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S³uchacz nie mo¿e siê nudziæ - i siê nie nudzi³!
Urszula Mras, 21 maja da³a koncert operowy 

w auli Gimnazjum nr 2.

Sabinka z mlecznych kartonów
Wykonana przez uczniów SP4 lalka zosta³a wybrana spoœród

ponad 1200 prac z ca³ej Polski.

W górê i w dó³ po laury
Dolnoœl¹skie Wyœcigi w Kolarstwie MTB o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa 

i Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska UKS.

Szkolne pere³ki i per³a w p¹czku
Festyn w Gimnazjum nr 1 spe³ni³ swoje zadanie - wszyscy wspaniale siê bawili,

a szkolna kasa nieco siê wzbogaci³a.

Na Dzieñ Matki
26 maja MOKSiR zaprosi³ chojnowskie

mamy na obchody ich œwiêta.



Z prac wydzia³ów

* na miêdzyszkolnym basenie powstaje ju¿ ko-
lejna kondygnacja. Wznosz¹ siê œciany piêtra,
widaæ tak¿e zarys przysz³ej widowni. Przygoto-
wane s¹ tak¿e konstrukcje œcian szklanych na
parterze;

* trwa remont kaplicy na cmentarzu komunal-
nym. Prace obejmuj¹ czyszczenie i usuwanie sta-
rych pow³ok malarskich drewnianej konstrukcji
sufitu, œciany wewnêtrzne przygotowane s¹ ju¿
do malowania;

* w ul. Tuwima wymieniono ostatni odcinek
wodoci¹gu ze szkodliwych rur cementowo-azbes-
towych, niebawem rozpocznie siê wymiana na-
wierzchni tego odcinka ulicy;

* dobiega koñca wymiana sieci wodoci¹gowej
w ulicy Okrzei. Wykonawca przygotowuje siê
do przewiertu pod torami kolejowymi;

* wybrano wykonawcê wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3.
Inwestycja rozpocznie siê w pierwszych dniach
wakacji.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t.
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 01.06.2009 r. do 22.06.2009 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Witosa 26, ul. Grun-
waldzkiej 10, ul. B. Chrobrego 2, ul. D¹brow-
skiego 30, ul. Komuny Paryskiej 5, ul. Drzy-
ma³y 16, ul. Koœciuszki 19, ul. Legnickiej 7,
ul. Wojska Polskiego 13,ul. Mickiewicza 9, 
ul. Kolejowej 10, 18, 23, 30 i ul. Samorz¹dowej 2b
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 64/2009.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojno-
wie w terminie do dnia 13.07.2009 r.
2) w dniach od 02.06.2009 r. do 23.06.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki nr 278/86,
278/87, 278/88, 278/89, 278/90 i 278/91, 

po³o¿one w obrêbie 6 miasta Chojnowa (Za-
rz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
2 czerwca 2009r.Nr 65/2009).

Jak pochodnia
Poniedzia³kowy ranek 25 kwietnia ujawni³ na
dwóch chojnowskich ulicach wraki aut, które,
jak ustaliliœmy spali³y siê w póŸnych godzinach
nocnych - jeden z pi¹tku na sobotê na ul. Ko-
lejowej, drugi kolejnej nocy na Witosa.
Przechodnie spiesz¹cy rankiem do pracy ze
zdziwieniem przygl¹dali siê szkieletom trudno
rozpoznawalnych marek samochodów. Co by³o 

przyczyn¹ tego typu zniszczeñ volkswagena
polo i renault 5 ustala bieg³y.
- W ci¹gu roku w naszym rejonie zdarza siê oko³o
30 zdarzeñ spalenia pojazdów - mówi asp.
sztab. Leszek G³awêda z Komendy Miejskiej
PSP w Legnicy. - Przyczyny s¹ bardzo ró¿ne,
trudno zatem prorokowaæ bez ustaleñ specjalisty. 
W Chojnowie, to widok rzadki, miejmy na-
dziejê, ¿e taki te¿ pozostanie. Na szczêœcie nikt
nie ucierpia³, a i straty nie s¹ przyt³aczaj¹ce.

Razem zatañczmy, 
razem zaœpiewajmy
Szko³a Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1 i nr 2
realizuje wspólnie projekt pn. „Razem mo¿emy
wiêcej - Chojnów 2009”. Przez ostatnie tygod-
nie w tych placówkach prowadzone s¹ lekcje
prostego uk³adu tanecznego, który uczniowie,
nauczyciele i rodzice zatañcz¹ w centrum miasta
podczas Dni Chojnowa. Krótko przed pokazem
instruktorzy tañca bêd¹ uczyæ choreografii tak¿e
mieszkañców. Chodzi o to, by tego dnia w rynku
zatañczy³a jak najwiêksza grupa osób. Organi-
zatorzy licz¹ na przynajmniej 500.osobow¹
grupê, ale im nas bêdzie wiêcej tym bêdzie
ciekawiej. Warunkiem do³¹czenia do tañcz¹cych
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

1) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku
miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przez-
naczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci hand-
lowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

2) drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿a-
wê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miej-
skiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku miej-
skim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przez-
naczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci hand-
lowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy – czas nieoznaczony.
Przetarg, oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt,
odbêdzie siê w dniu 6 lipca 2009 r. o godz. 1300

w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne 
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹  do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie
do dnia 30 czerwca 2009 r. 
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-
szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 10,00 z³. 
UWAGA: Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y
wpisaæ numer gruntu do dzier¿awy.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier-
¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra
przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniê-
cia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spo-
woduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu
umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane 
z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹ (projekt umowy
dzier¿awy do wgl¹du w pok. nr 12 tut. Urzêdu).
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok,
pocz¹wszy od roku 2010, zgodnie ze wskaŸni-
kiem inflacji opublikowanym w Monitorze
Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu. 
Pierwszy przetarg na dzier¿awê guntu nr 12 od-
by³ siê dnia 06-03-2009 r. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach orga-
nizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
czwarty przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy

Miejskiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy – czas nieoznaczony.

Przetarg, oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt odbêdzie siê w dniu 6 lipca 2009 r. o godz. 1100

w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu  Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium  (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci  do dnia 30 czerwca  2009 r. 
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 
UWAGA: Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y wpisaæ numer gruntu do dzier¿awy.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od  zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca
zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹
(projekt umowy dzier¿awy do wgl¹du w pok. nr 12 tut. Urzêdu).
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od roku 2010, zgodnie ze
wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga
zmiany umowy w formie aneksu. 
Pierwszy przetarg na dzier¿awê odby³ siê dnia 06-01-2009 r., drugi 06-03-2009 r., trzeci 20-
04-2009 r. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojno-
wa dostêpne s¹   w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

nie s¹ umiejêtnoœci taneczne, wiek czy p³eæ.
Wystarczy przyjœæ do centrum w okolicach
godz. 15, przyjrzeæ siê trenuj¹cym, powtórzyæ
kroki (zapewniamy, ¿e zupe³nie proste) i wtopiæ
siê w t³um rytmicznie podskakuj¹cy do „We Will
Rock You” legendarnej grupy Queen. Jedynym
wymogiem jest niebieska koszulka, bluzeczka
czy coœ w tym guœcie. Zatañczymy w barwach
miasta, a wydarzenie uwieczni zdjêcie z lotu ptaka. 
Ten sam projekt realizuje chojnowski chór
Skoranta, który 6 czerwca bêdzie namawia³ do
wspólnego œpiewania. W myœl powiedzenia
„œpiewaæ ka¿dy mo¿e” chórzyœci uczyæ bêd¹
mieszkañców i w³adze piosenki, któr¹ odœpie-
waj¹ wspólnie w centrum miasta. Melodiê wszyscy
znaj¹, to hit sprzed lat Andrzeja D¹browskiego
„Do zakochania jeden krok”, a s³owa ka¿dy
zainteresowany otrzyma na miejscu.
Zachêcamy mieszkañców do udzia³u w obu pro-
jektach - bêdzie weso³o. My tam z pewnoœci¹
bêdziemy.

Twistersówka w Jubilatce
12 czerwca - w pi¹tek - w kawiarni “Jubilatka”
odbêdzie siê wieczorek muzyczny, zwany potocz-
nie twistersówk¹. Nazwa pochodzi oczywiœcie
od grupy The Twisters. Ta formacja bluesrockowa,
ma ju¿ w Chojnowie ogromne rzesze fanów.
Ilekroæ graj¹ w kawiarni “Jubilatka” trzeszcz¹ 
w szwach œciany lokalu. Pocz¹tek imprezy go-
dzina 19.00 - zapraszamy.

Sprostowanie
W ostatnim numerze Gazety Chojnowskiej, 
w relacji z meczy pi³ki no¿nej, b³êdnie poda-
liœmy godnoœæ jednego z pi³karzy KS Chojno-
wianki. Widowiskowego gola tzw. no¿ycami
strzeli³ w meczu z Victori¹ Œwiebodzice natural-
nie Marcin Gromala, za co nawiasem mówi¹c
zosta³ nagrodzony przez goszcz¹cego na sta-
dionie prezesa DZPN Jerzego Koziñskiego.
Pana Marcina i osoby zainteresowane serdecz-
nie przepraszamy.
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7 czerwca wybory
Kilka dni dzieli nas ju¿ od wyborów
do Europarlamentu. Mieszkañcy
Chojnowa maj¹ dostêp do 6 lokali
wyborczych zlokalizowanych w choj-
nowskich placówkach kulturalno-
oœwiatowych. Dodatkowo, wy³¹cz-
nie dla pensjonariuszy, powo³ano
obwodow¹ komisjê wyborcz¹ w sie-
dzibê Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pie-
lêgnacyjnego „Niebieski Parasol”. 
Lokale otwarte zostan¹ o godzinie 8,
a po 14 godzinach, czyli punktual-
nie o godzinie 22, g³osowanie zo-
stanie zakoñczone, wówczas te¿ omi-
nie nas sposobnoœæ zadecydowania
o tym kto bêdzie nas reprezentowa³
w Unii Europejskiej. 
Uprawnionych do g³osowania jest
ponad 30 milionów Polaków, jaki
procent zdecyduje siê stan¹æ przy
urnie, dowiemy siê krótko po za-
koñczeniu wyborów. W ca³ym kra-
ju do 50 mandatów pretenduje ponad
1300 kandydatów. Najm³odszy z
nich ma 21 lat, najstarszy 81. Listê
kandydatów naszego okrêgu wybor-
czego znaleŸæ mo¿na na stronie inter-
netowej Pañstwowej Komisji Wy-
borczej pod adresem: 
pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/KOMI
TETY/12.htm
Wybory - niewielki wysi³ek, by po-
wiedzieæ Europie, czego od niej
oczekujesz eg

Niespe³na trzy miesi¹ce dane by³o chojnowia-
nom korzystaæ z dogodnego po³¹czenia PKP na
trasie Drezno-Wroc³aw, Wroc³aw-Drezno. Tran-
sport w stronê stolicy Dolnego Œl¹ska jak i w kie-
runku naszych zachodnich s¹siadów by³ dla wielu
mieszkañców wygod¹. Niestety wci¹gniête 
1 marca tego roku, do rozk³adu, poci¹gi tej
relacji, ju¿ 18 maja przesta³y zatrzymywaæ siê
na naszej stacji. Wielu pasa¿erów przekona³o
siê o tym osobiœcie, oczekuj¹c poci¹gu na pero-
nie, przewoŸnik bowiem nie dopilnowa³ usuniê-
cia tych po³¹czeñ z tablicy rozk³adu jazdy na
chojnowskim dworcu.
Interwencja s³u¿b miejskich w Zak³adzie Prze-
wozów Regionalnych we Wroc³awiu spowodo-
wa³a, ¿e rozk³ad jazdy zosta³ dostosowany do
aktualnego zakresu realizowanych przewozów -
poci¹gi relacji Wroc³aw - Drezno i Drezno-
Wroc³aw zosta³y wykreœlone z tablicy. Na pod-
stawie wyjaœnieñ uzyskanych od zastêpcy dy-
rektora ZPR we Wroc³awiu ustalono, ¿e przy-
czyn¹ powy¿szych zmian s¹ remonty torowisk
prowadzone na tej trasie. Prace powoduj¹ zwol-

nienie biegu poci¹gu, a to z kolei opóŸnienia. 
W zwi¹zku z tym strona polska w porozumieniu
ze stron¹ niemieck¹ jako wspó³organizatorem
przewozów, ustali³a, ¿e zatrzymywanie poci¹-
gów zostanie ograniczone na jednej stacji po 
stronie niemieckiej oraz na dwóch stacjach po
stronie polskiej, tj. w Pieñsku i Chojnowie. 
W przygotowaniu jest ju¿ wniosek chojnows-
kich w³adz o przywrócenie zatrzymywania siê
w/w poci¹gów na naszej stacji. Miejmy na-
dziejê, ¿e po zakoñczeniu robót to po³¹czenie
wróci na dworcow¹ tablicê, a chojnowianie bêd¹
mieli szansê szybko i wygodnie dotrzeæ do
Wroc³awia czy do Niemiec.

Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 
w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców niepe³nosprawnych.

Na Drezno i Wroc³aw

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 maja 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ze zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach 
obwodów g³osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów pos³ów 

do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 7 czerwca 2009 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy w zwi¹z-
ku z otrzymaniem pisma z ARiMR Biuro Powia-
towe w Legnicy z dnia 8 kwietnia 2009 r. 
nr BP009-62174-1/St.IRZ/AU/09 w sprawie po-
mocy finansowej na zbiór, transport i unieszkodli-
wienie pad³ych zwierz¹t gospodarskich informuje,
¿e od 1 kwietnia 2009 r. pomoc bêdzie udzielana
pod warunkiem dokonania zg³oszenia padniêcia
zwierzêcia gospodarskiego z gatunku byd³o, owce,
kozy, œwinie lub konie i jego unieszkodliwienia
zgodnie z przepisami o systemie i rejestracji
zwierz¹t. Ograniczenie to wynika z §14 ust. 2 rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadañ ARiMR.
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje,
¿e zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalcza-
niu chorób zakaŸnych zwierz¹t gospodarskich
zobowi¹zany jest do poinformowania powiatowego
lekarza weterynarii o ka¿dym przypadku padniê-
cia byd³a, owiec i kóz.
Oznacza to ze producent rolny, który nie zg³osi do
lokalnego powiatowego biura ARiMR w ustawo-
wym terminie padniêcia zwierzêcia gospodar-
skiego nie bêdzie móg³ skorzystaæ z pomocy
finansowej ARiMR.

Komunikat 
powiatowego weterynarza



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/698 5

Dziewiêæ spektakli, mnóstwo emocji
IVPrzegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dol-

nego Œl¹ska SILEBIA zgromadzi³ w sali
widowiskowej chojnowskiego MOKSiR-u wy-
konawców z Wa³brzycha, Zgorzelca, Lwówka
Œl¹skiego, Grêbocic i Chojnowa. W sumie 9 teatral-
nych prezentacji oceniali: Krzysztof Grabowski
- aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Sza-
niawskiego w Wa³brzychu, przewodnicz¹cy jury,
Hanna Œwiêtnicka-Grabowska - aktorka Nowego
Teatru w S³upsku, Joanna Rostkowska - g³ówny
specjalista ds. edukacji teatralnej z Teatru 
im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
W kategorii dolnoœl¹skich baœni i legend za-
prezentowano tylko jedno przedstawienie - inspi-
rowan¹ II czêœci¹ „Dziadów” A. Mickiewicza
historiê „Dziady obchodzim, dziady...”, któr¹
przygotowa³a dzia³aj¹ca przy Miejskim Oœrod-
ku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
grupa Antrakt (opiekun - Elwira K¹dzio³ka). Za
szukanie inspiracji w dolnoœl¹skich podaniach
jurorzy przyznali jej nagrodê.
W kategorii otwartej trzy przedstawienia zapre-
zentowa³y szko³y podstawowe, piêæ - m³odzie¿
gimnazjalna. W pierwszej grupie najwy¿szym
laurem jurorzy uhonorowali przedstawienie aktor-
skie „Co œwitem piszczy w trawie” inspirowane
bajkami I. Krasickiego, które pod okiem Izabeli
Fiebich Bednarskiej przygotowa³y Iskierki 
z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 19 w Wa³-
brzychu. Miejsce drugie przyznano grupie Pod
szczêœliw¹ 3. ze Szko³y Podstawowej nr 3 
w Lwówku Œl¹skim za przedstawienie aktorskie
„Pewna wiadomoœæ” (opiekunki - Maria Józefowicz
i Lidia Ryngwelska). Miejscem trzecim nagrodzono
grupê AJA ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Choj-
nowie za „Bajkê o szczêœciu” (opiekun - Anna
Pauch).
Zdecydowanie bardziej krytycznie jurorzy od-
nieœli siê do prezentacji gimnazjalnych. Nie
dlatego, by brak³o godnych uznania spektakli,
raczej - z nadmiaru teatralnych wra¿eñ. Po
d³ugich obradach postanowiono wiêc, by przyz-
naæ tylko jedno miejsce i jedno wyró¿nienie. 
I miejscem nagrodzono grupê Trema za kurtyn¹
z wa³brzyskiego Publicznego Gimnazjum nr 6
za spektakl „Ballada o Aniele” (opiekun - Izabela
Fiebich Bednarska). Wyró¿nienie - za wartoœæ
plastyczn¹ przedstawienia - wywióz³ z Chojnowa
Teatr Szafa ze Studia Animacji Kultury SZAFA
ze Zgorzelca. Doceniono w ten sposób spektakl

„Ptam” przygotowany przez Anetê Æmieluch.
W kategorii tej prezentowa³y siê tak¿e: Gimna-
zjum im. Jana Nowaka Jeziorañskiego z Grêbocic
(„O królewnie, co spaæ nie chcia³a” - opiekunki:
Ma³gorzata Rutkowska i Renata Pelczar), Trema
za kurtyn¹ z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Wa³-
brzychu („Gdzie twoje miejsce, Ma³y Ksi¹¿ê?” -
opiekun - Izabela Fiebich Bedarska), grupa
ANTRAKT z MOKSiR w Chojnowie („Rysunki
na pami¹tkê” - opiekun Elwira K¹dzio³ka).
Przyznano tak¿e dwa wyró¿nienia indywidualne.
Pere³k¹ aktorsk¹ nagrodzono najm³odsz¹ chyba
uczestniczkê Przegl¹du, Paulinkê Bednarsk¹ 
z Wa³brzycha, zaœ Nagrod¹ aktorsk¹ Aleksandrê
Ba³aj z Chojnowa, która zwróci³a na siebie uwagê

jurorów zarówno rol¹ Guœlarki w „Dziady obcho-
dzim, dziady...” jak i An w „Rysunkach na pami¹tkê”.
Nagrody, którymi w tym roku by³y piêkne prace
chojnowskiego artysty Zbigniewa Halikowskiego,
zakupiono przy wsparciu finansowym Starosty
Legnickiego.
Za rok zapraszamy na jubileuszow¹, V ods³onê
Silebii.

S. Horodecki

Cennik (netto) us³ug w “Gazecie Chojnowskiej”

1. Og³oszenia drobne (do 20 s³ów)
- sprzeda¿, kupno, wynajem, zamiana 5 z³
- us³ugi 9 z³
- poszukiwanie pracy, zguby 3 z³

2. Reklamy
- format 6x6 cm 15 z³
- format 6x12 58 z³
- format 12x12 115 z³
- format 7,5x18 108 z³
- pozosta³e formaty 1 cm2 = 0,80 z³

3. Dop³aty z tytu³u reklam:
- za umieszczenie reklamy na pierwszej stronie (pe³ny kolor) cena wy¿sza o 100%
- za umieszczenie reklamy na ostatniej stronie (pe³ny kolor) cena wy¿sza o 70% 

- za pozosta³e strony redakcyjne (strony spoza reklam) - dop³ata 20%
UWAGA na stronach kolorowych zamieszczamy wy³¹cznie reklamy 
formatu 6 x 6 oraz 7.5 x 18

4. Wk³adka reklamowa
- format A4 120 z³
- format A5 60 z³
(op³ata wy³¹cznie za zezwolenie na w³¹czenie wk³adki do numeru)

5. Nekrologi (tylko na stronach niereklamowych wewn¹trz numeru)
- format 6 x 6 10 z³
- format 6 x 12 20 z³

6. Strony sponsorowane
- strona A4 – tekst w³asny lub reklama 250 z³
- do 1/2 jw. 150 z³
- strona A4 – tekst redakcyjny (tekst opracowany przez redaktorów) 300 z³
- do 1/2 jw. 200 z³

Jakie ceny w Gazecie Chojnowskiej?
Na proœbê naszych czytelników publikujemy cennik reklam, og³oszeñ, nekrologów, wk³adek reklamowych i stron sponsorowanych. Ceny nie
zosta³y zmienione od ubieg³ego roku, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e podane s¹ jako wartoœci netto. Do ka¿dej z nich nale¿y dodaæ 22 % VAT.



Gimnazjum nr 1 nie ma szczêœcia do aury kilka-
krotnie ju¿ pieczo³owicie przygotowane wystêpy
artystyczne przerywa³a ulewa, zmuszaj¹c wiêk-
szoœæ widzów do ucieczki i powrotu do domu.
Nie tym razem jednak. Sobotnie popo³udnie, 
z pocz¹tku nieco wietrzne, po kilku godzinach
zachêca³o do plenerowej zabawy. M³odzie¿,
nauczyciele i rodzice stanêli na wysokoœci zadania.
Punkty gastronomiczne zaspokaja³y najwybred-
niejsze gusta, na scenie te¿ ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie, a na boisku szkolnym sportowe
emocje wzmaga³y siê z ka¿d¹ godzin¹.

Imprezê rozpoczê³y rozgrywki siatkowej pi³ki pla-
¿owej. W atmosferze sportowej rywalizacji zma-
gano siê tu kilka godzin z przeciwnikami o laur
zwyciêstwa.
Za siatk¹ boiska natomiast têtni³o ¿ycie festynowe.
Stoliki i krzese³ka rotacyjnie zmienia³y zasiada-
j¹cych tu goœci konsumuj¹cych wspania³e wypieki
cukiernicze, naleœniki, frytki, kie³baski z ro¿na,
gofry, zdrowe sa³atki czy te¿ inne dobra. Wokó³
kr¹¿y³y szkolne hostessy - jedne z losami loterii
fantowej inne z wyroœniêtymi p¹czkami wœród
których podobno by³ jeden skrywaj¹cy szczeroz³oty
³añcuszek z per³¹! Niespodziank¹ mog³a okazaæ
siê tak¿e serwowana tu knysza - dwóch konsu-
mentów mia³o szansê wygraæ ciekawe nagrody.
Jak siê okaza³o, szczêœliwcami zostali szkolni
bliŸniacy (nie tylko nieszczêœcia chodz¹ parami
- szczêœcia jak widaæ te¿).
Uzupe³nieniem tych atrakcji by³y wystêpy arty-
styczne. Goœcinnie wyst¹pi³ zespó³ Diabo³ki pre-
zentuj¹c siê w tañcach regionalnych i zespó³ Awans
Plus wykonuj¹cy covery znanych przebojów
polskich. Po nich na scenie swoje talenty ujaw-
niali gimnazjaliœci. By³ pokaz aerobiku, potem
pierwszy uk³ad pocz¹tkuj¹cego zespo³u tanecz-
nego D¿ajf i nauka choreografii, któr¹ miesz-
kañcy Chojnowa wspólnie zaprezentuj¹ podczas
dni miasta. Aplauzem przyjêto na scenie grupê
gitarow¹, która nie tak dawno bra³a udzia³ w biciu
rekordu Guinessa we Wroc³awiu. Zespó³ kiero-
wany przez Tomasza Susmêda odtworzy³ utwór

grany na wroc³awskim rynku, zaprezentowa³ te¿
czego dokona³ w krótkim czasie swojego istnie-
nia. Swoje piêæ minut mia³ tak¿e team teatralny i
wokalny i ka¿dy odwa¿ny, który mia³ ochotê na
karaoke.
Oryginalnym pomys³em by³a niew¹tpliwie wys-
tawa stawonogów. Pajêczaki, owady czy skorpiony
ogl¹dane na obrazkach powoduj¹ u wielu objaw
gêsiej skórki, jakie emocje wzbudza obraz na
¿ywo nie œmieliœmy pytaæ.

Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³a s³u¿ba zdrowia.
W punkcie medycznym nie tylko mo¿na by³o
znaleŸæ bran¿ow¹ pomoc, ale g³ównie zbadaæ
poziom cukru, ciœnienie czy zasiêgn¹æ porady.

Festyn w takiej postaci wymaga³ nie tylko ogro-
mu pracy ze strony ca³ej szkolnej spo³ecznoœci,
ale i wsparcia osób ¿yczliwych. W tym miejscu
nauczyciele, grono pedagogiczne i rodzice serdecz-
nie dziêkuj¹ sponsorom:
Salon fryzjerski ELTIS - p. Agnieszka Metanow-
ska, Operator telefonów komórkowych PLAY,
Sklep “Smyk” - p. Ma³gorzta Darmoros, Galeria
Kwiatów Kamila Koby³ka Chojnów, Sklep, Meblowy
“Ina” Chojnów ul. Zielna, Firma Handlowa: Anmar”
p. Andrzej Marek Ubych, “Apis” Spó³ka z o.o., Wójt
Gminy Chojnów p. Barbara Jasiñska, Burmistrz
Miasta Chojnowa p. Jan Serkies, PHU “Perfekt” -
p. Jaros³aw Szczêsny, Dycerhoff - Beton Polska
Legnica p. Jerzy Krzy¿anowski, Foto Studio Pawe³
Giersok, PHU - “Podolski” Lubin, p. Alicja Ba-
szczyn Najda, p. Józef Marconkiewicz, p. Bo-
gdan Pi¹tek, p. Janusz Czapski, p. Szczepan
WoŸny - restauracja “Duszka”, Piekarnia Jerzma-
nowice - p. Bogdan Styrkowiec, Sklep Odzie¿o-
wy p.p. Wiêcek, Pañstwo Ma³gorzata i Tomasz
Sudó³, Piekarnia p. Stanis³aw Kryszczuk.

Impreza spe³ni³a swoje zadanie - wszyscy wspa-
niale siê bawili, a szkolna kasa nieco siê wzbo-
gaci³a. Ten fundusz przeznaczony zostanie na
szkolne potrzeby, a zainwestowany wysi³ek
pozostanie we wspomnieniach.

eg
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Szkolne pere³ki i per³a w p¹czku

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego w budynku mieszkalnym 2-kondygnacyjnym z poddaszem 
przy ul. Mickiewicza 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem 

geodezyjnym 17/8 o pow. 263 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 17-05-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 11881:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Lokal wyposa¿ony jest w ogrzewanie gazowe. Nieruchomoœæ zagospoda-
rowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 czerwca 2009 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto - Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 czerwca 2009 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, po-
twierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-

kowo 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/.
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. 
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem  w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440
000000 149062 0000020 Miasto 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. 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 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
I przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê dnia 7 maja 2008 r., II – 8 lipca 2008 r.,
III - 24 wrzeœnia 2008r., IV - 27 listopada 2008 r., V - 24 lutego 2009 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.05-17.06.2009 r. w godz. 1000 do 1400.
Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM - ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 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 076 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Kolejny szkolny festyn przeszed³ do historii. Impreza zorganizowana 23 maja 
w Gimnazjum nr 1 w szkolnej kronice bêdzie odnotowana jako udana i co w przy-
padku tej placówki istotne, w blasku s³oñca.
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Matka, to nie ktoœ, na kim mo¿na siê oprzeæ, 
ale ktoœ, kto uczy, jak siê obchodziæ bez oparcia.

Dorothy Fisher

Kochamy zanadto nasze dzieci, a za ma³o rodziców. 
Alfred Aleksander Konar

Historia œwiêta Matki siêga czasów staro¿ytnych
- obchodzono je ju¿ w staro¿ytnej Grecji (wiosen-
ne œwiêto Matki Natury, podczas którego sk³a-
dano ho³d Rei, ¿onie Kronosa, która by³a matk¹
wszechœwiata i wszystkich bóstw) i w Rzymie
(œwiêto bogini Cybele, równie¿ uwa¿anej za matkê
bogów, by³o ono obchodzone prawdopodobnie
pomiêdzy 15 a 18 maja).
W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzieñ Matki
w 1923 roku w Krakowie. Tyle internetowa,
encyklopedyczna wiedza.
W chojnowskiej placówce kulturalnej to œwiêto 
z pewnoœci¹ nie ma tak dalekich tradycji, niemniej,
organizowane od lat uroczystoœci zwi¹zane z Dniem
Matki s¹ ujmuj¹ce i z sympati¹ przyjmowane
przez publicznoœæ.

26 maja Miejski Oœrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji zaprosi³ chojnowskie mamy na
obchody ich œwiêta. Na przygotowany program
z³o¿y³y siê g³ównie (jak¿eby inaczej) wystêpy
dzieci - tych mniejszych i nieco wiêkszych. Te
ostatnie nawet jeœli w wieku czêsto przekracza-
j¹cym trzydziestkê, te¿ przecie¿ miana dziecka
siê nie wyzby³y i mamom najdro¿szym szacu-
nek na estradzie odda³y. Mowa tu o cz³onkach
chojnowskiego chóru Skoranta, który da³ kon-
cert piosenek doskonale znanych wszystkim 

mamom, nietrudno by³o zatem wy³owiæ s³uchem 
w³¹czaj¹ce siê do chóru kolejne g³osy z widowni.
Zanim jednak wyst¹pi³ chór, na scenie swoimi
talentami dzielili siê nasi m³odzi artyœci. By³ taniec
w wykonaniu ma³ego i du¿ego Karambola, skecz 
o mamuœce, ujmuj¹ce recytacje i popisy wokalne. 
Widownia by³a pe³na, aplauz wyra¿a³ zado-
wolenie. Wydaje siê, ¿e ta artystyczna laurka dla
Mam by³a udana i przynios³a wszystkim wiele
radoœci.

eg

Na Dzieñ Matki

1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowio-
nego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 
05-12-2089 r. nieruchomoœci niezabudowanej,
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznac-
zonej numerem geodezyjnym 22/53 o pow.
2364 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr
36684.
Cena wywo³awcza - 60.000,00 z³ (w tym VAT 22%).
Wadium - 12.000,00 z³.
2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowio-
nego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 
05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po-
³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej
numerem geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego
(nadziemnego) o pow. u¿ytk. 75 m2 oraz dwóch
budynków magazynowych (podziemnych) 
o pow. zabudowy 241,5 m2 i 214,3 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 125.000,00 z³.
Wadium - 25.000,00 z³.
3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowio-
nego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 
05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczo-
nej numerem geodezyjnym 22/70 o pow. 2082 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni o pow.
u¿ytk. 85 m2, wiaty stalowej o pow. zabudowy
202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betonowej
o pow. 315,9 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej
Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 125.000,00 z³.
Wadium - 25.000,00 z³.

Nieruchomoœci wolne  s¹ od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym. Przez nieruchomoœci przebiegaj¹ sieci
infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹-
zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹-
cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu,
jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujaw-
nionych na mapie sieci, a w razie kolizji z pla-
nowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci,
na warunkach z nim uzgodnionych. W planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojno-
wa nieruchomoœci ujête s¹ jako  tereny o funkcji
przemys³owej. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 24 czerwca 2009 r. o godz. 1200

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy
przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 18 czerwca 2009 r. na
konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem 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/.
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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 600,00 z³ - dot. dz. nr 22/53, 1.250,00 z³
- dot. dz. nr 22/54 i 22/70.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490
620000020 Miasto 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 zawar-
ciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej
nr 22/54 i 22/70 jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i us³ug. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym termi-
nie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo unie-
wa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach
25.05 - 18. 06.2009 r. w godz. 1000 do 1400. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem (0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

W dziejach ludzkoœci i literatury mamy przyk³ady wielkich
mi³oœci; szczêœliwych, nieszczêœliwych, udanych i trwa-
³ych. O mi³oœci, któ¿ jeœli nie poeta, potrafi mówiæ naj-
wznioœlej, najpiêkniej, najczulej…

Tak te¿ w dniu 18 maja w bibliotece Gimnazjum nr 2
odby³ siê wieczorek poetycki pt. „Miej serce i patrzaj 
w serce” traktuj¹cy w³aœnie o mi³oœci.
M³odzi recytatorzy zaprezentowali wiersze Adama Mickie-
wicza min. „Niepewnoœæ”, „Do M”, „Danaidy”, „Dwa s³owa”,
„Rozmowa”, oraz Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego
„Rozmowa Liryczna”, „Dziewczyna z Centrali Instru-
mentów Muzycznych”, „Proœba o wyspy szczêœliwe” czy
„Ju¿ Ciê kocham tyle lat”.
W trakcie prezentacji uczestnicy spotkania w wielkim
wyciszeniu i zainteresowaniu ws³uchiwali siê w s³owa recy-
tatorów jednoczeœnie mo¿na by³o odczytaæ z twarzy s³u-
chaczy jak ¿ywe s³owo zadzia³a³o i wzbudzi³o wiele emocji. 
Nastêpnie w dyskusji poœwiêconej poezji wypowiedzi
przeplata³y siê z porównaniem wspó³czesnej m³odzie¿y,
która jak okreœlili to m³odzi artyœci „dla wielu naszych
rówieœników poezja jest passe, wielu jest te¿ takich, którzy
wstydz¹ siê przyznaæ do tego i¿ czytaj¹ poezjê albo s³uchaj¹
muzyki powa¿nej…”. M³odzie¿ zwróci³a uwagê na to, „i¿
wspó³czesny œwiat swym pêdem narzuca pewne kryteria
bytu i tego trzeba siê trzymaæ. Doroœli s³uchacze nieco
inaczej patrz¹ na poezjê. Potwierdzili, ¿e wychowaliœmy
siê na s³owach Mickiewicza choæby poprzez s³uchanie ich
w piosenkach Grechuty i to tego typu tektsy kreowa³y ich
rówieœników, wyznacza³y wartoœci. 
Pomimo ró¿nych pogl¹dów ka¿dy z nas o czymœ marzy, 
o wielkiej mi³oœci równie¿.
Wszyscy chcemy prze¿yæ przygodê ¿ycia i czy to bêdzie
wielka podró¿ czy gor¹ce uczucie, to zawsze bêdzie
œwiadczy³o o tym ¿e mamy w sobie coœ z poety. 

D.K.

Wszyscy jesteœmy poetami



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/6988

Miasto, które posiada wiêkszoœæ
lokali w budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej, mo¿e nie mieæ decyduj¹-
cego g³osu w jej sprawach. Wystar-
czy, ¿e kilku pozosta³ych w³aœci-
cieli posiada 20% udzia³ów w nie-
ruchomoœci wspólnej i mo¿e za-
¿¹daæ, ¿eby przy podejmowaniu
uchwa³ ka¿dy w³aœciciel mia³ tylko
jeden g³os, nie licz¹c jego udzia³u
w powierzchni wspólnej budynku.
Wspólnota Mieszkaniowa powstaje
w wyniku sprzeda¿y mieszkañ ko-
munalnych.
W momencie z³o¿enia podpisu na
akcie notarialnym dotychczasowi na-
jemcy mieszkania staj¹ siê nowymi
w³aœcicielami tego mieszkania.
Wówczas z mocy prawa tworzy siê
Wspólnota Mieszkaniowa, a jej
cz³onkiem zostaje automatycznie
Miasto. 
W momencie powstania Wspólnoty
Mieszkaniowej w budynku nale¿¹-
cym wczeœniej w ca³oœci do Miasta
traci ono prawo do wy³¹cznego de-
cydowania o jego losach. W ka¿-
dym budynku wspólnoty, oprócz
lokali wyodrêbnionych i pomiesz-
czeñ do nich przynale¿nych (np.:
piwnice, komórki) istniej¹ jeszcze
pomieszczenia stanowi¹ce nieru-
chomoœæ wspóln¹. Do nich zalicza-
my te czêœci budynku, które nie
s³u¿¹ do wy³¹cznego u¿ytku poszcze-
gólnych w³aœcicieli lokali i s¹ nimi
(klatki schodowe, strychy, instalac-
je wodne, kanalizacyjne, grzewcze,
gazowe, elewacja, dachy itp.). 
W sk³ad nieruchomoœci wchodzi
równie¿ grunt, którego Miasto i w³aœ-
ciciele wyodrêbnionych lokali s¹
wspó³u¿ytkownikami. Ka¿dy w³aœ-
ciciel lokalu w budynku wspólnoty
jest równie¿ w³aœcicielem czêœci, 
w nieruchomoœci wspólnej. Dziêki
niemu ma prawo do korzystania 
z nieruchomoœci wspólnej np. czer-
pania czêœci dochodów, które ona
przynosi z czynszu za wynajem
œciany budynku pod reklamê,
z najmu pomieszczenia wspólnego
dotychczasowej wózkarni, pralni,
suszarni. Z drugiej strony ka¿dy
w³aœciciel uczestniczy w kosztach
utrzymania powierzchni wspólnej 
i odpowiada za zobowi¹zania finan-
sowe Wspólnoty Mieszkaniowej do
wysokoœci posiadanego udzia³u (pro-
centowy udzia³ powierzchni lokalu
mieszkalnego w powierzchni ca³ego
budynku wspólnoty).

Wybór sposobu zarz¹dzania.
Nieruchomoœci¹ wspóln¹ nale¿y
gospodarowaæ w sposób mo¿liwie
najbardziej efektywny, tak, aby
znajdowa³a sie w jak najlepszym
stanie technicznym przy najmniej-

szych kosztach, które w³aœciciele
musz¹ ³o¿yæ na jej utrzymanie. Jed-
nym z podstawowych zadañ nowo-
powsta³ych cz³onków Wspólnoty
Meszkaniowej jest wybór sposobu
zarz¹dzania budynkiem. Mo¿e on
zostaæ okreœlony w umowie o usta-
nowieniu odrêbnej w³asnoœci lokali
albo w umowie zawartej póŸniej 
w formie aktu notarialnego.W³aœci-
ciele mog¹ powierzyæ zarz¹d osobie
fizycznej lub prawnej. Gdy Miasto
sprzeda kolejne lokale, wybrany spo-
sób zarz¹du nieruchomoœci¹ wspól-
n¹ bêdzie skutkowa³ do ka¿dego
kolejnego nabywcy mieszkania.
Zmiana w/w zasad mo¿e nast¹piæ
na podstawie uchwa³y w³aœcicieli
lokali zaprotoko³owanej przez no-
tariusza. W przypadku, gdyby cz³on-
kowie wspólnoty nie ustalili sposo-
bu zarz¹dzania nieruchomoœci¹
wspóln¹, zarz¹dcê komisarycznego
mo¿e wyznaczyæ s¹d. 
W ma³ych wspólnotach, tj. w bu-
dynkach, w których znajduje siê do
7 lokali (w tym przynajmniej 1 nale¿y
do innego w³aœciciela ni¿ Miasto),
zarz¹dzanie odbywa siê na zasadach
przewidzianych dla wspólw³aœci-
cieli nieruchomoœci, które s¹ okreœlone
w kodeksie cywilnym i kodeksie po-
stêpowania cywilnego. Ka¿dy ze
wspólw³aœcicieli jest w takim przy-
padku zobowi¹zany do osobistego
zarz¹dzania rzecz¹ wspóln¹ i nie
ma potrzeby powo³ywania specjal-
nych organów (zarz¹du). 
W sprawach drobnych decyduje wiêk-
szoœæ w³aœcicieli wed³ug wielkoœci
posiadanych udzia³ów, a w spra-
wach przekraczaj¹cych zakres zwyk-
³ego zarz¹du - wszyscy w³aœciciele.
Gdyby w³aœciciele nie mogli dojœæ
do porozumienia, decyzjê mo¿e
podejmowaæ za nich s¹d. 
Przepisy kodeksu cywilnego prze-
widuj¹, ¿e w niektórych przypad-
kach Miasto mo¿e samo zarz¹dzaæ
budynkiem ma³ej wspólnoty, nawet
bez formalnego zlecenia pozosta-
³ych w³aœcicieli lokali. Jest to mo¿-
liwe tylko wtedy, gdy Miasto jako
pierwotny w³aœciciel nieruchmoœci
kontynuuje administrowanie budyn-
kiem, a pozostali cz³onkowie wspól-
noty nie s¹ w stanie chwilowo prze-
j¹æ zarz¹du we w³asne rêce. W po-
wy¿szym przypadku Miasto powin-
no powiadomiæ o tym fakcie wszys-
tkich pozosta³ych w³aœcicieli lokali
i zarz¹dzaæ nieruchomoœci¹ w spo-
sób staranny i zgodny z prawdopo-
dobn¹ wol¹ wszystkich w³aœcicieli
wspólnoty. Lepszym wyjœciem jed-
nak bêdzie, gdy w³aœciciele sami
podejm¹ uchwa³ê o powierzeniu
zarz¹du.

Wszystko o…
Wspólnota Mieszkaniowa cz. IV

Ju¿ niebawem, bo 30 czerwca,
rozpocznie siê realizacja oryginal-
nego i niespotykanego dotych-
czas projektu historycznego.
Bêdzie to przemarsz chor¹gwi
rycerskiej z wozami taborowymi
na inscenizacjê bitwy pod Grun-
waldem z 1410 r. W tym projekcie
wezm¹ udzia³ tak¿e cz³onkowie
naszego, chojnowskiego bractwa
rycerskiego.
Podczas kilkunastodniowej wy-
prawy œredniowiecznej, tabor
bêdzie codziennie zatrzymywa³
siê w jednej z miejscowoœci na
swojej starannie przygotowanej
trasie, by rozbiæ historyczne obo-
zowisko - napoiæ konie i wypo-
cz¹æ po trudach podró¿y. Podczas
przemarszu uczestnicy bêd¹ mieli
okazjê zapoznaæ siê z ¿yciem
obozowym w œredniowieczu,
poznawaæ dawne rzemios³o oraz
bêd¹ brali czynny udzia³ w grach
i zabawach œredniowiecznych.
W przedsiêwziêciu weŸmie udzia³
piêtnastu zbrojnych rycerzy z Polski
i Czech oraz inne osoby w stro-
jach historycznych, jad¹ce drew-
nianymi wozami taborowymi.
Trasa przemarszu rozpocznie siê
w czeskim Jaseniku w ostatnim
dniu czerwca. Bêdzie ona prze-
biegaæ przez: Byczynê, Wieluñ,
Sieradz, £êczycê, P³ock i Lidzbark.
Fina³ przemarszu odbêdzie siê
16 lipca na grunwaldzkich polach,
gdzie organizatorzy inscenizacji
uroczyœcie powitaj¹ uczestników
taboru. Braæ rycerska weŸmie
tak¿e udzia³ w wielkiej bitwie 

oraz uroczystoœciach zwi¹zanych
z obchodami jej 599 rocznicy.
Przygotowania do przemarszu
trwaj¹ ju¿ wiele miesiêcy. Pole-
gaj¹ one na wielokrotnych trenin-
gach, spotkaniach i szczegó³o-
wym planowaniu trasy. Zaanga-
¿owanych w przygotowania jest
grono mediewistów, rzemieœl-
ników i trenerów konnych.
Przedsiêwziêcie krzewi¹ce po-
zytywne idee œredniowiecznej
Europy jest doskona³ym sposo-
bem na promocjê wspó³pracy
polsko-czeskich rycerzy. W orygi-
nalny sposób promowane s¹ rów-
nie¿ tradycje, obyczaje i kultura
materialna doby staropolskiej. 

Trasa i œrodek transportu z pew-
noœci¹ oryginalne. Nasi rycerze,
którzy od dawna trenuj¹, zapew-
niaj¹, ¿e pocwa³uj¹ na Grunwald
bez przeszkód i odwa¿nie stan¹
na polu walki. Trzymamy kciuki
i czekamy na relacje po wyprawie.

eg

Jakie prawa i obowi¹zki ma gmina (miasto) 
we Wspólnocie Mieszkaniowej?

W siodle na Grunwald

Wykonuje us³ugi foto-video
w zakresie:

* œluby
* komunie
* sesje dla dzieci
* sesje dla modelek
* kopiowanie kaset VIS 

na DVD

Profesjonalna jakoœæ
Niskie ceny

tel. 0604-724-021
www.wyciszkiewicz.chojnow.eu

Tartak
w Zamienicach 
– Henryk Szapowa³

oferuje:
**  wwiiêêŸŸbbêê  ddaacchhooww¹¹  ++  ³³aattyy
** ppooddbbiittkkii  ddaacchhoowwee
**  ppoodd³³ooggêê  ((ssuucchh¹¹))
**  mmeebbllee  ooggrrooddoowwee
**  uuss³³uuggoowwee  ssuusszzeenniiee  

ddrreewwnnaa

Kontakt telefoniczny:
0660-418-596

STUDIO „GAIA”

Rafa³ Wyciszkiewicz
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Sabinka z mlecznych kartonów
Mleko to najbardziej wszechstronny,
pod wzglêdem wartoœci od¿ywczej,
sk³adnik codziennej diety cz³owieka.
Wiedz¹ o tym:

Korczakowcy, którzy ka¿dego 
ranka pij¹ w czwórce ,,Mleko 
z klas¹’’ do swojego œniadanka.
To mleko tak¹ moc ma, ¿e wszyscy
go znaj¹

Rafiki, Kim, 
Sabinka i Weronika II c

,,Mleko z klas¹” - to wspólna inic-
jatywa polskich producentów mleka,

oraz firmy Tetra Pak. Zadaniem
programu jest zachêcenie dzieci do
picia mleka poprzez zabawê i sze-
reg aktywnoœci edukacyjnych. Do
jednych z tych zabaw w³¹czy³a siê
klasa IIc z SP4 wraz z wychowawczy-
ni¹ Alin¹ Bijak i wziê³a udzia³ 
w konkursie pt: ,,Zabawa murowana’’.
“Zabawa murowana” polega³a na
wykonaniu kompozycji przestrzen-
nej z kartoników po “Mleku z klas¹”.
Mia³y one stanowiæ 90 procent kom-
pozycji, uzupe³nionej ewentualnie
dodatkowymi elementami. Karto-
niki po mleku dzieci zbiera³y przez 

trzy miesi¹ce, w trakcie których
szuka³y pomys³u do wykonania swo-
jej pracy. Decyzj¹ wiêkszoœci zatwier-
dzono pomys³ na wykonanie pracy,
której nadano imiê Sabinka. 
Wykonana przez nas praca zosta³a
wybrana przez komisjê konkursow¹
spoœród ponad 1200 nades³anych
zdjêæ prac ze szkó³ z ca³ej Polski. 

SABINKA znalaz³a siê w gronie
najlepszych prac i zajê³a III
miejsce.
28 maja na szkolnym apelu nasza
szko³a goœci³a przedstawicieli pro-
gramu, którzy przywieŸli nagrody za 

uzyskane miejsce. Wœród zaproszo-
nych goœci byli równie¿: wiceprze
wodnicz¹cy Rady Miasta p. J. Kulas
oraz inspektor Wydzia³u Oœwiaty
pani Miros³awa Kamiñska. 
Wszyscy uczniowie zwyciêskiej

klasy dostali prezenty w postaci ko-
szulek, polarów, plecaków…, a szko³a
pozyska³a sprzêt elektroniczny: kom-
putery, plazmowy telewizor, DVD.
Ca³oœæ spotkania uœwietni³ wystêp
taneczny zespo³u Reeplay prowa-
dzony przez panie: Beatê Miler-
Kornick¹ i Annê Denisiak oraz
zespó³ muzyczny prowadzony przez
pana Zenona Chmielewskiego.

Alina Bijak

Gazeta Chojnowska Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na
zorganizowanie tego typu koncertu w choj-
nowskim gimnazjum?
Urszula Mras - Ju¿ od dawna nosi³am siê z za-
miarem zorganizowania koncertu solowego, który
jednoczeœnie by³by moim „treningiem” przed
egzaminem dyplomowym w szkole muzycznej.
Pocz¹tkowo mia³ siê odbyæ w legnickim muzeum,
jednak pojawi³y siê problemy organizacyjne.
Wtedy na myœl przysz³a mi aula Gimnazjum nr 2
w Chojnowie, którego jestem absolwentk¹. By³
to dobry wybór - aula jest bardzo ³adnym po-
mieszczeniem, mieœci sporo osób, posiada forte-
pian- jedynie zbyt du¿y pog³os mo¿e pozosta-
wiaæ trochê do ¿yczenia. Ale i z tym jakoœ sobie
poradziliœmy. Dodatkowo wiele radoœci spra-
wi³a mi mo¿liwoœæ zaprezentowania siê przed
tak mi³o wspominanym gronem pedagogicznym
tego¿ gimnazjum.

G.Ch. Wiemy ju¿, ¿e w tym roku koñczysz szko-
³ê muzyczn¹. Ile lat poœwiêci³aœ nauce œpie-
wu? Sk¹d to zafascynowanie oper¹ i œpiewem
klasycznym?
U.M. - Oper¹ fascynowa³am siê od dziecka,
razem z rodzicami jeŸdzi³am na spektakle do
Wroc³awia. Nigdy jednak nie s¹dzi³am, ¿e mo-
g³abym i ja œpiewaæ klasycznie. Wszystko spra-

wi³ przypadek. Wczeœniej podœpiewywa³am
sobie w amatorskim zespole, jednak dawa³ mi
siê we znaki mój brak profesjonalizmu. Chcia-
³am wzi¹æ kilka lekcji u kogoœ, kto siê na tym
zna - i tak trafi³am do szko³y muzycznej. Pocz¹t-
kowo zaszokowa³ mnie fakt, ¿e œpiew klasyczny
to inaczej po prostu „œpiew operowy” i ¿e ja
mam siê tego uczyæ! Jednak postanowi³am
spróbowaæ, pokocha³am to i opera sta³a siê mo-
im ¿yciem.

G.Ch. Podczas koncertu zaprezentowa³aœ bogaty
repertuar. Dlaczego akurat te utwory wybra³aœ?
U.M. - Na egzaminie dyplomowym wymagane
s¹ utwory z ró¿nych epok. Poza tym nie lubiê
monotonii, dlatego te¿ stara³am siê, aby ka¿dy
utwór by³ w innym charakterze, inny wyrazowo.
S³uchacz nie mo¿e siê nudziæ. Od dostojnej arii
J. S. Bacha, poprzez geniusz i figlarnoœæ W. A. Mo-
zarta, a nastêpnie szalony i afektywny romantyzm,
przeszliœmy do pe³nej temperamentu operetki.
Nie zabrak³o te¿ mocnego akcentu atonalnego 
w postaci jednej z „Pieœni Kurpiowskich” genial-
nego Polaka K. Szymanowskiego. 

G.Ch. Domyœlam siê, ¿e twoje plany na przy-
sz³oœæ równie¿ wi¹¿¹ siê z muzyk¹?
U.M. - Zgadza siê, jednak nie chcê ich jeszcze

teraz zdradzaæ, by nie zapeszyæ. Mogê tylko
wspomnieæ, ¿e planujê zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ
ze œpiewem solowym. Powiadaj¹, ¿e aby osi¹g-
n¹æ coœ wielkiego, trzeba mieæ swojego mistrza.
I ja szczêœliwie znalaz³am swoj¹ mistrzyniê - jest to
znana solistka operowa i operetkowa, wspania³a
kobieta, która rok temu wziê³a mnie pod swoje
skrzyd³a. Chcê wiêc nadal kontynuowaæ naukê
œpiewu - równie¿ pod jej kierunkiem.

G.Ch. W takim razie ¿yczymy ci powodzenia
w dalszej nauce i czekamy na kolejny wystêp
z twoim udzia³em!

rozmawia³a eg

S³uchacz nie mo¿e siê nudziæ - i siê nie nudzi³!
Tego typu koncertów nie mamy w mieœcie w nadmiarze. Klasyka 
w wydaniu operowym to w lokalnej kulturze deficyt. Ten stan rzeczy
byæ mo¿e zmieni chojnowianka Urszula Mras, która od lat æwiczy
warsztat wokalny, a 21 marca da³a koncert w auli Gimnazjum nr 2.



18 maja w Gminazjum nr 1 ju¿ po raz trzeci
odby³y siê obchody Dnia Teatru. Uroczystoœæ
przygotowa³a m³odzie¿ nale¿¹ca do szkol-
nego ko³a teatralnego. W tym roku impreza
mia³a charakter konkursu. W zabawie odwa-
¿y³o siê wzi¹æ udzia³ piêæ zespo³ów klasowych,
które pod opiek¹ wychowawców przygoto-
wa³y krótkie scenki (g³ównie w konwencji
humorystycznej). I tak: kl.I b zaprezentowa³a
“Zabawê w dom”, kl.I e “Babciê Józefinê”,
kl.IIa “Œpi¹c¹ królewnê”, kl.II c program
telewizyjny “Nasza TV”, natomiast kl.III d
przedstwaienie w wersji angielsko-polskiej
pt.”Przygoda na Wyspie Maskonurów”.

Wystêpy uczniów, które zakoñczy³a parodia
“Œwitezianki” w wykonaniu ko³a teatralnego,
ocenia³o jury w sk³adzie: p. Magdalena Czapska
- wicedyrektor szko³y, p. Monika Inglot -
opiekun ko³a teatralnego, Dominik Czajka -
uczeñ kl.IIb.
Impreza przypad³a do gustu zarówno uczniom,
jak i nauczycielom. Jej pomys³odawcy licz¹
na to, ¿e w przysz³ym roku pozosta³e klasy
równie¿ w³¹cz¹ siê do wspólnej zabawy. Jedno-
czeœnie dziêkuj¹ wychowawcom za nieoce-

nion¹ pomoc w zorganizowaniu Dnia Teatru,
w szczególnoœci: p. Klaudii Dominiak, p. Iwo-
nie Rup, p. Janinie Mosakowskiej i p. Dariu-
szowi Wo³oszynowi. Ostateczne og³oszenie
wyników konkursu odbêdzie siê w czerwcu
na apelu podsumowuj¹cym pracê Samorz¹du
Uczniowskiego w roku szkolnym 2008/2009.
Ko³o teatralne istnieje w Gimnazjum nr 1 od
grudnia 2001r. Za³o¿y³a je p. Monika Inglot -
nauczycielka jêzyka polskiego. W spotkaniach,

które odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, rokrocz-
nie bierze udzia³ kilkanaœcie osób. Ko³o ma
na swoim koncie kilkadziesi¹t uroczystoœci 
i przedstawieñ. 
Dziêki uczestnictwu w zajêciach m³odzie¿
rozwija swoje zainteresowania teatralne oraz
humanistyczne, poznaje literaturê, podnosi
sprawnoœæ wyrazistego czytania i mówienia,
twórczo spêdza wolny czas, w³¹cza siê do
¿ycia kulturalnego miasta. Ko³o teatralne
wspó³pracuje m.in. z Miejskim Oœrodkiem
Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
parafi¹ œw. Piotra i Paw³a, Gazet¹ Chojnowsk¹,
M³odzie¿owym Centrum Kultury w Legnicy,
Stra¿¹ Miejsk¹ i Komend¹ Policji w Legnicy.
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ grupy mo¿na
zaliczyæ:
* udzia³ w finale VII Dolnoœl¹skiego Prze-
gl¹du Form Teatralnych “F-ART”
* I, II i dwa razy III miejsce w Powiatowym
Konkursie “Prewencja Teatralna”,
* otrzymanie statuetki dla najlepszego zespo³u
ufundowanej przez starostê legnickiego za
szczególny wk³ad w propagowanie bezpie-
czeñstwa w szkole,
* zdobycie I wyró¿nieñ w konkursach “Ja-
se³ka 2008 “ i “2009”

Organizatorzy
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Impreza pod takim has³em odby³a siê 
w Chojnowie po raz pierwszy. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e to jakieœ novum, przy bli¿szej
obserwacji jednak okazuje siê, ¿e nowa jest
tylko nazwa, bo forma pozostaje niezmienna.
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów
od lat organizuje ró¿nego typu imprezy 
w tym tak¿e te towarzysko-kulturalno-rozryw-
kowe. Do tego gatunku w³aœnie zaliczyæ
mo¿na „majówkê seniorów”, która odby³a
siê 20 maja w Domu Chemika. Kilkadziesi¹t
osób spotka³o siê tego dnia przy biesiadnym
stole, ¿eby „pogadaæ”, spêdziæ czas z przyja-
ció³mi i, jak przysta³o na majowe klimaty,
popl¹saæ na parkiecie. I szkoda, ¿e niewielu
mia³o okazjê zobaczyæ jak potrafi¹ bawiæ siê
chojnowscy emeryci, renciœci i inwalidzi. Oni
wiedz¹ jak to siê robi - lata praktyki…

eg

Adepci sztuki aktorskiejMajówka seniorów
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Jubileusz  Zwi¹zkowców
Ka¿dego dnia piêkno tego œwiata przypomina mi, ¿e ¿ycie powinno
byæ radoœci¹.
W myœl powy¿szego przes³ania, by dzieñ uczyniæ bardziej
kolorowym, mi³ym, radosnym, a przede wszystkim relaksacyjno
- integracyjnym - Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Chojnowie, zorgani-
zowa³ 16 maja dla cz³onków ZNP i ich rodzin wyjazdow¹
wycieczkê do, jak¿e urokliwego GrodŸca.
G³ównymi organizatorami pikniku, by³y Kol.: Prezes ZO ZNP -
Ewa Wiêcek oraz El¿bieta Cichocka i Miros³awa Spes. Wpraw-
dzie aura nie by³a najlepsza, bo pada³ deszcz, ale to te¿ mia³o
swój sens. Mogliœmy biesiadowaæ wewn¹trz zamku w przygo-
towanej dla nas sali, przy nakrytych sto³ach, zapalonych œwie-
cach i pal¹cym siê kominku. To wszystko mia³o swoisty, niepow-
tarzalny urok. Dostojny Kasztelan, w piêknym i bogatym stroju,
udziela³ nam goœciny. Kol. Ela zadba³a o k¹cik do gier, zabaw 
i rysunków dla dzieci, a Kol. Mirka - o dobry nastrój. Przy akom-
paniamencie gitary, na której piêknie gra³a, zachêci³a innych do
wspólnego œpiewania znanych melodii. Przy dobrym jadle, nie
zabrak³o wspólnych rozmów. Obowi¹zkowym punktem spotka-
nia, by³o zwiedzanie zamku. Przez chwilê, poczuliœmy siê tak,
jakbyœmy wkroczyli w inny œwiat - œwiat œredniowiecza…
W momencie, kiedy przesta³o padaæ i pokaza³o siê s³oñce,
Kasztelan zaprosi³ wszystkich na plac zamkowy do obejrzenia
walk na orê¿ œredniowiecza. By³a to wspania³a zabawa, któr¹
zafundowali nam cz³onkowie Bractwa Rycerskiego Grodu
Chojnów. Ten aktorski pokaz walk rycerskich, by³ oryginalnym
dope³nieniem naszego wspólnego pikniku. Po pokazie, mo¿na

by³o wypróbo-
waæ rycerski ekwi-
punek, przymie-
rzyæ zbrojê, za-
kuæ siê np. w dy-
by, czy zakupiæ
pami¹tki z tego
ciekawego miejs-
ca, by³o wspól-
ne, pami¹tkowe
zdjêcie wraz 

z Kasztelanem i z cz³onkami Bractwa Rycerskiego.
Atmosfera pikniku by³a ciep³a i mi³a. Miêliœmy okazjê do spotka-
nia w szerszym gronie, do wymiany myœli, wspólnego biesia-
dowania, przybli¿enia siê do siebie, poznania rodzin cz³onków
ZNP i uczestniczenia, w ró¿nego rodzaju atrakcjach. To wszystko
sprawi³o, ¿e piêæ godzin zlecia³o, jak z bicza strzeli³.

Zadowoleni i zrelaksowani, przy ju¿ s³onecznej pogodzie, powró-
ciliœmy do swoich domów.
W tym miejscu nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania tym, bez których
tego spotkania by nie by³o, czyli jego g³ównym organizatorom:
Kol. prezes ZO ZNP- Ewie Wiêcek, El¿biecie Cichockiej i Miro-
s³awie Spes oraz sympatycznemu Kasztelanowi - za goœcinê 
i równie sympatycznym cz³onkom Bractwa Rycerskiego - za
piêkny pokaz walk rycerskich.
Z pewnoœci¹ ten dzieñ piêknie i z po¿ytkiem wykorzystany, na
d³ugo pozostanie w pamiêci jego uczestników.

Za zarz¹d Oddzia³u ZNP 
- Ewa Konarska

„Tylko ten mo¿e zrozumieæ czym
Jest jego gospodarstwo, albo czym jest
Jego kraj, kto czêœciowo mu siê poœwiêci³, 
dba³ o niego, broni³ go lub walczy³ o jego piêkno”

Antoine de Saint-Exupery

Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Chojnowie by³ organizatorem „Dnia Jubilata” -
uroczystoœci, która sta³a siê tradycj¹ tutejszego Oddzia³u. Imprezê zaszczycili
swa obecnoœci¹:
1. Kol. Stanis³awa Janczyn- Honorowy Prezes Oddzia³u ZNP
2. Pan Jan Serkies - Burmistrz Chojnowa
3. Pani Barbara Jasiñska - Wójt Gminy Chojnów
4. Przedstawiciele sekcji zwi¹zkowych, Zarz¹du Oddzia³u, a tak¿e nowi
cz³onkowie ZNP.

Impreza odby³a siê 6 maja w „Sali Edukacyjnej” Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie.
Na pocz¹tku Kol. Miros³a-
wa Spes przywita³a wszyst-
kich przyby³ych i zaprosi³a
do wys³uchania wystêpu przy-
gotowanego przez uczniów
Gimnazjum Nr 2 w Choj-
nowie pod kierunkiem Pani
Danuty Górskiej. Wspania³y
wystêp zosta³ nagrodzony
hucznymi brawami. Nastêp-
nie g³os zabra³a Kol. Ewa
Wiêcek. Pani Prezes przy-
pomnia³a, ¿e na uroczystoœci
s¹ 3 pokolenia nauczycieli -
pocz¹wszy od 20-letniego
sta¿u zwi¹zkowego a¿ do
50-go i wiêcej. To w³aœnie
dziêki takim dzia³aczom, ich
wytrwa³oœci i zaanga¿o-
waniu Oddzia³ przetrwa³ 32
lata.
Uroczystoœæ poœwiêcona by³a
Jubilatom - dzia³aczom Zwi¹z-
ku, którzy mogli poszczyciæ siê piêkn¹ d³ugoletnia kart¹ przynale¿noœci
zwi¹zkowej.
Uchwa³¹ Zarz¹du Oddzia³u ZNP z dnia 23 lutego 2009 r. zostali wyró¿nieni za:

60-letni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹:
1. Kol. Leon Jasiñski - emer. n-l. Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie

50-letni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹:
1. Kol. £ucja Kupczyñska - emer. n-l. Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie
2. Kol. Janina Przybysz - emer. n-l Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie
3. Kol. Andrzej Przybysz - emer. n-l Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojnowie
4. Kol. Maria Nawrocka - emer. n-l Szko³y Podstawowej w NiedŸwiedzicach

40-letni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹:
1. Kol. Stanis³awa Tracz - emer. n-l Szko³y Podstawowej w Krzywej

30-letni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ 
1. Kol. Urszula Bisiorek - n-l Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie
2. Barbara Baczmañska - n-l emer. Szko³y Podstawowej w Krzywej

Najm³odszymi Jubilatami z 20-letni¹ przynale¿noœci¹  zwi¹zkow¹ s¹:
1. Kol. Barbara G³aba - prac. adm. Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie
2. El¿bieta Fa³at - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie.

Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne oraz pami¹tkowe statuetki. Przyby³a te¿
Kol. El¿bieta Klimas-Brodziñska - nowy cz³onek ZNP.
Kol. Prezes pogratulowa³a wszystkim Jubilatom i tym m³odszym i starszym
wszystkiego najlepszego na nastêpne lata, a przede wszystkim zdrowia 
i ¿yczliwoœci wœród najbli¿szych.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê poczêstunkiem i lampk¹ szampana.

E.W

Integracyjny piknik w GrodŸcu
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W deszczu i b³ocie odby³y siê Dolnoœl¹skie Wy-
œcigi w Kolarstwie MTB o Puchar Burmistrza Miasta
Chojnowa i Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska UKS.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e takie warunki nie sprzy-
jaj¹ sportowej rywalizacji, kolarzom jednak aura
nie przeszkadza. Pytani o warunki terenowe
zgodnie twierdzili, ¿e taka pogoda zdecydowa-
nie uatrakcyjnia wyœcig i urozmaica trasê. Pod-
kreœlali jednoczeœnie profesjonaln¹ organizacjê
zawodów - przygotowanie i zabezpieczenie
trasy, zaplecza oraz opieki medycznej. 
Si¹pi¹cy deszcz nie sprzyja³ jednak dopingowi -
w Parku Piastowskim niewielu by³o tego dnia
kibiców, mimo ¿e Chojnów s³ynie z zami³owania
do sportów rowerowych. Ze wzglêdu na niesprzy-
jaj¹c¹ pogodê odwo³ano mecz pi³ki no¿nej jaki
mia³ byæ rozegrany pomiêdzy dzia³aczami spor-
towymi a chojnowskimi pracownikami samo-
rz¹dowymi, do minimum okrojono tak¿e pro-
gram artystyczny przygotowany na tê imprezê.
Najwa¿niejsze jednak tego dnia by³y wyœcigi, 
a te przebiega³y sprawnie i bez komplikacji. Wziê³o
w nim udzia³ blisko 50 kolarzy startuj¹cych 
w kilku kategoriach wiekowych. Wœród nich
widoczni byli tak¿e nasi z UKS Oriens Euro-Clean -
klubu dzia³aj¹cego przy Gimnazjum nr 2. Naj-
wiêksze emocje towarzyszy³y najstarszej grupie
zawodników, juniorów m³odszych. I tu radoœæ
chojnowianom sprawi³ Karol Ku³acz, który po
ok. 40 minutach jako pierwszy przejecha³ liniê
mety. Œledz¹c tabelê wyników nie sposób prze-
oczyæ inne chojnowskie nazwiska - przewijaj¹
siê wielokrotnie na wysokich pozycjach. Dla
mi³oœników tej dyscypliny, to ¿adna nowina. Choj-
nowianie bowiem to licz¹ca siê dru¿yna, w klasy-
fikacji dolnoœl¹skiej zajmuj¹ trzeci¹ lokatê. 
Zanim pierwsi kolarze stanêli na starcie, Wac³aw
Zgoda, pe³nomocnik przewodnicz¹cego DZKol.
uhonorowa³ burmistrza miasta Chojnowa Z³ot¹
Odznak¹ Zas³u¿onego dla PZKol. Ten mi³y gest
by³ nie tylko podziêkowaniem dla w³adz miasta
za wspieranie polskiego kolarstwa, ale tak¿e dla
mieszkañców, za wieloletni¹ sympatiê i doping.
Po sportowych zmaganiach m³odzi chojnowscy
artyœci, zadedykowali skromny program zawod-
nikom. Skromny, bo deszcz pomiesza³ szyki orga-
nizatorom tej czêœci imprezy, nie iloœæ jednak, 
a intencje by³y tu istotne.
Impreza, jako kolejna, przesz³a do historii, 
a organizatorom pozosta³y ju¿ tylko podziêko-
wania dla tych wszystkich, którzy pomogli fizycz-
nie, finansowo, rzeczowo lub w jakikolwiek
inny sposób. 

eg

Podziêkowania dla wspieraj¹cych:
Burmistrza Jana Serkiesa, przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Jana Skowroñskiego, dyrektora
Gimnazjum nr 2 - Andrzeja Urbana, kierownika
Przychodni Rejonowej Boles³awa Jakubiaka,
dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy -
Andrzeja Hapa, doktor Jolanty Topolskiej, ko-
mendanta Stra¿y Po¿arnej RyszardaKawki,
stra¿aków i ratowników medycznych, pielêg-

niarek z Przychodni Rejonowej, instruktorów
Hufca ZHP w Chojnowie - phm. Antoniego
Skalskiego, phm. Paw³a Wróbla, Hanki D¹brow-
skiej Król, rodziców zawodników sekcji kolar-
skiej UKS “Oriens” Euro-Clean.

Podziêkowania dla sponsorów:
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Jana Skowroñskiego, firmy
Euro-Clean Kompleksowe Sprz¹tanie i prezesów

Jaros³awa D¹browskiego i Roberta Kwiatkow-
skiego, firmy Alken Rokitki Miros³awa Kañ-
czugi i Jacka Bobikowskiego, firmy auto-naprawa
Macieja Korby i Grzegorza Pieprza, w³aœcicielki
sklepu RTV i AGD Danuty Wróbel, Zenona Ru-
dziaka i Jana Rudziaka - sklep sportowy, firmy
PHU Petro - us³ugi transportowe - Piotra Œli-
wianego, firmy BigForm Stanis³awa Rokusa 
i firmy PHU Bobik Ireny Bobik.

Ta m³oda zawodniczka karate czêsto daje
nam powody do zainteresowania siê jej sukce-
sami. Joanna Augustyniak, o której pisaliœmy
ju¿ kilkakrotnie, kolejny raz zab³ysnê³a na
macie. 
23 maja w Œremie w Otwartych Mistrzostwach
Polski Karate Sportowego Asia dwukrotnie
stanê³a na podium. W indywidualnym kata
juniorek zdoby³a III miejsce, w konkurecji
kumite indywidualne juniorek miejsce II. Te
lokaty da³y jej bilet na Mistrzostwa Europy 
w Rumunii. We wrzeœniu bêdziemy mocno
trzymaæ kciuki.

Na tym jednak nie koniec. Tydzieñ póŸniej
na  Miêdzynarodowych Zawodach o Puchar
Polski Karate w Brzegu Dolny nastêpne
sukcesy - II miejsce kata indywidualne
juniorek, III miejsce w kumite indywidual-
nym juniorek i w konsekwencji II miejsce 
w kata dru¿ynowym juniorek. W rywalizacji
bra³y udzia³ dru¿yny z Ukrainy, Niemiec, Czech,
S³owacji, Rosji, medale zatem w tych zawo-
dach s¹ szczególnie cenne.
Kolejny raz zatem gratulujemy Asi i jesteœmy
przekonani, ¿e to nie s¹ ostatnie gratulacje. 

eg

W górê i w dó³ po laury

Medali wci¹¿ przybywa

Dolnoœl¹skie wyœcigi w kolarstwie MTB 
o puchar Burmistrza Miasta Chojnowa

Osoby niepe³nosprawne (2 ok x 1000m)
1. Rafa³ Szulc Chojnów
2. Kamila Szuka³o Chojnów
3. Józef Tomiak Chojnów

¯ak (4 ok x 1000m)
1. Dawid Gieracki KKS Œlê¿a Felt Sobótka
2.Przemek Kaczmarek UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów
3. Patryk Jagnieszko UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów
6. Karol Rokus UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów - 1 ok

¯akinie (4 ok x 1000m)
1. Marzena Krzyœko KKS Œlê¿a Felt Sobótka
2. Agnieszka Wojtowicz UKS Centrum Nowa Ruda

M³odziczka (3ok x 2600m)
1. Anna Stelmach MKS Karolina Jaworzyna Œl¹ska
2. Klaudia Karpiñska KKS Œlê¿a Felt Sobótka

M³odzik (3 ok x 2600m)
1. Mariusz Nawrocki LKS Trasa Zielona Góra
2. Szymon Piwowarski KKS Œlê¿a Felt Sobótka
3. Bartosz Nawojczyk LUKS Skarbek Z³otoryja

Juniorka m³odsza (3 ok x 2600m)
1. Anna Kozowska IKS Centrum Nowa Ruda

Juniorka ( 3 ok x 2600m)
1. Paulina Bator KS Cylkosport Boles³awiec
2. Karolina Repczyñska LUKS Skarbek Z³otoryja
3. Natalia Chojnacka UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów

Junior (5 ok x 2600m)
1. Krzysztof Podraza Boplight Team Œwidnica
2. Jakub Mazgu³a Wroc³awski Klub Kolarski
Wroc³aw
3. Kamil Martynów LKKS Górnik Wa³brzych
ST.Bogaczowice

Junior M³odszy (4 ok x 2600m)
1. Karol Ku³acz UKS Oriens Euro-Clean Chojnów
2. Dawid Brudziñski LKKS Górnik Wa³brzych
ST.Bogaczowice
3. Maciej Bartkowski UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów
8. Kamil Korba UKS Oriens Euro-Clean Chojnów
14. Jacek Grzybowski UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów

Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska UKS

¯ak (4 ok x 1000m)
Przemek Kaczmarek UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów - mistrz 
Patryk Jagnieszko UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów - I wicemistrz
Rafa³ Nawojczyk LUKS Skarbek Z³otoryja - II
wicemistrz 

¯akinie (4 ok x 1000m)
Agnieszka Wojtowicz UKS Centrum Nowa
Ruda - mistrzyni 

M³odzik (3 ok x 2600m)
Bartosz Nawojczyk LUKS Skarbek Z³otoryja - mistrz 

Juniorka m³odsza (3 ok x 2600m)
Anna Kozowska IKS Centrum Nowa Ruda -
mistrzyni

Juniorka ( 3 ok x 2600m)
Natalia Chojnacka UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów - mistrzyni 

Junior (5 ok x 2600m)
Pawe³ Buryn UKS Centrum Nowa Ruda - mistrz 

Junior M³odszy (4 ok x 2600m)
Karol Ku³acz UKS Oriens Euro-Clean Chojnów
- mistrz 
Maciej Bartkowski UKS Oriens Euro-Clean
Chojnów - I wicemistrz 
Kamil Korba UKS Oriens Euro-Clean Chojnów
- II wicemistrz

Wyniki zawodów (miejsca medalowe i pozycje chojnowian)

AAssiiaa    zz    lleewweejj
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Trochê dziwnie jest u³o¿ony kalendarz rozgrywek
pi³karskich w IV lidze. Dwa wyjazdowe mecze
wypad³y chojnowskim czrwatoligowcom pod rz¹d.
Dwie nudne soboty dla kibiców. Dlatego z ogromn¹
przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e nasza dru¿yna
wynagrodzi³a wszystkich kompletem zwyciêstw!
Chojnowianka kroczy teraz od zwyciêstwa do zwy-
ciêstwa, zaskakuj¹c tym samym bacznych obser-
watorów. Wszyscy lubi¹ mi³e niespodzianki, punk-
ty s¹ nam potrzebne jak kani deszcz. 
Polonia Trzebnica - KS Chojnowianka 0:2
BKS Bobrzanie Boles³awiec - KS Chojnowianka    0:1
Kolejne spotkanie odbêdzie siê ju¿ na w³asnych
w³oœciach. 6 czerwca w sobotê, na stadionie przy
Witosa bedziemy goœciæ GKS Kobierzyce. Pocz¹tek
meczu godzina 17. 
Natomiast w rozgrywkach A klasowych, druga dru¿y-
na spokojna o byt, zalicza kolejne wygrane i prze-
grane. Tym razem jednak, dosz³o do konfrontacji 
z sam¹ czo³ówk¹ w tabeli. Odpowiednio z wicelide-
rem czyli Soko³em Krzywa i trzeci¹ dru¿yn¹ - Skor¹
Jadwisin. Na boisku w Krzywej mia³a miejsce
kanonada goli. Pad³o ich siedem. Ale to Sokó³

okaza³ siê lepszy o trzy trafienia. Kolejnych siedem
trafieñ pad³o tydzieñ póŸniej w Jadwisinie. Tym
razem gospodarze szeœæ razy nie spud³owali.
Ur-Pal Sokó³ Krzywa - Chojnowianka II 5:2
Skora Jadwisin - Chojnowianka II 6:1

Niejeden kibic z³apie siê za g³owê, analizuj¹c teraz
wyniki drugiej dru¿yny. To zdecydowane prze-
grane. Byæ mo¿e powód tkwi w wymiarach tamtej-
szych boisk. Ma³e i niewymiarowe (u nas to jak
mówi¹ jest “lotnisko”). Gospodarze na swoim pod-
wórku czuj¹ siê wiêc swojsko. Ale na stadionie
przy Witosa, ostatni gospodarze meczy w poprzed-
niej rundzie, nie zdobywali kompletów punktów. 

pm
GRUPA III
Chocianów 21 52 70-17
Krzywa 21 42 67-29
Jadwisin 21 42 70-41
Chojnów II 22 37 53-45
Go³aczów 21 36 48-25
Ró¿ana 21 33 57-45
Jawor 22 30 28-30

Jerzmanice Zdrój 21 27 38-49
Pielgrzymka 21 24 49-57
Rokitnica 21 19 40-66
Granowice 21 18 44-70
Wilków 21 15 29-69
Ernestynów 22 11 33-83

IV LIGA
Górnik W. 27 71 73-9
Prochowiczanka 27 58 59-29
Polonia 27 53 51-20
Œlêza 27 42 52-46
KuŸnia 27 41 43-39
Karkonosze 27 41 40-30
Lechia 26 38 33-30
Boles³awiec 27 38 34-38
Kobierzyce 27 33 43-55
Szczawno 26 33 43-55
Chojnowianka 27 32 25-42
MiedŸ II 27 31 45-53
Puma 27 27 3 2-52
Victoria 27 26 30-52
Górnik Z. 27 25 25-50
Olimpia 27 21 36-67

Zwyciêstwa i pora¿ki

W sobotê 22 maja trampkarze Choj-
nowianki rozegrali kolejne spotkanie
ligowe. Tym razem przeciwnikiem
by³ Zamet Przemków. Rywal bardzo
wymagaj¹cy, który zajmuje 2 lokatê
w tabeli ze strat¹ 5 pkt. do chojnowian.
Spotka³y siê wiêc dwie najlepsze
dru¿yny, dlatego wszyscy oczekiwa-
liœmy bardzo ciekawego spotkania.
Niestety, w pierwszej po³owie z boiska
wia³o nud¹, akcje by³y szarpane, gra
toczy³a siê g³ównie w œrodku pola,
mnóstwo by³o niedok³adnych zagrañ.
W tej czêœci gry przewagê mia³ Zamet,
który udokumentowa³ to bramk¹ 
w 20 minucie po b³êdzie jednego 
z naszych obroñców. W przerwie meczu
trener Micha³ Grz¹dkowski odby³
mêsk¹ rozmowê ze swoimi podopiecz-
nymi i dokona³ kilku korekt w sk³a-
dzie, co od razu mia³o prze³o¿enie na
jakoœæ gry. Na boisku pojawi³ siê Ko-
niñski i Sypniewski. Szczególnie do-
br¹ zmianê da³ ten pierwszy, gdy¿
zdo³a³ strzeliæ bramkê i wywalczyæ
rzut karny, którego na gola zamieni³
Grz¹dkowski. W ci¹gu 20 minut
bia³o-niebiescy objêli prowadzenie 
i starali siê utrzymaæ wynik 2:1 do
koñca spotkania. Dobrze grali w obro-
nie, a tak¿e w ataku, stworzyli sobie

kilka klarownych sytuacji, jednak nie
zdo³ali ich wykorzystaæ. Niestety,
szkolny b³¹d przytrafi³ siê naszemu
golkiperowi Marcinowi Krupie, który
po strzale z dalszej odleg³oœci wypuœ-
ci³ pi³kê z rak, która nastêpnie wyl¹do-
wa³a w siatce. To niew¹tpliwie po-
d³ama³o naszych pi³karzy, jednak
mimo wszystko grali z zaanga¿owa-
niem do ostatniego gwizdka sêdziego.
Gdy sêdzia g³ówny pan Pysz doliczy³
ostatni¹ minutê meczu, Kuba Grz¹d-
kowski zmarnowa³ dogodn¹ sytuacjê,
strzelaj¹c nad poprzeczk¹ bramki
Zametu. 
Warto odnotowaæ, ¿e by³ to dopiero
pierwszy zremisowany pojedynek Choj-
nowianki w tej rundzie. Pozosta³e
mecze zakoñczy³y siê zwyciêstwami.
M³odym adeptom footbolu gratuluje-
my pierwszego miejsca i ¿yczymy
powodzenia w nastêpnych meczach.

Piotr Seheniewicz

Sk³ad Chojnowianki: Krupa, Turczyñski,
Pakosz, Zatwarnicki, Ho³da, Grz¹d-
kowski, Paliñski, Tucholski, Sochacki,
Rudnicki, Ko³odziejczyk.
Po przerwie na boisku pojawili siê: 
Go³êbiewski, Niemc, Kosiñski,
Bencal, Fejdasz, Sypniewski.

Podziêkowania
Organizatorzy Ogólnopolskiego
Turnieju Szachowego pragn¹
serdecznie podziêkowaæ wszys-
tkim sponsorom, którzy przy-
czynili siê do zorganizowania
udanej imprezy na terenie na-
szego miasta, jaka odby³a siê 
17 maja. Dziêkujemy w³adzom
samorz¹dowym miasta i gminy
Chojnów w szczególnoœci bur-
mistrzowi Janowi Serkiesowi,
przewodnicz¹cemu Rady Miej-
skiej Janowi Skowroñskiemu,
wójt gminy Barbarze Jasiñskiej,
sekretarzowi gminy Januszowi
Cyganowi, dyrektorowi MOKSiR
Stanis³awowi Horodeckiemu,
prezes i zarz¹dowi Banku Spó³-
dzielczego, zak³adowi Apis, za-
k³adowi Dany, zak³adowi opa-
kowañ Czes³awa Pi¹tka, zak³a-
dowi Kret i S-ka, zak³adowi Dolpap,
zak³adowi Józef Kozakowski,
pani Rozalii Kêsik Galeria-Studio
-Synteza, sklepom: “Jubiler” Ry-
nek, AGD Stanis³awy Szulakow-
skiej, Jana Rudziaka, “Mikro”
Jerzego Ruty, w³aœcicielom sklepu
ogrodniczego przy ul. Fabrycznej,
szyldy i napisy Zbigniewa Hali-
kowskiego, Tadeuszowi Bijakowi
Studio Fotografia, Fotostudio
Giersok. 
Jesteœmy wdziêczni za dostar-
czone wypieki z cukierni pana

Stanis³awa Kryszczuka, oraz 
z cukierni Andrzeja Kupczyka.
Pragniemy jednoczeœnie podziê-
kowaæ wszystkim tym, którzy
pomogli w tej imprezie.

Organizatorzy

Turniej z partnerami
I Szachowy Turniej Miast Par-
tnerskich rozegrano ostatniego
dnia maja w ¯arowie z okazji
Dni ¯arowa. Turniej rozegrano
systemem Scheveningen na 8 sza-
chownicach, ka¿dy nasz zawod-
nik gra³ z ka¿dym zawodnikiem
dru¿yny z ¯arowa. Czas gry 15
min dla zawodnika (gra szybka).
W ogólnej punktacji pokona-
liœmy zdecydowanie ¯arów wy-
nikiem 40,5 do 23,5 pkt. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju
okaza³ siê nasz zawodnik Jacek
Hajduk, który zdoby³ 7.5 pkt na
8 mo¿liwych. 
Nasza dru¿yna wyst¹pi³a w sk³a-
dzie: Jacek Najduk, Stanis³aw
Biernat, Marcin Iwiñski, Zbig-
niew Bojczuk, Edward Gorczyca,
Jerzy Pud³o, Darek Gorczyca,
£ukasz Kryszczuk. 
Mecz rewan¿owy rozegrany zo-
stanie 6 czerwca podczas Dni
Chojnowa w Rynku o godz.11.00
(w razie deszczowej pogody 
w MOKSiR ul. Ma³achowskiego).

J.P.

Remis w meczu na szczycie Wiadomoœci szachowe



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w budowie, dzia³ka 20 ar, Go-
liszów. Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154.

Sprzedam dom 120m2 w Chojnowie, cena 850 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 0606-391-044.

Sprzedam dom wolnostoj¹cy 210 m2 w Choj-
nowie, wybudowany w 2007 r. Dom posiada:
4 pokoje, salon, 2 kuchnie, 2 ³azienki, ca³oœæ ogro-

dzona i zagospodarowana, do zamieszkania. Wia-
domoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam dom w trakcie budowy o pow. 120 m2

we wsi Go³aczów i halê o pow. 160 m2, nadaje siê do
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (np. warsztat
samochodowy), powierzchnia dzia³ki 0,22 a,
media: woda, pr¹d. Wiadomoœæ: tel. 0515-153-061
lub 0792-842-303.

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, w Ro-
kitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka, plasti-
kowe okna z roletami zewnêtrznymi + gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie ul. Rynek (centrum miasta), Ip.,
pow. 56 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
balkon, cena 3000 z³/m2 do negocjacji. Wiado-
moœæ: tel. (076) 818-19-59 lub 0602-182-949.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na nowym
osiedlu w Chojnowie o pow. 74 m2, Ip., plastikowe
okna z roletami zewnêtrznymi, pod³oga, drzwi
drewniane, ³adnie zaaran¿owany taras 11m2, kuch-
nia na wymiar IKEA. Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675
lub 0608-434-575.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 68,90 m2, ul. Witosa 32, IIp., 3 pokoje, kuch-
nia, ogrzewanie gazowe, niski czynsz, mieszkanie
wymaga remontu, cena 135.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 0663-519-845.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 87 m2

w Rokitkach, 3 pokoje, Ip. + gara¿ przy bloku.
Wiadomoœæ: tel. (076) 817-87-53 lub 0721-595-678.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Roki-
tkach o pow.75 m2, Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, okna nowe, plastikowe, rolety, w przedpokoju
szafa typu Komandor - lustrzana. Wiadomoœæ: 
tel. (076) 817-87-49 lub 0509-637-772.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 35 m2 do kapitalnego remontu, cena 46.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0668-739-089.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 3 pokojowe
o pow. 55 m2, Ip., w Chojnowie przy ul. Drzyma³y.
Wiadomoœæ: tel. 0601-569-479.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, niski
czynsz (30 z³), 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwni-
ca, strych, pow. 50 m2, po kapitalnym remoncie,
nowe okna, tynki strukturalne, panele, ul. Witosa.
Wiadomoœæ: tel. 0606-995-852.

Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie
w centrum Chojnowa o pow. 38,18 m2, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0793-297-964.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe
w Chojnowie, nowe budownictwo. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-67-34.

Sprzedam sklep (magazyn) na ul. Baczyñskiego,
dzia³ka 512 ar, pow. sklepu 112 m2. Wiadomoœæ:
tel. 0608-417-343 lub 0602-585-401.

Auto-moto

Sprzedam opony u¿ywane i ko³a do aut
osobowych w cenie 30 - 70 z³. Wiadomoœæ: 
tel. (076) 725-87-22 lub 0602-307-249 lub 0604-136-215.

Sprzedam skuter JINLUN, rok prod. 2006, 
poj. 126 cm3. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.

Us³ugi

Us³ugi koparko-³adowark¹ i innym sprzêtem.
Wiadomoœæ: tel. 0792-236-197.

Zobacz swoj¹ ³azienkê przed remontem, (wc, itp.,)
wizualizacja 3D, fachowe porady, wystawiamy
rachunki, ekipa wykonawcza: 694-35-95-13,
biuro@z-sercem.pl 

Praca

Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiadczeniem
do nowo otwartego salonu fryzjerskiego. Wia-
domoœæ: tel. 0663-651-362 lub ul. Sikorskiego 12
Chojnów.

Przyjmê na sta¿ fryzjera lub fryzjerkê. Wia-
domoœæ: tel. 0663-651-362 lub ul. Sikorskiego 12
Chojnów.

19.letnia, uczciwa dziewczyna szuka pracy jako
opiekunka do dziecka na okres wakacji. Wia-
domoœæ: tel. 0603-428-257.

Salon Romet i Kawasaki w Legnicy przyjmie
od zaraz osobê na stanowisko mechanika motocykli
i skuterów. Wymagana jest praktyka na podobnym
stanowisku, znajomoœæ bran¿y motocyklowej, 
doskona³a znajomoœæ mechaniki oraz prawo jazdy
kat A. Oferujemy ciekaw¹ pracê. Wynagrodzenie 

2800 z³ brutto + premia. Kontak (wraz z CV 
i ¿yciorysem) tylko osobiœcie w siedzibie firmy 
w Legnicy przy ul. Jaworzyñskiej 119.

Inne

Œpiew na uroczystoœciach koœcielnych (œluby,
jubileusze itp) - dyplomantka wydz. wokalnego
SM II st., sopran liryczny. Mo¿liwoœæ uzgodnienia
repertuaru. Wiadomoœæ: 664 58 34 53.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej
i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919 
po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 0,45 ar 
w miejscowoœci Michów. Wiadomoœæ: Michów 18
Kazimierz Tomalski.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmano-
wicach, o pow. 1469 m2 przy drodze od strony
miasta, 400 m od zabudowañ Chojnowa, przeksz-
ta³cona, woda na dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du. Wia-
domoœæ: tel. 0600-381-094.

Sprzedam trzy dzia³ki budowlane w Jerzma-
nowicach, 1 km od Chojnowa: 1885 m2, 1247 m2,
564 m2. Wiadomoœæ: tel. 0501-262-551.

Sprzedam pole orne, okolice Bia³ej, 6,2h. Wia-
domoœæ: tel. 0768-188-812 lub 0608-417-343.

Sprzedam wózek dzieciêcy: gondola+spacerówka,
stan bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 0667-204-456.

Sprzedam sukniê œlubn¹ - welon, bolerko gratis,
stan bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 0667-204-456.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                        999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –          994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                        991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe   0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  076 819 63 53
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***
Domy w konstrukcji szkieletowej  i keramzytowej. 

Planowany termin do wprowadzenia 15 maja. 
Mozliwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia, 
materia³y najwy¿szej jakoœci. Okna szkockiej 
firmy Watson Dallas Windows System Ltd. 

Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Z 7 domów do wyboru pozosta³o 6.

***
Powierzchnia
u¿ytkowa parteru 

i poddasza 89,96 m2

+ gara¿ 20,52 m2

***
Powierzchnia pod³ogi

z gara¿em 140 m2

***
Powierzchnia 

zabudowy 99,9 m2

Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564

D&D Construction Sp. z o.o.

Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym 

i gara¿em (niepodpiwniczony)
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IV Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska SILEBIA

Chojnowska grupa Antrakt (MOKSiR) - nagroda za inspiracjê
oraz nagroda aktorska dla Aleksandry Ba³aj (w œrodku)

Chojnowska grupa Aja (SP3) - trzecie miejsce 
w kategorii otwartej


