzedam dzia³kê roln¹ 5 arów
przy ul. Goleszañskiej. Wiadomoœæ:
tel. 784-734-074.

Inne

Sprzedam opony - tanio. Wiado-
moœæ: tel. 691-446-198.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku 

przy ul. Koœciuszki 17 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 59/59 o pow. 114 m2, 
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste 

do dnia 28-09-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu, 
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê

wieczyst¹ Nr LE1Z/00025051/0:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego gruntu wynosi 25 %  u³amkowej ceny gruntu, op³aty
roczne wynosz¹ 10% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca
ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹
zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej 
w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwych
us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu  25 czerwca 2013 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto 
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 19 czerwca 2013 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci 
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, 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 Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 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, tj. nie mniej
ni¿  550,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodziel-
nego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 12 marca
2013 r., drugi 14 maja 2013 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 27.05.2013 r.-19.06.2013 r. 
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 -
tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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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 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –

994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –          992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -               76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –

76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
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W dniu otwarcia czeka na Pañstwa wiele atrakcji:

PrzyjdŸ koniecznie 
14-15 czerwiec 

ul. Zielona 2 Chojnów.

* konkursy * niespodzianki

* promocje * rewelacyjne ceny

WIELKIE OTWARCIE NOWEGO MARKETU
PSB MRÓWKA DOM I OGRÓD.



Karolek Zimierski, 2 latka
Lubi rysowaæ, tañczyæ i spaæ. 

Jego ulubione bajki to Bob Budowniczy i Reksio.

Chojnowskie  Dzieciaki

Noc  w  Muzeum  2013


