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NR 15 (863) ROK XXIV 19.08.2016 CENA 1,70 z³

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Zbigniew Halikowski

1 sierpnia - Ho³d Powstañcom Warszawy
Apel Pamiêci odczytany przez przedstawiciela Zwi¹zku Strzeleckiego Rzeczpospolitej

15 sierpnia - Œwiêto Wojska Polskiego i Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny

Goœcie z Francji
1. sierpnia w naszym mieœcie goœci³a
wiceprezydent francuskiej Polonii
Anna WoŸniak.

Z³ote Gody Pañstwa Muszyñskich
Wed³ug Pañstwa Muszyñskich optymizm, empatia i kompromis
- to najwa¿niejsze sk³adowe udanego zwi¹zku.
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Goœcie z Francji

1 sierpnia w naszym mieœcie z prywatn¹
wizyt¹ goœci³a wiceprezydent francuskiej
Polonii Anna WoŸniak. Pani Anna przed
11 laty by³a rzecznikiem partnerstwa Chojnowa z Commentry. Dziêki jej wielkiemu zaanga¿owaniu i sympatii dla naszego miasta i mieszkañców, zarówno
w³adze francuskiego miasteczka jak
i grodu nad Skor¹ od 10 ju¿ lat z powodzeniem kszta³tuj¹ europejsk¹ wspó³pracê.
Wizyta przedstawicielki francuskiej
Polonii zbieg³a siê z obchodami wybuchu Powstania Warszawskiego. Pani
Anna WoŸniak wziê³a udzia³ w oficjalnych miejskich uroczystoœciach, a na
pami¹tkê swojej wizyty, posadzi³a na
placu Wogezów symboliczne drzewko
przyjaŸni.

Podczas niespe³na dwudniowej wizyty
odwiedzi³a Ratusz, gdzie spotka³a siê
z w³adzami miasta oraz MOKSiR inicjuj¹c kolejne polsko-francuskie projekty
w sferze kultury.
Anna WoŸniak - uhonorowana przez prezydenta RP Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski, a przez prezydenta Francji
odznaczeniem Legii Honorowej, z uznaniem wypowiada³a siê o pozytywnych
zmianach w Chojnowie i wielkiej ¿yczliwoœci chojnowian.

Nowy rok szkolny

Wakacje dobiegaj¹ koñca. Ju¿ 1 wrzeœnia rok szkolny 2016/2017 rozpocznie
w chojnowskich szko³ach niemal 1400
uczniów. Wœród nich 90 pierwszoklasistów, którzy zapewne (w przeciwieñstwie do pozosta³ych) nie mog¹ doczekaæ
siê, kiedy zasi¹d¹ w ³awkach.
Szko³a Podstawowa nr 3 bêdzie mia³a
jedn¹ klasê pierwsz¹, a Szko³a Podstawowa nr 4 trzy oddzia³y klasowe.
Okres wakacji, to dobry moment na przeprowadzenie prac remontowych.
W SP4 odœwie¿ono linie na sali sportowej, wymieniono oœwietlenie w dwóch
klasach, rozpoczêto prace przy wymianie
czterech pionów wodno-kanalizacyjnych.
Gimnazjum nr 1 wykorzysta³o ten czas
na odœwie¿enie sal lekcyjnych.
Najwiêksz¹ inwestycjê podczas tych wakacji przeprowadzono w Gimnazjum nr 2,
gdzie zmodernizowano dach, odœwie¿ono
trzy sale lekcyjne i piwniczne korytarze.
Trwaj¹ tak¿e prace w Przedszkolu nr 3,
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gdzie wymieniana jest studnia kanalizacji
sanitarnej i odœwie¿ana bêdzie nawierzchnia podwórka.
Chojnowskie placówki oœwiatowe, od lat
modernizowane i uposa¿ane, s¹ doskonale przygotowane do rozpoczêcia zajêæ.
Jesteœmy przekonani, ¿e (jak co roku)
ka¿da z nich bêdzie wype³niaæ szpalty
naszej Gazety licznymi informacjami
o sukcesach dydaktycznych, sportowych
artystycznych, o projektach oraz wycieczkach krajowych i zagarnicznych.
Informacja dla uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów,
szkó³ ponadgimnazjalnych,
oœrodków i s³uchaczy
kolegiów, zamieszka³ych na
terenie miasta Chojnowa,
którzy maj¹ zamiar
ubiegaæ siê o przyznanie
stypendium szkolnego
na rok szkolny 2016/2017.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9
mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 20162017 wraz z wymaganymi za³¹cznikami
(s³uchacze kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski
do dnia 15 paŸdziernika br.).
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie ró¿nic
w dostêpie do edukacji, umo¿liwienie
pokonywania barier dostêpu do edukacji
wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta
Chojnowa, w rodzinie której dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, tj. 514 z³.
Druki wniosków do pobrania w macierzystych szko³ach (teren Chojnowa) oraz
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok.
nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00.

21 sierpnia Oldtimer Chojnów,
Burmistrz Miasta Chojnowa
i Wójt Gminy Chojnów
zapraszaj¹ na
I Zlot Pojazdów Zabytkowych
oraz I Rajd Ziemi Chojnowskiej.
O godz. 9.00 zabytkowe pojazdy rozpoczn¹ 70 kilometrowa trasê po drogach
Gminy Chojnów - turystyczny rajd na
orientacjê z zadaniami sprawnoœciowymi
i punktami kontrolnymi.
W godz. 15.00 -18.00 w Rynku odbêd¹
siê prezentacje i wystawa Pojazdów
Zabytkowych. W programie tak¿e konkursy z nagrodami, K¹cik MotoMalucha,
symulator zderzenia czo³owego, gymkhana, Miasteczko Ruchu oraz koncert
Juranda Kowalskiego.
W trakcie zlotu przeprowadzona bêdzie
charytatywna zbiórka dla 8.letniej Julii
Bugajskiej cierpi¹cej na ostre zapalenie
rdzenia krêgowego.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z póŸn.
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
17.08.2016 r. do 07.09.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci oznaczonej
numerem ewidencyjnym 56/73 przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz w³aœcicieli lokali budynku mieszkalnego przy ul. W. Witosa 11 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr
101/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. Nr 1774 z póŸn. zm.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
28.09.2016 r.

Basen
- promocyjne ceny biletów
Od 27 czerwca basen jest czynny codziennie od godziny 1000 do 22 00. Na czas
wakacji wprowadzono zni¿kê biletów
wstêpu. Od poniedzia³ku do pi¹tku,od
godziny 1000 do 1500 obowi¹zuj¹ promocyjne ceny biletów.
Bilet normalny - 6z³/h; bilet ulgowy 3z³/h; bilet rodzinny - 3z³/h.
Serdecznie zapraszamy.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 15/863
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Z wizyt¹ w ¿³obku
Podczas gdy uczniowie wci¹¿ jeszcze
ciesz¹ siê z czasu wolnego od nauki, nasi
najm³odsi mieszkañcy - kilkuletni chojnowianie - korzystaj¹ z uroków lata i mo¿liwoœci beztroskiej zabawy.
Odwiedziliœmy miejski ¿³obek, gdzie od
lutego tego roku opiekê znajduje kilkudziesiêciu maluszków. Dzieci zd¹¿y³y siê
ju¿ przyzwyczaiæ do nowej w ich ¿yciu
sytuacji i z radoœci¹ bawi¹ siê w kolorowych salach lub na œwie¿ym powietrzu.
My zastaliœmy mieszkañców ¿³obka na
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wspania³ym placu zabaw. Œlizgawka,
huœtawki ró¿nego rodzaju, poci¹g, samochód, drabinki - wszystko bezpieczne
i zachêcaj¹ce do dzieciêcych harców.
W zabawie najm³odszym towarzyszyli
starsi koledzy i kole¿anki z Przedszkola nr 3.
Jak siê dowiedzieliœmy, tego typu odwiedziny s¹ czêste. Placówki sympatyzuj¹ ze sob¹. Przedszkolaki z przyjemnoœci¹ oddaj¹ siê zabawie, "odgrywaj¹c"
przy okazji rolê starszaków, a m³odsi
z ciekawoœci¹ odkrywaj¹ nowe mo¿liwoœci wykorzystywania dostêpnych
zabawek.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 306/28
o pow. 385 m2 po³o¿onej przy ul. Królowej Jadwigi, w obrêbie 4 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013615/5.
Cena wywo³awcza - 45 000,00 z³
(w tym VAT 23 %)
Wadium - 9 000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi
publicznej (ul. Królowej Jadwigi i ul. Szymona Konarskiego). W po³udniowo-zachodniej czêœci dzia³ki posadowiony jest
ceglany mur ze s³upami ogrodzeniowymi
i dwiema bramami metalowymi. W tej
czêœci dzia³ki rosn¹ pojedyncze drzewa
owocowe.
Teren, na którym po³o¿ona jest dzia³ka,
posiada pe³ne uzbrojenie techniczne.
Przez dzia³kê przebiega sieæ infrastruktury
technicznej - telefoniczna.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej dostêp
w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego
na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.
Znajduj¹ce siê na dzia³ce przy³¹cza kanalizacyjne do budynków od nr 6 do nr 9 po³o¿onych przy Rynku, do dnia przetargu zostan¹
wyprowadzone poza granice nieruchomoœci.
Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
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darowania przestrzennego uchwalonego
Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespo³u zabudowy œródmieœcia
miasta Chojnowa, nieruchomoœæ le¿y na
terenie oznaczonym symbolem 22
MW/U, dla którego ustalono przeznaczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych i handlu.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 wrzeœnia
2016 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 1 wrzeœnia 2016 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³aca-

j¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 450,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920
Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia mowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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W naszych polskich dziejach splataj¹ siê
dwie koncepcje Ojczyzny. Romantyczna,
wymagaj¹c¹ krwi i ofiary ¿ycia, wyma-

We wtorek 1 sierpnia 1944 roku,
o godz. 17.00 Armia Krajowa w ramach
akcji "Burza" wyst¹pi³a zbrojnie przeciw
okupuj¹cym Warszawê wojskom niemieckim. Powstanie warszawskie trwa³o 63
dni. W trakcie dwumiesiêcznych walk
straty wojsk polskich wynios³y ok. 16 tys.
zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych
i 15 tys. wziêtych do niewoli. W wyniku
nalotów, ostrza³u artyleryjskiego, ciê¿kich
warunków bytowych oraz masakr prowadzonych przez Niemców zginê³o ok. 200
tys. cywilnych mieszkañców stolicy. Zniszczeniu uleg³a wiêkszoœæ zabudowy lewobrze¿nej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o du¿ej wartoœci kulturalnej i duchowej.

Chojnowianie 72. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego uczcili sk³adaj¹c
wieñce pod obeliskiem przy ul. Chmielnej. Uroczystoœci rozpocz¹³ symboliczny
sygna³ syreny.
Wœród uczestników oficjalnych obchodów by³y w³adze samorz¹dowe, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych,
a tak¿e pos³anka Ewa Szymañska oraz
goœæ z Francji - Anna WoŸniak - wiceprezydent francuskiej Polonii - z mê¿em.
-

Letnie
koncerty
organowe
Tego lata mamy przyjemnoœæ bycia
s³uchaczami serii koncertów organowych zorganizowanych w naszym mieœcie. Inicjatorami tego wydarzenia jest
Parafia Rzymskokatolicka pw. œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a oraz radny
powiatu legnickiego Grzegorz Gapski.

gaj¹ca najwy¿szego œwiadectwa patriotyzmu i odwagi, której znamiennym przyk³adem s¹ losy warszawskich powstañców oraz pozytywistyczna, wed³ug której
pomyœlnoœæ nale¿y budowaæ systematyczn¹ prac¹ na rzecz wspólnego dobra.
Dzisiaj ¿yjemy w takim pozytywistycznym
czasie, dlatego powinniœmy pielêgnowaæ
niepodleg³oœæ, polsk¹ kulturê, tradycjê,
jêzyk i podejmowaæ wspólne dzia³ania
dla rozwoju Polski i naszej ma³ej Ojczyzny - Chojnowa. Tê czeœæ obchodów zakoñczy³ Apel Pamiêci.
Druga ods³ona ceremonii by³a zorganizowana przez Powiatowy Zespó³ Szkó³
oraz radnego Rady Powiatu Legnickiego
Grzegorza Gapskiego i mia³a miejsce
w parku przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Zaplanowane tu Ognisko Patriotyczne wype³ni³y wystêpy zespo³ów
ludowych z Konradówki, Piotrowic i NiedŸwiedzic oraz patriotyczne utwory w wykonaniu Danuty Leonhardt i Dariusza
Matysa. Wystêpy wokalne uzupe³nia³a
poezja poœwiêcona wydarzeniom sprzed
72 lat.

Za nami ju¿ trzy koncerty - 17 i 31 lipca
oraz 14 sierpnia. Kunszt organowy
prezentowali Daniel Dziuda, Kuba
Haraœ i Filip Borkowski.

Na ostatni koncert
zapraszamy
28 sierpnia o godz. 19.00
do chojnowskiej fary.
Wys³uchamy kompozycji
organowych w wykonaniu
Tomasza Susmêda.

eg
fot. s.horodecki, chojnow.pl

Wstêp bezp³atny.

(…) Powstañcza akcja zbrojna wymierzona przeciw niemieckim okupantom
by³a wielkim romantycznym zrywem
Polaków, który oprócz wyzwolenia stolicy mia³ tak¿e zabezpieczyæ powojenn¹
suwerennoœæ Polski. - mówi³ m.in. w swoim wyst¹pieniu burmistrz Jan Serkies. Oddajemy dziœ ho³d powstañcom Warszawy, bohaterom batalionów "Zoœka",
"Parasol", “Wigry”, "Mi³osz", "Iwo" "Sokó³", bohaterom wielu innych oddzia³ów
i formacji, którzy ¿yciem i czynem dali
œwiadectwo umi³owania Ojczyzny, umi³owania wolnoœci…".
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15 sierpnia - Œwiêto Wojska Polskiego i Wniebowziêcie Najœwiêtszej Marii Panny
15 sierpnia obchodziliœmy Œwiêto Wojska
Polskiego i Wniebowziêcie Najœwiêtszej
Marii Panny. Miejskie obchody zainaugurowa³a Msza œw. w koœciele pw. NPNMP,
której przewodniczy³ ks. Dziekan Marek
Osmulski. Homiliê wyg³osi³ ks. Miros³aw
Makowski, który porównuj¹c Koœció³, rodzinê, w³adze i wojsko do naczynia pe³nego doœwiadczeñ, tradycji i narodowych
wartoœci zachêca³ do czerpania z niego,
korzystania z wielolopokoleniowych zasobów. Mówi³ o dogmacie Najœwiêtszej
Maryi Panny po zakoñczeniu jej ziemskiego ¿ycia i roli polskiego wojska w d¹¿eniu do suwerennoœci naszego kraju.
Tego dnia œwiêcono tak¿e zio³a i kwiaty,
które wierni przynieœli do œwi¹tyni w podziêkowaniu za tegoroczne plony, prosz¹c
jednoczeœnie o dostatek na przysz³oœæ.
Oficjalne uroczystoœci zakoñczono pod
obeliskiem przy ul. Chmielnej, gdzie w ho³dzie ¿o³nierzom poleg³ym w walce o niepodleg³oœæ ojczyzny, lokalne w³adze, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych
i poczty sztandarowe oraz mieszkañcy
z³o¿yli wieñce. W swoim wyst¹pieniu burmistrz Jan Serkies mówi³ m.in.:
- Przez kilkanaœcie dni sierpnia 1920 roku
pod Warszaw¹ toczy³a siê bitwa uznawana
za jedn¹ z najwa¿niejszych w dziejach
œwiata. 96 lat temu Wojsko Polskie, budowane od podstaw dziêki wielkiemu patriotycznemu wysi³kowi wszystkich Polaków,
nabieraj¹ce doœwiadczenia w ogniu walk
na kilku frontach, powstrzyma³o bolszewick¹ nawa³ê. Wtedy wa¿y³y siê nie tylko
losy naszego kraju, ale i ca³ego kontynentu.
By³a to chwila wielkiej narodowej próby,
któr¹ Polacy przebyli zwyciêsko. Wielka,
wspania³a lekcja 15 sierpnia 1920 roku
powinna byæ dla nas zawsze aktualna
i pouczaj¹ca…
Uzupe³nieniem tych uroczystoœci by³ Apel
Poleg³ych odczytany przez komendanta
Zwi¹zku Strzeleckiego Rzeczpospolitej.
Kilka godzin póŸniej, centrum miasta wype³ni³a muzyka. Coverami znanych utworów przyci¹ga³ do Rynku zespó³ Haward.
Po nich - feeria barw i brzmienia folk.
Chojnowsk¹ scenê opanowa³y gminne zespo³y ludowe. Przed niema³¹ publicznoœci¹

zaprezentowa³y siê Michalinki z Piotrowic/Konradówki, Albinki ze Strupic, Kalinki z Rokitek, Goliszowianie z Goliszowa, S³owiki ze Starego £omu, Jaskó³ki
z Krzywej i Przyjació³ki z NiedŸwiedzic.
Amatorskie zespo³y (pe³ne wdziêku i zaanga¿owania w to, co robi¹) punktualnie
o godzinie 18. zast¹pili profesjonaliœci.
Alicja Majewska i W³odzimierz Korcz dali
chojnowianom wspania³y, niezapomniany
koncert. Duet (wspó³pracuj¹cy ze sob¹ od
40 lat) tekstem i muzyk¹, brzmieniem
g³osu i klawiszy, ¿artobliwym dialogiem
z publicznoœci¹, dostarczy³ tyle emocji, ¿e
wszyscy, którzy byli tego œwiadkami z pewnoœci¹ d³ugo bêd¹ wspominaæ wystêp niezwyk³ej piosenkarki i znakomitego kompozytora.
Tu¿ przed koncertem uda³o nam siê przeprowadziæ krótk¹, ale bardzo sympatyczn¹
rozmowê z Alicj¹ Majewsk¹. Zapytana
o swój solowy debiut na Festiwalu Piosenki
Radzieckiej w Zielonej Górze ¿artem
odpowiada:
- O nie, to nie by³ debiut. Solistk¹ by³am od
szko³y podstawowej, poprzez szko³ê œredni¹.
Czêsto wystêpowa³am i czêsto bra³am
udzia³ w konkursach. Nie zawsze przechodzi³am kolejne etapy (opowiadam o tym
m³odszym wokalistom, których oceniam
jako cz³onek jury), a mimo to dziœ jestem
tu, gdzie jestem. Ale wracaj¹c do tematu to
rzeczywiœcie mój pierwszy solowy wystêp
przed tak du¿¹ publicznoœci¹, mia³ miejsce
na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. To by³ 68 rok.
Gazeta Chojnowska - Potem by³a Partita, Teatr na Targówku, kariera solowa.
Ka¿dy etap Pani œcie¿ki ma równ¹ wagê?
Alicja Majewska - Partita by³a tym etapem, kiedy pierwszy raz zetknê³am siê z zawo-

Lipcowa Muzyka w R ynku
DŸwiêkowe prezentacje lipcowej “Muzyki
w Rynku” siêga³y bardzo ró¿nych muzycznych inspiracji.
Jako pierwsza na scenie pojawi³a siê lokalna formacja Faza Blues prezentuj¹c
korzenie wspó³czesnej muzyki rozrywkowej - bluesa. By³y kompozycje w³asne,
by³o kilka standardów. Pó³tora-godzinny
koncert móg³ zadowoliæ wszystkich sympatyków minorowych klimatów.
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Kolejny wykonawca - MARIOO - to ca³kowita zmiana brzmienia i nastroju.

dowym studiem, muzykami i popularnoœci¹. W Teatrze na Targówku pracowa³am
z profesjonaln¹ orkiestr¹ i tu pozna³am W³odzimierza Korcza. Patrz¹c z obecnej perspektywy, to chyba to by³ najistotniejszy moment. Od razu siê na nim pozna³am, uczepi³am i nie odczepi³am do dziœ.
G.Ch. - A nagrody? By³o ich wiele, ale
przywo³am g³ówn¹ na festiwalu w Opolu, Grand Prix w Rostocku, wyró¿nienie
w Hawanie, a mo¿e Medal Gloria Artis?
Która z Pani licznych nagród jest najistotniejsza?
A.M - Jestem wokalistk¹ festiwalow¹, dlatego Opole, Sopot - nagrody z tych festiwali
ceniê najbardziej i to one zapocz¹tkowa³y
moj¹ karierê.
G.Ch. - Urodzi³a siê Pani we Wroc³awiu.
Ma Pani sentyment do Dolnego Œl¹ska?
S³ysza³a Pani wczeœniej o niewielkim
Chojnowie?
A.M. - Mam siostrê we Wroc³awiu, wiêc to
miasto wci¹¿ jest mi bliskie. A Chojnów?
By³am tu dwa lata temu w Niebieskim Parasolu. Przyznam, ¿e bardzo obawia³am siê
koncertu w tak specyficznej placówce. Nie
wiedzia³am, jak bêdê odbierana. Okaza³o
siê, ¿e moje obawy by³y nies³uszne. Przyjêto
mnie bardzo serdeczne, a publicznoœæ by³a
niezwykle aktywna i wra¿liwa. Ta wizyta
na d³ugo pozostanie w mojej pamiêci. Po
powrocie zaproponowa³am podobny koncert moim kole¿ankom z Partity i wiem, ¿e
nastêpnego roku wyst¹pi³y w Chojnowie.
G.Ch. - Najbli¿sze artystyczne plany?
A.M. - W³aœnie ukoñczyliœmy pracê nad
najnowsz¹ p³yt¹. NajpóŸniej do 14 paŸdziernika uka¿e siê na rynku. Mam nadziejê, ¿e siê spodoba.
G.Ch. Z pewnoœci¹. Dziêkujê za rozmowê.
Dyskotekowy rytm,
w³¹czanie widzów
do zabawy i wystêpów na scenie przyci¹gnê³y liczn¹ grupê mi³oœników disco
polo. Dodatkow¹
atrakcj¹ koncertu
Marioo by³y taneczne prezentacje by³ej
tancerki "Karambola" - GABI.
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Z³ote Gody Pañstwa Muszyñskich
Kocha siê naprawdê i do koñca tylko wówczas, gdy kocha siê zawsze
- w radoœci i smutku bez wzglêdu na dobry czy z³y los.
S³owami Jana Paw³a II, 13 sierpnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego Burmistrz Jan Serkies przywita³ Stanis³awê i Jana Muszyñskich obchodz¹cych Z³ote Gody.
Jubilaci z r¹k w³odarza przyjêli medale Za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie nadane im przez Prezydenta RP. Uroczystoœæ obchodzili
w otoczeniu najbli¿szych - by³y gratulacje, ¿yczenia, kwiaty, prezenty, ³zy
wzruszenia i wielka radoœæ.
Podczas ceremonii Jubilaci podziêkowali sobie za wspólnie prze¿yte lata
i obiecali wsparcie na kolejne.

Po raz pierwszy Jan ujrza³ piêkn¹ Stasiê na drodze w Radziechowie. Ona,
szesnastoletnia wówczas dziewczyna, zaczepiona przez nieznajomego
sp³oszy³a siê wtedy i uciek³a. Janek nie przej¹³ siê t¹ reakcj¹. Zauroczony
wdziêkiem nastolatki pomyœla³ tylko - uciekaj, uciekaj i tak bêdziesz moja.
Od tego zdarzenia minê³o piêæ lat, gdy los ponownie zetkn¹³ ich ze sob¹.
To by³o na wiejskiej zabawie. Jan by³ ju¿ dojrza³ym mê¿czyzn¹, a Stasia
urocz¹ m³od¹ kobiet¹. Od razu zauwa¿y³ i pozna³ swoj¹ wybrankê.
Poprosi³ do tañca. Nie odmówi³a. Wiedzia³, ¿e to TA JEDYNA. Trzymaj¹c
w ramionach swoj¹ wybrankê z ka¿d¹ kolejn¹ chwil¹ upewnia³ siê, ¿e
myœl sprzed lat, wkrótce siê urzeczywistni. Mia³ racjê. Dla Stanis³awy
spotkania z m³odym, przystojnym, szarmanckim i zabawnym ch³opcem
by³y przyjemnym doœwiadczeniem - czu³a, ¿e darzy go coraz silniejszym
uczuciem. Cztery miesi¹ce póŸniej stanêli na œlubnym kobiercu. Nowo¿eñcy zamieszkali u jej rodziców i tam przez d³ugie lata toczy³o siê ich
¿ycie. Na œwiat przysz³a córka, czas wype³nia³y obowi¹zki rodzinne
i zawodowe. Wielk¹ przyjemnoœæ sprawia³y im spotkania z przyjació³mi
przy ognisku i zabawy - ¿adna nie mog³a odbyæ siê bez Muszyñskich.
50 wspólnie prze¿ytych lat minê³o niepostrze¿enie. Jak w ka¿dym zwi¹zku
by³y chwile trudne i radosne. Wed³ug Pañstwa Muszyñskich optymizm,
empatia i kompromis - to najwa¿niejsze sk³adowe udanego zwi¹zku.
Dziœ wci¹¿ ciesz¹ siê sob¹, dbaj¹ o siebie, wspieraj¹ - nadal siê kochaj¹.
Pragn¹, by dane im by³o razem prze¿yæ wiele jeszcze lat w zdrowiu i by
wspólnie œwiêtowaæ kolejne jubileusze. Pani Stanis³awa marzy jeszcze
o podró¿y do Chicago, do córki i wnuka i o kolejnym pokoleniu rodu chcia³aby doczekaæ prawnucz¹t.
Serdecznie ¿yczymy spe³nienia tych wszystkich pragnieñ.
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Zag³osuj
na Chojnów
Plebiscyt
"Wielkie odkrywanie Dolnego Œl¹ska 2016"
W Gazecie Wroc³awskiej og³oszono plebiscyt na najciekawsz¹ miejscowoœæ Dolnego Œl¹ska. Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e do konkursu zosta³ wytypowany tak¿e Chojnów!
W plebiscycie o miano najciekawszej miejscowoœci
rywalizuj¹ a¿ 64 miasta. Nasze miasto potrzebuje
zatem wsparcia. Pomóc mo¿na poprzez g³osowanie,
w ró¿nej formie.

Mo¿na wys³aæ SMS na numer 72355 o treœci: wodshm.46, dziêki czemu, nasze miasto dostanie 10
g³osów. Kolejnym sposobem jest g³osowanie przez
stronê www.naszemiasto.pl gdzie wystarczy siê
zalogowaæ i klikn¹æ "G£OSUJ ZA" na wybran¹
miejscowoœæ. Dzienny limit to 3 klikniêcia z jednego
urz¹dzenia, a jedno klikniêcie odpowiada jednemu
g³osowi. Ostatni¹ z mo¿liwoœci jest g³osowanie przez
aplikacjê Facebook, gdzie nale¿y powi¹zaæ swoje
konto z kontem na www.naszemiasto.pl i oddaæ
g³os na nasze miasto. Tutaj z kolei jedno klikniêcie
to dwa g³osy. Udzia³ w konkursie jest oczywiœcie
nagradzany. Za pierwsze miejsce zwyciêzca otrzymuje ca³ostronicow¹ prezentacjê redakcyjn¹ w "Gazecie Wroc³awskiej", kampaniê reklamow¹ w wymiarze 96 modu³ów oraz emisjê reklamy on-line obejmuj¹c¹ zasiêgiem ca³¹ Polskê. Laureat drugiego
miejsca otrzymuje 48 modu³ów reklamowych
i emisjê reklamy miasta na ca³y Dolny Œl¹sk, a zdobywca trzeciego miejsca - 24 modu³y reklamowe
oraz artyku³ sponsorowany na www.naszemiasto.pl .
Zdobywcy miejsc od IV do X otrzymaj¹ natomiast
wpis do katalogu firm na pó³ roku oraz artyku³ sponsorowany w portalu naszemiasto.pl.
G³osujemy do koñca sierpnia. Nagrody rzeczowe s¹
ciekawe, ale dla ka¿dego lokalnego patrioty wa¿ny
niech bêdzie tytu³.
Postarajmy siê, ¿eby to Chojnów ze swoj¹ bogat¹
histori¹, zabytkami, nowoczesn¹ infrastruktur¹,
wyj¹tkowym Rynkiem i serdecznymi mieszkañcami by³ najciekawsz¹ miejscowoœci¹ Dolnego
Œl¹ska w 2016 roku! Zas³ugujemy na to!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
To jeden z wybitniejszych twórców naszego
miasta, doceniany w kraju i zagranic¹.
Cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków, aktywny dzia³acz w lokalnym œrodowisku sztuki.
Zbigniew Halikowski ma w swoim dorobku
setki prac, które prezentowa³ na licznych
wystawach krajowych i miêdzynarodowych.
Gazeta Chojnowska. - Te szpalty poœwiêcone s¹ ludziom z pasj¹. Czym dla Ciebie
jest pasja?
Zbigniew Halikowski - To karma, po¿ywienie, bez którego nie da siê ¿yæ. Wspó³czujê ludziom, którzy nie potrafi¹ znaleŸæ
swojej namiêtnoœci. Oprócz pracy zawodowej, ¿ycia rodzinnego ka¿dy chyba potrzebuje strefy duchowej, indywidualnego œwiata otoczonego hermetyczn¹ bañk¹, do którego nikt inny nie ma wstêpu.
G.Ch. - Zbigniew Halikowski znany jest
jako autor niezwyk³ych portretów i obrazów
wykonanych o³ówkiem.

Z.H. - Tak, ale zaczyna³em od obrazów olejnych. Ju¿ w podstawówce. Moja mama malowa³a i zawsze mia³em dostêp do farb. Potem
by³a akwarela i pierwsza wystawa w szkole
œredniej. Obrazy namalowane w tym okresie
wystawia³em jeszcze kilka razy na zbiorowych wystawach w chojnowskim muzeum,
ale przez d³ugie lata nie mia³em w rêkach
pêdzla. Jak to zazwyczaj bywa, przypadek
sprawi³, ¿e kumuluj¹cy siê we mnie twórczy
potencja³ (z czego nie zdawa³em sobie sprawy) eksplodowa³ z ogromn¹ si³¹ uwalniaj¹c
artystyczne demony. Córka poprosi³a o rysunek dla kole¿anki na urodziny. Wrêczy³a mi
kartkê i o³ówek. Narysowa³em go³êbia.
Córka uzna³a, ¿e wyszed³ wspaniale i nastêpnego dnia ponownie podsunê³a mi czyst¹
kartkê i o³ówek. - Musisz tato rysowaæ! I zacz¹³em. W przeci¹gu czterech kolejnych lat
(sypiaj¹c mniej wiêcej trzy godziny na dobê) mia³em 10 wystaw, przyjêto mnie do
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Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków, a mój
warsztat dojrzewa³. To krótkie i dosadne
zdanie uruchomi³o ci¹g zdarzeñ, które wci¹¿
siê tocz¹.
G.Ch. - Tak jak opowieœci, które tworzysz od 15 lat. Twoje obrazy s¹ bardzo
wyraziste, realistyczne, ekspresyjne. Sk³ada siê na nie wiele elementów i szczegó³ów. Mimo to, nie s¹ czytelne dla przeciêtnego odbiorcy. Co w nich przekazujesz, do
kogo s¹ skierowane?
Z.H. - Moje obrazy s¹ wyimaginowane, surrealistyczne, zawieraj¹ w¹tki osobiste, tym samym realistyczne - to mix chwil, zapis dnia,
godzin, sekund z mojego ¿ycia. Ka¿da liczba, motyw, obiekt jest elementem przejœæ zdarzeñ, które prze¿y³em i tych, które nast¹pi¹. To swoisty pamiêtnik, w którym nieustannie ³¹czê i notujê fakty i fikcje. Z pewnoœci¹ nie sposób z tej pl¹taniny w¹tków
z³o¿yæ MOJ¥ historiê. Tylko wnikliwy, wra¿liwy odbiorca, maj¹c mo¿liwoœæ œledzenia
nastêpuj¹cych po sobie ods³on, mo¿e wychwyciæ pewne etapy mojego ¿ycia. S¹ to jednak intymne opowieœci, wiêc nie kierujê ich
do ¿adnego odbiorcy, ale chcia³bym, ¿eby
inni mogli w nich odnaleŸæ œlady w³asnego
¿ycia, w³asnych prze¿yæ. Tak zreszt¹ siê dzieje.
G.Ch. - Zapewne st¹d mnogoœæ wystaw.
Z.H. - Byæ mo¿e. Nie zastanawia³em siê nad
tym. Nie jestem artyst¹ komercyjnym, nie
rysujê z myœl¹ o wype³nieniu kolejnej wystawy. Niemniej jest mi bardzo mi³o, kiedy
widzê t³umy na wernisa¿ach, kiedy ludzie
z zainteresowaniem dopytuj¹, komentuj¹,
kiedy deklaruj¹ chêæ posiadania wybranej
pracy. Sam jestem zaskoczony iloœci¹ wystaw.
W okolicy by³o ich kilkanaœcie, ponadto Wroc³aw, Radom, Duszniki Zdrój, Lwówek
Œl¹ski, Oborniki Œl¹skie, O³awa, ¯agañ,
Boles³awiec, Lubin, Legnica, Œroda Œl¹ska.
Wystawia³em tak¿e w Niemczech i Czechach.

G.Ch. -Kiedy zasiadasz do rysowania?
Z.H. - Domyœlam siê, ¿e pytasz o tzw. wenê.
To nie tak. Ja rysujê w zasadzie codziennie.
Ka¿dego dnia w naszym ¿yciu dzieje siê coœ
istotnego. Ka¿dego dnia czujê potrzebê odnotowania tego i prze³o¿enia o³ówkiem na papier. Obrazy nie powstaj¹ w kilka godzin.
Jednej pracy nadajê kszta³t nawet miesi¹c.
Ciekaw rezultatu, zdaj¹c siê na "kreatywne
JA","dopisujê" kolejne w¹tki. Najwiêksz¹
przyjemnoœæ daje mi tworzenie i w³aœnie
efekt zaskoczenia. Wspomnia³em wczeœniej,

¿e ta moja pasja, to karma, paliwo, bez którego ¿ycie straci³oby dla mnie sens. To mo¿e
trochê patetyczne, ale ja ju¿ siê o tym przekona³em - rysowanie jest mi potrzebne do
egzystencji.
G.Ch. - Jesteœ tak¿e cz³onkiem chojnowskiej Skoranty? To kolejna pasja?
Z.H. - … (d³u¿sze milczenie). W³aœnie sobie
uœwiadomi³em, ¿e muzyka jest dla mnie
równie wa¿na jak rysunek. Jestem w chórze,
bo stworzono w naszym mieœcie tak¹ mo¿liwoœæ, ale od wielu lat œpiewam, gram na
akordeonie (mam ich kilka w ró¿nych miejscach) i nie wyobra¿am sobie dnia bez lirycznych dŸwiêków. Ma³o tego, ka¿dy mój
rysunek ma swoj¹ piosenkê. Rysujê i gram,
rysuje i gram - na przemian. To mój artystyczny, duchowy œwiat. Muzyka chyba nawet
jest mi bli¿sza ni¿ plastyka. G³êbiej j¹ prze¿ywam, mocniej ch³onê, wrêcz konsumujê.
Wybranych kompozycji uczê siê na pamiêæ
i dopiero kiedy zagram i zaœpiewam czujê
wewnêtrzne ukojenie. Tak na mnie dzia³aj¹
utwory Kowalika, Bajora, Meca.

G.Ch. - S¹ jeszcze inne pasje?
Z.H. - Uwielbiam górskie wêdrówki, przyrodê i kulturê gór. Gram w góralskiej kapeli,
któr¹ tworzê z kilkoma przyjació³mi. Wspólne biesiady w otoczeniu majestatycznych
masywów, dzikiej przyrody, bliskich mi osób,
w specyficznym klimacie i przy muzyce idealny œwiat Halikowskiego. Dodam, ¿e
kartkê i o³ówek mam zawsze przy sobie.
G.Ch. - Artystyczne marzenie?
Z.H. - Jest jedno, które wiem, ¿e nie ma
szans nigdy siê ziœciæ. Dla mnie wybitnym,
genialnym artyst¹ jest ka¿dy kompozytor.
Stworzyæ melodiê, pouk³adaæ dŸwiêki, uszeregowaæ nuty - majstersztyk. Chcia³bym móc,
ale mimo ca³ego mojego uwielbienia dla
muzyki…, to nierealne.
G.Ch. - Jeszcze nie tak dawno nigdy nie
pomyœla³byœ, ¿e spod twoich r¹k wychodziæ bêd¹ tak fascynuj¹ce prace. Byæ
mo¿e wkrótce odkryjesz w sobie tak¿e
dar tworzenia muzyki. Szczerze Ci tego
¿yczê.
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Du¿o pomys³ów w Ma³ym Parku
Przez dwa tygodnie lipca w Chojnowie
stacjonowa³ pawilon MoKaPP - czas na
relacjê z dzia³añ!

Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej
(w skrócie MoKaPP) dzia³a³ w Parku Œródmiejskim w Chojnowie od 11 do 25 lipca.
W programie wydarzeñ nie brakowa³o
aktywnoœci dla najm³odszych mieszkañców, którzy mogli rozwijaæ kreatywnoœæ
w warsztatach plastycznych i filmowych,
czy rywalizowaæ w turniejach sportowych.
W dzia³ania animacyjne dla dzieci w³¹czy³a siê Biblioteka Miejska z akcj¹ czytania ksi¹¿ek w przestrzeni parku. W ostatni
weekend odby³y siê równie¿ warsztaty fotograficzne wprowadzaj¹ce w ró¿ne techniki fotografii, takie jak Camera Obscura
(czyli jak z pude³ka zrobiæ aparat), czy pêdzel œwietlny (umo¿liwiaj¹cy tworzenie
zdjêæ w ciemnoœci). W ich wyniku powsta³a animacja poklatkowa stworzona razem
z dzieæmi.
Tak¿e nieco starsi bywalcy MoKaPPu mogli wzi¹æ udzia³ w wielu warsztatach i wydarzeniach. Nawi¹zuj¹c do tak wa¿nej dla
miasta tradycji tkackiej Leokadia Adamowicz przeprowadzi³a autorskie warsztaty,
których efekty zosta³y wkomponowane
w przestrzeñ publiczn¹. Utkane przez uczestników gobeliny utworzy³y wisz¹ce ozdoby
w parku, a figura Tkacza z Rynku zosta³a
przepasana kolorow¹ szarf¹.
W pi¹tkowe wieczory po zapadniêciu zmroku
dzia³a³o te¿ kameralne kino plenerowe, w którym wyœwietliliœmy dwa filmy: "Gottland"
i "Wszyscy albo nikt". Przed drugim seansem uda³o nam siê porozmawiaæ z Polichronisem Kalagasidisem o historii chojnowskich Greków. Natomiast w sobotnie
noce mo¿na by³o pl¹saæ po parkiecie w ramach miêdzypokoleniowych potañcówek
dla ma³ych, œrednich i du¿ych.
W czasie naszego pobytu w Chojnowie
próbowaliœmy go równie¿ us³yszeæ. Wiola
Muras nagra³a charakterystyczne dŸwiêki
miasta, które prezentowa³a na spotkaniu
w sali MOKSiR-u, równie¿ w formie zagadek dŸwiêkowych.
Nie wszystko zawsze udawa³o siê, tak jak
byœmy tego chcieli. Pogoda pod koniec pierwszego tygodnia ostro da³a nam w koœæ,
a przez czwartkow¹ wichurê jeden dzieñ
wypad³ z programu, zaœ w kolejnym serwowaliœmy gor¹c¹ herbatê dzielnym widzom seansu filmowego. Niektóre wydarzenia cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
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niem, inne mniejszym - byæ mo¿e nie zawsze uda³o nam siê dotrzeæ do wszystkich
z informacjami o wydarzeniach.
Z za³o¿enia nie ograniczaliœmy siê tylko do
dzia³ania w pawilonie i otaczaj¹cym go
parku. MoKaPP by³ baz¹ i punktem startowym wielu aktywnoœci, z którymi wychodziliœmy do mieszkañców.
W ramach "Chojnowskiego spacerownika"
przeprowadzony zosta³ pierwszy spacer
z zagadkami, w którym w formie rozrywkowej przekazywaliœmy zdobyt¹ wiedzê
o historii i architekturze miasta. W zbieraniu materia³ów i opracowaniu scenariusza
pomagali nam studenci dzia³aj¹cy w Studenckim Kole Naukowym Ochrony Dziedzictwa Kultury Uniwersytetu Wroc³awskiego. Dziêki wspó³pracy z Muzeum Regionalnym fina³ spacerownika zakoñczy³
siê na dziedziñcu muzealnego zamku lekcj¹ archeologii "na wyci¹gniêcie rêki",
podczas której mo¿na by³o dotkn¹æ archeologicznych znalezisk.
Kolejnym dzia³aniem, które pozwoli³o spojrzeæ szerzej na miasto, by³ tzw. warsztat
naprawczy. Architekci ze Studia NO rozmawiali z mieszkañcami, szukaj¹c wspólnie miejsc, które w prosty sposób mo¿na
przekszta³ciæ w bardziej przyjazne i u¿yteczne. W efekcie powsta³o piêæ projektów
drobnych interwencji architektonicznych,
których realizacja bêdzie zale¿a³a od wyników konsultacji z mieszkañcami oraz z w³adzami miasta.

W ramach akcji "Codzienni bohaterowie"
z zebranych razem z Patrycj¹ Mastej materia³ów i zdjêæ powsta³ oœmiometrowy kola¿, umieszczony na ogrodzeniu Biblioteki
Miejskiej. Jest to wizualny zapis rozmów
i spotkañ z Wami - Chojnowianami. Jego
otwarta forma umo¿liwia uzupe³nianie
o coraz to nowych bohaterów - kolejne elementy mo¿na do niego doklejaæ samodzielnie, do czego namawiamy.
Na co dzieñ prowadziliœmy równie¿ kawiarenkê spo³eczn¹, zachêcaj¹c do leniuchowania na le¿akach w cieniu drzew i rozmów
o sprawach dla Chojnowa wa¿nych i tych
zupe³nie b³ahych. Odwiedzi³o nas nawet
Radio Wroc³aw, nadaj¹c audycjê wprost
z Mokappu!
W ostatni poniedzia³kowy wieczór odby³o
siê podsumowanie wszystkich dzia³añ i wspólnych chwil spêdzonych z mieszkañcami
Chojnowa. Najpierw pomaszerowaliœmy
do Rynku, by przepasaæ Tkacza kolorow¹

szarf¹ powsta³¹ podczas warsztatów tkackich. Po powrocie do "ma³ego parku" ogl¹daliœmy zdjêcia, filmowe relacje i wywiady, które dzieci przeprowadzi³y z napotkanymi przechodniami w ramach warsztatów.
Nie brakowa³o œmiechu, ale nie oby³o siê
te¿ bez ³ez wzruszenia, gdy w podziêkowaniu otrzymaliœmy kartkê i ciasta od naszych
sta³ych bywalczyñ i mam najm³odszych
u¿ytkowników MoKaPPu.

Pozosta³o du¿o dobrych wspomnieñ, zdjêæ
i nagrañ, ale tak¿e kilka drobnych pami¹tek
w przestrzeni miasta - ozdoby w parku,
szarfa zdobi¹ca tkacza oraz kola¿ przy bibliotece. Uczestnicy warsztatów zabrali
cz¹stki mokappowych aktywnoœci do domu w postaci ma³ych gobelinów, pocztówek, fotograficznych odbitek, etc. Mamy
nadziejê, ¿e bêd¹ jak najd³u¿ej przypominaæ o twórczych dzia³aniach, które wspólnie realizowaliœmy i inspirowaæ do tworzenia kolejnych! Bo przecie¿ wystarczy
niewiele, ¿eby zapomniany kawa³ek parku,
podwórka czy skweru przekszta³ciæ w miejsce, które têtni ¿yciem. Tym "niewiele" jest
zwykle pomys³ i odrobina wolnego czasu.
Zebraliœmy te¿ wiele materia³ów, przemyœleñ i pomys³ów dotycz¹cych Chojnowa dlatego spodziewajcie siê naszych odwiedzin ponownie. S¹ wœród nich koncepcje
wspomnianych mikro-interwencji w przestrzeni miasta czy turystyczna mapa miasta, która mo¿e staæ siê punktem wyjœcia dla
stworzenia nietypowego chojnowskiego
przewodnika.
Dziêkujemy Mieszkañcom Chojnowa
i mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê
jeszcze nie raz!
Dziêkujemy Miastu Chojnów oraz MOKSiR-owi (zw³aszcza dyrektorowi Stanis³awowi Horodeckiemu), Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Regionalnemu
w Chojnowie, a tak¿e naszym partnerom
i wszystkim, którzy nas wspieraj¹.
Ekipa Fundacji "Transformator"
Projekt MoKaPP jest czêœci¹ programu regionalnego Europejskiej Stolicy Kultury
Wroc³aw 2016. Projekt wymyœli³a i koordynuje
Fundacja Promocji Sztuki "Transformator"
w sk³adzie: Agata Gabiœ, Karolina Jara i Micha³ Duda, wspierana przez Joannê Wyrwê
kieruj¹c¹ Stowarzyszeniem Aktywnych Spo³ecznie "Trampolina" i dzia³aj¹cych w nim
animatorów.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 15/863

Co warto wiedzieæ o krajach, czyli od wie¿y Eiffla do krakowskiego obwarzanka: etap II

Zakoñczyliœmy drugi etap zajêæ "Wakacje z Bibliotek¹". Tym razem, od 1. do 5.
sierpnia, zwiedziliœmy kilka kolejnych
pañstw - lecieliœmy samolotem do
Egiptu, Chin i Kenii, a poci¹giem dojecha-

gancja". Na spotkaniach czytaliœmy baœnie, uczyliœmy siê tañczyæ krakowiaka
i tañców afrykañskich oraz bawiliœmy siê
w ró¿ne gry i zabawy. Podczas zajêæ plastycznych powsta³y imponuj¹ce dzie³a:
piramidy, kolorowe chiñskie smoki,
afrykañskie dzikie zwierzêta. A dla wytrwa³ych przygotowaliœmy chiñska grê
"Tangram".
4. sierpnia, w Dniu Polskim, z przedsta-

liœmy do Polski. O tych krajach du¿o ciekawostek dowiedzieliœmy siê z ksi¹¿ki
Grzegorza Strzeboñskiego "Co warto
wiedzieæ o krajach, czyli Francja ele-

wieniem "Baltazar Bombka" zaprezentowa³ siê krakowski Teatr Duet. Aktorzy
przebrani w efektowne stroje w³¹czali
ma³ych widzów do aktywnego uczestnictwa w spektaklu. Oprócz obejrzenia
opowieœci o m¹drym i dobrym Smoku
Wawelskim dzieci dowiedzia³y siê, jak
korzystaæ z m¹drej pomocy i jak umieæ
o ni¹ prosiæ. A zakoñczenie naszych
spotkañ to tradycyjny ju¿, sieciakowy,
edukacyjny piknik na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i uroczyste
otwarcie wystawy wakacyjnych prac
plastycznych dzieci w Galerii M³odych,
na któr¹ serdecznie zapraszamy.
(bib)

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
Dzia³ dla Dzieci
Gra¿yna B¹kiewicz,
Kazimierz Szymeczko, Pawe³ Waku³a
"Piastowskie or³y: 10 opowiadañ
z czasów Piastów"

Piastowskie or³y - 10 opowiadañ z czasów Piastów to pierwsza pozycja z serii
"Zdarzy³o siê w Polsce". W piêciu tomach wspó³czeœni autorzy ksi¹¿ek dla
dzieci i m³odzie¿y, pasjonaci historii,
ukazali wêz³owe punkty polskich dziejów, widziane oczami zwyczajnych ludzi:
wojów, kupców i kmieci - naszych przodków. Za ich spraw¹ czytelnik Piastowskich or³ów stanie siê œwiadkiem chrztu
Polski i zjazdu gnieŸnieñskiego, ujrzy
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bohaterów bitwy pod Legnic¹ i krwawej
³aŸni g¹sawskiej, bêdzie towarzyszy³
Boles³awowi Chrobremu, W³adys³awowi
£okietkowi i Kazimierzowi Wielkiemu
w najwa¿niejszych chwilach ich ¿ycia…
i œmierci.
Dzia³ dla doros³ych
Pawe³ Wilkowicz
"Nienasycony - Robert Lewandowski"

Po pó³finale z Realem usiad³ w szatni i zacz¹³ siê œmiaæ sam do siebie. "Czy to siê
zdarzy³o naprawdê? Strzeli³em cztery

gole w pó³finale Ligi Mistrzów?" Gdy
strzela³ piêæ Wolfsburgowi, by³ w swoim
œwiecie, widzia³ tylko miny obroñców
i chcia³ wiêcej. Zdziwi³ siê potem, ¿e to
wszystko rozegra³o siê w ledwie dziewiêæ minut. Podczas Euro 2016 minê³o
10 lat, od kiedy w Legii orzekli, ¿e nie ma
zdrowia do wielkiego futbolu. Jak to siê
sta³o, ¿e Robert Lewandowski wygra³
z przeznaczeniem? Jak najwiêkszy chuderlak w dzieciêcych dru¿ynach sta³ siê
gladiatorem? Jak pi³karz z kraju, którego
kluby od 20 lat nie s¹ w stanie przebiæ siê
do Ligi Mistrzów, zosta³ jednym z najskuteczniejszych strzelców w tych rozgrywkach? Jak zmienia³ siê w napastnika,
który strzela cztery gole Realowi? Jak
w tym czasie zmienia³a siê Polska, nasz
futbol, reprezentacja? Jak rodzi³ siê zespó³, który pokona³ Niemców i wywalczy³
awans do Euro 2016?
"Nienasycony" to ksi¹¿ka o obsesji strzelania goli, o sukcesie i jego cenie. O napastniku, który nie chcia³ przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e historia taka jak jego nie
mo¿e siê wydarzyæ w polskim futbolu.
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Sierpniowa Gildia
Krajem zaw³adnê³y wszystkie atrybuty
zwi¹zane z wakacjami. Ciekawe zatem
by³o, czy na co miesiêczne spotkanie gildian w restauracji "KuŸnia" ktokolwiek
dotrze. Dosz³o do niego 1 sierpnia.
Zjawili siê Ci najbardziej niez³omni:
Kamila Bicz, Gra¿yna Marczak, Ludwika Suchecka, Anna Wójcik oraz
rodzynek w ¿eñskim towarzystwie Piotrek Misikiewicz. W takim skromnym gronie up³ywa³ twórczo czas. Nie
by³ on zmarnowany. Pani Gra¿yna Marczak przedstawi³a wspania³y obraz. Roboczo zatytu³owaliœmy go: "Widok
o pó³nocy". Powsta³ metod¹ akrylow¹ na
p³ótnie. Kompozycja naprawdê robi
wra¿enie.

Finalne efekty mrówczej pracy rêkodzielniczej przedstawi³a pani Anna Wójcik. Jej bi¿uteria ju¿ jest ozdob¹ chojnowianek.

G³ównym tematem sierpniowego spotkania mia³o byæ m.in. lato. Tak w³aœnie
zatytu³owany wiersz dla dzieci przygotowa³a pani Ludwika Suchecka.
Rodzynek w cieœcie czyli Piotrek M. nieco przemêczony czterodniowym pobytem
w Bolkowie, pokrótce przekaza³ wra¿enia z festiwalu "Castle Party". Promowa³
tam swój debiutancki tomik wierszy pt.:
"Rejestr chwil". Szczególnie cenne jest
nawi¹zanie kontaktu z Kamil¹ Janiak wokalistk¹ i poetk¹ zespo³u Das Moon.
Nastêpne spotkanie w "KuŸni Talentów"
zosta³o zaplanowane na 5 wrzeœnia
(poniedzia³ek) o godzinie 18:00. Mamy
przygotowaæ prace na temat: Szko³a
i Edukacja.
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"Pod Jeleniem" w Rynku
Restauracja "Pod Jeleniem" zmieni³a
siedzibê. Od 23 lipca lokal zaprasza do
Rynku. Lepsza lokalizacja, przestronne
sale, klimatyczny wystrój, bogate menu,
mi³a atmosfera, to atuty restauracji, która
po "Kuchennych rewolucjach", kieruj¹c
siê potrzebami klientów, wci¹¿ siê rozwija.

integracyjnego, przy którym ka¿dy ma
mo¿liwoœæ spêdziæ czas w dobrym
towarzystwie.
Ponadto, w sezonie letnim, mo¿na przysi¹œæ w ogródku na zewn¹trz lokalu.
Chojnowski Rynek nie nale¿y do ruchliwych, przyjemnie zatem bêdzie konsu-

Otwarcie nowej siedziby mia³o wyj¹tkowy charakter. Zaproszono na nie osoby w ró¿ny sposób zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ lokalu. Przeciêcie wstêgi, poczêstunek i koncert chojnowianki - aktorki

mowaæ na œwie¿ym powietrzu pod parasolami.
W karcie dañ wci¹¿ funkcjonuj¹ dania
Magdy Gessler, w³aœciciele dodatkowo,
sugeruj¹c siê gustami i potrzebami klientów, pracuj¹ nad urozmaiceniem menu.
Swoje uwagi - pozytywne i doradcze mo¿na umieœciæ w przygotowanej dla
goœci Ksiêdze Pierwszego Wra¿enia.
Za³oga “Pod Jeleniem” bêdzie wdziêczna za ka¿dy wpis.

scen muzycznych Mai Grzeœkowiak z³o¿y³y siê na kameralne, mi³e spotkanie
uœwietniaj¹ce kolejny rozdzia³ historii
restauracji.
Nowy lokal sk³ada siê z sali dla 80 osób,
sali biznesowej dla 6 osób oraz stolika

Restauracja "Pod Jeleniem"
Chojnów, Rynek 27
Tel. 76 819 64 32; 692 476 319
Czynne ca³y tydzieñ
(oprócz czwartków)
w godzinach od 13:00 do 00:00
Zapraszamy!
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Udane wakacje
9 lipca wyruszy³a na kolonie 91 osobowa
grupa chojnowskich dzieci. Tym razem
punktem docelowym by³o po³o¿one na
Wyspie Sobieszewskiej Mikoszewo.

Droga przebieg³a sprawnie i ju¿ o godz.18
zameldowaliœmy siê na terenie oœrodka
kolonijnego Korona . Dzieci zosta³y zakwaterowane w domkach 2, 3 i 4 osobowych, ka¿dy domek posiada³ w³asny wêze³ kanalizacyjny.
Po pierwszym apelu wyruszyliœmy na
powitanie morza. Droga przez las doprowadzi³a nas do piêknej szerokiej pla¿y.
Nastêpnego dnia poznawaliœmy okolice.
Okaza³o siê, ¿e czeka nas wiele atrakcji.
Oprócz pieszych wycieczek i przeja¿d¿ek
meleksami do pobliskiego Jantara, Stegny
i przystani promów skorzystaliœmy równie¿ ze sportowych atrakcji, które oferuje
Mikoszewo. Odby³y siê dwie wycieczki.
Zwiedzaliœmy Gdyniê, Sopot, Gdañsk

i Westerplatte. Szczególn¹ atrakcj¹ by³y
odwiedziny w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Dzieci mia³y œwietn¹ zabawê wykonuj¹c zadania na poszczególnych stanowiskach, poznaj¹c tajemnice
przyrody. Zwiedzanie Gdañska te¿ przynios³o wiele emocji. Wiêkszoœæ uczest-

przedstawicieli tego gatunku, a na wykonanym ze starych opon i innych materia³ów odpadowych placu zabaw sprawdzaliœmy swoje umiejêtnoœci sportowe.
Nie zabrak³o równie¿ pla¿owania, morskich k¹pieli, zamków z piasku i grania
w pi³kê, a stali bywalcy naszych kolonii

ników po raz pierwszy mia³o okazjê stan¹æ na pok³adzie morskiego statku, a MS
SO£DEK jest przecie¿ jedn¹ z najwiêkszych muzealnych jednostek, które kiedyœ p³ywa³y po naszym morzu. Rejs
statkiem na Westerplatte pozwoli³ niektórym odkryæ, ¿e wcale nie maj¹ choroby morskiej i nie taki diabe³ straszny,
jakim go maluj¹. Sopot jak zwykle zachwyci³ spacerem po molo i przepiêknymi
widokami. Mieliœmy równie¿ okazjê
zobaczyæ ujœcie Wis³y, do którego dotarliœmy podczas pieszej wyprawy pla¿¹
i nazbieraæ bursztynów na Bursztynowym
Polu.
W parku owadów w Jantarze poznawaliœmy obyczaje komarów, much i innych

twierdz¹, ¿e dot¹d tak piêknych zachodów s³oñca jeszcze nie widzieli.
Przy tylu atrakcjach czas szybko min¹³
i z ¿alem musieliœmy wracaæ do Chojnowa.
Ten wspania³y wypoczynek dzieci zawdziêczaj¹ oczywiœcie w³adzom naszego
miasta, Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy
Spo³ecznej, Parafii pw. Œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a oraz legnickiemu Caritas.
Szczególnie dziêkujemy g³ównemu organizatorowi ksiêdzu Jaros³awowi Góreckiemu, pracownikom MOPS, którzy zajmowali siê rekrutacj¹ oraz wychowawcom, którzy chcieli poœwiêciæ swój wolny czas, aby wyjechaæ wraz z dzieæmi
nad morze.
Urszula Bisiorek

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach 5. edycji
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczn¹ lektur¹ jest „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Zadaniem uczestników jest u³o¿enie has³a zachêcaj¹cego do
czytania powieœci Henryka Siemkiewicza “Quo vadis”.
Prace konkursowe nale¿y z³o¿yæ do 06.09.2016 r.
Regulamin konkursu w MBP i MOKSiR oraz na stronach
www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.chojnow.eu
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Zadaniem uczestników jest przygotowanie i zaprezentowanie
stroju charakterystycznego dla mieszkañców antycznego Rzymu.
Prace konkursowe nale¿y z³o¿yæ do 06.09.2016 r.
Regulamin konkursu w MBP i MOKSiR oraz na stronach
www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.chojnow.eu
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Informujemy, ¿e kasa kina czynna jest w pi¹tki i soboty, na dwie godziny przed pierwszym seansem
FACET NA MIARÊ
19/20.08.2016r, - o godz. 18:00
Mnóstwo udanych ¿artów, b³yskotliwe dialogi, ekranowy urok Dujardina i Efiry oraz dobrze u³o¿ony soundtrack (z "The
Greatest" Cat Power i melancholijn¹ wersj¹ "Freed From Desire" Gali), sk³adaj¹ siê na niezobowi¹zuj¹c¹ wakacyjn¹ komediê,
której nie psuj¹ nawet banalne dramaturgiczne rozwi¹zania i inscenizacyjne potkniêcia Tirarda. Bo "Facet na miarê" koniec
koñców okazuje siê krzepi¹c¹ porcj¹ rozrywkowego kina, takiego, które zostawia widza z uœmiechem i dobrym samopoczuciem.
To ca³kiem sporo jak na romantyczn¹ komediê.

ASTERIKS I OBELISK. OSIEDLE BOGÓW
20.08.2016r. - o godz. 15:00
Rok 50-ty przed nasz¹ er¹: ca³a Galia jest okupowana przez Rzymian... Ca³a? Nie! Jedna osada, zamieszkana przez niepokornych
Galów nadal stawia opór najeŸdŸcy. Zirytowany tym Juliusz Cezar, postanawia zmieniæ taktykê: skoro jego armia nie jest
w stanie podbiæ si³¹ galijskich barbarzyñców, to mo¿e uwiedzie ich rzymska cywilizacja. W³adca ka¿e wybudowaæ obok osady
Galów wspania³¹ wioskê, przeznaczon¹ dla rzymskich w³aœcicieli. To "Osiedle Bogów". Czy nasi galijscy przyjaciele opr¹ siê
pokusie zarobku i rzymskiego komfortu? Czy ich osada stanie siê zwyk³¹ atrakcj¹ turystyczn¹? Asteriks i Obeliks robi¹ wszystko, by pokrzy¿owaæ Juliuszowi Cezarowi plany

JASON BOURNE
26/27.08.2016r. - o godz. 19:00
Greengrass i jego ekipa s¹ wci¹¿ niezrównani w kontrolowaniu ekranowego chaosu. Paradokumentalna realizacja przy pomocy
jak najwiêkszej liczby kamer w po³¹czeniu z szalenie precyzyjnym, dynamicznym monta¿em sprawia, ¿e widz czuje siê, jakby
wrzucono go w centrum rozwa³ki. Bourne nadal nie potrzebuje do zwyciêstwa wymyœlnych szpiegowskich gad¿etów – robi
u¿ytek ze wszystkiego, co tylko znajdzie pod rêk¹. Dziêki ograniczeniu do minimum efektów specjalnych jego zmagania nie
wygl¹daj¹ jak gra komputerowa. Maj¹ impet i ciê¿ar. Powoduj¹ gotowanie w ¿o³¹dku i dreszcz na plecach.

ZWIERZOGRÓD
27.08.2016r. - o godz. 15:00
"Zwierzogród" zawdziêcza sporo konwencji buddy movies oraz kinu policyjnemu, jednak twórcy ³¹cz¹ finezyjnie najró¿niejsze
porz¹dki gatunkowe. Jest tu szczypta melodramatu, jest nuta science fiction i horroru, a nawet kino gangsterskie czerpi¹ce
pe³nymi garœciami z klasyków w rodzaju "Ojca chrzestnego" (mafijny boss Pan Be w interpretacji Wojciecha Paszkowskiego to
najlepsze wcielenie Dona Corleone od czasu Marlona Brando). ¯onglerka podobnymi motywami imponuje, zw³aszcza ¿e ka¿dy
z nich zostaje inteligentnie wpleciony w fabularn¹ tkankê: raz bêdzie to zaskakuj¹ce mrugniêcie okiem do fanów w³oskiego neorealizmu, kiedy indziej – celny, feministyczny komentarz. W najciekawszym w¹tku Judy nawi¹zuje sojusz z pani¹ wiceburmistrz
Ob³oczek – owieczk¹ uwik³an¹ w podobn¹ strukturê zawodow¹, us³uguj¹c¹ leniwym mocodawcom, robi¹c¹ dobr¹ minê do z³ej
gry. Bo "Zwierzogród" to równie¿ elegancka i klarownie opowiedziana historia emancypacji.

NOC OCZYSZCZENIA. CZAS WYBORU
02/03.09.2016r. - o godz. 19:00
Nadchodzi czas wiosennych porz¹dków. Bogacze bunkruj¹ siê w swoich skomputeryzowanych posiad³oœciach, biedni ostrz¹
no¿e i siekiery, a klasa œrednia chwyta za broñ automatyczn¹. Wszyscy - z odwiedzaj¹cymi kraj turystami w³¹cznie - wyruszaj¹
na krwawe ³owy. Przez jedn¹ noc w roku mog¹ nie tylko kraœæ, gwa³ciæ i mordowaæ, ale te¿ bawiæ siê w jednoosobowy trybuna³
i wyrównywaæ ekonomiczne dysproporcje. Obraz Stanów Zjednoczonych jako kraju, w którym powszechna dostêpnoœæ do broni
jest obietnic¹ kolejnych masowych mordów, zostaje zaklêty w metaforze subtelnej niczym ca³y film: na ulicê wybiegaj¹ szaleñcy
w maskach Abrahama Lincolna, ludzie przebrani za neonow¹ Statuê Wolnoœci i owiniêci gwieŸdzistym sztandarem psychopaci.
Niech Bóg b³ogos³awi Amerykê!

PRZYJAÑ CZY KOCHANIE?
09/10.09.2016r. - o godz. 19:00
"PrzyjaŸñ czy kochanie?" to pe³na intryg historia mi³osna rozgrywaj¹ca siê na salonach osiemnastowiecznej Anglii. Piêkna
wdowa Lady Susan Vernon (Beckinsale) przyje¿d¿a do rezydencji swoich teœciów, aby przeczekaæ plotkarsk¹ burzê, której jest
bohaterk¹. Maj¹c opanowan¹ do perfekcji sztukê uwodzenia, planuje znaleŸæ odpowiedni¹ partiê nie tylko dla piêknej córki, ale
i dla siebie. O pomoc zwraca siê do swej przyjació³ki Alice (Sevigny), jednak dwóch niezwykle przystojnych i przebieg³ych
zalotników pokrzy¿uje ich plany.
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Anita Ma³ek - Makroregionaln¹ Mistrzyni¹ M³odziczek 2016
6 lipca w Grodowcu odby³y siê zawody w kolarstwie szosowym zaliczane do Makroregionalnych Mistrzostw M³odzików i M³odziczek. Bardzo ³adnie pojecha³y m³ode
kolarki UKKS "ORIENS": Hanna Konarzewska, Anita Ma³ek i Wiktoria Bro¿yna.
Anita Ma³ek zdoby³a tytu³ Mistrzyni M³odziczek 2016, Hania Konarzewska po
piêknej walce na finiszu liniê mety minê³a na 3 miejscu, a Wiktoria Bro¿yna by³a 8.

Wielki fina³ sezonu 2016
P.H.U. Jan Wengrzyn

Drift Open

10 czerwca Anita Ma³ek i Hania Konarzewska reprezentowa³y klub w Strzelcach
Krajeñskich na Makroregionalnych Mistrzostwach M³odzików w jeŸdzie dwójkami
i tam zajê³y 2 miejsce zdobywaj¹c tytu³ I Vice Mistrzyni M³odziczek.
Jedyny m³odzik, Szymon Musia³ zaj¹³ 7 pozycjê.

Nowy szkoleniowiec
dru¿yny senior KS Chojnowianka Chojnów
Do nowego sezonu
pi³karskiego 20162017 dru¿yna pi³karska seniorów Chojnowianki przystêpuje
pod okiem nowego
fot.:www.miedzlegnica.eu
szkoleniowca.
Jest nim Bartosz Szymczyk.
Selekcjoner wywodzi siê z klubu MiedŸ
Legnica, ma ju¿ za sob¹ trenerski sta¿
w presti¿owym klubie Benfica Lizbona.
Przygotowuj¹c siê do rozgrywek w lidze
okrêgowej nasi pi³karze graj¹ mecze
kontrolne. Do tej pory maj¹ za sob¹
cztery sparingi. Wszystkie zosta³y rozegrane na wyjeŸdzie.
GKS Raciborowice - KS Chojnowianka
Chojnów
0:4
BKS Boles³awiec - KS Chojnowianka
Chojnów
3-2
Unia Rosochata - KS Chojnowianka
Chojnów
4-7
W³ókniarz Leœna - KS Chojnowianka 3-1

Wykaz dru¿yn
z legnickiej ligi okrêgowej:
1. KuŸnia Jawor
2. Iskra Kochlice
3. Kaczawa Bieniowice
4. Iskra Ksiêginice
5. Rod³o Granowice
6. Górnik Z³otoryja
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7. Konfeks Legnica
8. Odra Chobienia
9. Czarni Rokitki
10. Grom Gromadzyñ-Wielowieœ
11. Prochowiczanka Prochowice
12. Chojnowianka Chojnów
13. UKS Huta Przemków (B)
14. Odra Œcinawa (B)
15. Przysz³oœæ Prusice (B)
16. D¹b Stowarzyszenie Siedliska (B)
Meczem z KuŸni¹ Jawor nasza dru¿yna
rozpoczyna pi³karsk¹ ligê okrêgow¹.
Spotkanie zostanie rozegrane 20.08
o godz. 14.00.

Wielkimi krokami zbli¿a siê fina³owa runda serii Drift Open, która odbêdzie siê
w dniach 3-4.09.2016r. na proradzieckim
lotnisku Krzywa. Podczas tej V rundy
wy³oni siê Mistrz sezonu 2016. Zatem
walki startuj¹cych w zawodach bêd¹ na
pewno bardzo emocjonuj¹ce i pe³ne pozytywnych emocji.
W punktacji generalnej wszystkich rund
na miejscu pierwszym jest Kamil Sikora,
za nim Marcin Carzasty oraz Kuba Jakubowski. Czy coœ siê zmieni? Jedno jest
pewne - walka o podium bêdzie na najwy¿szym poziomie.
Lista zawodników z dnia na dzieñ siê zape³nia. Na niej nie mog³o zabrakn¹æ najm³odszego 11.letniego zawodnika Jasia
Borawskiego, który po raz kolejny pojawia siê na naszych zawodach i zyskuje
bardzo szerokie grono fanów.
Lotnisko Krzywa odwiedzamy ju¿ drugi
raz i mamy nadziejê, ¿e frekwencja
z ubieg³ego roku bêdzie tak samo du¿a,
a nawet wiêksza.
Teren lotniska przyci¹ga rzeszê fanów
motoryzacji, a tak¿e wystawców, którzy
maj¹ du¿e mo¿liwoœci zaprezentowania
swoich produktów przed licznie przyby³ymi goœæmi z Polski.

ZAPRASZAMY!

Przed rozpoczêciem rozgrywek ligowych
nasza dru¿yna zaliczy³a epizod w Pucharze Polski. Na szczeblu okrêgowym,
w sobotê 13 sierpnia, D¹b Stowarzyszenie Siedliska podejmowa³ Chojnowiankê. To w³aœnie gospodarze pewnie
wygrali 3:1 i awansowali do drugiej
rundy. Tym samym, chojnowscy pi³karze mog¹ spokojnie skupiæ siê na
walce o byt w lidze okrêgowej.
D¹b Stowarzyszenie Siedliska - KS Chojnowianka Chojnów
3:1
pm

Patroni medialni fina³owej rundy: Wiadomoœci Gminy Chojnów oraz Gazeta Chojnowska.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym: Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.
Sprzedam dom w Chojnowie ok. 200m2.
Dzia³ka 5a. Dom czêœciowo podpiwniczony, parter do ma³ego odnowienia.
Piêtro do remontu z osobnym wejœciem.
Mo¿liwoœæ zamieszkania dwóch rodzin
lub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W tym
dodatkowo pomieszczenie gospodarcze,
dwa gara¿e. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 784-733-861.
Do sprzedania 4 domy piêtrowe w zabudowie szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami, na dzia³kach ok. 4 arów. Parter:
klatka schodowa - schody zabiegowe,
gara¿, garderoba, pomieszczenie gosp.
(mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹,
3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do
zagospodarowania poddasze. Stan deweloperski. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398,
lub 788-318-564.
Do sprzedania nowy energooszczêdny
dom w Chojnowie. Wyj¹tkowa lokalizacja nieruchomoœci, presti¿owa okolica
nowopowsta³ych domków jednorodzinnych, blisko terenów zielonych, bardzo
dobry dojazd do centrum. Gor¹co Polecamy!!! 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. 100,35 m 2, usytuowany na dzia³ce o pow. 1083 m2, wybudowany w nowoczesnej, energooszczêdnej i ekologicznej technologii keramzytowej. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania
dodatkowych prac!!! - cena do uzgodnienia. Uk³ad funkcjonalny (na obecnym
etapie istnieje mo¿liwoœæ jego modyfikacji). Termin realizacji: 2016 rok.
Zapraszamy do prezentacji. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398.

- 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 kuchni¹,
3 sypialnie, ³azienka, wc, kot³ownia-spi¿arnia usytuowany na dzia³ce o pow. 834 m2,
wybudowany w nowoczesnej, 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.
Do sprzedania ³adne mieszkanie o pow.
101m2 w centrum miasta, 3 s³oneczne pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, spi¿arka, balkon, Ip., œrodkowe, bezczynszowe, po remoncie, ogrzewanie gazowe.
Cena 188 tys z³. Wiadomoœæ: tel. 667100-860.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie przy
ul. D¹browskiego 18, po kapitalnym
remoncie, pow. 77 m2, 3 pokoje, balkon,
pe³ny rozk³ad IIIp. Cena 159 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 71 75-75-430
Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3pokojowe na IIIp., po remoncie, do zamieszkania od zaraz. Nowe okna, drzwi
antyw³amaniowe, p³ytki, kafelki, panele,
balkon ocieplany. Cena 160 tys.
Wiadomoœæ: tel. 609-950-328.
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.

Dom w Chojnowie po³o¿ony na dzia³ce 8 ar,
o pow. 124 m2 i suterena u¿ytkowa. 4 pokoje, 2 ³azienki, taras, balkon, obszerna
kuchnia, gara¿ z kana³em. Cena 300 tys. z³
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 692-026-680;
email: daisy626@wp.pl

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego o pow. 40 m2 wykoñczone
pod klucz. Mieszkania o funkcjonalnym
uk³adzie pomieszczeñ z balkonami,
mieszcz¹ siê w czterokondygnacyjnym,
podpiwniczonym budynku z wind¹.
W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk
parkingowych i 15 komórek. Atrakcyjna
lokalizacja ok. 200m od centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, lub 788318-564.

Do sprzedania nowy energooszczêdny
dom w presti¿owej lokalizacji - Kruszyn

Sprzedam mieszkanie, 1 pokój na Ip.
40,5 m2, s³oneczne, po remoncie, ³azien-
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ka, wc, ogrzewanie gazowe, bezczynszowe + piwnica, 69.500 z³. Wiadomoœæ:
tel. 600-381-094
Sprzedam mieszkanie 27 m2 na parterze,
kompletne wyposa¿enie (meble + AGD),
bardzo ciep³e z dostêpem do kablówki
(TV+Internet), do natychmiastowego
zamieszkania.
Wiadomoœæ: tel. 607-438-418.
Sprzedam mieszkanie ciep³e, po³udniowe
w centrum Chojnowa, 3 pokoje, kuchnia,
garderoba, balkon c.o. czynsz 140 z³
miesiêcznie.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.
Kupiê mieszkanie na parterze blisko
dworca, 2 pokoje lub zamieniê na 1-pokojowe z dop³at¹.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094
Zamieniê wyremontowan¹ kawalerkê
(30 m2), która znajduje siê w samym centrum miasta Chojnowa na mieszkanie
2, 3 lub 4-pokojowe. Wiadomoœæ: tel.
509-409-459.
Zamieniê mieszkanie o pow. 36m2 przy
ul. Legnickiej (parter) na wiêksze (z dop³at¹). Wiadomoœæ: tel. 575-541-620.
Wynajmê lokal u¿ytkowy (pow. 54 m2)
w nowoczesnym budynku w Chojnowie
przy ulicy Rejtana, blisko centrum.
Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, wszystkie
media i gaz, energia, woda - osiedle
m³odych, blisko Chojnowa - niska cena.
Wiadomoœæ: tel. 607 286 336.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konradówce, pow. ca³kowita 59 arów z mo¿liwoœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 792-678-824.

Inne
Sprzedam beczki plastikowe 200l, idealne dla dzia³kowców i dla budowlañców. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.
Kupiê gara¿ przy ul. Legnickiej lub ko³o
biedronki przy ul. Kolejowej.
Wiadomoœæ: tel. 600-910-110.
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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

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 127/6
o pow. 3278 m2 po³o¿onej przy ul. J. Kiliñskiego, w obrêbie 6 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013613/1.
nie oznaczonym symbolem 33.1.MW, dla O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestCena wywo³awcza - 370 000,00 z³
którego ustalono: przeznaczenie podsta- nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
( w tym VAT 23 %)
wowe - zabudowa mieszkaniowa wielo- mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywoWadium - 74 000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rodzinna, przeznaczenie dopuszczalne - ³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne, drogi wew- nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
3 700,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru- nêtrzne, miejsca postojowe, ci¹gi piesze.
Przetarg
odbêdzie
siê
w
dniu
29
sierpnia
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przy00
st¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹- 2016 r. o godz. 11 w sali nr 11 Urzêdu Nr 07102052260000620205196920 Gmina
zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
przetargu i stanem nieruchomoœci w tere- 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
nie oraz z zapisami planu zagospodarowa- w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na umowy notarialnej, z odpowiednim wykonto Nr 34102052260000610205198520 przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
nia przestrzennego miasta Chojnowa.
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
publicznej - ul. Jana Kiliñskiego, w której 59-225 Chojnów do dnia 24 sierpnia 2016 r. Urzêdu przed zawarciem umowy.
znajduje siê pe³ne uzbrojenie techniczne, ( ze wskazaniem numeru dzia³ki).
poroœniêta jest traw¹ i pojedynczymi drze- Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia- Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierwami. Ewentualna wycinka drzew mo¿e na- daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
st¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêb- wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), je¿eli osoba
na przyst¹pienie do przetargu w celu za- ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
nym postêpowaniu.
Wed³ug mapy zasadniczej w pó³nocnej kupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawari wschodniej czêœci dzia³ki oraz przy po³u- w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹t- cia umowy w miejscu i terminie podanych
dniowo - zachodnim jej naro¿niku znajduj¹ kowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetarsiê podziemne sieci uzbrojenia technicznego.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej za- a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne do- gu mo¿e odst¹piæ od zawarcia mowy,
pewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych datkowo wyci¹g w³aœciwego rejestru oraz a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
przez dzia³kê swobodny do nich dostêp pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
w celu ich konserwacji, remontów, mode- Wp³acenie wadium równoznaczne jest w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
rnizacji i wymiany. Je¿eli projektowana z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przezabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. targu z uzasadnionej przyczyny.
istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w sprawie sposobu i trybu przeprowadza- Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
nia przetargów oraz rokowañ na zbycie w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Zgodnie z miejscowym planem zagospo- nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). pod numerem 76/81-86-684.
darowania przestrzennego uchwalonego Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
Uchwa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Choj- poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a- Og³oszenia o przetargach organizowanych
nowa z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niez- przez Burmistrza Miasta Chojnowa dosuchwalenia miejscowego planu zagospo- w³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y- têpne s¹ w Biuletynie Informacji Pubdarowania przestrzennego terenów w mie- wem 3 dni od daty odwo³ania lub licznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
œcie Chojnów, nieruchomoœæ le¿y na tere- zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel. 76 81866-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
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Chojnowskie Dzieciaki

Hania Wawrzyniak - 1,5 roku
Bawi siê pi³k¹, jeŸdzi na rowerku na podwórku lub w parku. Uwielbia zabawy z dzieæmi.

15 sierpnia - Œwiêto Wojska Polskiego
i Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny

