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20 lat Höckera
Nie oby³o siê bez podziêkowañ, gratulacji 

i ¿yczeñ pomyœlnego rozwoju firmy. 

Do zobaczenia…
Od œrody do niedzieli ubieg³ego tygodnia goœci³a w naszym mieœcie delegacja mieszkañców z naszego miasta partnerskiego Egelsbach. W czwartej

ju¿ wizycie wziê³a udzia³ rekordowa liczba uczestników - 40 osób. St¹d wniosek, ¿e goœcie z Niemiec bardzo dobrze czuj¹ siê w swoim mieœcie partnerskim. 

Czternasta Stonoga
Ponad 600.tancerzy w ró¿nym wieku, trzy
kategorie stylistyczne i kilkadziesi¹t uk³adów

choreograficznych - XIV Ogólnopolski Turniej
Zespo³ów Tanecznych „Stonoga”.

Trzecie karaoke
11 czerwca odby³a siê trzecia edycja Festiwalu Karaoke 

dla Osób Niepe³nosprawnych. Spotkanie zgromadzi³o oko³o 150 osób.

20 lat Pasowania na Czytelnika
Rok 2013 zosta³ og³oszony rokiem Juliana Tuwima, dlatego 

w repertuarze dwudziestego ju¿ Pasowania na Czytelnika 
nie mog³o zabrakn¹æ jego wierszy.

NRNR 12 12 (791)(791) ROK XXI 21.06.2013ROK XXI 21.06.2013 CENACENA 1,60 z³1,60 z³

D w u t y g o d n i k   S a m o r z ¹ d u   TD w u t y g o d n i k   S a m o r z ¹ d u   T e re r y t o r i a l n e g o   w   C h o j n o w i ey t o r i a l n e g o   w   C h o j n o w i e

Kwiatowe œwiêto
Kwiaty na straganach, kwiaty na obrazach, kwiaty w donicach, 

we w³osach - ¿ywe, papierowe, woskowe… - to by³o Œwiêto kwiatów.
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Publiczna licytacja 
na Dni Chojnowa 

Jedyna okazja, aby nabyæ monety z "chojnow-
skiego skarbu" bez poœrednictwa aukcyjnych
portali internetowych.
22 czerwca w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
(pokój nr 11, IIp.) o godz. 17.30 odbêdzie siê
publiczna licytacja srebrnych monet niemiec-
kich znalezionych w 1992 roku w Chojno-
wie. Wystawionych bêdzie 50 sztuk, 5 marko-
wych, srebrnych monet z lat 1934-1935 
z ró¿nych mennic. Cena wywo³awcza - 40 z³.
Zapraszamy. 

Zapraszamy na spotkanie 
z europos³ank¹

W sobotê 22 czerwca o godz. 14.30 w sali
konferencyjnej Domu Schrama na zaprosze-
nie Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³
Miast Partnerskich goœciæ bêdzie eurodepu-
towana do Parlamentu Europejskiego Lidia
Geringer de Oedenberg. Pani Pose³ opowie 
o Unii Europejskiej w trudnych czasach kryzysu
i odpowie na nurtuj¹ce nas pytania. Zapra-
szamy mieszkañców Chojnowa i wszystkich
zainteresowanych do udzia³u w spotkaniu.

„Chojnów na przestrzeni
wieków”

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojowie
wspólnie z Komitetem Organizacyjnym Kra-
jowej Wystawy Filatelistycznej Chojnów 2013
zaprasza na wystawê prac konkursu plasty-
cznego na wykonanie projektu znaczka 
i kartki pocztowej “Chojnów na przestrzeni
wieków”. W konkursie uczestniczy³o 85 osób:
uczniowie ze szkó³ miasta i gminy Chojnów
oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej
i Œrodowiskowego Domu Samopomocy “Lilia”
w Chojnowie. Wszystkie projekty zosta³y
zaprezentowane na wystawie, a autorzy nagro-
dzeni upominkami ufundowanymi przez Sta-
rostwo Powiatowe w Legnicy i Urz¹d Miejski
w Chojnowie. Wernisa¿ po³¹czony z uroczy-
stym og³oszeniem wyników konkursu i wrêcze-
niem certyfikatów oraz nagród odby³ siê
13.06.2013 r. Spotkanie poprowadzi³ Artur 
Reichert, przewodnicz¹cy Komitetu Organiza-
cyjnego KWF Chojnów 2013. Wystawê
mo¿na obejrzeæ do 23 czerwca. 

A oto laureaci konkursu, którzy otrzymaj¹
certyfikaty i nagrody podczas otwarcia
Krajowej Wystawy Filatelistycznej Chojnów
2013 - 20 czerwca w Muzeum Regionalnym
w Chojnowie.

Laureaci konkursu
I miejsce
Dawid Szczoczarz - SP 3 GRAND PRIX
Klaudia Ho³owacz - Gimnazjum nr 2 (2 prace)
Martyna Hojczyk - WTZ

II miejsce
Jagoda Bielecka - SP 3
Justyna Kubik - SP 3
Magdalena Chada³a - SP 3

III miejsce
Karolina P³ochocka - SP 3
Marta Bodniewicz - SP 3
Jakub Marciniak - SP 3
Karol Ba³uch - SP 3
Marta Zatwarnicka - SP 3
Klaudia Gawron - Gimnazjum nr 1
Joanna Kanabrocka - Gimnazjum nr 2
Teresa Wróblewska - ŒDS “Lilia”
El¿bieta Krakowiak - ŒDS “Lilia” (2 prace)

Gratka dla mi³oœników
filatelistyki

Zapraszamy na Krajow¹ Wystawê Filatelistyczn¹
Chojnów 2013 zorganizowan¹ przez Urz¹d
Miejski, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, Muzeum
Regionalne oraz Miejskie Ko³o nr 3 Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów w Chojnowie. To pierwsze
takie wydarzenie w naszym mieœcie. Wystawa
bêdzie towarzyszyæ obchodom tegorocznych
Dni Chojnowa i 680. rocznicy nadania mu
praw miejskich. W salach muzeum i biblioteki
bêd¹ zaprezentowane eksponaty oko³o 60.
wystawców z ca³ego kraju. Podczas wystawy
zostanie wybrany m.in. naj³adniejszy eksponat
o tematyce przyrodniczej, sportowej, historycz-
nej oraz najlepszy eksponat filatelistów 
z Ziemi Chojnowskiej. Oprócz wystawy
mo¿na bêdzie tak¿e zobaczyæ pokonkursow¹
ekspozycjê projektów kartki i znaczka pocz-
towego „Chojnów na przestrzeni wieków” 
i odwiedziæ stoisko Poczty Polskiej, na której 
dostêpne bêd¹ okolicznoœciowe datowniki.
Wyj¹tkow¹ promocjê tego filatelistycznego
œwiêta i Chojnowa wœród radiowych pasjonatów
na ca³ym œwiecie zapewnia plenerowa stacja 

krótkofalowców z Kamiennej Góry, funkcjo-
nuj¹ca w siedzibie chojnowskiej biblioteki
ju¿ od 15 czerwca.

KARAMBOL z medalami 
14 czerwca w Domu Kultury Atrium w Legnicy
odby³ siê XXI Otwarty Turniej Tañca Disco
ATRIUM 2013. W turnieju wystartowa³y
solówki, duety oraz mini formacja KARAM-
BOL II. ¯adna z naszych tancerek nie wróci³a
z pustymi rêkoma. Oto wyniki: I miejsce
mini formacja KARAMBOL II, I miejsce
solo Gabrysia Zenka, II miejsce duet
Angelika Spirydowicz i Gosia £ukaszczyk,
III miejsce duet Stasia Jansch i Sandra
Spirydowicz oraz III miejsce duet Maja
Dowgia³³o i Karina Solpa. Gratulacje!!!

15 czerwca natomiast odby³ siê IV Dzieciêcy
i M³odzie¿owy Przegl¹d Taneczny Dolnego
Œl¹ska "LUBIN DANCE". Ma³y Karambol
wywalczy³ w kategorii taniec nowoczesny do
11 lat g³ówn¹ nagrodê przegl¹du - statuetkê
GRACJI. Gratulujemy m³odym tancerkom!!!

***

Podziêkowania dla wszystkich uczestników

ceremonii pogrzebowej 

œp. Mariana Koleœnika

sk³ada pogr¹¿ona w ¿a³obie rodzina

“Muzeum Regionalne w Chojnowie 
informuje o przekazaniu 

mu przez Fundacjê POLSKA MIEDŹ
darowizny na modernizacjê oœwietlenia 

w salach wystaw czasowych. 

Muzeum wyra¿a serdeczne 
podziêkowania Fundacji 

za przekazan¹ darowiznê.”
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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
Artystycznego - Rynek, osiedle, stadion
23 czerwca - Pi³ka siatkowa - Turniej “Open” - Kompleks “ORLIK”
25 czerwca - Pi³ka koszykowa - “Koszykarskie Trójki” - Kompleks “ORLIK”
25 czerwca - Pi³ka no¿na - “Po¿egnanie 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

8-12 lipca - “Wakacje z Bibliotek¹” - zajêcia czytelnicze, artystyczne 
i multimedialne - Miejska Biblioteka Publiczna
20 lipca - Festyn wakacyjny - osiedle
28 lipca - Pi³ka koszykowa - Wakacyjny Turniej “Open” - Kompleks “ORLIK”
lipiec - sierpieñ - “Japoñskie Pami¹tki” - wystawa - Teresa i Feliks Depta
prezentuj¹ - Miejska Biblioteka Publiczna

Kalendarz imprez miejskich 
- czerwiec, lipiec

(szczegó³y na stronie chojnow.eu)
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Od œrody do niedzieli ubieg³ego tygodnia goœci³a w naszym mieœcie
delegacja mieszkañców z naszego miasta partnerskiego Egelsbach.
Wœród goœci byli: burmistrz Egelsbach Jürgen Sieling, by³y burmistrz
Rudi Moritz, przewodnicz¹cy stowarzszenia miast partnerskich i orga-
nizator wizyty Horst Miltenberger. 
W czwartej ju¿ wizycie wziê³a udzia³ rekordowa liczba uczestników 
- 40 osób. St¹d wniosek, ¿e goœcie z Niemiec bardzo dobrze czuj¹ siê
w swoim mieœcie partnerskim. 

O to, ¿eby ka¿da wizyta by³a niezapomnianym prze¿yciem troszczy
siê Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich - orga-
nizator pobytu mieszkañców Egelsbach w grodzie nad Skor¹. Tym
razem te¿ przygotowaliœmy ciekawy program. W œrodê (12 czerwca)
po przyjeŸdzie i radosnych powitaniach zjedliœmy wspóln¹ kolacjê
w kawiarence MOKSiR-u, któr¹ przygotowali cz³onkowie naszego
stowarzyszenia. Potem goœcie udali siê do naszych domów i do hotelu
w Piotrowicach. Po wielogodzinnej podró¿y odpoczynek by³ nieodzowny.

Czwartek by³ bardzo intensywnym dniem. Oficjaln¹ czêœæ wizyty
rozpoczê³a uroczysta Msza Œw., któr¹ odprawi³ w jêzyku niemieckim
i polskim ksi¹dz Jaros³aw Górecki. Potem przeszliœmy do Domu
Schrama, gdzie odby³o siê oficjalne powitanie goœci przez Burmistrza
Chojnowa i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Wspólnie wys³ucha-
liœmy referatów o sytuacji seniorów w Polsce i o wp³ywie cz³onkostwa
Polski w Unii Eurpejskiej na nasze ¿ycie. Po wspólnym posi³ku udaliœmy
siê do Œrodowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul. Sobieskiego.
Tutaj zapoznaliœmy siê z formami pomocy udzielanej niepe³nosprawnym
i metodami terapeutycznymi. Po prezentacji wywi¹za³a siê ¿ywa
dyskusja. Du¿e wra¿enie na goœciach zrobi³a wizyta w muzeum.
Zachwyci³o ich bogactwo zbiorów i to, ¿e ma³e miasto ma tak
wspania³e muzeum.
Zamiast wieczornej kolacji urz¹dziliœmy grill-party, podczas którego
przy akompaniamencie akordeonu œpiewaliœmy wspólnie polskie 
i niemieckie pieœni biesiadne. Mi³¹ niespodziankê sprawili nam goœcie,
którzy zaœpiewali dla nas po polsku, jedn¹ z popularnych piosenek
ludowych - bardzo poprawnie jêzykowo odœpiewali „Mia³a baba
koguta...” - brawo!

W pi¹tek wyjazd do Boles³awca i zwiedzanie manufaktury ceramiki
boles³awieckiej. Po przeœledzeniu procesu produkcji, wizyta w fabrycznym 

sklepie, gdzie goœcie zakupili pami¹tki. Spacer po boles³awieckim
rynku, pomnik Kutuzowa, to mi³e wra¿enia z pobytu w mieœcie nad
Bobrem. Po obiedzie udaliœmy siê do Jadwisina na kawê, któr¹
zasponsorowa³ nam pan Jan Wengrzyn.

Sobota, to wyjazd nad Kolorowe Jeziorka w Rudawy Janowickie.
Wra¿enia niezapomniane: kolorowa woda w jeziorkach, wêdrówka po
³agodnych “górkach”, piêkna s³oneczna pogoda; potem domowy
chleb z domowym smalcem i kiszone ogórki. Có¿ wiêcej trzeba do
szczêœcia?
Po powrocie do Chojnowa krótki odpoczynek. Wieczorem zebraliœmy
siê wszyscy na uroczystym wieczorku po¿egnalnym w Piotrowicach.
Przy dobrej muzyce bawiliœmy siê do pó³nocy.

W niedzielê wspólne zdjêcie przed Urzêdem Miejskim, po¿egnanie 
i odjazd do Egelsbach. Przed wyjazdem nasi goœcie kolejny raz nas zaskoczyli:
nauczyli siê po polsku piosenki “Up³ywa szybko ¿ycie...”. Zaœpiewaliœmy
j¹ oczywiœcie razem. Na tym polega partnerstwo: wiele rzeczy powinno
siê robiæ wspólnie. Wtedy nawzajem siê poznajemy, budujemy zaufanie
i szacunek. Przecie¿ i my i oni jesteœmy Europejczykami!
W przysz³ym roku mieszkañcy Chojnowa bêd¹ goœciæ w Egelsbach.
Zatem - do mi³ego zobaczenia!

Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich dziêkuje
panom - Andrzejowi Kupczykowi i Bogdanowi Styrkowcowi za
podarowane pieczywo.

Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³
Miast Partnerskich

Do zobaczenia…
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Kwiatowe œwiêto
Kwiaty na straganach, kwiaty na obrazach, kwiaty w donicach, we w³osach
- ¿ywe, papierowe, woskowe… Œwiêto kwiatów - pierwsza impreza
tego rodzaju w Chojnowie by³a kolorowa i ró¿norodna, ale w tle pochmurna
i deszczowa.
Przeniesiona w³aœnie ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne
z 1 czerwca na 9 czerwca, niewiele zyska³a. S³oñce jakby bawi³o siê z orga-
nizatorami i o ile œwieci³o do po³udnia, to im bardzie zbli¿a³a siê godzina
otwarcia imprezy, tym aura by³a bardziej humorzasta i chmurzasta.
Nikt jednak nie chcia³ kolejny raz odwo³ywaæ kwiatowego œwiêta i tak
w deszczu (mniej lub bardziej rzêsistym), w towarzystwie chmur (mniej
lub bardziej ciemnych) w centrum miasta stanê³y stragany i scena dla artystów.
Mimo niezbyt festynowej pogody, mieszkañcy pojawili siê w Rynku.
Czêœæ z nich, zw³aszcza dzieci, chêtnie wziê³y udzia³ w przygotowanych
konkursach - w rzucie ziemniakiem do celu, rysowaniu kwiecistych
obrazów, nie brakowa³o te¿ chêtnych do malowania twarzy. 
Kilka ukwieconych straganów oferowa³o towar w du¿ej mierze powi¹zany
tematycznie z nazw¹ imprezy. By³y zatem sadzonki ¿ywych kwiatów,
ksi¹¿ki o kwiatach, piêkne obrazy z kwiatami, œwiece kwiatowe, ozdoby
kwiatowe. Niezwykle widowiskowo wypad³ pokaz efektów warsztatów
prowadzonych przez Karolinê Rosock¹. Uczestnicy zajêæ tworzenia
ekologicznych kostiumów zaprezentowali fantazyjne stroje tworz¹c 
w Rynku niewielki performens. 
W imprezê wpisano kolejn¹ edycjê Bambiniady czyli Przegl¹d Piosenki
Przedszkolnej. Oba chojnowskie przedszkola odœpiewa³y kilka utworów,
a mali wykonawcy z wielkim przejêciem prezentowali swoje wokalne talenty.
Po nich na scenie mia³ swój koncert Rewol-wer z utworami z lat 60. Muzyka
klimatyczna, kultowa i pewnie gdyby nie deszcz, s³uchaczy by³oby
wiêcej. Có¿, mamy nadziejê, ¿e kolejne planowane na ten rok plenerowe
imprezy nie bêd¹ ju¿ odstraszaæ aur¹ i chojnowianie bêd¹ mieli jeszcze
okazjê pobiesiadowaæ.

eg



Ponad 600. tancerzy w ró¿nym wieku, trzy
kategorie stylistyczne i kilkadziesi¹t uk³adów
choreograficznych - tak krótko podsumowaæ
mo¿na XIV edycjê popularnej imprezy tanecz-
nej, od dwóch lat ogólnopolskiej - Turniej
Zespo³ów Tanecznych Stonoga, który odby³
siê 8 czerwca.
Na moksirowskiej scenie, przez kilka godzin,
uczestnicy, publicznoœæ i jury ogl¹dali dynamicz-
ne, przemyœlane, barwne uk³ady prezentowane 
w kategoriach disco, street dance i freestyle. 
Profesjonalne jury - Ma³gorzata Rostkowska,
Natalia Pinach i Pawe³ Klimek, og³asza³o
wyniki po ka¿dej kategorii. Kilkugodzinna
praca - przegl¹d zespo³ów i ustalanie werdyk-
tów - z pewnoœci¹ by³a wyczerpuj¹ca, ale 
i przyjemna. Zespo³y bowiem do amatorskich
nie nale¿¹ i by³o na co popatrzeæ. 
Poziom prezentacji na chojnowskiej Stonodze
ka¿dego roku podnosi siê, a wykonawcy i ich
opiekunowie przeœcigaj¹ siê w pomys³ach na
choreografiê i kostiumy. Nie dziwi zatem fakt,
¿e taneczne widowisko przyci¹ga coraz wiêksze
grono zainteresowanych. W tym roku mieliœmy
goœci m.in. z Wroc³awia, Wa³brzycha, Nowej

Soli, Zielonej Góry, Legnicy, Lubina, Przem-
kowa, Boles³awca.
Chojnowskie grupy, jak zawsze nie zawiod³y
i wzbogaci³y swoje zbiory o kolejne cenne trofea.

eg
Disco do 11 lat
I miejsce - MA£Y KARAMBOL Chojnów, 
II miejsce - MA£Y BROOKLYN Chojnów, 
III miejsce - GAMIX III Nowa Sól. 
Disco 12 -15 lat
I miejsce - KARAMBOL II Chojnów, 
II miejsce - BROOKLYN Chojnów.
Disco pow.15 lat
I miejsce - BROOKLYN Chojnów. 

Street Dance do 11 lat
I miejsce - CANONKI, 
II miejsce - MA£Y BROOKLYN,
III miejsce - BEZ KITU, 
III miejsce - CHILLINKI, 
wyró¿nienie. DOMINIKA PAW£OWSKA
(MA£Y BROOKLYN). 
Street Dance 12 - 15 lat
I miejsce - KEREPOK,
II miejsce - DA URBAN KIDS, 

II miejsce - GIGABAJTY, 
III miejsce - GAMIX I, 
III miejsce - CANON-SK£AD. 
Street Dance pow. 15 lat
I miejsce - FUEGO, 
II miejsce - DA GIRLZ, 
II miejsce - ESCAPE, 
III miejsce - PROFESSIONAL SUPPORT, 
III miejsce - CROSS SQUAD, 
wyr. DAWID MYKIETYSZYN (FUEGO). 

Freestyle do 11 lat
I miejsce - DRAFT, 
II miejsce - URWISY, 
III miejsce - J&D II. 
Freestyle 12 - 15 lat
I miejsce - REWERS,
II miejsce - ETIUDA, III miejsce - CREATIVE, 
wyr. Julia Babijczuk ( ETIUDA).
Freestyle pow. 15 lat
I miejsce - RED, 
II miejsce - MODUS, 
III miejsce - KARAMBOL, 
wyró¿nienie - ARABESKA.

fot. eg, sh
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Czternasta  Stonoga
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11czerwca odby³a siê ju¿ trzecia edycja Festiwalu Karaoke dla
Osób Niepe³nosprawnych. Spotkanie zgromadzi³o ok 150 osób

w tym placówki z Legnicy, Z³otoryi, Boles³awca, Jawora i Chojnowa.
Goœciliœmy podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz
Œrodowiskowych Domów Samopomocy. Udzia³ wziê³o 24 artystów
wystêpuj¹cych jako soliœci, duety lub tria. Uczestnicy mieli za zadanie
wylosowaæ dla siebie utwór do wykonania na ¿ywo. Mimo, ¿e utwory
by³y znane ju¿ wczeœniej jednak losowanie powoduje ekscytacjê 
i niepewnoœæ. Choæ piosenki by³y trudne jednak artyœci œwietnie sobie po-
radzili. Czêsto do³¹czali choreografiê lub rekwizyty co uœwietnia³o wystêpy. 
Zmagania ocenia³o jury w sk³adzie: p. Zenon Chmielewski, 
p. El¿bieta Iwanicka, p. Honorata Tajchman-Rêkoœ, p. Tomasz Susmêd
oraz p. Dariusz Wo³oszyn.

Jury wy³oni³o nastêpuj¹cych zwyciêzców:

Grand Prix
Bogdan Zakrzewski - Œrodowiskowy Dom Samopomocy z Chojnowa 
„Bohema” - Wilki
I miejsce
Adam Leniard - ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy ze Z³otoryi 
„Ch³opaki nie p³acz¹” - T. Love
II miejsce
Julita Koblañska i Ewa Hen - z Warsztatu Terapii Zajêciowej
„Jutrzenka” z Legnicy - „Jest ju¿ ciemno” - Feel
III miejsce 
Paulina Rudyk, Andrzej Wróbel, Agata Rapa - Warsztat Terapii
Zajêciowej z Boles³awca „ Facet to œwinia” - Big Cyc
Wyró¿nienia: 
Malwina Terlecka, Przemys³aw Wa³êsa, S³awomir Obaczyñski -
Warsztat Terapii Zajêciowej z Jawora - „Bohema” - Wilki
Teresa Wróblewska - Œrodowiskowy Dom Samopomocy „Lilia” z Chojnowa 
„Niech mówi¹, ¿e...” - Piotr Rubik
Agnieszka Bieniek, Józef Tomiak - Warsztat Terapii Zajêciowej 
z Chojnowa - „Narcyz” - £zy
Martyna Hojczyk, Eryk Ziembikiewicz - „Szklana Pogoda” - Lombard

Podczas Festiwalu nieodzowna by³a pomoc wolontariuszy z Gimna-
zjum nr 1 w Chojnowie pod opiek¹ P. Darka Wo³oszyna oraz wystêpy
artystów z Gimnazjum zw³aszcza Danusi Leonhardt i Marcina
Sobczaka oraz Alicji Ob³ój z Krzywej. Dziêki du¿ej liczbie chêtnej do
pomocy m³odzie¿y ka¿da placówka mia³a swego opiekuna, dbali oni
o goœci, a tak¿e o atmosferê na sali. Bardzo dziêkujemy za cudn¹ m³odzie¿.
Dziêkujemy tak¿e ludziom, bez których nie dosz³oby do spotkania 
a mianowicie sponsorom. Dziêki ich hojnoœci dobrym sercom 
i wra¿liwoœci mogliœmy zrealizowaæ tegoroczn¹ edycjê Festiwalu oraz
wygranych obdarowaæ ciekawymi nagrodami rzeczowymi. 

Dziêkujemy sponsorom, wœród których znaleŸli siê: 

Starostwo Powiatowe z Legnicy, Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Rada Miejska Chojnowa, Tadeusz Styga
Eksport-Import Auto-Handel Go³aczów, Pawe³ & Ryszard Pacu³a,
Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska BHPE S.C. w Chojnowie,
Ma³gorzata Postrzech - SONAC Osetnica Sp. z o.o, Charlotte Berezowska,
Kamila Nieci¹g - Dolzamet Fabryka £añcuchów Sp. z o.o. w Chojnowie,
Sajnóg Ma³gorzata i Andrzej, Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe
Dystrybucja Dodatków Krawieckich w Chojnowie, Eugeniusz
Fedczyszyn, Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Chojnowie,
Daniel Wolski - Kopalnia Kruszyw Rokitki Sp. z o.o., Oleœ Robert
PHU „Claudia”, Bernadetta Pacholczyk PHU „Beta” Jawor, Grzegorz
Dzia³o, PHU DRE-CAR, Krzysztof Wo³oszyn „Auchan” Racibórz,
S³awomir Laskowski, Sklep „Mega” w Chojnowie, Dorota i Roman
Sadlak, Ryszard Tabor - Cukiernia „Balinka” Jawor, Patronat medialny
www.chojnow.pl oraz liczni anonimowi sponsorzy.

opr Alina W.

Trzecie karaoke
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Rok 2013 zosta³ og³oszony rokiem Juliana
Tuwima, znanego i lubianego poety dla dzieci
- dlatego w repertuarze dwudziestego ju¿
Pasowania na Czytelnika, które odby³o siê 
5 czerwca, nie mog³o zabrakn¹æ jego wierszy.
Pomog³y nam w tym Panie Bo¿ena Szarek 
i Dorota Chopkowicz, które wraz z uczennicami
ze œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 4, przy-
gotowa³y ciekaw¹ i weso³¹ inscenizacjê 
„W Tuwimowie”. Po tym przedstawieniu roz-
poczynaj¹cym nasz¹ uroczystoœæ, na scenie
zaprezentowa³y siê œpiewaj¹ce i roztañczone
grupy przedszkolaków. Towarzyszyli im
bohaterowie z wierszy poety, w które wcielili
siê pracownicy naszej biblioteki. Tradycyjnie
po pasowaniu, dzieci otrzyma³y pami¹tkowe
ksi¹¿ki z dyplomami.
A teraz trochê historii. Przysposobienie czy-
telnicze dla przedszkolaków rozpoczêliœmy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie
w 1993 roku i do dziœ je realizujemy. Na nasz
cykl lekcji bibliotecznych przychodz¹ corocznie
dzieci z klas zerowych z wszystkich choj-
nowskich przedszkoli. Podczas tych spotkañ
zapoznaj¹ siê one z ró¿nymi informacjami,
np. jak nazywa siê miejsce, w którym mieszka
ksi¹¿ka, do czego s³u¿y spis treœci, czego
mo¿emy siê dowiedzieæ z karty tytu³owej, jak
zbudowana jest ksi¹¿ka oraz jak nale¿y j¹
szanowaæ. Przez te dwadzieœcia lat z wielk¹
przyjemnoœci¹, ale i wzruszeniem, pasowa³yœmy
ponad 3700 przedszkolaków. Na naszych
uroczystoœciach œpiewa³yœmy wspólnie 
z uczestnikami wiele piosenek o ksi¹¿kach,

panie nauczycielki przygotowywa³y z dzieæmi
przepiêkne wystêpy artystyczne. Przez te
wszystkie lata zmienia³yœmy ró¿ne elementy
dekoracji sceny. Od 2005 roku zaczêliœmy siê
przebieraæ za ró¿nych bohaterów bajkowych,
co do dziœ sprawia nam du¿o radoœci.
Ta nasza niezwyk³a, wspólna biblioteczna
podró¿ z przedszkolakami nie by³aby mo¿liwa
bez zaanga¿owania wielu osób. Szczególne
podziêkowania skierowaliœmy do Burmistrza
Pana Jana Serkiesa, Wójta Pana Mieczys³awa
Kasprzaka i Rady Miejskiej Chojnowa - dziê-
kuj¹c nie tylko za wsparcie finansowe, ale
równie¿ za ¿yczliwoœæ, uœmiech i dobre s³owo.
Serdecznie podziêkowaliœmy równie¿
Paniom i Panom:
Miejska Biblioteka Publiczna: Renata Krzywda,
Ma³gorzata Krzywda, Adela £ukaszewska.
Przedszkole nr 1: Gra¿yna Babiarz-dyrektor,
Irena Butyñska, Marzena Ga³as, Gra¿yna
Ga³wa, Beata Kanabrocka, Iwona Kruk, Barbara
Majoch, El¿bieta Marczak, Beata Mazur,
Beata Mroziñska, Iwona Parzonka, Dorota
Pisarska, Beata Tymiñska-Kaczmarek
Przedszkole nr 3: Iwona Faluta-Borys -dyrektor,
Jolanta Adamek, Urszula Czaplij, Anna
Czatrowska, El¿bieta Ferenc, Renata Frymus,
Ewa Jankiewicz, Lucyna Hamala-Jamry, Ewa
Jedynak, Ewa Ka³u¿na, Halina Salachna.
Przedszkole Sióstr S³u¿ebniczek: Agnieszka
Mêdlewicz-dyrektor, Marzena W³odarczak.
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:
Stanis³aw Horodecki - dyrektor, Jerzy Krakowski,
Miros³aw Pod³aszczyk, Adrian Wdowiñski.

Œwietlica SP4: Dorota Chopkowicz, Ma³gorzata
Mormul, Ma³gorzata Horodecka, Bo¿ena Szarek.
Urz¹d Miejski: Barbara Mras, Maria Zawiœlañska.
oraz: Janina Aleksander, Zofia Maækowiak,
Andrzej Bobik, Zbigniew Niwiñski. 
Jubileuszowe spotkanie zakoñczy³o siê nie-
spodziank¹. Pracownicy biblioteki zarecytowali
wspólnie wiersz, dedykuj¹c go wszystkim
dzieciom pasowanym na czytelnika w ci¹gu
tych dwudziestu lat. A oto ten wiersz z ksi¹¿ki
„Jaœ Czytalski w bibliotece” napisanej przez
Antoniego Cieszydruka Oczko.

¯e pisanie ksiêgi tworzy
a czytanie te¿ nie gorzej:
wszak kto czyta na potêgê,
sam przepiêkn¹ tworzy ksiêgê!

I ta ksiêga jest prawdziwa,
z krwi i koœci - ksiêga ¿ywa!
Ksiêgi tej najlepsza cecha,
¿e potrafi siê uœmiechaæ.

Czasem siê zaleje ³zami,
lecz siê wcale nie poplami,
tylko w³aœnie plamy zmyje
i radoœnie dalej ¿yje.

Mówiæ m¹drze te¿ potrafi,
nie wymaga ortografii,
ma na ogó³ wiele tomów
i mieszka we w³asnym domu!

To jest ksiêga znakomita
- taka, co siê sama pisze
i od razu sama czyta
na g³os, a czêœciej - na ciszê.

Czy pracuje, czy ju¿ ziewa
- ci¹gle czyta i dojrzewa.
Nawet gdy ju¿ spaæ wypada,
ona - snami w sobie gada.

Gdy naprawdê jesteœ dobra
i naprawdê jesteœ mi³y,
to przeczytasz: jestem dobra
jestem mi³y - nie ma si³y!

Do tej ksiêgi jest przys³owie,
myœl - zak³adka wyœmienita,
¿e: co tylko piszesz w sobie,
zaraz w sobie to przeczytasz!

Nie ma miejsca tu niestety
i - rzecz jasna - nie jest ³atwo
powyliczaæ Twe zalety,
gdy wo³aj¹: gasiæ œwiat³o!

Kto ten tytu³ ju¿ posiada,
niech¿e wszystkim rozpowiada,
¿e pisanie i czytanie
to Cz³owieka - budowanie!

oprac.   Marzena Luty

„Wszak kto czyta na potêgê, sam przepiêkn¹ tworzy ksiêgê!”

20 lat Pasowania na Czytelnika
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Festyn Rodzinny

Festyn Rodzinny z okazji 60-tych urodzin
naszego przedszkola ju¿ za nami! Dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu Rady Ro-
dziców, rodziców dzieci uczêszczaj¹cych
do przedszkola, wszystkich pracowników
oraz wielu ludzi dobrej woli uda³o nam siê
zorganizowaæ wspania³¹ imprezê dla miesz-
kañców Chojnowa. Uczestników festynu
bawi³a firma Wertini, specjalizuj¹ca siê 
w organizowaniu imprez dla dzieci. Z Myszk¹
Miki i Lwem Alexem bawili siê mali i nieco
wiêksi - by³y konkurencje sportowe, zabawy
ruchowe i taneczne, malowanie twarzy,

bañki mydlane, dymy, zje¿d¿alnia gigant.
Mo¿na by³o równie¿ kupiæ arcydzie³a
naszych przedszkolaków, wzi¹æ udzia³ 
w grach zrêcznoœciowych z nagrodami 
i odpocz¹æ przy aromatycznej kawie,
pysznym cieœcie i wielu innych smako-
³ykach. Na zakoñczenie festynu odby³o siê
losowanie atrakcyjnych niespodzianek
ufundowanych przez naszych sponsorów
oraz licytacja skórzanej pi³ki z autografa-
mi wszystkich zawodników z pierwszego
sk³adu „Zag³êbia Lubin”. Imprezê uœwiet-
ni³ wystêp zespo³u VIPER. Mamy nadziejê,
¿e rodzinny festyn na sta³e wpisze siê 
w kalendarz naszych lokalnych imprez.

„Jedynie prawdziwy cz³owiek 
zauwa¿y potrzeby innego cz³owieka.
Jedynie cz³owiek wielkiego serca
wyci¹gnie doñ pomocn¹ d³oñ.”

Pragniemy gor¹co podziêkowaæ darczyñ-
com i ludziom dobrej woli, którzy przy-
czynili siê do organizacji festynu: Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Kancelaria Nota-
rialna E. A. Wilowska, PHU „Klaudia”,
„Kraskór” PPHU Krauzowicz, „Domex”
wszystkich. Cichoñski, „Netto”, „Polomar-
ket”, Kantor - M. Zwierzyñski, „Eko”,
„Magnum” Lubin, „Play” Dziobak, Pie-kar-
nia „Kupczyk”, Piekarnia „Kryszczuk”,
Ferma Drobiu „£awnik”, KGHM
Zag³êbie Lubin S.A., „OVB” Chojnów,
„CCC” Polkowice, Samsung, Przed-

siêbiorstwo Wielobran¿owe „Solo” -
Z³otoryja B. Æmikiewicz, „Anmar” FU -
A. Ubych, Pizzeria „Piccolo Mondo” -
Chojnów, Pañstwo Chorap - „Golden”,
Salon Fryzjerski ELITS - A. Metanowska,
Bank BE¯ - Legnica, M. Antos - Transport
Ciê¿arowy, „Dobry Kolor” Z. M¹cz-
niewska, Intermarche - Chojnów, Igloo
Renoma - Legnica, Pizzeria „Prowincja”,
J. Macowicz, W. Szyde³ko, M. B¹k, 
A. Czarny, M. Zdanek, M. Zdanek, E. Graban,
E. Martynik, R. Bobiowska, M. Kowalczyk,
M. Retman, M. i P. Barnowscy, Portal
Informacyjny Miasta i Gminy Choj-
now.pl oraz wszystkim innym bezimien-
nym ofiarodawcom. 

Jesteœmy wdziêczni za okazan¹ 
nam ¿yczliwoœæ, pomoc i wsparcie. 

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr1?

8 czerwca odby³ siê w naszym przedszkolnym ogro-
dzie Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radê
Rodziców. Mimo niesprzyjaj¹cej aury, frekwencja
dopisa³a. Zabawa by³a wyœmienita. Odby³o siê wiele
ciekawych konkursów dla dzieci i doros³ych. Impreza
obfitowa³a w popisy wokalne i taneczne naszych
milusiñskich, których buzie przyozdobione by³y
artystycznymi makija¿ami. Dzieci chêtnie uczest-
niczy³y wraz ze swoimi rodzicami w ró¿nych kon-
kurencjach sportowo-sprawnoœciowych. Organizatorzy
zaspokajali apetyty goœci serwuj¹c za drobn¹ op³at¹
kie³baski i pyszne ciasteczka, a tak¿e zimne i gor¹ce
napoje. Atrakcj¹ festynu by³a loteria fantowa, w której
ka¿dy by³ wygranym. 

Jolanta Adamek 

Festyn Rodzinny 
w Przedszkolu Miejskim nr 3

Podziêkowanie

Rada Rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 3 
w Chojnowie pragnie wyraziæ gor¹ce podziêkowania
dla wszystkich sponsorów za bezcenne wsparcie,
oraz dla rodziców, którzy pomagali w organizacji
Rodzinnego Turnieju Sportowego. Dziêkujemy
wszystkim Pañstwu za wszelk¹ okazan¹ pomoc
du¿¹ i t¹ najmniejsz¹ oraz gotowoœæ jej niesienia.
Sponsorzy: Firma CCC, Schiever Polska Krzysztof
Wo³oszyn, Piekarnia Bodek - Jerzmanowice, Pan Jerzy
M¹czniewski, Hurt - Detal s.c. Zofia i Roman
M¹czniewscy, PHU Jan Wêgrzyn, Przeds. Wielo-
bran¿owe “Bartek” B. Wróblewski, Gospodarstwo
Rolne Taty, Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, Pie-
karnia Kryszczuk, Piekarnia Kupczyk, Urz¹d Miejski
w Chojnowie, Mawi - Paintball Magdalena Budz,
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, PZU, FHU
“Krzyœ”, Impel-Perfekta.
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7czerwca w bibliotece Szko³y
Podstawowej nr 4 odby³ siê
konkurs pt. „Z jakiej bajki

jest ta postaæ?” przeprowadzony
przez cz³onków Ko³a Przyjació³
Biblioteki i ich opiekuna p. E. Ru-
sieck¹. Impreza by³a podsumowa-
niem ca³orocznej pracy zwi¹zanej
z rozpowszechnianiem czytelnictwa
przez bibliotekê szkoln¹. Imprezê
prowadzili: Miko³aj Ry¿ewski
przebrany za postaæ diab³a z „Pana
Twardowskiego i Wiktor Ziembo-
wicz w stroju króla z ksi¹¿ki „Król
Maciuœ Pierwszy”. 
Na pocz¹tku wytypowano 3 dru-
¿yny po 3 osoby z klas I, II i III.
Klasy pierwsze - krasnale, klasy
drugie - misie, a klasy trzecie to
czarodzieje. Pierwsze zadanie pole-
ga³o na odgadywaniu przez dru¿yny
wylosowanych przez przewodni-
cz¹cych zagadek. Zadanie drugie
to odgadywanie tytu³ów ksi¹¿ek
na podstawie ilustracji. „Bajkowe
puzzle” to zadanie trzecie, polega³o
na u³o¿eniu obrazka, podanie tytu³u
i autora ksi¹¿ki. Nastêpne zadanie
to „Czarodziejski worek”. Prowa-
dz¹cy wypowiada³ wyliczankê, 
a wybrany uczeñ siêga³ rêk¹ do wor-
ka po rekwizyt z bajki. Nie zabrak³o
s³uchania fragmentów bajek przez
lektorów, a tak¿e krótkiego testu
wyboru. Zespo³y bior¹ce udzia³
w konkursie otrzyma³y s³odki upomi-
nek od bibliotekarki p. E. Rusieckiej. 

Ostatni etap imprezy polega³ na
wybraniu naj³adniejszego stroju
postaci bajkowej. Komisja w sk³adzie
p. B. Szarek, p. G. Mazur i p. M. Pura
mia³y trudne zadanie, poniewa¿
ka¿de dziecko by³o ciekawie prze-
brane. Zwyciêzcom nagrody wrê-
czy³a wicedyrektor szko³y p. B. Miler
-Kornicka.

Wyniki konkursu 
na naj³adniejszy strój bajowy 

Klasy I
I miejsce - Jesica Kulik 
II miejsce - Pawe³ Wawroniak  
III miejsce - Wiktor Ligas 

Klasy II
I miejsce Magdalena Zió³kowska
II miejsce Oskar Dwojak
III Katarzyna Soboñ

Klasy III 
I miejsce Agnieszka Wawroniak
II miejsce Katarzyna Grudzieñ
III miejsce Maria Malinowska 

7czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie
odby³o siê otwarcie wystawy fotograficznej pt. “Œwiat przez
pryzmat ekologii”. 

Organizatorami wystawy by³y Anna Szprycha i Justyna Mazurkiewicz,
uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika 
w Chojnowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego
Zespo³u Szkó³ “Wsparcie”.

W trakcie uroczystoœci uczennice przedstawi³y przygotowan¹ przez
siebie prezentacjê multimedialn¹ na temat zanieczyszczeñ œrodowiska,
energii wiatru, ekologii i sozologii. Zaprezentowa³y tak¿e ciekawostki
ze œwiata przyrody, które dotyczy³y zrobionych przez nie zdjêæ.
Bli¿ej ukaza³y swoj¹ dzia³alnoœæ na rzecz ochrony œrodowiska oraz
aktywnoœæ w projekcie Comenius. Opowiedzia³y o swojej wizycie
w Hiszpanii. Zapozna³y tak¿e uczestników wystawy ze swoimi
planami wyjazdu do Portugalii, która jest kolejnym krajem odwiedza-
nym w ramach projektu. Dziewczêta aktywnie poszukuj¹ fundatora,
który zasponsorowa³by im bilety lotnicze. Dziêki temu wyjazdowi
uczennice bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ pog³êbienia wiedzy na temat
ekologii, ochrony œrodowiska i energii wiatru. 

Otwarcie wystawy zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ m.in. Burmistrz Miasta
Chojnowa pan Jan Serkies, Starosta Legnicki pan Jaros³aw Humenny,
dyrektor Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych pani El¿bieta
Iwanicka, dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³ pan Mariusz
Kowalczyk, wicedyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³ pani Ewa
Humenna, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
pani Barbara Landzberg, a tak¿e pozostali pracownicy biblioteki,
nauczyciele chojnowskich szkó³, uczniowie i rodzice.

Po prezentacji uczennice zaprosi³y goœci na s³odki poczêstunek, 
a tak¿e do rozmów i ponownego obejrzenia wystawy fotograficznej. 

Ca³a uroczystoœæ by³a wydarzeniem ciekawym, które przebiega³o
w mi³ej i ¿yczliwej atmosferze. Zapraszamy do obejrzenia wystawy.
Naprawdê warto! lo

Z jakiej bajki ta postaæ? Œwiat przez pryzmat ekologii
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Ostatni raz o firmie Höcker pisaliœmy w 2008 roku, kiedy przed-
siêbiorstwo obchodzi³o swój jubileusz 15.lecia. W tym roku przed-
siêbiorstwo œwiêtowa³o 20.lecie. Obchody mia³y dwie ods³ony.
Jeszcze w kwietniu zak³ad - teren, budynki, maszyny - poœwiêci³ 
ks. Marek Osmulski. Kilka tygodni póŸniej, w domu Schrama odby³a

siê oficjalna czêœæ uroczystoœci. Wœród uczestników by³ za³o¿yciel
firmy, bêd¹cy ju¿ na emeryturze Burkhard Höcker wraz z ma³¿onk¹,
obecni w³aœciciele firmy - Benjamin Höcker z ¿on¹ i Isabell Höcker 
z mê¿em, dyrektor generalny Lucas Knol z ma³¿onk¹ oraz wszyscy
pracownicy z osobami towarzysz¹cymi. Ponadto zaproszeni byli
w³aœciciele i delegaci przedsiêbiorstw oraz osoby, które bardzo blisko
wspó³pracuj¹ z firm¹ oraz byli pracownicy. Uroczystoœæ mia³a charakter
rodzinny, nie oby³o siê bez podziêkowañ, gratulacji i ¿yczeñ pomyœl-
nego rozwoju firmy, dalszej owocnej wspó³pracy i oczywiœcie kolej-
nych jubileuszy. 
Uroczystoœæ przebieg³a w mi³ej atmosferze. Po czêœci oficjalnej, natu-
ralnie nast¹pi³a czêœæ biesiadna. Ostatni goœcie wyszli z uroczystoœci 
o 6 rano, co mo¿e œwiadczyæ tylko o udanej imprezie. 

*******

20 lat temu by³o skromnie - 10 pracowników, niewielki asortyment,
niezbyt nowoczesny park maszynowy. Szybko jednak firma zaczê³a
siê rozwijaæ, poszerzaæ ofertê, zatrudniaæ nowych pracowników,
inwestowaæ w nowoczesne urz¹dzenia. Ju¿ po kilku latach firma 
z Chojnowa, która jest jedn¹ z filii niemieckiego przedsiêbiorstwa,
sta³a siê znacz¹c¹ nie tylko w kraju, ale i za granic¹. 
Höcker Spó³ka z o.o. wytwarza wysoko wartoœciowe produkty ze stali
nierdzewnej wykorzystywane w przemyœle spo¿ywczym. Oferta obej-
muje ponad 1000 produktów. Sprzedaj¹ na ca³ym œwiecie, obs³uguj¹ 

najwiêksze firmy przemys³u miêsnego, przetwórstwa rybnego i mleczarskiego,
przetwórstwa warzyw i owoców. 
Stawiaj¹ na jakoœæ. Wykwalifikowana, wci¹¿ poszerzaj¹ca swoj¹ wiedzê
kadra, jest otwarta na kontrahentów z ca³ego œwiata. Barier¹ nie jest
nawet jêzyk - porozumieæ siê tu mo¿na bowiem w piêciu jêzykach. 
Jakoœæ produktów podnosi w pe³ni zautomatyzowana i skomputery-
zowana linia produkcyjna, nowoczesna technologia i przemyœlane
zarz¹dzanie.

Gratulujemy jubileuszu i ¿yczymy kolejnych okr¹g³ych rocznic. 
eg

Zanami kolejny wieczorek muzyczny 
w „Jubilatce”. Tym razem by³o to 

o tyle istotne wydarzenie, ¿e w menu
pojawi³y siê dwie nowe pozycje - przedstawi-
ciele Moksirowskiej Sceny Muzycznej: Repu-
tacja i Polish Fiction (P.F). Tego pierwszego
zespo³u nie trzeba przedstawiaæ, natomiast w
drugim przypadku, przypomnienie jest
wskazane.
P.F. prezentuje granie zaliczane do rocka
alternatywnego. W tym roku, nast¹pi³a reakty-

wacja po czterech latach. Zespó³ w „Jubi-
latce” zaprezentowa³ ca³kiem nowe kawa³ki.
Stylistycznie P.F. zbli¿y³a siê do grupy THE
BILL. Taki mezalians dwóch ró¿nych
zespo³ów, da³ przepyszny cocktail rocka.
Reputacja w swych republikañskich przebo-
jach, te¿ nie pozosta³a d³u¿na. Na koniec
imprezy, zaserwowa³a porcje s³owiañskiego
punkrocka. Dawno tak nie grano w choj-
nowskiej kawiarni: szybko i z przytupem.
Wydaje siê, ¿e w muzycznej karcie dañ, dwie 

ciekawe i smaczne strawy jakimi s¹ niew¹tpli-
wie, dwie chojnowskie kapele, zagoszcz¹ tam
na d³u¿ej.

pm

20 lat Höckera

Coctaile rocka
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W zwi¹zku z zapytaniami ze strony w³aœcicieli
nieruchomoœci odnoœnie ustalonych w gminach
zasad segregowania odpadów komunalnych
uprzejmie informujemy, ¿e w ustawie o odpa-
dach zdefiniowane zosta³o selektywne zbie-
ranie jako zbieranie, w ramach którego dany
strumieñ odpadów, w celu u³atwienia specy-
ficznego przetwarzania, obejmuje odpady
charakteryzuj¹ce siê takimi samymi w³aœci-
woœciami i takimi samymi cechami.
G³ówne cele ustawy o utrzymaniu czystoœci 
i porz¹dku w gminach to przede wszystkim
upowszechnienie prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych „u Ÿród³a”,
zmniejszenie iloœci sk³adowanych odpadów
komunalnych poprzez m.in. zapewnienie
powstania odpowiednich instalacji do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych. Pe³na i prawid³owa realizacja celów
ustawy mo¿e zapewniæ wype³nienie obowi¹z-
ków wynikaj¹cych z dyrektyw unijnych, czyli

stworzenie do 2015 roku rynku selektywnego
zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest
zobowi¹zana do osi¹gniêcia we wskazanym
terminie odpowiednich poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji kierowanych do sk³adowania
(do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie wiêcej ni¿
50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie wiêcej
ni¿ 35%), a tak¿e poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego u¿ycia oraz
odzysku innymi metodami papieru, metali,
tworzyw sztucznych, szk³a (do dnia 31 grud-
nia 2020 r. - 50%), a tak¿e innych ni¿ nie-
bezpieczne odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. - 70%).
W zwi¹zku z powy¿szym regulaminy utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy
powinny swoimi zapisami zachêcaæ i zapew-
niaæ osi¹gniêcie ww. celów. Gminy powinny
zapewniæ pozyskanie surowców o jak najlep-
szej jakoœci, ale bez nadmiernych obci¹¿eñ

dla mieszkañców i œrodowiska (np. zu¿ycie
wody do mycia okreœlonych rodzajów odpa-
dów). Dlatego te¿ nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
brak jest technologicznego uzasadnienia wpro-
wadzania dodatkowych wymagañ dla miesz-
kañców dotycz¹cych np. mycia odpadów opako-
waniowych przed ich umieszczeniem w pojem-
nikach, szczególnie w sytuacji, gdy takie
wymagania nie s¹ stawiane przez podmioty
przetwarzaj¹ce odpady.
Ponadto w ramach u³atwienia pozbywania
siê przez mieszkañców odpadów, spó³dziel-
nie i wspólnoty mog¹ wykorzystaæ zsypy do
zorganizowania odbierania odpadów komu-
nalnych. Wówczas mo¿liwe jest podjêcie decyzji
o wrzucaniu do zsypów np. odpadów zmie-
szanych, natomiast odpady selektywnie zebrane
mieszkañcy znosiliby do odpowiednich pojem-
ników ustawianych dla nich w najbardziej
dogodnych i ogólnie dostêpnych miejscach.

Zasady optymalnej segregacji
Najlepszym sposobem segregowania odpadów
jest odseparowanie w oddzielnych pojem-
nikach nastêpuj¹cych frakcji odpadów:
1. Papier to m.in.:
* opakowania z papieru lub tektury, 
* gazety i czasopisma, 
* katalogi, prospekty, foldery, 
* papier szkolny i biurowy, 
* ksi¹¿ki i zeszyty, 
* torebki papierowe, 
* papier pakowy. 
Nie powinno siê wrzucaæ do papieru:
* papier powlekany foli¹ i kalkê,
* kartony po mleku i napojach,
* pieluchy jednorazowe i podpaski,
* pampersy i podk³adki,
* worki po nawozach, cemencie i innych mate-
ria³ach budowlanych,
* tapety, 
* inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:
* butelki po napojach, 
* opakowania po chemii gospodarczej, kos-
metykach (np. szamponach, proszkach, p³ynach
do mycia naczyñ itp.), 
* opakowania po produktach spo¿ywczych, 
* plastikowe zakrêtki, 
* plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne
folie, 
* plastikowe koszyczki po owocach i innych
produktach,
* styropian,
* puszki po napojach, sokach, 
* puszki z blachy stalowej po ¿ywnoœci
(konserwy), 
* z³om ¿elazny i metale kolorowe, 
* metalowe kapsle z butelek, zakrêtki s³oików
i innych pojemników, 
* folia aluminiowa, 
* kartoniki po mleku i napojach - wielomate-
ria³owe odpady opakowaniowe. 

Nie powinno siê wrzucaæ do tworzyw
sztucznych i metali:
* Strzykawki, wenflony i inne artyku³y medyczne,
* odpady budowlane i rozbiórkowe,
* nie opró¿nione opakowania po lekach i
farbach, lakierach i olejach,
* zu¿yte baterie i akumulatory, 
* zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
* inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca siê zgnieœæ tworzywa sztuczne
przed wrzuceniem do worka.

3. Szk³o opakowaniowe to m.in.:
* butelki i s³oiki szklane po napojach i ¿ywnoœci, 
* butelki po napojach alkoholowych, 
* szklane opakowania po kosmetykach. 
Nie powinno siê wrzucaæ do szk³a:
* szk³o sto³owe - ¿aroodporne,
* ceramika, doniczki,
* znicze z zawartoœci¹ wosku,
* ¿arówki i œwietlówki,
* szk³o kryszta³owe,
* reflektory,
* nie opró¿nione opakowania po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach,
* termometry i strzykawki,
* monitory i lampy telewizyjne, 
* szyby okienne i zbrojone,
* szyby samochodowe,
* lustra i witra¿e,
* fajans i porcelana,
* inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca siê wrzucaæ opakowania opró¿nione
z produktu, bez zakrêtek, staraæ siê nie t³uc szk³a.

4. Odpady „zielone” - roœlinne to m.in.:
* ga³êzie drzew i krzewów, 
* liœcie, kwiaty i skoszona trawa, 
* trociny i kora drzew, 
* owoce, warzywa itp. 
Nie powinno siê wrzucaæ do odpadów
„zielonych” - roœlinnych:
* koœci zwierz¹t,
* miêso i padlina zwierz¹t,

* olej jadalny,
* drewno impregnowane, 
* p³yty wiórowe i MDF,
* leki,
* odchody zwierz¹t,
* popió³ z wêgla kamiennego, 
* inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pozosta³e odpady trafi¹ do pojemnika na
odpady zmieszane - jeœli bêdzie ich mniej
obni¿ymy koszty i przyczynimy siê do
poprawy stanu œrodowiska.
Najmniej preferowanym sposobem selektyw-
nego zbierania m.in. ze wzglêdu na dodatko-
we koszty zwi¹zane z póŸniejszym zagospo-
darowaniem odpadów, jest zbieranie odpadów
komunalnych do dwóch pojemników (podzia³
na odpady tzw. suche i mokre).
Niezwykle istotnym uzupe³nieniem systemu
jest punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, który ma zapewniaæ odbieranie
od mieszkañców odpadów, które s¹ problema-
tyczne i których zbieranie „u Ÿród³a” nie jest
ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.
Odpadami komunalnymi, które mog¹ byæ
przekazywane do punktu s¹:
* odpady poremontowe i budowlane, 
* odpady wielkogabarytowe (tj. meble,
wyposa¿enie wnêtrz, itp.), 
* zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
(pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,
komputery, kalkulatory, itp.), 
* zu¿yte baterie i akumulatory, 
* przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp., 
* opony, 
* odpady niebezpieczne z gospodarstw domo-
wych (pozosta³oœci farb, lakierów, rozpusz-
czalników, kwasów, olejów, p³ynów do
ch³odnic, itp.). 
Ze wzglêdu na warunki lokalne powinno siê
rozwa¿yæ równie¿ inne selektywnie zbierane
rodzaje odpadów np. w sytuacji du¿ej iloœci
powstaj¹cych popio³ów zapewniæ ich selek-
tywne zbieranie od w³aœcicieli nieruchomoœci.

STANOWISKO MINISTERSTWA ŒRODOWISKA W ZWI¥ZKU Z USTALONYMI ZASADAMI SEGREGOWANIA ODPADÓW
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8czerwca zawodnicy UKK „ORIENS MTB ” uczestniczyli 
w II Edycji Czasówki Szybowcowej w Je¿owie Sudeckim - jazda

indywidualna na czas. Na dystansie 3000 m bra³o udzia³ 97 kolarzy. 

W kategorii m³odziczka: Alicja Ga³as zajê³a 3 miejsce, Nikola
Pawlikowska 6, a Aleksandra Baranowska 7. Zawodniczki pokona³y
dystans z przeciêtn¹ prêdkoœci¹ 17,28 km/h. 
W kategorii Junior m³odszy: Przemys³aw Kaczmarek zaj¹³ 12 miejsce
i Karol Rokus 15. Zawodnicy pokonali dystans z przeciêtn¹ prêdkoœ-
ci¹ 22,93 km/h.

***
Dzieñ póŸniej, 9 czerwca, reprezentanci Chojnowa stawali na podium
podczas fina³u wiosennej edycji Dolnoœl¹skiej Miêdzyszkolnej Ligi
Kolarskiej 2013. Podsumowanie kilkutygodniowych kolarskich zma-
gañ odby³o siê w G³ogowie. Zanim jednak og³oszono wyniki woje-
wódzkiego chellengu dzieci i m³odzie¿y, m³odych kolarzy czeka³ ostatni
wyœcig. G³ogowski tor motocrossowy nie nale¿y do tras prostych, ale
chojnowianie poradzili sobie. 
W kategorii szkó³ podstawowych nasze zawodniczki - Hanna
Szewczyk i Hanna Konarzewska z SP3 zajê³y odpowiednio - 10 i 14
miejsce klasyfikuj¹c swoj¹ szko³ê na 4 pozycji.
Bardziej doœwiadczeni gimnazjaliœci mog¹ mówiæ o sukcesie. Dru¿ynowo
chojnowskie Gimnazjum nr 2 zdoby³o srebro. Na ten wynik zapraco-
wa³a Ola Baronowska, która w swojej kategorii by³a druga, Nicola
Pawlikowska, która zajê³a trzecie miejsce, lider w swojej grupie 

Przemys³aw Kaczmarek i br¹zowy medalista tych zawodów Karol
Rokus oraz Karol Ho³odowski, który mimo ¿e nie stan¹³ na podium,
swoj¹ lokat¹ do³o¿y³ cenne punkty do klasyfikacji dru¿ynowej.

Wyniki zmagañ w G³ogowie doliczono do punktacji zdobywanej 
w poprzednich kilku wyœcigach i og³oszono wyniki tegorocznej
Dolnoœl¹skiej Miêdzyszkolnej Ligi Kolarskiej 2013. I mamy sukces -
Chojnów zdoby³ trzecie miejsce. Radoœæ tym wiêksza, ¿e o pozycji
naszych reprezentantów zadecydowa³a absencja na kilku wyjazdach.
Gratulujemy!

Przy tej okazji UKK „ORIENS MTB, za poœrednictwem Gazety
Chojnowskiej gor¹co dziêkuje wszystkim, którzy w ró¿nej formie
wspieraj¹ dzia³alnoœæ klubu.

opr. eg

Kolarskie doniesienia

Tartak 

w Zamienicach 
oferuje:

* suszenie drewna 

powierzonego

* wiêŸby dachowe

* meble ogrodowe

* drzwi, schody, itp.

* drzewo kominkowe 

i opa³owe

Tel. kontaktowy:

660-418-596

W meczu z Czarnymi Mi³kowice, aura by³a na tyle pa-
skudna, ¿e nawet psa ¿al by³o wypuszczaæ na podwórko. 
9 maja, w niedzielne popo³udnie, mimo wszystko, choj-
nowscy kibice licznie przybyli na ten pojedynek pi³karski.
Ma³o kto jednak wiedzia³, ¿e tego dnia na stadionie przy
Witosa, chojnowscy pi³karze mog¹ strzeliæ historyczn¹,
bo setn¹ bramkê w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo
A klasy. Mimo leniwego pocz¹tku tego spotkania,
Chojnowianka ca³kowicie zdominowa³a rywali. Do
przerwy pewne prowadzenie 4:0.
W drugiej ods³onie meczu, bramkowy licznik ruszy³
z kopyta. Przy dziesi¹tym trafieniu gospodarzy, goœcie
zdo³ali zdobyæ honorowego gola. Jednak chojnowska
lokomotywa pêdzi³a dalej…
Setny gol sta³ siê faktem. Nawet najstarsi kibice nie pa-
miêtaj¹, kiedy ostatni raz, Chojnowanka zakoñczy³a
mecz wynikiem dwucyfrowym.
Na oficjalne œwiêtowanie awansu do ligi okrêgowej,
przysz³o nam jeszcze trochê poczekaæ. Mia³o siê to staæ
po wyjazdowym pojedynku z zawsze wymagaj¹cymi
Czarnymi II Rokitki. Koñcowy wynik jednak mówi
sam za siebie. Wygrana 4:1 przypieczêtowa³a upragniony
awans o ligê wy¿ej. GRATULUJEMY!!! pm

Grupa II
Czarni Mi³kowice - Orze³ Zagrodno 1:1 (1:1),
Relaks Szklary Dolne - Skora Jadwisin 0:0, Victoria
Parchów - Konrad Konradówka 5:0 (2:0), Iskra
NiedŸwiedzice- Fenix Pielgrzymka 3:1 (0:0), D¹b
Stow. Siedliska- Sokó³ Krzywa 2:0 (1:0), Czarni II
Rokitki - Chojnowianka Chojnów 1:4 (1:2)

1. Chojnowianka Chojnów 28 67        104-28
2. Skora Jadwisin 27 66          93-39
3. Victoria Parchów 27 58          68-28
4. D¹b Stow. Siedliska 27 49          72-48
5. Olimpia Olszanica 27 44          70-55
6. Iskra Ksiêginice 27 39          57-51
7. Czarni II Rokitki 27 37          57-66
8. Sokó³ Krzywa 27 37          73-50
9. Iskra NiedŸwiedzice 27 33          60-65

10. Orze³ Zagrodno 27 31          36-53
11. Fenix Pielgrzymka 27 31          53-78
12. Wilkowianka Wilków 27 28          52-67
13. Relaks Szklary Dolne 27 27          53-80
14. Czarni Mi³kowice 27 24          45-94
15. Konrad Konradówka 27 4          33-124
Zaleg³a kolejka (23.06 ): Jadwisin - Mi³kowice, Zagrodo -
Konradówka, Szklary Dolne - Ksiêginice, Parchów -
Pielgrzymka, Olszanica - Wilków, NiedŸwiedzice -
Krzywa, Siedliska - Rokitki, pauza - Chojnów.

Pi³ka no¿na

fot. chojnow.pl

fot. chojnow.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 95
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

OG£OSZENIA DROBNE

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
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Domy, mieszkania, lokale

Do sprzedania dom do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
49m2, po remoncie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój. Niski koszt utrzymania. Mieszka-
nie ciep³e, s³oneczne w atrakcyjnej cenie.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683, po godz. 16.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w centrum Chojnowa o pow. 42m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 886-933-825. 

Do sprzedania atrakcyjne mieszkanie 
o pow. 53m2, IIp. w nowo budowanej kamienicy
z wind¹ w Chojnowie przy ul. D³ugosza - 400m
do centrum. Mieszkanie sk³ada siê z: pokoju 
z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju,
³azienki. Stan deweloperski mieszkanie zawiera:
posadzki betonowe, œciany w g³adzi, instalacje:
elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, 
c. o eta¿owe (gazowy piec dwufunkcyjny) stolarka
drzwiowa wejœciowa. 
Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.

Do sprzedania mieszkanie deweloperskie 
o pow. 33,2m2 (pokój z aneksem kuchennym,
przedpokój, ³azienka, balkon) w Chojnowie,
Ip., w nowo wybudowanej kamienicy z wind¹
przy ul. D³ugosza - 400m od centrum. Stan
deweloperski mieszkania zawiera: posadzki
betonowe, œciany w g³adzi, instalacje: elektryczna,
gazowa, wodno-kanalizacyjna, c. o eta¿owe (gazo-
wy piec dwufunkcyjny) stolarka drzwiowa
wejœciowa. Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.

Pilnie sprzedam mieszanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie, róg ul. Koœciuszki i Witowa,
pow. 56.9m2, parter. 2 pokoje, du¿y przedpokój,
kuchnia, ³azienka i wc. Centralne ogrzewanie,
nowa instalacja elektryczna (miedŸ). Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ tel. 609-999-116.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w cen-
trum Chojnowa o pow. 42m2, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe 60m2, 3 pokoje, co gazowe, po remon-
cie z ogródkiem w Legnicy ul. Z³otoryjska.
Cena co uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 662-133-840.

Mieszkanie po remoncie, nowy sprzêt AGD,
nowe okna, umeblowane. Do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 888-412-411.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 29m2

w Jerzmanowicach, 3km od Chojnowa. Salon 
z kuchni¹, sypialnia, ³azienka, na parterze. Ogrze-
wanie kominkowe, balkon, piwnica, gara¿.
Mieszkanie po remoncie, nowy sprzêt AGD,
nowe okna, umeblowane. Do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 888-412-411.

Sprzedam mieszkanie, kawalerkê o pow.
38,2 m2, Ip., z gara¿em 26m2 w Rokitach.
Cena 50 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Mam do wynajêcia 3.pokojowe mieszkanie
w nowym budownictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 76-8186-734.

Posiadam do wynajêcia 2.pokojowe mieszka-
nie na ul. Maczka. Mieszkanie jest umeblowane
i wyposa¿one w ca³oœci. Wysoki standard. 
Do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ: 
tel. 600-958-262.

Okazja - sprzedam lokal u¿ytkowy o pow. 24 m2

przy ul. Kolejowej, parter, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 605-093-232.

Dzia³ki

Dzia³ki budowlane w Chojnowie, ró¿ne
powierzchnie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

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

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

Inne

Rencistka prosi o nieodp³atne przekazanie
wersalki i 2 foteli w dobrym stanie. Wiado-
moœæ: tel. 602-801-482.

Sprzedam gara¿ na osiedlu. Wiadomoœæ:
tel. 531-926-392

Sprzedam dêbowy komplet mebli pokojowych
z wypoczynkiem, szaf¹, w bardzo dobrym
stanie, cena atrakcyjna - do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 695-834-502.

Sprzedam opony - tanio. Wiadomoœæ: 
tel. 691-446-198.

KURSY PRAWA JAZDY 
KATEGORII 

A, A1, A2, B, C, C+E
Informacje i zapisy 

pod numerami telefonów:
512 026 026, 
76 81 81 807. 




