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Z pprac WWydzia³ów
Wydzia³ RG
* Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mi-
ros³aw Furmanek z Chojnowa rozpoczê³a
inwestycjê drogow¹ - budowê nawierz-
chni ulicy Broniewskiego na odcinku od
ul. Lubiñskiej do ul. Staffa. W ramach tej
inwestycji wymieniana jest tak¿e stara
nawierzchnia ulicy Broniewskiego do
skrzy¿owania z ulic¹ Baczyñskiego.
Prace potrwaj¹ do 30.09.2016 r. Nowa
nawierzchnia wykonana bêdzie z betono-
wej kostki brukowej.
* Od kilku tygodni trwaj¹ prace przy wy-
mianie pokrycia dachu na budynku
Gimnazjum nr 2. Firma - Przedsiê-
biorstwo Handlowo - Budowlane
"Tyliñski" Arkadiusz Tyliñski, Jaros³aw
Tyliñski Spó³ka Jawna z siedzib¹ w Lesz-
nie przy ul. Œwiêciechowskiej 49, roz-
biera stare pokrycie, uk³ada foliê dacho-
w¹ oraz przybija nowe ³aty i kontr³aty.
Na czêœci dachu od strony ulicy Konar-
skiego uk³adane s¹ nowe obróbki bla-
charskie oraz dachówki. Zakoñczenie prac
zaplanowane jest na dzieñ 30.08.2016 r.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póŸn.
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 13.06.2016 r. do
04.07.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanej przeznaczonej do sprzeda¿y 
w formie przetargu nieograniczonego,
oznaczonej numerem geodezyjnym
127/6, po³o¿onej przy ul. Kiliñskiego 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa - Zarz¹-
dzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 13 czerwca 2016 r.,

- wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanej przeznaczonej do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej oznaczonej
numerem geodezyjnym 454/4, po³o-
¿onej przy  ul. Koœciuszki w obrêbie 
4 miasta Chojnowa, na rzecz wspó³-
w³aœcicieli dzia³ki przyleg³ej na po-
prawê jej zagospodarowania - Zarz¹-
dzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 13.06.2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia  25.07.2016 r.
2) w dniach od 13.06.2016 r. do
04.07.2016 r.:

- wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanych przeznaczonych do sprzeda¿y
w formie przetargu nieograniczonego,
oznaczonych numerami geodezyjnymi
52/11, 52/12, 52/13, 52/14 oraz udzia³
15/31 czêœci w dzia³ce 52/32, po³o-
¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 
4 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie 
Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia  13.06.2016 r.,

Informacje 
z MMiejskiej PP³ywalni

* Od 16 czerwca 2016 chojnowski basen
wprowadzi³ zni¿ki dla emerytów i ren-
cistów. Od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 7.00 do 15.00, za okazaniem le-
gitymacji przys³uguje wstêp z biletem ul-
gowym, tj. 6z³/h. Serdecznie zapraszamy.

* W okresie wakacji - od dnia 27 czerw-
ca, basen bêdzie czynny codziennie od
godziny 10.00 do 22.00. 

Apel ddo mmieszkañców 
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Oddzia³ WOD -
KAN apeluje do mieszkañców miasta
Chojnów o nieu¿ywanie wody pitnej 
z miejskiej sieci wodoci¹gowej do po-
dlewania ogródków i trawników, mycia
samochodów, nape³niania basenów
i oczek wodnych w okresie letnim.
Prosimy o u¿ywanie wody jedynie do
celów socjalno - bytowych. Bêd¹ pro-
wadzone wzmo¿one kontrole stwierdza-
j¹ce pobór wody poza urz¹dzeniem po-
miarowym (wodomierzem). W godzi-
nach popo³udniowych apel bêdzie na-

g³aœniany przez megafon. Za utrudnienia
przepraszamy. Z powa¿aniem Kierownik
Oddzia³u WID - KAN Krzysztof Chylak,
tel. 531 787 135.

Informacja 
dla oosób pplanuj¹cych
podjêcie ddzia³alnoœci

gospodarczej
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza osoby bezrobotne
do sk³adania wniosków  o przyznanie
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospo-
darczej w ramach projektów:
1. "Aktywizacja osób m³odych pozo-
staj¹cych bez pracy w powiecie legnic-
kim (II)" realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER).
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby,
które spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
- nie ukoñczy³y 30 roku ¿ycia,
- nie kszta³c¹ siê (tj. nie uczestnicz¹ w kszta³-
ceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkol¹ siê (tj. nie uczestnicz¹ w fi-
nansowanych ze œrodków publicznych
pozaszkolnych zajêciach maj¹cych na
celu uzyskanie, uzupe³nienie lub dos-
konalenie umiejêtnoœci i kwalifikacji za-
wodowych lub ogólnych potrzebnych do
wykonywania pracy).
Uwaga! w przypadku osób do 25 roku
¿ycia dodatkowym kryterium przyst¹-
pienia do projektu jest okres pozostawa-
nia w ewidencji osób bezrobotnych,
który nie mo¿e przekroczyæ 4 miesiêcy.
2. "Aktywizacja osób bezrobotnych od
30 roku ¿ycia w powiecie legnickim
(2016)" w ramach Regionalnego
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Czerwiec
18.06. - Sp³yw kajakowy open (Gim1)
czerwiec/lipiec - "Dorota Kozak-Rogala. Reliefy i kolory” - wystawa z okazji 

Festiwalu Tkactwai Rêkodzie³a Artystycznego. (Muzeum)

Lipiec
04.07. - 08.07 - "Wakacje z Bibliotek¹" (MBP)
04.07. - 08.07 - Ferie letnie (MOKSiR)
17.07. - Festyn wakacyjny (MOKSiR)

Sierpieñ
01.08 - 05.08 - "Wakacje z Bibliotek¹" (MBP)
sierpieñ - "Wakacje z Bibliotek¹" - wystawa prac uczestników wakacyjnych zajêæ (MBP)
sierpieñ - "Alicja Niejska - rysunek, malarstwo" (Muzeum)

Kalendarz imprez w mieœcie 

MOKSiR  - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
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Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby,
które znajduj¹ siê w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, nale¿¹ce do co najmniej
jednej z poni¿szych grup tj.
- osoby po 50 roku ¿ycia,
- kobiety,
- osoby z niepe³nosprawnoœciami,
- osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. posia-
daj¹ce wykszta³cenie na poziomie maks.
œrednim),
- osoby d³ugotrwale bezrobotne (tj. pozo-
staj¹ce bez zatrudnienia nieprzerwanie
przez okres 12 miesiêcy).
Maksymalna kwota, o któr¹ mo¿na
wnioskowaæ to ok. 25.000 z³ !!!
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pra-
cownicy PUP w Legnicy Filii w Choj-
nowie w pok. nr 6. 
Telefonicznie pod nr /76/ 81 88 525 wew. 26.
Wnioski s¹ dostêpne w siedzibie Filii
Chojnów oraz na stronie internetowej
www.puplegnica.pl w zak³adce: dla bezro-
botnych i poszukuj¹cych pracy - doku-
menty do pobrania.

Zagraniczne wwizyty
Po raz pierwszy Muzeum Regionalne 
w Chojnowie odwiedzi³a du¿a, ponad
trzydziestoosobowa, grupa turystów 
z Wêgier. Emerytowani architekci
oprócz muzeum i jego zbiorów, które
zrobi³y na nich ogromne wra¿enie, obej-
rzeli zabytki naszego miasta. W drodze
do Wroc³awia planowali odwiedziæ
jeszcze klasztor w Lubi¹¿u. Nasze mias-
to znalaz³o siê w programie wycieczki,
ze wzglêdu na ciekawe zabytki sztuki
renesansowej, przede wszystkim zamek,
kamienicê Schrama i sgraffita z Zagrod-
na w zbiorach naszego muzeum. Trasa
wycieczki po Œl¹sku zosta³a zaprogra-
mowana tak, by turyœci mogli obejrzeæ
mniejsze miejscowoœci, zwykle pomijane
przez biura turystyczne. Ta inicjatywa

wysz³a ze strony jednej z uczestniczek
wycieczki, która by³a odpowiedzialna za
jej programowe przygotowanie. Wy-
cieczka by³a anonsowana przez organiza-
torów ju¿ w kwietniu. Wizyta naszych

bratanków przebiega³a w serdecznej 
i przyjaznej atmosferze, co w du¿ej mie-
rze by³o zas³ug¹ opiekunki wycieczki 
z Wêgier i jej znakomitej znajomoœci
jêzyka polskiego.

***
6 czerwca nasze miasto odwiedzi³a 2-oso-
bowa delegacja z francuskiego Com-
mentry. Christophe i Rosalie Cabassut
bywali ju¿ u nas kilkakrotnie w ramach
wymiany pomiêdzy naszymi miastami.
Oboje s¹ doœwiadczonymi maratoñ-
czykami i wizytê w regionie rozpoczêli
od miêdzynarodowego maratonu dooko³a
Görlitz i Zgorzelca, na który to zaprosi³a
ich organizatorka Margit Bätz, podczas
wspólnego œwiêtowania X-lecia part-
nerstwa z Commentry i Egelsbach 
w Chojnowie. Mia³o to miejsce do-
k³adnie rok temu. 

Tegoroczne spotkanie, pomimo ¿e
krótkie, na pewno na d³ugo zostanie 
w pamiêci wszystkich jego uczestników.
By³y to g³ównie rozmowy z przedstawi-
cielami urzêdu miasta oraz Stowarzy-
szenia Miast Partnerskich. Przede wszys-
tkim polscy przyjaciele pogratulowali
Christopherowi wspania³ego 6 miejsca
na maratonie i ukoñczenia d³ugiego dys-
tansu Rozalie. Goœci zaproszono do obej-
rzenia najnowszych inwestycji w mieœ-
cie, zw³aszcza nowych obiektów sporto-
wych, które najbardziej ich interesowa³y.
Oboje bowiem prowadz¹ u siebie klub
lekkoatletyczny i entuzjastycznie odno-
sz¹ siê do ewentualnego ponownego przy-
jazdu do Chojnowa wraz ze swoimi m³o-
dymi sportowcami. Christophe i Rosalie
mieli równie¿ sposobnoœæ podziwiania
naszego miasta oraz jego okolic z naj-
wy¿szego punktu obserwacyjnego, znaj-
duj¹cego siê na wie¿y koœcio³a œw. Piotra
i Paw³a. 216 stopni w górê, a nastêpnie 
w dó³ pokonali, jak na doœwiadczonych
sportowców przysta³o, w rekordowym
tempie. Nazajutrz rano gor¹co ¿egnani
przez Chojnowian opuœcili nasze miasto 
i udali siê w dalsz¹ podró¿ do Wieliczki
oraz Krakowa, a w drodze powrotnej do
Pragi.

UCHWA£A NR XXI/99/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 maja 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u
miasta Chojnowa na sta³e obwody g³o-
sowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wy-
borczych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446),
art. 12 § 2 i 3 oraz § 11 i 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy
(Dz.U.2011.21.112 ze zm.), w zwi¹zku 
z Uchwa³¹ Nr XIV/60/15 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 24 wrzeœnia 2015r. 
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy 
w mieœcie Chojnów, Rada Miejska Choj-
nowa uchwala, co nastêpuje:

§1. Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXIV/-
108/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
29 listopada 2012r. w sprawie podzia³u
miasta Chojnowa na sta³e obwody g³o-
sowania oraz ustalenia ich numerów, gra-
nic i siedzib obwodowych komisji wybor-
czych, zmienionej Uchwa³¹ Nr XXX/-
175/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
28 listopada 2013r. i Uchwa³¹ Nr XIII/-
51/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27
sierpnia 2015r. otrzymuje brzmienie za-
³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-
mistrzowi Miasta Chojnowa.

§3. Uchwa³a  podlega og³oszeniu  w  Dzien-
niku  Urzêdowym  Województwa Dolno-
œl¹skiego,  na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie, na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie i w "Gazecie Choj-
nowskiej".

§ 4. Uchwa³a wchodzi  w ¿ycie  z dniem
podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa

Jan Skowroñski
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Maj¹c na uwadze dzia³ania zmierzaj¹ce
do nawi¹zania wspó³pracy partnerskiej 
z jednym z czeskich miast, podjêto de-
cyzjê, by tym razem Gwiazd¹ Dni Choj-
nowa by³a  Halina Mlynkova. 
Wiedza o artyœcie bêd¹cym g³ówn¹ Gwiaz-
d¹ œwiêta miasta jest istotna, gdy¿ warun-
kuje dobór (i koszt) oœwietlenia, nag³o-
œnienia, sceny. Jej nazwa jest te¿ magne-
sem dla cateringowych firm ubiegaj¹-
cych siê o wy³¹cznoœæ na obs³ugê stoisk
z ¿ywnoœci¹, zabawkami i urz¹dzeniami
rekreacyjnymi dla dzieci. Po czêœci wp³ywa
tak¿e na stawkê, jak¹ za swoje us³ugi usta-
laj¹ firmy ochroniarskie. Sami Pañstwo
widzicie - Gwiazda wp³ywa poœrednio
b¹dŸ bezpoœrednio na wiele elementów
naszego œwiêta.
Kiedy wszystko w materii wy³aniania
dostawców ró¿nych us³ug (tak¿e zabez-
pieczenia medycznego, sanitarnego, noc-
legów itp.) zostaje dopiête, rusza proce-
dura uzyskiwania pozwoleñ na realizacjê
imprezy masowej. Zgodnie z przepisami
prawa swoj¹ pozytywn¹ opiniê wyraziæ
musz¹: Komenda Miejska Policji w Leg-
nicy (zarówno ruch drogowy, jak i zabez-
pieczenie imprez masowych), Pañstwo-
wa Stra¿ Po¿arna w Legnicy, Pogotowie
Ratunkowe, SANEPID, Starostwo Powia-
towe w Legnicy, Komendant Woje-

wódzki Policji we Wroc³awiu, a w Choj-
nowie - Burmistrz Miasta - organizacja
ka¿dorazowych Dni Chojnowa to spore
przedsiêwziêcie.

Tegoroczne œwiêto miasta i towarzy-
sz¹cy im Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego przypad³y na 4 i 5 czerwca.

W sobotê barwny korowód poprowa-
dzi³y ma¿oretki z Gimnazjum nr 2 z to-
warzyszeniem Orkiestry Dêtej pod batut¹
Piotra Koziara. Tu¿ za nimi, pozdrawia-
j¹c licznie zebranych mieszkañców,
szed³ Burmistrz Jan Serkies, reprezentac-
ja ¿³obka miejskiego, przedszkoli nr 1 i 3,
szkó³ podstawowych nr 3 i 4, gimnazjów

nr 1 i 2, biblioteki, radnych…
Wyj¹tkowo w tym roku d³ug¹ kolumnê,
której czo³o zbli-¿a³o siê ju¿ do sceny, 
z basowym mruczeniem silników zamy-

ka³a formacja motocyklistów pod wodz¹
Czes³awa Skorupy. Naprawdê by³o na co
popatrzeæ, a gromkie oklaski co i raz
wyra¿a³y uzna-nie dla pomys³owoœci stro-
jów i przebrañ.

Po uroczystym otwarciu Dni Chojnowa
przez Burmistrza Miasta przyszed³ czas
na XX ju¿ edycjê Przegl¹du Piosenki
Przedszkolnej BAMBINIADA. Piêtnaœ-
cie prezentacji najm³odszych artystów
zgromadzi³o pod scen¹ liczn¹ rzeszê
sympatyków - mam, ojców, babæ, dziad-
ków, cioæ i wujków. PóŸniej by³a okazja
do wrêczenia pucharów najlepszym wêd-
karzom i hodowcom go³êbi, a tak¿e zwy-
ciêzcom XIII edycji Dyktanda Chojnow-
skiego. Po nich scen¹ zaw³adnêli lokalni
tancerze i œpiewacy w koncercie “Choj-
nowianie-Chojnowianom”. Dzia³o siê…
Tegoroczny Festiwal Tkactwa i Rêko-
dzie³a Artystycznego zosta³ ukierunko-
wany warsztatowo. Mniej by³o wystaw-

DDDDnnnniiii   zzzzaaaacccczzzzyyyynnnnaaaajjjj¹¹¹¹  ssssiiiiêêêê  oooodddd  GGGGwwwwiiiiaaaazzzzddddyyyy
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ców wyrobów gotowych, zdecydowanie
wiêcej twórców, którzy w tajniki dawne-
go, zanikaj¹cego rzemios³a chcieli choj-
nowian wprowadziæ. Mieliœmy wiêc
warsztaty zduñskie (hit dla ch³opców),
warsztaty ceramiczne i toczenia na elek-
trycznym kole garncarskim, a wszystko
oferowane przez Farmê Martynika z po-
bliskiej Jaroszówki. By³y warsztaty tkac-
kie, decoupage`u, zdobienia przygotowa-
nych specjalnie na imprezê, bajecznie
pachn¹cych pierników. Drugiego dnia
mo¿na te¿ by³o na tradycyjnym, no¿nym
kole utoczyæ sobie dzbanuszek czy gar-
nuszek, a d³uga kolejka chêtnych oble-
ga³a stoisko od godz. 15.00 blisko do
20.30. Pomys³ "warsztatowego" Festi-

walu zdaje siê byæ ze wszech miar trafiony!
Gwiazda pierwszego dnia, pani Halina
Mlynkova, zgromadzi³a pod scen¹ liczn¹
rzeszê s³uchaczy. Chwilami lirycznie,

chwilami zaœ z rockowym pazurem pre-
zentowa³a chojnowianom sw¹ now¹ arty-
styczn¹ twarz, choæ na deser nie zabrak³o
te¿ wspomnieñ, czyli Halinki w kinie, 
w Lublinie, odzianej w muzyczne czerwo-
ne korale…
Wspania³ego koncertu pogratulowa³
artystce przyby³y na Dni Chojnowa
Ondej Lochman -Burmistrz miasta

Mnichovo Hradište - w nied³ugim  czasie
-  naszego miasta partnerskiego.
Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê od wystêpu
Juranda Kowalskiego i jego m³odych

podopiecznych. PóŸniej scen¹ zaw³adnêli
wykonawcy ze Szko³y Podstawowej nr 4,
którzy w brawurowo wykonanych prezen-
tacjach przypomnieli wszystkim, i¿ 
w tym roku obchodz¹ trzydziestolecie
dzia³alnoœci placówki. 
Kolejnym punktem programu by³o coœ
dla licznej rzeszy mi³oœników disco-
polo. Drezdenko-Kubas, w otoczeniu
trójki tancerek i z towarzyszeniem klawi-
szowca, rozbuja³ publicznoœæ pod scen¹.
Spotkanie zakoñczy³a Gwiazda z Wiel-
kiej Brytanii, czyli Keith Thompson
Band. Soczysta porcja bluesowo-rocko-
wego grania z pewnoœci¹ usatysfakcjo-
nowa³a fanów brzmieñ siêgaj¹cych do
korzeni wspó³czesnej muzyki popularnej.
Pogoda - wa¿ny i nieprzewidywalny
sk³adnik ka¿dej imprezy - dopisa³a a¿
nadto! Mamy te¿ nadziejê, ¿e w ró¿no-
rodnoœci oferty tegorocznych Dni ka¿dy
znalaz³ coœ dla siebie…

S. Horodecki
P.S.
Lista osób w jakikolwiek sposób zaan-
ga¿owanych w organizacjê i przepro-
wadzenie Dni Chojnowa 2016 i imprez
towarzysz¹cych by³aby tak d³uga, ¿e nie-
mal równa³aby siê d³ugoœci¹ tekstowi
relacji z przygotowañ i obchodów. Po-
zwólcie wiêc, Szanowni Wspó³pracow-
nicy, ¿e wszystkim dedykujê jedno wspólne
- DZIÊKUJÊ!

fot. Margot; SH, chojnow.pl
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1 czerwca br. chojnowski rynek wype³ni³
t³um dzieci i m³odzie¿y, choæ nie zabra-
k³o te¿ doros³ych. Cel spotkania - pobi-
cie rekordu Polski w tañczeniu "Belgijki".
Dotychczasowy - 607 osób - wydawa³
siê ³atwy do osi¹gniêcia, chocia¿...
Idea zmierzenia siê z doskonale znan¹
wielu m³odym chojnowianom "Belgijk¹"
zrodzi³a siê w Gimnazjum nr 2 w Choj-
nowie, które zainspirowa³ pomys³ pani
Kamili Pachli-Mikoœ. Realizacji zadania
podj¹³ siê Miejski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji. W szko³ach podstawowych 
i gimnazjach wy³oniono lokalnych koor-
dynatorów, Gimnazjum nr 2 nakrêci³o wzor-
cowy "klip". Przygotowania ruszy³y...
W poniedzia³ek 23 maja spotkaliœmy siê
w rynku na próbie generalnej. Tancerze
zdali wtedy egzamin, ale liczenie uczest-
ników zasia³o wœród organizatorów ziar-
no niepokoju. Oko³o 550 osób próbo-
wa³o w ów dzieñ swych si³. Za ma³o na
rekord! A jeœli tak bêdzie tak¿e 1 czerwca?
Na szczêœcie obawy okaza³y siê p³onne.
Przedszkolaki, uczniowie szkó³ podsta-
wowych nr 3 i 4, reprezentanci gimnaz-
jów nr 1 i 2 oraz m³odzie¿ z Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie,
wreszcie - grupa doros³ych. By³o nas
tyle, ¿e musieliœmy sformowaæ dwa krê-
gi. Ju¿ po przeliczeniu zewnêtrznego
by³o wiadomo, ¿e rekord powinien byæ
nasz. 599 osób. A gdy doliczono uczest-

ników krêgu wewnêtrznego, wynik oka-
za³ siê naprawdê imponuj¹cy. 950 osób!
Dwójka sêdziów reprezentuj¹cych Biuro
Rekordów z Poznania (www.biurorekor-
dow.pl) nie kry³a zaskoczenia. To o blis-
ko 350 osób wiêcej ni¿ wynosi³ dotych-
czasowy rekord Polski! Teraz wystar-
czy³o ju¿ tylko zatañczyæ...
Po próbie i drobnych korektach ustawieñ
sêdzia da³ znak. Przez ponad 5 minut (je-
den z warunków regulaminu bicia rekor-
du) chojnowski rynek pl¹sa³ w rytmie
"Belgijki". Z zapa³em. Zaanga¿owaniem.
I radoœci¹ na wielu twarzach. Ostatecz-
nie - mieliœmy Dzieñ Dziecka! Ostatecz-
nie tanecznym krokiem wchodziliœmy do
historii rekordów! By³o i jest siê z czego
cieszyæ!
Certyfikat, poœwiadczaj¹cy i¿ to miesz-
kañcy Chojnowa s¹ od dziœ rekordzista-
mi Polski w "Belgijce", z r¹k sêdzi Ma-
gdaleny Obuchowskiej odebra³ burmistrz
Jan Serkies, gratuluj¹c jednoczeœnie uczest-
nikom sukcesu i ¿ycz¹c im udanego Dnia
Dziecka.

MOKSiR dziêkuje wszystkim zaanga-
¿owanym w przygotowania i realizacjê
próby bicia rekordu Polski. To nasz wspól-
ny sukces! Cieszmy siê nim, mili choj-
nowianie!

SH

WW ““BBeellggiijjccee”” jjeesstteeœœmmyy nnaajjlleeppssiiWW ““BBeellggiijjccee”” jjeesstteeœœmmyy nnaajjlleeppssii Jubileusz 70-lecia LO
w Chojnowie

Szanowni Pañstwo,
Informujemy o planowanym harmono-
gramie obchodów jubileuszowych  szko³y:

14 paŸdziernika 2016 (Dzieñ Edukacji
Narodowej):
9.00 - akademia szkolna Powiatowego
Zespo³u Szkó³ (MOKSiR w Chojniowie)
10.30 - msza œw. w koœciele pw. Œw.
Piotra i Paw³a w Chojnowie
12.00  -  Uroczyste posiedzenie Rady
Pedagogicznej PZS, spotkanie praco-
wników szko³y oraz wszystkich nau-
czycieli ucz¹cych w liceum w jubile-
uszowym okresie. 

15 paŸdziernika 2016
10.00 - ods³oniêcie tablicy pami¹tko-
wej - na œcianie budynku LO przy ul.
PoŸniaków 
11.00 - uroczyste otwarcie wystawy
rocznicowej - aula LO
13.00 - wspólny spacer na cmentarz -
odwiedzamy groby naszych wychowa-
wców i nauczycieli.
Tego dnia, w godzinach 11.00 -17.00,
bêd¹ Pañstwo mogli odwiedziæ i obej-
rzeæ budynki szko³y, sale lekcyjne przy
ul. PoŸniaków oraz przy ul. Konar-
skiego (dawna siedziba LO).

Serdecznie zapraszamy Wszystkich
Pañstwa - Absolwentów, Nauczycieli,
Uczniów - do wspólnego œwiêtowania.
Jeœli macie Pañstwo sugestie, propozy-
cje dotycz¹ce organizacji tego obchodu,
prosimy o kontakt z sekretariatem szko-
³y lub na szkolnym Facebooku (tu otwarto
oddzieln¹ grupê - 70 LO).

Dane kontaktowe:
Sekretariat szko³y: ul. PoŸniaków 2, 
tel. 76 8196515

Dyrekcja 
Powiatowego Zespo³u Szkó³ 

w Chojnowie
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Oko³o 160 osób g³owi³o siê nad zawi³o-
œciami mowy polskiej, a to za spraw¹
XIII edycji Chojnowskiego Dyktanda,
zorganizowanego w ramach obchodów
Dni Chojnowa.

O tytu³ "Mistrza Ortografii Ziemi Choj-
nowskiej" walczono w trzech katego-
riach wiekowych: szko³y podstawowe
(klasy IV-VI), gimnazja i szko³y ponad-
gimnazjalne oraz doroœli. Treœci posz-
czególnych dyktand, przygotowanych
przez nauczycieli jêzyka polskiego 
z chojnowskich szkó³ podstawowych 
i gimnazjalnych, nawi¹zywa³y do ¿ycia 
i twórczoœci Henryka Sienkiewicza.
Jako pierwsi w Domu Schrama pojawili
siê uczniowie szkó³ podstawowych. Z wiel-
kim skupieniem wys³uchali opowieœci
"O niezwyk³ym m³odzieñcu", odczytanej
przez dyrektora MOKSiR, Stanis³awa
Horodeckiego. Najm³odsi uczestnicy
chojnowskiego dyktanda musieli miêdzy
innymi zdecydowaæ jak napisaæ "Port-
Said", "chininê", "hardy", "Francuzk¹",
"d¿d¿u", "naprzód", "ohydnym hienom"
czy "mira¿y".

Nie mniej trudne zadanie mieli gimna-
zjaliœci i uczniowie od nich starsi, którzy
w samo po³udnie ws³uchiwali siê w "Lek-
cjê patriotyzmu pod³ug Henryka Sien-
kiewicza", czytan¹ przez pani¹ Anetê
Czapsk¹ z SP nr 4. M³odzi ludzie wyka-
zali siê nie lada fantazj¹ twórcz¹ i spod
ich d³ugopisów wykwit³y takie ortogra-
ficzne "kwiatki", jak: "Ogniem i mie-
ciem", "Kwowadis", "greatyfikacj¹", "po
wci¹gliwym" (zamiast "powœci¹gli-
wym"), "Zag³ow¹" (zamiast "Zag³ob¹") oraz
"i æpanem" (w miejsce "imæ panem").
O 16.00 doroœli zmierzyli siê z tekstem
"Czytaj¹c Sienkiewicza", odczytanym
przez pani¹ Miros³awê Spes z SP nr 3.
Tutaj trudnoœæ sprawia³y s³owa:  "entou-
rage", "przaœnej", "nicnierobienie", "ju-
¿yny", "mimowiednie" oraz "scudzoziem-
cza³ych".

Mimo wszystkich zawi³oœci naszego oj-
czystego jêzyka, Chojnowskie Dyktando
cieszy siê spor¹ popularnoœci¹ i przy-
ci¹ga osoby nawet z odleg³ych zak¹tków
Polski.
Wed³ug wyników, które zawis³y na
drzwiach Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej, zwyciêskie miejsca w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych zajêli:
Kategoria I - uczniowie szkó³ podsta-
wowych:
Mistrz Ortografii Ziemi Chojnowskiej
- Grzegorz Bojczuk
Wicemistrz Ortografii Ziemi Choj-
nowskiej (ex aequo) - Marcelina Wiœ-
niewska, Stanis³aw Henœ
III miejsce (ex aequo) - Julia Musia³,
Weronika Turek
Kategoria II - uczniowie szkól gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych (do 18 lat):
Mistrz Ortografii Ziemi Chojnowskiej
- Marta Zatwarnicka
Wicemistrz Ortografii Ziemi Chojnow-
skiej (ex aequo) - Karolina Piro¿ek,
Kacper Jaworski
III miejsce - Maja £ysoñ
Kategoria III (otwarta) - Mieszkañcy
Polski powy¿ej 18 lat
Mistrz Ortografii Ziemi Chojnowskiej
- Stanis³aw Gajos
Wicemistrz Ortografii Ziemi Chojnow-
skiej - Kamila Go³¹b
III miejsce - Andrzej Wyrzykowski

Gratulujemy wszystkim laureatom Choj-
nowskiego Dyktanda! 
Za rok kolejna szansa na zdobycie zasz-
czytnego tytu³u Mistrza Ortografii Ziemi
Chojnowskiej.

Margot Stel

Chojnowskie ddyktando ppo rraz 113

Kolorowe motylki przylecia³y z zacza-
rowanej ³¹ki, bo us³ysza³y, ¿e w bajkach
zrobi³ siê niez³y ambaras. Ale zacznijmy
mo¿e od pocz¹tku. W piêknym Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji, 
8 czerwca, wszystkie chojnowskie przed-
szkolaki spotka³y siê na uroczystym Pa-
sowaniu na Czytelnika. Po obejrzeniu
inscenizacji „Baœniowy ambaras” w wy-
konaniu uczniów Szko³y Podstawowej nr 4,

których do wystêpu przygotowa³y nau-
czycielki: Bo¿ena Szarek i Natalia Hali-
kowska, przedszkolaki wspólnie odœpie-
wa³y  znan¹ „Piosenkê o ksi¹¿eczce”. Ta
muzyczna niespodzianka pozwoli³a na-
prawiæ szkody, jakie zosta³y wyrz¹dzone
w bajkach. Uroczystoœæ ubarwi³y równie¿
tañce oraz piosenki wykonane przez
uczestników spotkania. Zakoñczeniem
imprezy by³o uroczyste przyrzeczenie 
i pasowanie dzieci na czytelników – a ka¿de
z nich otrzyma³o pami¹tkowy dyplom 
i ksi¹¿eczkê. 

Zapraszamy was drogie dzieci oraz wa-
szych rodziców do chojnowskiej biblioteki,
która na was czeka. I do zobaczenia w kolo-
rowych ksi¹¿eczkach!

bib

Baœniowy
ambaras
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Od paŸdziernika 2015 r. do maja 2016 r.

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choj-

nowie prowadzone by³y nowe, cykliczne

zajêcia „Bajki bez barier”, w których

uczestniczyli uczniowie chojnowskich

szkó³ podstawowych – kl. IIc z SP nr 3 

i kl. IIb z SP nr 4. 

G³ównym celem spotkañ by³o wyjaœnie-

nie dzieciom pe³nosprawnym „innoœci”

niepe³nosprawnych rówieœników oraz

u³atwienie im zrozumienia ich emocji 

i zachowañ. Zajêcia by³y realizowane na

podstawie serii dziesiêciu ksi¹¿eczek

wydanych w 2015 roku przez Stowa-

rzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³-

nosprawnych „Œwiate³ko”, a napisanych

przez Aleksandrê Chmielewsk¹ oraz

Joannê M. Chmielewsk¹. 

Ka¿da ksi¹¿eczka zawiera jedn¹ bajkê

psychoedukacyjn¹ dotycz¹c¹ konkretnej

niepe³nosprawnoœci, tj.: zespo³u Aspe-

rgera, autyzmu, ADHD, epilepsji, zes-

po³u Downa, niepe³nosprawnoœci rucho-

wej, zaburzenia mowy, niedos³uchu,

choroby przewlek³ej, dziecka niewi-

domego. Przeciêtnie w ka¿dym miesi¹cu

odbywa³o siê jedno spotkanie z ka¿d¹ 

z klas, na którym omawialiœmy jedn¹ lub

dwie bajki. Zajêcia przygotowywali

wspólnie bibliotekarze MBP: Marzena

Luty i Agnieszka Tworzyd³o oraz nau-

czyciele: Maria Pêkala z SP nr 3 i Dorota

Chopkowicz z SP nr 4. 

Podczas spotkañ czytaliœmy bajki - czês-

to z elementami inscenizacji wykony-

wanymi przez bibliotekarzy, nauczycieli

i uczniów - oraz przeprowadzaliœmy ró¿-

ne zadania i zabawy dla dzieci, sprzy-

jaj¹ce prze³amywaniu barier wzglêdem

drugiego cz³owieka, w tym wypadku ma-

j¹c na uwadze osoby niepe³nosprawne.

3 czerwca w Miejskiej Bibliotece Pub-

licznej odby³o siê uroczyste podsumo-

wanie naszego cyklu zajêæ czytelniczych

- pn. „Czytamy BAJKI BEZ BARIER”.

mbp

Chojnów cczyta ““Bajki bbez bbarier”

Z dum¹ informujemy, ¿e uczeñ Gimnazjum nr 1 Prze-
mys³aw Lipa otrzyma³ nagrodê w Dolnoœl¹skim Turnieju
M³odych Recenzentów.

To ju¿ 10 edycja konkur-
su „Z ksi¹¿k¹ na wali-
zkach”. 

W tym roku dotyczy³ on
europejskich twórców
literatury.

Uczeñ klasy 3c podj¹³ siê zrecenzowania ksi¹¿ki - wy-
wiadu Macieja Maleñczuka, polskiego wokalisty.
¯ycie pe³ne przewrotów, twórczych inspiracji i problemów
ze zdrowiem zainspirowa³y m³odego czytelnika.
Wyró¿niony w szkolnym etapie konkursu pochwali³ siê
swoj¹ prac¹ w województwie. „Lekkie pióro”, poczucie
estetyki i wra¿liwoœæ ch³opca zwróci³y uwagê jury na jego
pracê. Przemkowi gratulujemy nagrody.

Przypomnieæ trzeba, ¿e w ubieg³ym roku równie¿ odebra-
liœmy nagrodê w tym konkursie. Otrzyma³a j¹ Klaudia
Bernat za pracê plastyczn¹ inspirowan¹ œwiatem ksi¹¿ki.

gim1

6 czerwca nauczycielka jêzyka

polskiego Gimnazjum nr 2 -

Lucyna Spes - z r¹k pracownika

wroc³awskiej Firmy Vidis S.A.

odebra³a nagrodê w konkursie

"Klasa ze snów".

Na ponad 500 konkursowych

zg³oszeñ praca pt. „W Krainie

MI – IM” przedstawiaj¹ca mo-

¿liwoœci wyzwalania kreaty-

wnoœci gimnazjalistów nie tylko

przy wykorzystaniu informacji

zamieszczonych na portalach edu-

kacyjnych, ale te¿ np. w Google

Art Project; ³¹cz¹ca sferê liter-

atury i sztuki zajê³a II miejsce

w Polsce!!!

Szko³a wzbogaci³a siê w naj-

nowoczeœniejszy zestaw interak-

tywny: tablicê, projektor krótko-

ogniskowy z uchwytem – ze-

staw o wartoœci 6.699 z³.

Nasze gimnazjum zosta³o uhono-

rowane god³em SZKO£Y

ZORIENTOWANEJ TECHNO-

LOGICZNIE!!!

gim2

Z ksi¹¿k¹ na walizkach Zorientowana technologicznie
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Najkrótszym podsumowaniem sztuki
Roberta Urbañskiego "Skarb wdowy
Schadenfreude", któr¹ w czwartkowy
wieczór 2 czerwca br. chojnowianie mo-
gli poznaæ w plenerowym spektaklu Te-
atru Modrzejewskiej z Legnicy, mo¿e
byæ parafraza Stendhala: "Teatr to zwier-
ciad³o przechadzaj¹ce siê po goœciñcach
œwiata". Dolnoœl¹skich goœciñcach -
dodajmy, gdy¿ "Skarb..." zabiera nas
w³aœnie w tê przestrzeñ. 

Z serii opowieœci, z masy wyg³aszanych
przez bohaterów prawd i opinii, z któ-
rych ka¿da nowa jest inna i zdaje siê
przeczyæ dopiero co wyg³oszonej, re¿y-
ser Lech Raczak zlepi³ obraz rzeczywis-

toœci. Miejsce - miasteczko na Dolnym
Œl¹sku. Ka¿de miasteczko, bo wszêdzie
przecie¿ tak¹, b¹dŸ podobnie opowiedzia-
n¹ historiê da³oby siê znaleŸæ. Czas - tu¿
po wojnie. Bohaterowie przybyli tu z ró¿-
nych stron œwiata, a ka¿dy chce zdobyæ
w³asn¹ cz¹stkê szczêœcia. I bogactwa.
Skarbu. 
Historia, jêdrnym opowiadana tekstem,
stawia widza przed zwierciad³em, które
mo¿e i wykrzywia teatralnie tamt¹ rzeczy-
wistoœæ, ale w³aœnie w tym zakrzywieniu,
przerysowaniu tkwi prawda. A œciœlej -
wiele prawd, gdy¿ ka¿dy przyzwycza-
jony jest tylko do swojej. Ludzie mówi¹,
ale siê nie s³ysz¹. Czy uda im siê porozu-
mieæ? I czy¿ nie brzmi to dziwnie wspó³-
czeœnie?
Taka jest ta sztuka. S³odka. Gorzka. Za-
bawna. Tragiczna. Po prostu - ludzka...
Doskonale ujmuje to wiersz do³¹czony
do programu:
"Tutaj historia nasza siê urywa
Nikt nie dowiedzie, ¿e nie jest prawdziwa
Ale choæ mo¿e siê nie wydarzy³a
Dla oka, ucha by³a ca³kiem mi³a.

Ka¿dy j¹ mo¿e widzieæ na swój sposób
Tyle tu przecie¿ wersji, ile osób,
Ilu jest widzów, tyle opowieœci
A prawda w ¿adnej siê ca³a nie zmieœci".

Dziêkujemy panu Jackowi G³ombowi -
dyrektorowi Teatru Modrzejewskiej i ca-
³emu zespo³owi artystów i techników
legnickiej sceny, ¿e zechcieli zagoœciæ 
w Chojnowie. Dziêkujemy pani Ma³go-
rzacie Cz³once i jej pracownikom za udo-
stêpnienie przestrzeni przy oœrodku "Nie-
bieski Parasol". Dziêkujemy te¿ choj-
nowianom, którzy szczelnie wype³nili
wszystkie miejsca plenerowej widowni 
i mimo deszczu wytrwali w poszukiwa-
niu skarbu wdowy Schadenfreude.
"Wiêcej takich wydarzeñ" - us³yszeliœmy

na zakoñczenie. I to najlepsza recenzja!
sh

Ju¿ nied³ugo uczniowie Gimnazjum
nr 1 ukoñcz¹ projekt fundacji Smak
Sukcesu "NA FALI" z grantu Pol-
sko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
Przez d³ugie miesi¹ce uczestnicy pro-
jektu nabywali wiedzê teoretyczn¹
zwi¹zan¹ z prawem Archimedesa 
i p³ywalnoœci¹ cia³ poprzez uczest-
nictwo w warsztatach fizycznych, na
których przeprowadzali doœwiad-
czenia.
Przygotowali równie¿ spektakl
teatralny pt. "Eureka".

W trakcie projektu gimnazjaliœci
wspó³pracowali z uczniami szkó³
podstawowych, którzy wziêli udzia³
w konkursie na najciekawsze doœ-
wiadczenie fizyczne oraz uczestni-
czyli w wycieczce do Szczecina, 
a przede wszystkim... zbudowali
³ódŸ!!!

Prace konstrukcyjne odbywa³y siê
pod okiem zaprzyjaŸnionego szkut-
nika pana Zdzis³awa Litwina z Wro-
c³awia. £ódŸ jest piêkna. Czy pop³y-
niemy NA FALI naszej Skory?

Chcielibyœmy serdecznie podziêko-
waæ panu Burmistrzowi Janowi Ser-
kiesowi za sponsorowanie koszulek
projektowych, w których zaprezen-
towaliœmy siê ju¿ podczas wycieczki
do Szczecina.

gim1

S³odko-gorzkie zwierciad³o

Projekt "Na fali" na finiszu UCHWA£A NR XXI/98/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 maja 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie 
w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 58
ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z póŸn. zm.),
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. 
z 1999r. Nr 12, poz. 96 z póŸn. zm.), oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 
w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XIV/60/15 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 24 wrzeœnia 2015r. w sprawie
nadania nazwy nowej ulicy w mieœcie Chojnów,
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie za³o¿enia
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
- w § 2. po s³owie "Maczka," dopisuje siê s³owa "Gene-
ra³a W³adys³awa Andersa".
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie oraz w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski
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11 czerwca br. mi³oœnicy tañca z ca³ej Pol-
ski mogli spotkaæ siê na siedemnastych
urodzinach “Stonogi”, czyli kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Zespo³ów Tane-
cznych. Mimo sporej konkurencji (w tym
samym czasie taneczny turniej organizo-
wa³ m.in. Wroc³aw), goœcie nie zawiedli.
50 prezentacji zaw³adnê³o scen¹ Domu
Kultury ca³kowicie...

Jurorzy – Marta Brendel – dyplomowana
choreograf i instruktorka tañca, a tak¿e tan-
cerka Teatru Muzycznego Capitol, prze-
wodnicz¹ca; Ma³gorzata Rostkowska –
choreograf, performerka, pedagog tañca
zajmuj¹ca siê g³ównie tañcem wspó³czes-
nym oraz Pawe³ Klimek – instruktor tañca,
choreograf, re¿yser, który w latach 2003-
2006 z grup¹ APS CREW siêga³ kilkukrot-
nie po tytu³y Mistrzów Polski w break dance –
mia³a wiêc trudne zadanie wy³aniania
najlepszych spoœród wspania³ych...

Ostatecznie wyniki turnieju s¹ takie:
Kat. „disco”:
Do lat 11 I miejsce wytañczy³ MA£Y
BROOKLYN, II miejsce zdoby³ MA£Y
KARAMBOL II. W przedziale 12-15 lat
I miejsce zdoby³ MA£Y KARAMBOL, 
II miejsce TEATR TAÑCA FREE. Wœród
najstarszych (powy¿ej 15 lat) najlepszy 
(I miejsce) okaza³ siê BROOKLYN, na II
sklasyfikowano ONE BEAT, na III – grupê
V.I.P.

W kat. „inne formy tañca” w grupie
najm³odszej I miejsce zdobyli WYMIA-
TACZE, II miejsce – DROPSIKI. 
W prezentacjach formacji 12-15 lat jurorzy
przyznali ex aequo dwa I miejsca – NOC-
TURN i APLAUZ II. Tancerki z zespo³u
NASTKI Z CZTERNASTKI siêgnê³y po
miejsce II. W tej grupie jurorzy nagrodzili
jeszcze wyró¿nieniem zespó³ KARAM-
BOL. Wœród najstarszych dwa równo-
rzêdne I miejsca zdobyli – APLAUZ I oraz
ARABESKA, reprezentuj¹ca Uniwersytet
Trzeciego Wieku z Nowego Miasteczka.
Panie od kilku ju¿ lat udowadniaj¹, ¿e tañ-
czyæ mo¿na zawsze, nawet gdy tego: „powy-
¿ej 15” zd¹¿y³o siê trochê nazbieraæ... 
II miejsce przypad³o grupie MODUS, III
miejsce TEATROWI TAÑCA SAY 1, a wy-
ró¿nienie formacji zaTROODnieni.
Najliczniej w tym roku obsadzona by³a
kategoria „street dance” . Wœród
najm³odszych I miejscem nagrodzono
JESZCZE RAZ KIDS, równorzêdnymi II –

CANONKI i OKEJKI, równorzêdnymi III
– WYMIATACZY i MA£Y BROOK-
LYN. W przedziale wiekowym 12-15 lat
ka¿da z prezentacji zosta³a dostrze¿ona 
i nagrodzona. Tak wysoki by³ ich poziom!
I miejsce zdobyli tancerze grupy EMPIRE,
równorzêdne II – SNAKES i BEZ KITU,
równorzêdne III – FLOW JUNIOR 
i BLACKOUT JUNIOR. Wyró¿nieniami
uhonorowano CANON-SK£AD i MINI
RESPEKT. Wœród najstarszych I miejsce
jurorzy przyznali grupie CHILLOUT,
równorzêdne II – CANON i V.I.P,
równorzêdne III – FOR FUN i zaTRO-
ODnieni. Wyró¿nienie powêdrowa³o do
formacji REMEMBER THE FEELING.
Choæ STONOGA to turniej zespo³ów, ju-
rorzy dostrzegli i nagrodzili równie¿ indy-
widualnie kilku tancerzy. Na uwagê (i pu-
char) zas³u¿yli: Maja Owsiñska (OKEJKI),
Milena Dac (WYMIATACZE), Zosia Tur
(DROPSIKI), Piotr Urbañski (NON STOP),
Gracjan Szumiñski (zaTROODnieni) oraz
Maciej Krompaszczyk, Jakub Andruszak 
i Kacper Styczeñ (EMPIRE). 

Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Za rok rozstajemy siê z pann¹ STONOG¥.
Za rok – osiemnastka. Doros³oœæ. Jesteœmy
jednak przekonani, ¿e pani STONOGA
bêdzie równie pe³na m³odzieñczego zapa³u
i wigoru, co do tej pory, a na œwiêtowanie
urodzin zg³osi siê równie liczna grupa
tañcz¹cych goœci...

P.S.
Dziêkujemy sponsorowi - BZWBK
O/Chojnów za wsparcie imprezy.

sh; fot. margot

Siedemnaste urodziny STONOGI

Œroda, 8 czerwca  by³a Dniem Otwartym
dla szóstoklasistów. Mury naszej szko³y
odwiedzili uczniowie, z których wielu od
1 wrzeœnia 2016 roku Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika bêdzie nazywa³o
"swoj¹ szko³¹". Uczniowie uczestniczyli
w przyk³adowych zajêciach z matematy-

ki, chemii, plastyki, informatyki, geogra-
fii, sportowych, jêzykowych, a tak¿e - po
raz pierwszy - w zajêciach z mechatroniki.
Mechatronika to cykliczne zajêcia, które
bêd¹ prowadzone od przysz³ego roku w na-
szej szkole przez nauczycieli z Zespo³u
Szkó³ w Chocianowie - ciesz¹ siê olbrzy-

mim zainteresowaniem wœród uczniów -
i nie tylko ch³opców. 
Serdecznie zapraszamy do nauki w naszej
szkole - wszelkie potrzebne informacje
³¹cznie z kart¹ zapisu znajdziecie na stro-
nie www.gimcho.pl.
Zajêcia zakoñczy³y siê wspólnym zdjê-
ciem i zumb¹ w sali gimnastycznej.

DDDDZZ II EE ÑÑ OO TT WWAA RRTT YY WW ““““DDDDWW ÓÓ JJ CC EE””””
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3 czerwca odby³ siê wernisa¿ nowej wys-
tawy czasowej prac Pani Doroty Kozak.
Sale wystawowe Muzeum Regionalnego
wype³ni³y siê ogromnymi tkaninami,
smuk³ymi wazonami oraz misami, na
których przysiad³y motyle. To wszystko
za spraw¹ nowej wystawy czasowej pt.
"Dorota Kozak. Reliefy i kolory. Tkani-
na i ceramika unikatowa", której otwar-
cie odby³o siê w przeddzieñ Dni Choj-
nowa.
Autorka prezentowanych prac jest absol-
wentk¹ filologii angielskiej Uniwersytetu

Wroc³awskiego (1998) i Dyscyplin Plas-
tycznych w Architekturze ze specjaliza-
cj¹ w ceramice (2005) wroc³awskiej
Akademii Sztuk Piêknych. Zajmuje siê
tkanin¹ artystyczn¹ i ceramik¹ u¿ytkow¹.
W trakcie wernisa¿u odpowiada³a na py-
tania zadawane przez dyrektora Jerzego

Janusa i zajmuj¹co opowiada³a o swojej
twórczej pasji, dziel¹c siê przy tym infor-
macjami na temat technik, jakimi pos³u-
guje siê przy tworzeniu tkanin i prac
ceramicznych. Dorota Kozak w swojej
pracy twórczej d¹¿y do tego, by tkani-
nom nadaæ strukturaln¹, reliefow¹ po-
wierzchniê, w czym bardzo pomaga zas-
tosowanie splotu diagonalnego, popro-
wadzonego w nietypowy sposób. Wyko-
nanie jednej tkaniny zajmuje artystce ok.

pó³ roku i zu¿ywa na ni¹ od 7 do 10 kilo-
gramów we³ny.
Prace ceramiczne tworzy z plastycznej
masy rzeŸbiarskiej formowanej rêcznie 
i wypalanej w wysokich temperaturach. 
I jak sama mówi, "...prace cechuje albo
prostota kszta³tu i szaleñstwo koloru
albo skomplikowana forma i ogranicze-
nie koloru. Ceramika jest dla mnie fascy-
nuj¹cym medium pozwalaj¹cym na eks-
perymenty w formie i kolorze. Szkliwa 
i angoby przenikaj¹ siê wzajemnie, œcie-
kaj¹, pêkaj¹ i w rezultacie daj¹ prze-
piêkne kolorystyczno-strukturalne efekty."

Na ile artystce udaje siê osi¹gaæ zamie-
rzone efekty, mo¿e przekonaæ siê ka¿dy
kto odwiedzi tê bardzo interesuj¹c¹ wys-
tawê, która potrwa do koñca lipca 2016 r.

MARGOT

17 maja br. uczennica Gimnazjum nr 2 -
Weronika Bielecka z kl. III a - wziê³a
udzia³ w Finale Wojewódzkiego Kon-
kursu dla dzieci i m³odzie¿y: "Uczê siê
bezpiecznie ¿yæ" organizowanego przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dol-
noœl¹skiego oraz Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Nysa . Tegoroczny
konkurs odby³ siê pod Honorowym
Patronatem Ma³¿onki Prezydenta RP -
Pani Agaty Kornhauser - Dudy. 

Weronika Bielecka zajê³a pierwsze miej-
sce w w/w konkursie i uzyska³a tytu³
Mistrza Dolnego Œl¹ska w Edukacji dla
Bezpieczeñstwa w kategorii gimnazjum.
Oprócz dyplomów, pucharów i cennych

nagród rzeczowych zdobywcy pier-
wszych miejsc we wszystkich katego-
riach wiekowych otrzymali wraz z przy-
gotowuj¹cymi ich nauczycielami NA-
GRODÊ SPECJALN¥ w formie zapro-
szenia na spotkanie z Pani¹ Prezyden-
tow¹ Agat¹ Kornhauser - Dud¹.
07 czerwca Weronika Bielecka z nauczy-
cielk¹ edukacji dla bezpieczeñstwa - p. Ka-
tarzyn¹ Ferenc - uda³y siê do Belwederu.
Pierwsza Dama przyjê³a laureatów kon-
kursu wraz z delegacj¹ z Euroregionu
Nysa w piêknej "Malinowej Sali". Po
ciep³ym powitaniu Pani Prezydentowa
pogratulowa³a wszystkim laureatom wie-
dzy i umiejêtnoœci z zakresu tematyki
bezpieczeñstwa oraz podziêkowa³a nau-

czycielom za ogrom pracy w³o¿onej w przy-
gotowanie uczniów. Dopytywa³a za-
równo uczniów, jak i nauczycieli o formê
przeprowadzenia oraz tematykê konkur-
su. Nastêpnie organizatorzy konkursu wrê-
czyli jej kilka symbolicznych prezentów
m.in. od Marsza³ka Województwa Dolno-
œl¹skiego. Delegacja z naszego gimnaz-
jum równie¿ przekaza³a Pierwszej Da-
mie pami¹tkowy upominek od Burmis-
trza naszego miasta p. Jana Serkiesa.
Po spotkaniu z Pani¹ Prezydentow¹
wszyscy zostali zaproszeni na poczê-
stunek oraz na zwiedzanie Belwederu.
"Wyjazd do Warszawy na spotkanie z Pa-
ni¹ Prezydentow¹ Agat¹ Kornhauser-
Dud¹ by³ bardzo ekscytuj¹cym prze-
¿yciem. Mia³am okazjê zamieniæ kilka
s³ów z Pierwsz¹ Dam¹ PR w Belwe-
derze, która okaza³a siê byæ bardzo mi³¹
i ciep³¹ kobiet¹. Po spotkaniu czeka³a na
nas jeszcze jedna atrakcja - zwiedzenie
Sejmu i Senatu RP. Mia³am okazjê prze-
bywaæ na posiedzeniu Senatu. Ca³y wy-
jazd bêdê bardzo d³ugo wspominaæ."

Weronika Bielecka

Wernisa¿ wystawy czasowej “Reliefy i kolory, tkanina oraz ceramika unikatowa” 

Wizyta u Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy!
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"Mów dziecku, ¿e jest dobre, ¿e mo¿e, ¿e potrafi"
kieruj¹c siê s³owami naszego patrona Janusza Kor-

czaka, przyœwiecaj¹cymi obchodom 30-lecia, tworzymy
dalsz¹ historiê SP4. 30-sty jubileusz ju¿ za nami. Pozostawi³ 
w naszej pamiêci przemi³e wspomnienia zwi¹zane z szeregiem
przedsiêwziêæ z jego okazji. Postanowiliœmy dokonaæ ich krót-
kiego podsumowania. 
Poczynaj¹c od konkursu "Piêknie czytam", podczas którego uczes-
tnicy zmagali siê z tekstami przez lata zamieszczanymi w szkolnej
gazetce "Zlepek" oraz w kronikach szkolnych, uczniowie mieli
okazjê zapoznaæ siê z histori¹ powstawania naszej szko³y i jej
dziejami. Honorowym goœciem, a jednoczeœnie cz³onkiem komisji
by³a pierwsza wicedyrektor SP4 p. Bogumi³a Cieœla. "Przyjemnie
by³o wys³uchaæ wydarzeñ, których sami byliœmy twórcami z ust
kolejnych pokoleñ tworz¹cych dalsz¹ czêœæ "czwórkowej historii"-
mówili rodzice wspieraj¹cy swoje pociechy podczas konkursu. 
Inne ciekawe treœci rozprawiaj¹ce na temat dzia³alnoœci SP4 oraz
jej patrona Janusza Korczaka zawarte zosta³y w dyktandach przy-
gotowanych na okazjê 30-lecia naszej szko³y. Odby³y siê a¿ trzy
potyczki z poprawn¹ pisowni¹, dwa w jêzyku polskim - dla
doros³ych i dla dzieci oraz jedno w jêzyku angielskim, w których
udzia³ wziêli zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele.
Ortograficzna utarczka pod nazw¹ "Dyktando Trzecie na Trzy-
dziestolecie" pozwoli³o wy³oniæ Czwórkowych Mistrzów Orto-
grafii. Z niezwykle trudnym zadaniem zmierzyli siê tak¿e pi¹to- 
i szóstoklasiœci podczas dyktanda w jêzyku angielskim, z którym
poradzili sobie naprawdê znakomicie.
Swoich mistrzów wytypowaliœmy tak¿e w innych dziedzinach.
PrzejdŸmy zatem do imprez sportowych zorganizowanych na 30-ste
urodziny "Czwórki". Celem by³o przep³yniêcie "30km na 30-lecie",
jednak powszechna mobilizacja i zaanga¿owanie uczniów, rodzi-
ców oraz nauczycieli da³o nieprawdopodobny efekt. W ci¹gu
godziny 96 uczestników p³ywackiego wydarzenia zdo³a³o pokonaæ
2182 d³ugoœci basenu, co w przeliczeniu oznacza ponad 54 km!
Takiego wyniku, w tak krótkim czasie nie spodziewali siê nawet
najwiêksi œmia³kowie. 

Inn¹ okazj¹ do wykazania siê umiejêtnoœciami sportowymi by³
"Turniej Pi³ki No¿nej klas I-III", w którym udzia³ bra³y dru¿yny
z³o¿one z rodziców i uczniów. Doping licznej publicznoœci niemal
"uskrzydla³" graczy, co przyczyni³o siê do powstania prawdzi-
wego widowiska sportowego. Nikt nie oddawa³ meczu bez walki,
a wspó³praca najm³odszych z rodzicami cieszy³a oczy i serca
widzów. 
Pole do popisu mieli równie¿ mali artyœci w konkursie plastycz-
nym "Czwórkolandia". Zadaniem by³o przedstawienie w formie
plastycznej wspomnieñ zwi¹zanych ze szko³¹ b¹dŸ wyobra¿eñ
dotycz¹cych jej przysz³oœci. W rêce komisji trafi³o 121 oryginal-
nych, ciekawych i bardzo starannie wykonanych prac, które udo-
wodni³y, jak wa¿nym miejscem w ¿yciu ka¿dego dziecka jest szko³a.
Poza konkursami odby³o siê wiele innych, bardzo interesuj¹cych
inicjatyw, wœród których mo¿emy wymieniæ: monografiê szko³y,
okaza³¹ makietê SP4 dekoruj¹c¹ wejœcie budynku, ma³y tomik
poezji autorstwa "œwietliczaków" i nie tylko, z³o¿ony z wierszy-
ków o szkole i œwietlicy specjalnie na okazjê 30-lecia szko³y, inter-
aktywny reporta¿ "Spacerkiem po szkole" stworzony przez uczen-
nice klas starszych, teledysk "Czwórkowy rock and roll" z udzia-
³em ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, wydanie specjalne szkolnej gazetki
"Zlepek" oraz bal absolwentów, nauczycieli i pracowników szko³y.
Przys³owiow¹ "wisienk¹ na torcie" obchodów zwi¹zanych z jubile-
uszem by³a uroczysta akademia w MDK-u oraz korowód SP4
przez miasto, które zachwyci³y zaproszonych goœci. 
Wszystkie przedsiêwziêcia kosztowa³y wiele pracy i poœwiêco-
nego czasu, jednak bezsprzecznie nale¿y podkreœliæ, ¿e by³o
warto! Wszystkim nauczycielom, uczniom, pracownikom szko³y
oraz rodzicom zaanga¿owanym w przygotowanie obchodów XXX-
lecia nale¿¹ siê podziêkowania oraz gratulacje. 
Wyrazy wdziêcznoœci kierujemy tak¿e do osób, które dziêki wiel-
kiemu sercu oraz hojnoœci pomog³y w organizacji jubileuszu.
Dyrekcja SP4 sk³ada serdeczne podziêkowania za okazane wspar-
cie finansowe, które traktujemy jako wyraz Pañstwa dobroci oraz
bezinteresownoœci, dla Pani Karoliny Koz³owskiej, Pañstwa Marty
i Paw³a Pacu³ów, Pañstwa Agnieszki i Piotra Œliwianych, Pana
Edwarda Piaseckiego dyrektora firmy Dany, firmy Hoermann
oraz anonimowego darczyñcy z klasy III. Dziêkujemy tak¿e Panu
Tadeuszowi Bijakowi za oprawê medialn¹ naszego jubileuszu.

SP 4 news

Siódmy sp³yw kajakowy "Jedynki" za
nami. Niebieskie kajaki przemierza³y
Skorê od Zagrodna do Chojnowa. Pogoda
nam dopisa³a, a i rzeka by³a dla nas ³as-
kawa. P³ynêliœmy obserwuj¹c jak zmieni³a
siê przez rok. Skarpy tak pozarasta³y, ¿e
dwóch wodospadów nie da³o siê obejœæ,
trzeba by³o je zdobywaæ! Rzekê zagradza-
³y powalone drzewa, przep³ywaliœmy pod
i nad. Mimo tych niespodzianek p³y-
nêliœmy dalej.
W tym roku towarzyszy³a nam grupa mi³o-
œników kajakarstwa z Chocianowa. Nasi
goœcie uprawiaj¹ kajakarstwo na g³êbszych
wodach. Skora by³a dla nich rozczarowa-
niem. Jednak wytrwali z nami do koñca
(choæ nie wszyscy).

Mo¿na powiedzieæ, ¿e w Chojnowie jest
grupa osób uprawiaj¹cych specyficzne ka-
jakarstwo, jak w tytule - kajakarstwo spec-
jalne - kombinacja chojnowska. P³yniemy,
kiedy inni mówi¹, ¿e siê nie da. Cieszymy
siê, gdy mo¿emy pokonaæ nowe przeszkody.
Bawimy siê p³yn¹c Skor¹. Sprawdzamy siê
na Skorze. To nasza szko³a charakteru.
Kolejna próba wody w najbli¿sz¹ sobotê
18 czerwca. Przestrzegam p³yn¹cych, aby
stosowali siê do zaleceñ - ubiór elastyczny
(d³ugie legginsy), wiatrówki ortalionowe,
czapka z daszkiem, obuwie za kostkê, rêka-
wiczki rowerowe.

B.Sz.

"Kajakarstwo specjalne - kombinacja chojnowska"
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3 czerwca 2016 r. w sali Domu Schrama
odby³ siê Turniej Bryd¿a Sportowego
Par o Puchar Burmistrza. Wziêli w nim
udzia³ pasjonaci bryd¿a z Legnicy, Z³oto-
ryi, Boles³awca, Mi³kowic, Jawora i oczy-
wiœcie Chojnowa. W sumie - 15 par.
Turniej rozpocz¹³ siê o godz. 17.15, za-
koñczy³ o 20.45, a nad jego sprawnym
przebiegiem czuwa³ sêdzia z Boles³awca,
pan Marek Drecki.

Oprócz ufundowanych przez Burmistrza
Chojnowa pucharów do r¹k pierwszych
trzech par trafi³y te¿ nagrody pieniê¿ne 
z wpisowego. Fundatorem Turnieju by³
tak¿e pan Bronis³aw Tabisz.

Wœród nagrodzonych znaleŸli siê tak¿e
chojnowianie. 
Dwa pierwsze miejsca (identyczna - co
rzadko siê zdarza - liczba punktów)
uzyska³y pary: Zygmunt Mariankowski 
i Stanis³aw Wiszniewski (Chojnów) oraz
Tadeusz Cymbalista (SBS Impas Lubin)
i Andrzej Kochañski (KBS Mi³kowice I
Mi³kowice). 
Miejsce trzecie przypad³o parze Marek
Czerniawski (KS Konfeks II Legnica) 
i Henryk Wiszniewski KBS Mi³kowice I
Mi³kowice).

H. Wiszniewski

Turniej 
Bryd¿a Sportowego 

ParWœród imprez towarzysz¹cych obcho-
dom Dni Chojnowa, tradycyjnie znalaz³y
siê Zawody wêdkarskie o puchar Bur-
mistrza Miasta. O laury rywalizowa³o po
szeœciu reprezentantów trzech miejskich
kó³ wêdkarskich.
Ju¿ od godz. 6 rano, w sobotê 4 czerwca,
na terenie tzw. "Rybaczówki" zawodni-
cy konkurowali ze sob¹ zbieraj¹c punkty
do kwalifikacji indywidualnej i dru¿y-
nowej. Okaza³o siê, ¿e przedstawiciele
Ko³a Chojnów Miasto - Ryszard Kuks,
Ryszard Wiszniewski i Marek Tworzyd³o -
zdominowali zawody zajmuj¹c medalowe
miejsca i plasuj¹c jednoczeœnie swoje
ko³o na najwy¿szym podium. 
Puchary i gratulacje zwyciêzcy odbierali
na scenie podczas obchodów Dni
Chojnowa.

Wyniki poszczególnych zawodników:
1. R. Kuks - Miasto - 1980
2. R. Wiszniowski - Miasto - 1960
3. M. Tworzyd³o - Miasto - 1600
4. M. Kotarba - Skora - 1280
5. M. Wawroniak - Miasto - 780
6. R. Rad³owski - Skora - 660
7. H. Sohachacki - Dolzamet - 620
7. E. Roœciñski - Skora - 620
9. K. Malica - Dolzamet - 560
10. Z. Turek - Dolzemet - 500
10. P. Bie¿uñski - Miasto - 500
12. J. Panek - Skora - 420
13. Z. Pietruñ - Dolzamet - 300
14. A. Mazurkiewicz - Dolzamet - 250
15. M. Galbas - Skora - 240
16. P. Mosiewicz - Miasto - 210
17. J. Ekielski - Skora - 100
18. K. Szpetecki - Dolzamet - 0

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. Miasto - 37
2. Skora - 61
3. Dolzamet - 71

eg

Zawody wêdkarskie
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Dwa dni trwa³y rozgrywki o Puchar

Burmistrza Miasta Chojnowa w ramach

Turnieju Tenisowego, jaki co roku

odbywa siê przy okazji Dni Chojnowa.

Liczba chêtnych i d³ugie pojedynki zmu-

si³y organizatorów do rozplanowania

meczy na 4 i 5 czerwca. Wszyscy zain-

teresowani musieli zatem cierpliwie

poczekaæ na rozstrzygniêcie pojedynku

fina³owego. W niedzielê naprzeciw sie-

bie, stanêli najlepsi - Pawe³ Pacu³a i Syl-

wester Cio³czyk. Walka o najwy¿sze po-

dium i cenny puchar zakoñczy³a siê wy-

gran¹ P. Pacu³y.

Tradycj¹ tego turnieju jest "druga szan-

sa" czyli turniej pocieszenia. W tych

rozgrywkach wspó³zawodnicz¹ tenisiœci,

którym nie powiod³o siê we wczeœniej-

szych meczach. W tym roku, tê drug¹

szansê wykorzysta³, zdobywaj¹c puchar

pocieszenia, Marek Kazieczko, który 

w decyduj¹cym pojedynku pokona³ Krzy-

sztofa Kurtza.

Miejsca medalowe:
Turniej o Puchar Burmistrza
1. Pawe³ Pacu³a
2. Sylwester Cio³czyk
3. Andrzej Kazieczko
Puchar pocieszenia:
1. Marek Kazieczko
2. Krzysztof Kurtz

eg
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Domy mmieszkania llokale

Sprzedam dom w stanie surowym. Ko-
lonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429. 

Na sprzeda¿ dom jednorodzinny w zabu-
dowie szeregowej w Chojnowie - 86m2,
wykoñczony, wysoki standard. Cena:
320.000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej
info +zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Do sprzedania nowy energooszczêdny
dom w Chojnowie. Wyj¹tkowa lokaliza-
cja nieruchomoœci, presti¿owa okolica
nowopowsta³ych domków jednorodzin-
nych, blisko terenów zielonych, bardzo
dobry dojazd do centrum. Gor¹co
Polecamy! Budynek w stanie deweloper-
skim na p³ycie fundamentowej z pod-
wójnym ociepleniem oraz systemem
rekuperacji i ogrzewaniem pod³ogowym,
parterowy z mo¿liwoœci¹ adaptacji pod-
dasza, o pow. u¿yt. 100,35m2, usytu-
owany na dzia³ce o pow. 1083 m2, wybu-
dowany w nowoczesnej, energooszczêd-
nej i ekologicznej technologii keramzy-
towej. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania do-
datkowych prac! - cena do uzgodnienia.
Uk³ad funkcjonalny (na obecnym etapie
istnieje mo¿liwoœæ jego modyfikacji). Ter-
min realizacji: 2016 rok. Zapraszamy do
prezentacji. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania nowy energooszczêdny
dom w presti¿owej lokalizacji - Kruszyn
- w odleg³oœci 1 km od Boles³awca.
Budynek w stanie deweloperskim na
p³ycie fundamentowej z podwójnym
ociepleniem oraz systemem rekuperacji 
i ogrzewaniem pod³ogowym, parterowy
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o pow.
u¿yt. 100,35m2 (przedpokój, salon z ku-
chni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc, kot³o-
wnia/spi¿arnia, usytuowany na dzia³ce 
o pow. 834 m2, wybudowany w nowo-
czesnej, energooszczêdnej i ekologicznej
technologii keramzytowej. Istnieje mo-
¿liwoœæ wykonania dodatkowych prac! -
cena do uzgodnienia. Termin realizacji:
2016 rok. Zapraszamy do prezentacji.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze o pow. 44,14 m2 w Chojnowie 
w centrum miasta, Ip., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, po remoncie. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 609-
140-134 lub 721-590-921. 

Do sprzedania ³adne mieszkanie o pow.
101 m2 w centrum miasta, 3 s³oneczne
pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
spi¿arka, balkon, Ip., œrodkowe, bez-

czynszowe, po remoncie, ogrzewanie
gazowe. Cena 1985,00 z³/m2. Wiado-
moœæ: tel. 667-100-860. 

PILNE! Okazja: 115.000 z³ do negocja-
cji! - mieszkanie o pow. 64,40m2, £okiet-
ka, IVp. 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
przedpokój,  balkon, œrodkowe, s³onecz-
ne, ciep³e, rozk³adowe. Wiadomoœæ: tel.
530-767-460. Wiêcej info +zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 3 pokoje, 75,4m2, Ip., przy cen-
trum - 92.000 z³. Bezczynszowe, super
lokalizacja. Mieszkanie  wymaga remontu.
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej info
+zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 2 pokoje, 37m2, Ip., przy cen-
trum - 74.000 z³. Niski czynsz ok. 100 z³,
super lokalizacja. Przestronny salon, sy-
pialnia, osobna kuchnia, ³azienka z wc
oraz przedpokój. Wiadomoœæ: tel. 530-
767-460. Wiêcej info+zdjêcia: www.ram-
haus.chojnow.biz

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
55,50 m2, Ip., do remontu, cena 72 tys. z³.
w Chojnowie, ul. Legnicka, 2 pokoje, przed-
pokój, toaleta, kuchnia + pomieszczenia
gospodarcze. Wiadomoœæ: tel. 513-044-564.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Go-
liszowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc,
pow. u¿yt. 47m2, dodatkowo murowana
komórka z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia
na gara¿ i dzia³ka 5 ar. Do zamieszkania
od zaraz. Goliszów 83/b, Ip. - miesz-
kanie bezczynszowe. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 725-124-769. 

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie o pow.
26,5m2 na parterze, kompletnie wyposa-
¿one i bardzo ciep³e. Wiadomoœæ: tel.
607-438-418.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow.
64m2 przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie.
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
wc osobno, balkon + piwnica. 
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, lub 788-
318-564.

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamie-
nicy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego
o pow. 40 m2 wykoñczone pod klucz.
Mieszkania o funkcjonalnym uk³adze
pomieszczeñ z balkonami, mieszcz¹ siê
w czterokondygnacyjnym, podpiwniczo-
nym budynku z wind¹. W piwnicy znaj-
duje siê 8 stanowisk parkingowych i 15
komórek. Atrakcyjna lokalizacja, ok 200 m
od centrum miasta. Wiadomoœæ: tel. 888-
651-398 lub 788-318-564.

Do sprzedania 4 domy piêtrowe w zabu-
dowie szeregowej o pow. 140m2 z gara-
¿ami, na dzia³kach ok 4 arów. Parter:
klatka schodowa - schody zabiegowe, ga-
ra¿, garderoba, pomieszczenie gosp.
(mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹, 
3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do zago-
spodarowania poddasze. Stan deweloperski.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow.
24m2 na wiêksze. Mieszkanie na parte-
rze, po kapitalnym remoncie, mo¿liwoœæ
sp³aty zad³u¿enia lub dop³aty do miesz-
kania. Wiadomoœæ: tel. 793-727-906. 

Zamieniê mieszkanie o pow. 69m2 przy
ul. Paderewskiego 30b/1 na mniejsze (z do-
p³at¹). Wiadomoœæ: tel. 660-357-087.

Na sprzeda¿ gospodarstwo (budynek mie-
szkalny + zabudowania gospodarcze) 
w Krzywej wraz z mo¿liwoœci¹ zakupu
gruntów ornych - razem 1,96ha. Cena
169.000 z³;  w opcji z jedn¹ dzia³k¹ orn¹
145.000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej
info +zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konra-
dówce, pow. ca³kowita 59 arów z mo¿li-
woœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 792-678-824. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jaro-
szówce. Wiadomoœæ: tel. 606-832-852. 

Inne

Tanio sprzedam: drukarka "OKI", 24-
ig³owa, nieu¿ywana - 200 z³; rower elek-
tryczny; wêdzarnia-ro¿en 50x50x200 cm;
czêœci do fiata 126p.; zlewozmywak 1-kom.
50x90cm. Wiadomoœæ: tel. 698-965-014.
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                           - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                  - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
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
Cmentarz Komunalny                      - 76 818 66 80

UCHWA£A NR XXI/96/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 maja 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u
miasta Chojnowa na okrêgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i licz-
by radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu
w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sty-
cznia 2011r. Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr
21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 419 § 2 
i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. -
Ko-deks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.
112 ze zm.), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr
XIV/60/15 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 24 wrzeœnia 2015r. w sprawie
nadania nazwy nowej ulicy w mieœcie
Chojnów, Rada Miejska Chojnowa uch-
wala, co nastêpuje:
§1. Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXIII/-
101/12 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 29 paŸdziernika 2012 r. w spra-
wie podzia³u miasta Chojnowa na okrê-
gi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
nume<None>rów i liczby radnych
wybieranych w ka¿dym okrêgu w wybo-
rach do Rady Miejskiej Chojnowa
otrzymuje brzmienie za³¹cznika do
niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§3. Uchwa³ê przekazuje siê Wojewo-
dzie Dolnoœl¹skiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Legnicy.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Dolno-
œl¹skiego, na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie
Chojnowskiej".
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa

Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XXI/97/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 maja 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej 
w Chojnowie w sprawie przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej Nr 4 im. Janusza
Korczaka w Chojnowie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17
ust. 4, art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7
wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z póŸn.
zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycz-
nia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz.U. 
z 1999r. Nr 12, poz. 96 z póŸn. zm.),
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), 
w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XIV/60/15
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24
wrzeœnia 2015 r. w sprawie nadania
nazwy nowej ulicy w mieœcie Chojnów,
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:

§1. W uchwale Nr VI/44/99 Rady Miej-
skiej w Chojnowie z dnia 11 marca 1999r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podsta-
wowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Choj-
nowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
- w §2. po s³owie "Maczka," dopisuje siê
s³owa "Genera³a W³adys³awa Andersa".
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Dolno-
œl¹skiego, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i w Gazecie
Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa

Jan Skowroñski
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