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Mo¿na pp³aciæ kkart¹
Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje,
¿e od 21 czerwca br. w kasie urzêdu, w Urzê-
dzie Stanu Cywilnego, w CHZGKiM,
MOKSiR i Basenie Miejskim mo¿na p³a-
ciæ za poœrednictwem kart p³atniczych.

Ogólnopolski ssystem
nieodp³atnej 

pomocy pprawnej 
Ministerstwo Sprawiedliwoœci urucho-
mi³o program pomocy prawnej, która
kierowana jest do wybranych œrodowisk
- kombatantów, osób uprawnionych do
pomocy spo³ecznej z powodu m.in. nie-
pe³nosprawnoœci i przemocy w rodzinie,
weteranów, m³odzie¿y do 26 roku ¿ycia 
i osób powy¿ej 65 roku ¿ycia, posia-
daczy karty "Du¿ej rodziny" i ka¿dego
zagro¿onego lub poszkodowanego kata-
strof¹ naturaln¹, techniczn¹ oraz klêsk¹
¿ywio³ow¹.
Pomoc dotyczy prawa pracy, ubezpie-
czenia spo³ecznego, przygotowania do
rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej,
spraw administracyjnych, spraw karnych,
spraw cywilnych, spraw rodzinnych, pra-
wa podatkowego. 
Mieszkañcy Powiatu Legnickiego mog¹
korzystaæ z nieodp³atnej pomocy praw-

nej w dwóch punktach: Legnica, pl.
S³owiañski 1, I piêtro - pok. Nr 145
(Starostwo Powiatowe w Legnicy),
Chojnów, ul. Rynek 20, I piêtro, pok.
Nr 10 (filia Powiatowego Urzêdu
Pracy w Legnicy).
W obu punktach nieodp³atna pomoc praw-
na udzielana jest: 
* w poniedzia³ki i wtorki - od godz. 8:00 do
godz. 12:00 

* w œrody, czwartki i pi¹tki - od godz.
11:00 do godz. 15:00
wiêcej na www.ms.gov.pl

Nowe ssklepy 
w CChojnowie

Wielkie otwarcie Parku Handlowego -
Premium Park w Chojnowie. Obiekt 
o powierzchni oko³o 1700 m2 przy ul.
Legnickiej interesuje wielu mieszkañców
naszego miasta. Od dawna spekuluje siê,
jakie punkty bêd¹ tam uruchomione,
jakie marki, kiedy skoñczy siê budowa?
Otrzymaliœmy niedawno informacje od
inwestora - Developer Pro sp. z o.o. sp. k.
z siedzib¹ w Koninie. Ju¿ w przysz³¹ so-
botê 29 czerwca 2017 r. o godz. 9:00
kompleks oficjalnie otworzy swoje pod-
woje. 
Najemcami budynku s¹ firmy: KIK,
Pepco, Neonet, drogeria Vica i KS
Sport. Zapraszamy!

Bud¿et OObywatelski
- rrozstrzygniêcie 

9 czerwca zespó³ do spraw weryfikacji pro-
jektów zg³oszonych do Bud¿etu Obywa-
telskiego Miasta Chojnowa przeliczy³ ko-
misyjnie wszystkie g³osy oddane na za-
kwalifikowane do Bud¿etu projekty. 
W g³osowaniu oddano 288 g³osów.
Chojnowianie najwiêcej g³osów oddali
na projekt "Plac zabaw przy ul. Maczka".
Miejskie s³u¿by przyst¹pi¹ teraz do realiza-
cji wybranego projektu i projektu, który
nie podlega³ g³osowaniu. Wiata przystan-
kowa na pl. Dworcowym by³a jedynym
projektem zg³oszonym przez mieszkañców
pó³nocnej strony miasta, nie mia³a zatem
konkurencji i w przedbiegach wesz³a do
realizacji. 

ZZgg³³oosszzeenniiaa ww sspprraawwiiee nniieeww³³aaœœcciiwweeggoo ooddbbiioorruu ooddppaaddóóww
Mieszkañcy i przedstawiciele firm w przypadku niew³aœciwego œwiadczenia us³ugi
przez przedsiêbiorcê odbieraj¹cego odpady komunalne od w³aœcicieli nieruchomoœ-
ci mog¹ zg³aszaæ ten fakt do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Zg³oszenia mo¿na ska³adaæ w formie pisemnej, telefonicznie lub za pomoc¹ poczty
elektronicznej.
Informacje pod numerem telefonu 76 8186681 lub mailowo przyjmuj¹:
- p. Janusz Miko³ajczyk - j.mikolajczyk@chojnow.eu
- p. Józef Kowalski - j.kowalski@chojnow.eu
- p. Dorota Ksi¹¿ek - j. krakowski@chojnow.eu

CZERWIEC
23.06; godz. 17.00 - Witajcie wakacje - koncert zespo³u Polish Fiction i Photony

Rynek
26-30.06; od godz. 11.00 - Wakacje z Bibliotek¹                                                MBP
29.06; godz. 18.00 - "Badania Archeologiczne Uniwersytetu Wroc³awskiego
na terenie Sudanu" - prelekcja Muzeum

LIPIEC
03-07.07 - wakacje z MOKSiR MOKSiR
31-07-04.08 - Œpiewy krzyki i inne wybryki - warsztaty œpiewu ludowego MOKSiR

SIERPIEÑ
07-11.08. - "Wakacje z Bibliotek¹" MBP
15.08. - Muzyka w Rynku Rynek
21-25.08 - “Wakacje z MOKSiR” MOKSiR
"Wakacje z Bibliotek¹" - wystawa MBP
27.08. - II Rajd Ziemi Chojnowskiej - MOKSiR/Old Timers Chojnów

Rynek

Kalendarz imprez w mieœcie 
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Korowód Ogrodów
Roœliny i zwierzêta, fauna i flora - temat
przewodni tegorocznego barwnego po-
chodu by³ fina³em trwaj¹cego od kilku
tygodni projektu "¯yj zgodnie z przy-
rod¹". Uczestnicy marszu starannie przy-
gotowali siê do prezentacji.
Poprowadzi³y j¹ efektowne ma¿oretki, 
a maluszki z chojnowskiego ¿³obka,
nasze przedszkolaki, uczniowie szkó³
podstawowych i m³odzie¿ gimnazjalna
strojami, rekwizytami i feeri¹ barw stwo-
rzy³y doskona³y Korowód Ogrodów. 
Byli te¿ rycerze Grodu Chojnów przy-
pominaj¹cy dawne dzieje miasta, a na
zakoñczenie, w kontraœcie, na stalowych
rumakach, pod¹¿ali motocykliœci. 

W korowodzie niespodziewanie znaleŸli
siê tak¿e goœcie z Niemiec. Nasi partne-
rzy z Egelsbach, w zupe³nej tajemnicy, 
w strojach z epoki, zjawili siê na obcho-
dach Dnia Miasta mile wszystkich zaska-
kuj¹c.
Ta niezwyk³a œwita, ulicami miasta pro-
wadzi³a ku centrum, gdzie w³odarz, 
z wielkiej sceny, w towarzystwie zaprzy-
jaŸnionych samorz¹dów reprezento-
wanych przez Rudiego Moritza by³ego bur-
mistrza z Egelsbach, Roberta Paw³ow-
skiego burmistrza Z³otoryi oraz Dariusza
Pawliszcza wójta Gromadki oznajmi³
oficjalne otwarcie Dni Chojnowa 2017.

Talenty znad Skory
Po tradycyjnym korowodzie, tradycyjne
wokalne i taneczne prezentacje m³odych
artystów. 

Przez kilka godzin estrada pulsowa³a ryt-
mami, œwiat³em i ogromn¹ energi¹ na-
szych utalentowanych tancerzy i pio-
senkarzy. Liczna publicznoœæ oklaski-
wa³a dynamiczne zespo³y taneczne -
wszystkie formacje Brooklynu i Karam-
bola, grupê Piratów, Szkó³kê Tañca
Hajdasz i akrobatyczny team Piramida
oraz wokalistów, których chojnowska
publicznoœæ wielokrotnie mia³a ju¿ przy-
jemnoœæ s³uchaæ.
Ten artystyczny blok, mimo, ¿e w wyko-
naniu amatorów, by³ wspania³ym, atrak-
cyjnym pokazem pasji i talentu - zarów-
no wykonawców, jak i ich instruktorów.
Mamy niezwykle utalentowan¹ m³odzie¿
i wybitnych opiekunów, choreografów.
Gwiazda Dnia
Talenty znad Skory zbudowa³y dosko-
na³¹ atmosferê do przyjêcia gwiazdy Dni
Chojnowa. O godzinie 21 na scenê
wszed³ oczekiwany zespó³ - Golec uOr-
kiestra. Chojnowianie od pierwszego
utworu dali ponieœæ siê etnicznym brzmie-
niom, wspania³ym muzykom i przesym-
patycznym braciom. To by³ niezapomnia-
ny koncert. Golcowie pozdrawiali ze sce-
ny chojnowian - szczególnie 90-letni¹
pani¹ Strza³kow¹ pochodz¹c¹ z Milówki
- rodzinnej miejscowoœci braci Golec,
która dzielnie sta³a w t³umie, wspominali
Tomasza Filipczaka, z którym studiowali
w Katowicach, a utwór wykonywany
przed papie¿em Janem Paw³em II de-

dykowali biskupowi Markowi Men-
dykowi, który wspólnie z burmistrzem 
i siostrami zakonnymi z Chojnowa oklas-
kiwa³ zespó³ tu¿ przed scen¹. 
Dwie godziny folkowych dŸwiêków ³¹-
czonych z wieloma gatunkami muzy-
cznymi z pogranicza popu, muzyki alter-
natywnej, rock'n'rolla rhythm and bluesa
i jazzu rozbuja³o publicznoœæ i z pewnoœ-
ci¹ usatysfakcjonowa³o fanów. 
A potem, do póŸnych godzin nocnych
chojnowian bawi³a Iness. Rytmy disco-
polo poruszaj¹ ka¿dego. Bez wzglêdu na
to, co mówi siê o tym gatunku - nurt mu-
zyki tanecznej, rytmiczny i ³atwy w odbio-
rze - zachêca do zabawy.

Festiwal Tkactwa 
i Rêkodzie³a Artystycznego
Czêœæ artystyczna miejskiego œwiêta by³a
energetyczna i zaspokoi³a wiele muzy-
cznych smaków. Równie atrakcyjny by³
tegoroczny Festiwal Tkactwa i Rêko-
dzie³a Artystycznego. Rynek tego dnia
wype³ni³o kilkanaœcie straganów z rêko-
dzielnictwem artystycznym i kilka war-
sztatów prezentuj¹cych cechowe rzemio-
s³o - garncarstwo, pszczelarstwo i tkac-
two, w m³yno-piekarni mo¿na by³o upiec
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podp³omyk, a u powroŸnika wykonaæ
linê. Kramy natomiast oferowa³y wiele
atrakcyjnych wyrobów rêkodzielniczych. 
By³o te¿ malowanie dzieciêcych buziek 
i pasemek na w³osach - kolejka do tych
zabiegów nie mala³a przez kilka godzin.
A potem, w nastêpnej kolejce ustawiano
siê do fotobudki, aby wykonaæ pami¹t-
kowe zdjêcia.
rugi Dzieñ
Niedzielne popo³udnie rozpoczê³y dzie-
ciêce wystêpy w ramach Przegl¹du Pio-
senki Przedszkolnej "Bambiniada".
Wdziêczne prezentacje chojnowskich
przedszkolaków zawsze chwytaj¹ za
serce, a najbli¿szych wzruszaj¹ do ³ez.
Piosenki, stroje i uk³ady choreograficzne
z³o¿y³y siê na uroczy blok muzyczny.
W podobnych klimatach by³a nastêpna
artystyczna ods³ona. Goœcie z Niemiec
(byli chojnowianie - pañstwo Gra¿yna 
i Roman Szklarscy) bawili dzieci pro-
gramem "Pszczó³ka Gabi i Kulfon Rom-
cio”. Piosenki Majki Je¿owskiej czy Na-
talii Kukulskiej, prezenty dla dzieci,
sympatyczna Gabi i weso³y Romcio - to
sk³adowe zabawnego, barwnego wido-
wiska. 

To by³a jedna z propozycji Pañstwa Szklar-
skich, którzy goszcz¹c w Chojnowie na
zaproszenie burmistrza, przygotowali na
ten dzieñ, z myœl¹ o dzieciach i doro-
s³ych, wiele muzycznych atrakcji. 
Po programie dla dzieci, na scenie po-
jawi³ siê Salvatorre Cutti. Italo Disco
Show w wykonaniu W³ocha na deskach
chojnowskiej sceny nie zdarza siê czêsto,
fanów zatem nie brakowa³o. 
Gor¹ce rytmy uspokoi³y nieco przeboje
Anny Jantar w wykonaniu Gra¿yny Szklar-

skiej. Dawne, melodyjne szlagiery prze-
nios³y wielu w sentymentaln¹ podró¿, 
a doskona³a znajomoœæ repertuaru poz-
woli³a na swobodne wtórowanie wo-
kalistce.
Kolejna prezentacja to "Giganci Rocka".
W tej ods³onie zaprezentowa³ siê Janusz
Bury. Wokalista wielu grup i zespo³ów
bluesowo-rockowych w Polsce i w Niem-
czech przed chojnowsk¹ publicznoœci¹
zaprezentowa³ kilka najwiêkszych hitów
starego, dobrego rocka.

Po trzydziestu latach niebytu, specjalnie
na ten dzieñ Pañstwo Szklarscy reakty-
wowali chojnowski zespó³ Dialog. Grupa
skupiaj¹ca onegdaj m³odych lokalnych
muzyków 18 czerwca a.d. 2017 wyst¹-
pi³a ponownie. Dla ich ówczesnych fa-
nów, bliskich, znajomych i dla nich sa-
mych by³ to wspania³y, niezwyk³y mo-
ment - znów razem, na scenie, z instru-
mentami, przed mikrofonem, dla pub-
licznoœci… jak kiedyœ z pasj¹ i wielk¹
wra¿liwoœci¹. 

Nastêpny punkt programu Szklarskich to
rodzima Faza Bluesa. Zespó³ dojrza³ych
instrumentalistów uchyli³ wrota do œwia-
ta bluesowych brzmieñ i uspokoi³ nieco
festynowe nastroje.

Nie na d³ugo jednak. Krótko po godz. 20
na scenie pojawili siê sprawcy ca³ego mu-
zycznego, niedzielnego bloku. Gra¿yna 

i Roman Szklarscy, na co dzieñ tworz¹cy
zespó³ POL-TON (niedawno do³¹czy³ do
nich tak¿e Janusz Bury), z powodzeniem
realizuj¹cy siê na wielu wydarzeniach 
w Niemczech, s¹ jednoczeœnie amba-
sadorami polskiej kultury. Prê¿nie dzia-
³aj¹ na obczyŸnie w œrodowisku poloni-
jnym, animuj¹c wiele interesuj¹cych i po-
pularnych spotkañ. Zaproszenie do Choj-
nowa by³o dla nich wyj¹tkow¹ okazj¹ do
ponownego spotkania z przyjació³mi 
i wspólnej zabawy z rodakami. 

A zabawa by³a przednia. Dynamiczny
repertuar, charyzmatyczni wykonawcy -
POL-TON da³ czadu! Nie dziwi fakt, ¿e
grupa dosta³a zaproszenie na tegoroczny
I Polonijny Festiwal Piosenki w Opolu. 
Dni Chojnowa 2017 przesz³y do historii.
Wiele siê przez te dwa dni dzia³o. Za
dwanaœcie miesiêcy spotkamy siê znowu
na œwiêcie miasta. Tymczasem przed
nami kilka innych festynowych wy-
darzeñ. Korzystajmy, bo lato minie nie-
postrze¿enie…

eg

Burmistrz Miasta Chojnowa
serdecznie dziêkuje 

wszystkim zaanga¿owanym 
w organizacjê Dni Chojnowa 2017.

Podziêkowania kieruje do grupy
ma¿oretek, dzieci ze ¿³obka, 

przedszkoli, szkó³ 
- ich opiekunów i rodziców, 

nauczycieli i dyrekcji, 
grupy chojnowskich motocyklistów,
cz³onków Bractwa Rycerskiego,
zespo³ów tanecznych, wokalistów

i ich opiekunów 
oraz organizatorów imprez

towarzysz¹cych.

Gor¹co dziêkuje dyrekcji 
i pracownikom MOKSiR 
oraz s³u¿bom medycznym, 

technicznym i porz¹dkowym.

Dziêkuje wszystkim , którzy aktywnie
w³aczyli siê w obchody miejskiego œwiêta.
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Diamentowe Gody - jubileusz 60.lecia

po¿ycia ma³¿eñskiego to rocznica, która

rzadko ma³¿onkom jest dana. Tej piêknej

chwili doczekali Pañstwo Maria i Ta-

deusz Trawka, którzy 10 czerwca wspól-

nie z bliskimi uroczyœcie i w wyj¹tkowy

sposób celebrowali to œwiêto. 

Msza œw. w koœciele pw. œw. Aposto³ów

Piotra i Paw³a w intencji ma³¿onków,

wrêczenie przy o³tarzu medali przyzna-

nych przez Prezydenta RP, poczêstunek

w Pa³acyku i spotkanie z najbli¿szymi

osobami z³o¿y³o siê na podnios³e i wzru-

szaj¹ce wydarzenie. 

***

Ponad 60 lat temu po³¹czy³a ich inna

wa¿na uroczystoœæ - chrzciny. Marysia

by³a matk¹ chrzestn¹, m³ody Tadeusz

ojcem chrzestnym. Ju¿ wtedy oboje po-

czuli coœ, czego dzisiaj nie potrafi¹ na-

zwaæ… Zaczêli siê spotykaæ i poznawaæ

bli¿ej. Ka¿dy kolejny tydzieñ, miesi¹c

upewnia³ ich, ¿e w³aœnie odnaleŸli swoj¹

drug¹ po³owê. Po roku stanêli na œlub-

nym kobiercu. Ogromn¹ radoœæ obojga

zak³óca³ jeden problem - m³odzi ma³¿on-

kowie nie mieli gdzie mieszkaæ. Maria

pochodzi³a z du¿ej rodziny i w jej domu,

nie by³o warunków dla m³odych. Podob-

nie u Tadeusza. Wkrótce jednak poja-

wi³a siê nadzieja. Kolega Tadka, zna³

kolegê, którego kolega sprzedawa³ mie-

szkanie w Chojnowie. Ma³¿onek spotka³

siê z w³aœcicielem, omówili warunki kup-

na-sprzeda¿y i tak Pañstwo Trawka za-

mieszkali w grodzie nad Skor¹. 

Pani Maria przez wiele lat pracowa³a w kio-

sku Ruchu, pan Tadeusz w Dolzamecie. 

W kolejnych latach rodzina siê powiê-

ksza³a - na œwiat przysz³y dzieci - syn 

i córka. Czas p³yn¹³, jak w ka¿dej ro-

dzinie - dom, praca… Ulubion¹ odsko-

czn¹ Pañstwa Trawków by³a (i jest do

dzisiaj) dzia³ka. Lubi¹ te¿ razem ogl¹daæ

filmy, wspólne wyjazdy nad morze i spot-

kania ze znajomymi. Ciesz¹ siê wspa-

nia³¹ rodzin¹ i rosn¹cym kolejnym po-

koleniem - piêciorgiem wnucz¹t i trójk¹

prawnucz¹t. 

¯yczymy, aby w zdrowiu doczekali kolej-

nego jubileuszu, by rodzina wci¹¿ siê

powiêksza³a i by Szacownym Jubilatom

ka¿dego dnia œwieci³o piêkne s³oñce… 

Gratulujemy!

eg

DDiiaammeennttoowwyy JJuubbiilleeuusszz MMaarriiii ii TTaaddeeuusszzaa TTrraawwkkóóww

Zgodnie z definicj¹ Warsztatu Terapii

Zajêciowej nasza placówka jest jednos-

tk¹, która stawia sobie miêdzy innymi za

cel przygotowanie osób z niepe³no-

sprawnoœci¹ do zatrudnienia. 

A co mo¿e zwiêkszyæ owe mo¿liwoœæ?

OdpowiedŸ jest prosta - s¹ to wszelkiego

rodzaju kursy i szkolenia. Tak te¿ aktual-

nie wiêkszoœæ naszych Uczestników jest

w trakcie certyfikowanego szkolenia

komputerowego "Po nITce do k³êbka".  

Przekaz informacji jest dostosowany do

umiejêtnoœci, p³yn¹ca wiedza zahacza 

o czêœci teoretyczne jak i bardzo wa¿n¹

praktykê, balans pomiêdzy pojêciami,

wczeœniej wspomnian¹ praktyk¹, czy

takimi zagadnieniami jak wp³yw tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnych

na zdrowie fizyczne i psychiczne jest

bardzo dobrze przyswajany przez na-

szych "Kursantów" - mamy nadziejê, 

a nawet jesteœmy pewni, ¿e tego rodzaju

dzia³ania pozostawi¹ po sobie pozytyw-

ny œlad.

wtz

Po nitce do k³êbka - komputerowy kurs w placówce WTZ
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Fauna i flora, przyroda i ekologia - to
g³ówne tematy tegorocznych tekstów
XVI edycji Chojnowskiego Dyktanda. 
Ten w¹tek przewodzi³ wielu wydarze-
niom obejmuj¹cym obchody œwiêta
naszego miasta - w tym roku bowiem Dni
Chojnowa przebiega³y pod has³em "¯yj
zgodnie z przyrod¹" 

13 czerwca, w Domu Schrama, o godzi-
nie 10 uczniowie chojnowskich szkó³
podstawowych zasiedli - nie bez lek-
kiego zdenerwowania - do pisania.
“...Hiacynta s³ynê³a wœród mieszkañców
ogrodu: bucz¹cych trzmieli, brzêcz¹cych
chrz¹szczy, ró¿nobarwnych motyli i pra-
cowitych pszczó³ ze swoich kulinarnych
specja³ów. Chc¹c, by zapomniano o jej
wizerunku przera¿aj¹cego owada, ukry³a
szczecinki ¿¹d³a pod zwiewn¹ balow¹
sukni¹...” - próbka tego, z czym zmagali
siê najm³odsi uczestnicy dyktanda.

Dwie godziny póŸniej, ich miejsca zajêli
gimnazjaliœci. “... Ró¿e, niczym w wi-
sz¹cych ogrodach Semiramidy, tworzy³y
czerwono - ró¿owo - zielone wirydarze, 
a klomby bladoró¿owych hortensji przy-
ci¹ga³y ró¿nobarwne wa¿ki. Znu¿ona
prac¹ ogrodniczka, niczym sybarytka
lub Sarmatka, spêdza³a czas na odpo-

czynku...” - jêzyk polski w gramatyce 
i ortografii ³atwy nie jest, ale z tekstem
zmagali siê Ci, którzy o zasadach pi-
sowni wiedz¹ wiele.

O godz. 16 rozpoczê³a siê kategoria "open".
Doroœli, w tym roku, wed³ug autorów
tekstów, mieli wyj¹tkowo proste zadanie.
Czy rzeczywiœcie? Dla odwa¿nych uczest-
ników byæ mo¿e...
“...Mog¹ te¿ nacieszyæ oko: bladoró-
¿owymi hiacyntami, czar - zielem,
zielonkawob³êkitnymi hortensjami,
chabrami b³awatkami, roz³o¿yst¹
trzmielin¹, dr¿¹czk¹ œredni¹, której
k³oski dr¿¹ chybotliwie przy najl¿ejszych
podmuchach wiatru oraz idealnie przys-
trzy¿onym bukszpanem. Niejeden quasi -
opiekun takiego ogrodu, wdychaj¹c
zach³annie hausty œwie¿ego powietrza,
spaceruje wte i wewte, wzd³u¿ i wszerz,
podziwiaj¹c efekty swej pracy...”

Atrakcyjne nagrody ufundowane przez
samorz¹d (m.in. rower, tablety, kamerki 
i torby sportowe, ksi¹¿ki), dyplomy 
i gratulacje wrêczono na scenie podczas
Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artysty-
cznego.

opr. eg

Ekologiczne dyktando

Kategoria I - szko³y podstawowe
Mistrz: Marcelina Wiœniewska
I Wicemistrz: Jakub Kucharski
II Wicemistrz: Micha³ Chopkowicz

Zuzanna Kudelska

Kategoria III - osoby pe³noletnie
Mistrz: Bo¿ena Kloc
I Wicemistrz: Kamila Go³¹b
II Wicemistrz: Emilia Mazurkiewicz

Kategoria II - gimnazjum
Mistrz: Gabriela Spes
I Wicemistrz: S³awomir Czapski

Micha³ Graban
II Wicemistrz: Agnieszka Kurczak
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Dziesiêæ lat temu, krótko, po przeniesie-
niu Miejskiej Biblioteki Publicznej na
Plac Zamkowy w holu nowej placówki
uruchomiono wystawiennicz¹ przestrzeñ
nadaj¹c jej miano Galerii M³odych. 

W ci¹gu dekady wyeksponowano tu 90
ró¿nego typu wystaw - plastycznych, fo-
tograficznych, filatelistycznych, rêko-
dzielniczych… By³y to pokazy prac zbio-
rowych, pokonkursowych i indywidual-
nych. Dzia³alnoœæ Galerii kierowana na
pocz¹tku do m³odych artystów, zaintere-
sowa³a tak¿e doros³ych i szybko sta³a siê
nie tylko obszarem prezentacji talentów
twórczych, ale równie¿ miejscem spotkañ
warsztatowych, projektowych, a przy
okazji wernisa¿y, tak¿e koncertowych. 
9 czerwca, autorzy i organizatorzy wys-
taw, sympatycy Galerii, jej stali bywalcy
i zaproszeni goœcie wspólnie œwiêtowali
jubileusz 10.lecia. 

O ró¿norodnoœci i mnogoœci dotychcza-
sowych dzia³añ przypomina³y plansze 
z 90 fotografiami poszczególnych wys-
taw. Szerzej omówiono je podczas multi-
medialnej prezentacji w czytelni.
- Aktywnoœæ Galerii M³odych inicjowana
jest g³ównie przez samych mieszkañców -
mówi³a dyrektor biblioteki Barbara
Landzberg. - Uruchamiaj¹c Galeriê M³o-
dych nie spodziewaliœmy siê a¿ takiego
zainteresowania. Dziœ plan wystaw obej-
muje przysz³y rok i chêtnych nie ubywa. 
Nad sprawnym funkcjonowaniem, har-
monogramem, estetyk¹ i form¹ wystaw
od pocz¹tku czuwa Agnieszka Tworzyd³o.
- Praca przy wystawach daje mi wiele
satysfakcji - przyznaje pani Agnieszka. -
To nieoceniona mo¿liwoœæ poznania
niezwyk³ych ludzi, nawi¹zania cennych
kontaktów, a nawet przyjaŸni. 
Rocznica by³a okazj¹ do wspomnieñ 
i podsumowañ, do gratulacji, ¿yczeñ 
i upominków. 

- Dziêkuj¹c za inicjatywê i zaanga¿o-
wanie, ¿yczê wielu kolejnych projektów 
i nastêpnych jubileuszy - mówi³ bur-
mistrz Jan Serkies, który wspólnie z rad-
n¹ Krystyn¹ Czapsk¹ przekaza³ biblio-
tece pejza¿ autorstwa jednego z lokal-
nych artystów-malarzy. 

Dopenieniem uroczystoœci by³ koncert
"Muzyczne impresje" w wykonaniu Mai
Kolanoœ i Damiana Zybera.

90 wystaw, 30 autorów - dziesiêcioletni
dorobek Galerii M³odych imponuje i do-
wodzi niezwyk³ej aktywnoœci - zarówno
pracowników, jak i lokalnej spo³ecznoœci.
To buduj¹ce. Galeria M³odych promuje,
aktywizuje, integruje i edukuje. Idea za-
tem ze wszech miar s³uszna i potrzebna.
Do³¹czamy siê do wszystkich gratulacji 
i ¿yczeñ! eg

DDDDllllaaaa   mmmm³³³³ooooddddyyyycccchhhh  wwwwiiii eeeekkkk iiii eeeemmmm  iiii   dddduuuucccchhhheeeemmmm

"Nie za gór¹, nie za lasem
P³ynie sobie m¹dra rzeka
Czemu rzeka, taka m¹dra
Obok stoi Biblioteka."

7 czerwca odby³a siê 23. edycja Paso-
wania na Czytelnika chojnowskich przed-
szkolaków. Inscenizacj¹ "Zaczarowanym
poci¹giem w œwiat bajki" wyruszyliœmy
razem z dzieæmi ze œwietlicy SP 4 do
magicznej krainy bajek i bajeczek.

Przedstawienie przygotowa³y nauczy-
cielki Bo¿ena Szarek i Natalia Hali-
kowska. Na tê wyj¹tkow¹ uroczystoœæ
przyby³ równie¿ z biblioteki Kopciuszek

wraz ze swoimi siostrami. Po wspólnym
odœpiewaniu piosenki "M¹dra rzeka"
przedszkolaki ochoczo wystêpowa³y na
scenie - œpiewaj¹c i tañcz¹c - oraz odpo-
wiada³y na trudne pytania dotycz¹ce bib-
lioteki i ksi¹¿ek. 
Po zdanym egzaminie pojawi³a siê Do-
bra Wró¿ka, która magicznym zaklêciem
sprawi³a, ¿e dzieci mog³y wzi¹æ udzia³ 
w przyrzeczeniu i pasowaniu na czytelni-
ka. Ka¿de dziecko otrzyma³o te¿ pa-
mi¹tkowy dyplom i ksi¹¿eczkê. 
Za rok znów siê spotkamy, ale to ju¿
bêdzie zupe³nie inna bajka.

ml

ww  rraammaacchh   DDnn ii   CChhoo jjnnoowwaa

Stacja Biblioteka
ww  rraammaacchh   DDnn ii   CChhoo jjnnoowwaa



9GAZETA CHOJNOWSKA  NR 12/883

Wojenko, wojenko, Przybyli u³ani pod
okienko, Czerwone maki na Monte
Casino, Deszcze niespokojne… - ten
wojskowy repertuar by³ tematem prze-
wodnim szóstej edycji Regionalnego
Konkursu Karaoke dla osób niepe³-
nosprawnych. Organizator - Warsztat
Terapii Zajêciowej w Chojnowie - zaty-
tu³owa³ go "Z u³añsk¹ fantazj¹". Ponad
40 wykonawców wkomponowa³o siê w tê
nazwê idealnie. Wokaliœci dali z siebie
wszystko - stroje, rekwizyty, skupienie
przy mikrofonie i ca³kowite zaanga¿o-
wanie podczas prezentacji da³y efekt
wspania³ego muzycznego widowiska.
Dodatkowym walorem wizualnym by³a
niecodzienna scenografia. 

Uczestnicy nie mieli ³atwego zadania.
Przed konkursem otrzymali listê kom-
pozycji, do których nale¿a³o siê przygo-
towaæ i dopiero na scenie, podczas lo-
sowania dowiadywali siê, jak¹ piosenkê
bêd¹ wykonywaæ. Zdawaæ by siê jednak
mog³o, ¿e dla ¿adnego z nich nie by³ to
problem i ka¿dy utwór odœpiewano bez
wiêkszych k³opotów. To zapewne efekt
wielu godzin pracy wokalistów i ich
opiekunów. 

Konkurs kierowany jest do doros³ych -
podopiecznych Warsztatów Terapii Za-
jêciowej i Œrodowiskowych Domów Sa-
mopomocy. Z zaproszenia skorzysta³y
placówki z Lubina, Z³otoryi, Jawora,
Strzegomia, Chojnowa, Legnicy, Le-
gnickiego Pola, Boles³awca oraz Œwie-
rzawy. Na scenie oklaskiwano tak¿e na-
szych reprezentantów - ŒDS nr 1 i nr 2,
WTZ i Niebieskiego Parasola.

Publicznoœæ z wielkim entuzjazmem
przyjmowa³a ka¿dego wokalistê, grom-
kimi brawami daj¹c wyraz swojego zado-
wolenia. W tym samym czasie jury w sk³a-
dzie Regina WoŸna, Dariusz Wo³oszyn
oraz Zenon Chmielewski ze skupieniem
ocenia³o ka¿d¹ prezentacjê. 

Najwy¿ej oceniono wystêp najstarszego
uczestnika Antoniego Bartnika, który
za "Dziœ do ciebie przyjœæ nie mogê"
wykonane a capella otrzyma³ Grand Prix.
Doceniono tak¿e innych - pierwsze miej-
sce przyznano Józefowi Tomiakowi,
duet Bogdan Oleszczuk i Ewa Min-
kiewicz zajêli miejsce drugie, a Krzy-
sztof Kaczor i duetu Miros³aw £azar-
ski - Jaros³aw Maraczewski wspólnie
odebrali nagrodê za miejsce trzecie. 
Jury og³osi³o tak¿e kilka przyznanych
wyró¿nieñ. Z radoœci¹ odebrali je: Irena
Czachor, Józef Kamiñski, Stanis³aw
Gawlik, Agnieszka Bieniek, Helena
KaŸmierczuk, Danuta Michalska,
Dominik Markiewicz, Andrzej Mo-
tylewski, El¿bieta Pa¿ucha, Izabela
Klinke, Natalia Jaszczurowska, Prze-
mys³aw Wa³êsa i Agnieszka Jarzyñska.

Imprezê patronatem obj¹³ Burmistrz
Chojnowa oraz Starosta Legnicki.

eg

Wojskowe kkaraokeWojskowe kkaraoke
Muzeum Regionalne w Chojnowie
zaprasza na prelekcjê pn. "Badania
Archeologiczne Uniwersytetu Wro-
c³awskiego na terenie Sudanu".
Sudan, prze¿ywaj¹cy w ostatnim
czasie swoist¹ gor¹czkê z³ota sta³ siê
bardzo atrakcyjnym miejscem badañ
archeologicznych. 
Prowadz¹ je: Uniwersytet Wroc³aw-
ski, Uniwersytet Dwóch Nilów 
w Chartumie i Muzeum Archeolo-
giczne w Gdañsku. 
Spektakularne odkrycia zwi¹zane 
z wystêpowaniem na tym obszarze
wczesnych hominidów i pozyskane
artefakty, nale¿¹ce do tak zwanej
kultury aszelskiej, omówi dr hab.
Miros³aw Masojæ, adiunkt w Insty-
tucie Archeologii Uniwersytetu Wroc-
³awskiego i kierownik grantu "Homo
erectus...".
Prelekcja odbêdzie siê 
29.06.2017 r. o godz 18.00 
w sali sgraffitowej na I piêtrze.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych t¹ tematyk¹.

Badania archeologiczne 
na terenie Sudanu

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza nabór 

na wolne stanowisko 
urzêdnicze ds. inwestycji
i pozyskiwania œrodków 

pozabud¿etowych w Wydziale
Rozwoju Gospodarczego.

I.Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze budowlane.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci praw-
nych oraz korzystanie z pe³ni praw pu-
blicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wy-
rokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub
umyœlne przestêpstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatru-
dnienie na stanowisku ds. inwestycji
i pozyskiwania œrodków pozabud¿e-

towych.

Szczegó³y na stronie www.chojnow.eu
w zak³adce Wa¿ne komunikaty i pod nr
tel. 76 8186683 - kadry, M. Krzeœniowska
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Festyn 
"Popo³udnie z Czwórk¹"!

10 czerwca to data, któr¹ przypomina-
liœmy od wielu tygodni. Liczne zapro-
szenia w postaci plakatów i og³oszeñ, ku
naszemu zadowoleniu, dotar³y do wielu
osób, które zawita³y na boisku szkolnym
przy SP4 podczas festynu "Popo³udnie 
z Czwórk¹". Wielka scena, ogólna, ra-
dosna wrzawa, liczne stoiska przyci¹ga-
j¹ce zapachami i kolorami zachêci³y do
odwiedzenia SP4, nawet przypadkowych
przechodniów. Fontanna z czekolady,
kawiarenka z bezlikiem przepysznych
wypieków i smaczn¹ kaw¹, popcorn,
wata cukrowa, "krêcio³ki" z ziemniaków,
galaretki, naleœniki, dmuchane zamki,
salon wiza¿u, centrum foto, stoisko z bi-
¿uteri¹ i wiele innych - szkolna impreza
op³ywa³a w tyle dostatków, ¿e nie mo¿na
by³o przejœæ obok nich obojêtnie.
Ponadto na uczestników festynu, którego
organizacj¹ zajê³a siê dyrekcja, nauczy-
ciele i niezast¹pieni rodzice naszych
uczniów, czeka³o wiele dodatkowych
atrakcji. 

Czwórkowa scena wci¹¿ obfitowa³a 
w fantastyczne wystêpy utalentowanych
uczniów. Miêdzy prezentacjami, osoby
doros³e mia³y okazjê wylicytowaæ
naprawdê cenne przedmioty, w dobrej
cenie. Znalaz³o siê te¿ coœ dla fanów
sportu, którzy przygl¹dali siê pokazowi
Taekwondo w wykonaniu Ludowego
Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego
"Sfora" "Chojnów" oraz kibicowali pod-
czas meczu pi³ki siatkowej, rozgrywa-

nego miêdzy nauczycielami, a rodzica-
mi. Chêtni mogli oddaæ siê równie¿
chwili z teatrem, dziêki spektaklowi
zespo³u teatralnego "Czwórka". Poza
tym przygotowaliœmy równie¿ niesa-
mowit¹ zabawê dla uczniów - grê eduka-

cyjn¹ "Czwórkowe potyczki". M³odsi 
i starsi uczniowie stawali na starcie, po
to, by po odwiedzeniu kilku stacji, na
których mierzyli swoje si³y w rozmaitych
dziedzinach - od matematyki po jêzyki
obce, dotrzeæ do mety, na której, na
ka¿dego uczestnika czeka³y mniejsze lub
wiêksze fanty, co te¿ zale¿a³o od zdoby-
tych punktów, w przypadku starszych
graczy. Lecz na tym nie koñczy³a siê
œwietna zabawa, tu mia³a swój pocz¹tek!
Punktem kulminacyjnym gry by³o roz-
losowanie spoœród wszystkich bior¹-
cych w niej udzia³ uczniów, mega na-
gród! Na scenie stan¹³ ogromny prezent,
do którego wylosowani szczêœliwcy wcho-
dzili po swoje wygrane, wœród których
znalaz³y siê m.in. tablet, deskorolka, rol-
ki, pi³ki, plecaki i inne mega bonusy.
Radoœæ na twarzach, wyskakuj¹cych 
z prezentu uczniów - bezcenna, cel -
osi¹gniêty!

"Popo³udnie z Czwórk¹" to zarazem fan-
tastyczna zabawa i wielkie przedsiêwziê-
cie, które nie mog³oby siê odbyæ bez
ogromnego zaanga¿owania nauczycieli 
i rodziców. Wyrazy wdziêcznoœci i po-
dziêkowania kierujemy równie¿ w stronê
sponsorów, którzy udzielili nam wspar-
cia finansowego i rzeczowego: Hormann
Polska, Leroy Merlin, Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, BHPE s.c. Agencja
Ochrony Pracy i Srodowiska Pacu³a
R.P., St-Majewski, "Bambino", sklep
papierniczy - p. Jerzy Macowicz, Firma
SKOK, MR JOB. 
Jeszcze raz œlicznie dziêkujemy! 

SP 4 news

Obok wiernych sympatyków znaleŸli siê
równie¿ tacy, którzy nie wierzyli, ¿e
pop³yniemy. Pop³ynêliœmy, mimo ¿e
pogoda wystawi³a nas na nie lada próbê
(nie pierwszy zreszt¹ raz). Niewielu 
w po³owie da³o za wygran¹. Zaprawieni
kajakarze dop³ynêli jednak do "mety".
Przez rok rzeka zmieni³a siê. Jest bar-
dziej nieprzyjazna, a miejscami ledwo
szeroka na metr. Nowymi przeszkodami
s¹ te¿ powalone drzewa utrudniaj¹ce
przep³yniêcie.  

Tego roku trzydziestka œmia³ków po-
stanowi³a sprawdziæ swoje si³y na Sko-
rze. Pokonywanie rzeki staje siê z roku
na rok coraz trudniejsze. Podczas jednej
z przepraw m³oda osoba stwierdzi³a, ¿e
nie spodziewa³a siê czegoœ takiego, ¿e to
prawdziwa szko³a przetrwania. Hmm,
mo¿e nie do koñca to prawda, ale nasz
sp³yw to nie rekreacyjna przeja¿d¿ka. 
Po sobotniej eskapadzie byliœmy okrut-
nie zmêczeni, udekorowani kolekcj¹ si-
niaków, ale zadowoleni z siebie.
Kolejny raz pokonaliœmy w³asne s³aboœ-
ci. I ja tam by³am, wodê z kajaka wyle-
wa³am, wios³em oberwa³am, z wodo-
spadów zje¿d¿a³am, a co prze¿y³am 
i widzia³am, Wam opisa³am.

Wszystkich chêtnych sprawdzenia siê 
w naszej lokalnej dyscyplinie - w kaja-
karstwie specjalnym kombinacji choj-
nowskiej, zapraszam na ostatni, po-
¿egnalny X sp³yw kajakowy "Jedynki"...
w przysz³ym roku!

bsz.

IX sp³yw kajakowy
"Jedynki" za nami!

ww  rraammaacchh   DDnn ii   CChhoo jjnnoowwaa
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Pogoda na grilla i mecz pi³ki no¿nej
Polska - Rumunia w sobotê 10 czerwca,
nie przeszkodzi³y, by w kawiarni "Ju-
bilatka" odby³ siê "V Punk Rock Live".
Sprawdzi³y siê niestety obawy co do
frekwencji, ale mi³oœnicy punk-rocka
spragnieni mocnego uderzenia napewno
nie ¿a³uj¹ wyboru decyzji. 
Zagra³y cztery kapele. Rozpocz¹³
"Pinokio Alternativ" z Lubania. Stylem
grania lansuj¹ rockowy kabaret okra-
szony nieco satyrycznymi tekstami.
Momentami jednak potrafili daæ czadu.
Potem ruszy³a lawina. Nasz chojnowski
"Polish Fiction" przej¹³ pa³eczkê kon-

certow¹. Zaczêli od mocnego "Jubilatka
song". Przez godzinê dawali do pieca.
Objawieniem imprezy byli "D¿entel-
meni" z Puszczykowa ko³o Poznania.

Istniej¹ bodaj¿e od 2000 r. Kto lubi
nagrania "Moskwy" i chwytliwe me-
lodie a'la "Nirvana" by³ w siódmym
niebie. Na deser legenda jarociñskiej
sceny czyli jeleniogórski "Stress". 

Zagrali wszystko to co najlepsze. Kame-
ralna atmosfera koncertu sprawi³a, ¿e
kto móg³ to spontanicznie wspomaga³
wokalistê w chórkach. 
Niebywa³e, ale tak w³aœnie powstaje his-
toria. A legendy o koncertach w "Jubi-
latce" kr¹¿¹ ju¿ w punkrockowym pol-
skim œwiatku.

pm; fot. bm

MMooccnnee   uuddeerrzzeenniiee   
ww  ""JJuubbii llaa ttccee""Uczniowie z Gimnazjum nr 2 odwiedzili

zaprzyjaŸnione gimnazjum w naszym
partnerskim mieœcie Mnichovo Hradištì.
Spotkaliœmy siê z fantastycznym przyjê-
ciem m³odzie¿y i nauczycieli - £ukasza 
i Piotra, którzy byli naszymi przewo-
dnikami razem z grup¹ czeskich ucz-
niów. Zwiedziliœmy miasto, piêkny pa-
³ac, muzeum, a tak¿e powêdrowaliœmy 
w góry sk¹d rozci¹ga³ siê wspania³y

widok na ca³¹ okolicê. Stroma trasa po-
trafi³a byæ mêcz¹ca ale wra¿enia za to
œwietne. 
Nawi¹za³y siê liczne przyjaŸnie i znajo-
moœci - nie mo¿emy sie ju¿ doczekaæ
rewizyty w naszej szkole, która odbêdzie
siê po wakacjach. 
Pozdrawiamy gor¹co naszych czeskich
przyjació³:)

gim2

"DWÓJKA" W MNICHOVO HRADIŠTÌ

I dzia³o siê - w sobotê 10 czerwca w Jerz-
manowicach. W tym dniu cz³onkowie
Stowarzyszenia Przyjació³ Trójki przy
SP3 oraz Stowarzyszenia Jerzmanka
zaprosili goœci na siódme ju¿ biesiado-
wanie. 

VII Biesiada Nocy Œwiêtojañskiej - jest
imprez¹ charytatywn¹ na rzecz uczniów
z SP3 w Chojnowie oraz dzieci z Jerz-
manowic. Ca³y dochód z biesiady jest
wydatkowany na pomoc dzieciom.
Goœcie dopisali, pogoda równie¿, a kto
nie by³, niech ¿a³uje! 
Dziêkujemy serdecznie sponsorom i lu-
dziom dobrej woli, którzy pomogli w zor-
ganizowaniu imprezy:
Mieszkañcy Jerzmanowic, nauczyciele 
z SP3 Chojnów, rodzice z SP3 Chojnów,
Przyjaciele Stowarzyszenia Przyjació³
Trójki, Urz¹d Gminy Chojnów, LB-Trans
Ma³gorzata i Leszek Blecharz, Daniel Wol-
ski Kopalnia Kruszyw Rokitki sp. z o.o., 
Robert Jastrzêbski Warzywa i owoce, Gmi-

nny Oœrodek Kultury i Rekreacji w Pio-
trowicach, Sklep wielobran¿owy "U Kasi"
Katarzyna Safin, Mariusz Mastalerz Go-
spodarstwo Rolne, Ewa Grz¹dkowska
Ogrodnictwo, Warzywa i owoce Rafa³
Chorap, DECORIS Joanna i Tomasz Sa-
wiccy, POLERS sp. z o.o., Hurtownia
KAMA Rawicz, Teresa Halikowska, Irena
G³ód, Bogdan Styrkowiec, Nadleœnictwo
Chocianów, PHU Lubinpex Lubin, Bo¿e-
na Pomyka³a Gie³da Hurtowa SA. Legni-
ca, OSP Witów.

Serdeczne podziêkowania dla Wojciecha
Równanka za zdjêcia.

BBêêddzziiee zzaabbaawwaa,, bbêêddzziiee ssiiêê ddzziiaa³³oo......
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Zawodnicy oraz cz³onkowie LMKS "SFORA" Chojnów mieli
bardzo aktywny ostatni weekend. 
W pi¹tek 09.06.2017r. reprezentacja w sk³adzie m³odzik
Micha³ Czatrowski, kadet Eliza Laskowska i junior Mar-
tyna Radwan udali siê w podró¿ do Kórnickiego Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA, aby nastêpnego dnia wystartowaæ
na matach Wielkopolska Cup III Turnieju o Puchar Bur-
mistrza Kórnika w Taekwondo Olimpijskim. By³y to ostatnie
rankingowe zawody z cyklu Pucharów Polski Polskiego
Zwi¹zku Taekwondo Olimpijskiego przed wakacjami. Blisko
300 taekwondoków z Polski, Bia³orusi i Niemiec rywalizowa³o
w konkurencji Kyorugi, czyli walki sportowej przy u¿yciu
elektronicznego ochraniacza tu³owia HOGO i elektronicznego
kasku firmy DaeDo. Tego wystêpu niestety nie mo¿emy zali-
czyæ do udanych, zawodnicy odpadli w 1/8 fina³ów swoich
kategorii wiekowo-wagowych.

W sobotê 10.06.2017r., gdy w/w zawodnicy wracali na tarczy
z turnieju, pozostali cz³onkowie Klubu szykowali siê do
Pokazu Taekwondo w Szkole Podstawowej nr 4 w
Chojnowie, gdzie przedstawiali swoje umiejêtnoœci uczest-
nikom festynu. Pod czujnym okiem instruktorów Mariusza
Sulmy i Adama Lachowskiego z zaprzyjaŸnionego LMKS
GLADIUS Boles³awiec, m³odzi adepci demonstrowali
uderzenia, kopniêcia, bloki, uk³ady formalne, rozbicia
twardych przedmiotów oraz walkê sportow¹ i walkê na pa³ki.

Serdeczne podziêkowania kierujê z tego miejsca dla uczest-
ników pokazu, instruktorów i rodziców zaanga¿owanych w tê
inicjatywê - instruktor LMKS "SFORA" Chojnów.

Nastêpnego dnia - w niedzielê 11.06.2017r. po krótkim odpo-
czynku i zebraniu si³ zawodnicy ruszyli w kierunku Opola, aby
wystartowaæ na Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny.
Impreza przeznaczona dla najm³odszych taekwondzistów oraz
m³odzików (10-11 lat) i kadetów (12-14 lat). Rywalizacja prze-
biega³a na matach Zespo³u Szkó³ w Chróœcinie gm. D¹browa,
gdzie mali i trochê wiêksi sportowcy rywalizowali miêdzy
sob¹ w konkurencjach sprawnoœciowych kopniêæ na czas, 

w technikach specjalnych kopniêæ wyskokowych, walk na
pa³ki oraz walki sportowej z dozwolonymi kopniêciami i ude-
rzeniami na tu³ów oraz punktowanymi kopniêciami na g³owê.
Tym razem nasi zawodnicy spisali siê na medal, nawet nie na
jeden, czy dwa, ale na 13 medali. 

***

Pucharowe zakoñczenie sezonu SFORY
Sobota 17 czerwca 2017 r. zgromadzi³a na matach Pleszew-
skiej Hali Sportowej oko³o 200 m³odych zawodników i zawo-
dniczek Taekwondo podczas II Kolejki Ligi Taekwondo Weso-
³ek XVII. Dzieci do 7 roku ¿ycia rywalizowa³y miêdzy sob¹ 
w konkurencjach sprawnoœciowych kopania na czas Dolio 
i kopniêæ wyskokowych Timio Ap oraz uk³adach formalnych
Poomse. Dzieci w wieku 8-9 lat oprócz w/w konkurencji wal-
czy³y o medale w walkach zadaniowych, natomiast M³odzicy
10-11 lat, Kadeci 12-14 lat oraz Mastersi +35 lat w walkach
zgodnie z przepisami PZTO, ETU i WTF.
Reprezentacja LMKS “SFORA” Chojnów w liczbie 19
zawodników wróci³a do domu z Pucharem za 1 miejsce
dru¿ynowe w walkach oraz z workiem 18 medali.
Ogromne gratulacje za wysi³ek i w³o¿one serce w walkê,
wynik bardzo zadowalaj¹cy na zakoñczenie sezonu.
Podziêkowania dla reszty ekipy wspieraj¹cej obecnej na miejs-
cu i pozosta³ych osób, które przyczyni³y siê do tego sukcesu. 

Przypominamy, ¿e LMKS “SFORA” Chojnów funkcjonuje,
prowadzi treningi oraz inne formy aktywnego spêdzania czasu,
a dzieci i m³odzie¿ odnosz¹ sukcesy oraz rozwijaj¹ siê poprzez
sport, dziêki pracy cz³onków Klubu, wspó³pracy z GMIN¥
MIEJSK¥ CHOJNÓW, ofiarnoœci darczyñców (APIS,
KOPALNIA KRUSZYW ROKITKI, BANK SPÓ£DZIEL-
CZY w CHOJNOWIE), pozyskanemu 1% podatku za poœred-
nictwem FUNDACJI STUDENCKIEJ M£ODZI M£ODYM,
dziêkujemy serdecznie za pomoc, któr¹ okazujecie dla
m³odego pokolenia.
Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Dyrekcji i pra-
cownikom Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, którzy goœcili nas na
swojej sali gimnastycznej.
Przed nami jeszcze parê treningów przed rozpoczêciem
wakacji, podczas których czêœæ z naszych adeptów uda siê na
obozy sportowe, a czêœæ na miejscu bêdzie trenowaæ przed
nadchodz¹cym nowym rokiem szkolnym, ale o tym wkrótce na
naszym profilu. Wszystkim ¿yczymy udanych i aktywnych
wakacji, aby forma nie spad³a i ju¿ nied³ugo by³o mo¿na wró-
ciæ do rutyny treningowej bez wiêkszych trudnoœci.

InstruktorLMKS "SFORA" Chojnów - Yevgen Nikitin

Puchar, ppokaz ii mmistrzostwa ww jjeden wweekendPuchar, ppokaz ii mmistrzostwa ww jjeden wweekend



Bryd¿ parami
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Tradycyjnie - jak na przestrzeni wielu lat
- odby³ siê turniej bryd¿a sportowego
parowy w ramach obchodów Dni
Chojnowa. Turniej rozegrano w dniu
16.06.2017 r. w "Domu Schrama" gdzie
zapewniono wszystkim uczestnikom
komfortowe warunki gry. 

Rozpoczêcie turnieju nast¹pi³o oko³o
godz. 17:15. Przedtem, organizator -
Henryk Wiszniewski, w imieniu swoim
jak równie¿ Burmistrza Miasta Choj-
nowa przywita³ wszystkich uczestników.
W zawodach wziê³o udzia³ 16 par z na-
stêpuj¹cych miejscowoœci: Legnica,
Z³otoryja, Boles³awiec, Mi³kowice i Choj-
nów. Fundatorem pucharów oraz nagród
rzeczowych dla trzech pierwszych par
by³ Burmistrz Miasta Chojnowa, nato-
miast nagrody pieniê¿ne dla pierwszej
trójki zosta³y wyp³acone z puli wpiso-
wego. 

Zawody prowadzi³ bardzo sprawnie
Mar\cin Drecki z Boles³awca (sêdzia
PZBS). 
Spotkanie zakoñczy³o siê ok. godz. 21:20
z podaniem koñcowych wyników oraz
wrêczeniem pucharów i nagród pieniê¿-
nych dla trzech pierwszych par.
Na nagrodzonych miejscach znaleŸli siê:
1. Roman Siwiec, Stanis³aw Cieœla
- Legnica
2. Andrzej Janiak, Piotr Birowski 
- Z³otoryja
3. Ryszard Wodziñski, Andrzej
Chomiczewski 
- Mi³kowice

ww  rraammaacchh   DDnn ii   CChhoo jjnnoowwaa

W tych zawodach liczy siê precyzja,
cierpliwoœæ i doœwiadczenie. Od dawna
wêdkarskie zmagania o Puchar Burmis-
trza Miasta Chojnowa towarzysz¹ obcho-
dom miejskiego œwiêta. 17 czerwca, ju¿
o godzinie 6 rano nad akwenem tzw.
"Rybaczówki" spotkali siê mi³oœnicy
³owienia ryb - reprezentanci trzech cho-
jnowskich kó³: Miasto, skora Dolzamet.
Przez kilka godzin moczono kije, wy-
ci¹gano z wody mniejsze lub wiêksze
okazy, wa¿ono je, mierzono, liczono
punkty. 
Zgodnie z t¹ klasyfikacj¹ Puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa zdo-
by³ Daniel Mosiewicz - 1880 pkt.,

nieco mniej punktów "wy³owi³"
sobie Tomasz Kotarba - 1620 pkt.
zajmuj¹c drugie miejsce, a na
trzeciej pozycji uplasowa³ siê
Boles³aw Ma³ek - 1270 pkt.

Podsumowano tak¿e osi¹gniêcia dru-
¿ynowe. W tej ocenie najlepiej wypad³
Chojnów "Miasto", za nim Chojnów
"Skora", a br¹z zdobyli reprezentanci
Chojnów "Dolzamet".
Dumni wêdkarze swoje trofea odebrali
kilka godzin póŸniej podczas oficjalnych
wydarzeñ w centrum miasta.
Gratulujemy!

eg

Wêdkowanie o puchar
ww  rraammaacchh   DDnn ii   CChhoo jjnnoowwaa

PIRACI Z KARAIBÓW.
ZEMSTA SALAZARA

23, 24.06.2017 o godz. 17:00, 19:30

Nikczemny kapitan Salazar (Javier Bardem) wraz
ze swoj¹ za³og¹ piratów-zjaw ucieka z Diabel-
skiego Trójk¹ta i poprzysiêga zemstê na wszys-
tkich piratach. Nieuniknionej zag³adzie próbuje
zapobiec Jack Sparrow (Johnny Depp). 
Dowódca "Czarnej Per³y" wyrusza w podró¿, by
odnaleŸæ Trójz¹b Posejdona, mistyczny artefakt
daj¹cy w³adzê nad morzami, i u¿yæ go w walce
przeciwko Salazarowi.

Perspektywa 
pracy ww wwojsku

Wojskowa Komenda Uzu-
pe³nieñ w G³ogowie pro-
wadzi ci¹g³y nabór do s³u¿by
przygotowawczej, której
odbycie jest niezbêdnym
etapem w ewentualnej kar-
ierze ¿o³nierza zawodowego. 
Nie pozostawaj bierny - ju¿
dziœ z³ó¿ wniosek. 

Najbli¿szy termin
powo³ania: 

05 wrzeœnia 2017r. 

Wojskowa Komenda
Uzupe³nieñ w G³ogowie 

ul. Wojska Polskiego 
58 67-200 G³ogów, 

tel. 261-678-182, 261 678
173,

e-mail:
wkuglogow.wr@ron.mil.pl,
www.glogow.wku.wp.mil.pl



Domy mmieszkania llokale
Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe o pow.
58m2, IVp. w Rynku. 
Wiadomoœæ: tel. 607-854-286 po godz.
16.00. (06126)

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê 
w Rokitkach na I piêtrze, po kapitalnym
remoncie, umeblowana. Cena do uzgo-
dnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (05146)

Do wynajêcia mieszkanie 3 pokojowe 
w Jaroszówce 76m2 z balkonem, pi-
wnic¹, gara¿em i dzia³k¹.
Wiadomoœæ: tel. 606-832-852. (06503)

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-
nowie. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 76-81-88-80.(0679)

Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
w Rokitkach o pow. 72a - 29 z³ metr.
Uzbrojona, piêkny drzewostan. Blisko
przystanek autobusowy i k¹pielisko.
Wiadomoœæ: tel. 667-699-906.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (06777)

Praca
"Firma Corrugated Board" z Polkowic
zatrudni: pracowników produkcji,
pakowaczy, magazynierów. Praca dla
kobiet i mê¿czyzn. Atrakcyjne wyna-
grodzenie - mo¿liwy dojazd z innymi
pracownikami z Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 664-999 437, praca@alken.pl.

Inne 
Sprzedam szyby do kabin ci¹gników 30
Wiadomoœæ: ul. Drzyma³y 14/5. (06628)
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Og³oszenia drobne 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
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

Zatrudniê do pracy 
w restauracji 

nale¿¹cej do du¿ej sieci 
gastronomicznej.

Zapewniam sta³¹ umowê
o pracê i atrakcyjne 

wynagrodzenie. 

Wiêcej informacji 
pod numerem telefonu: 

883 348 848

Wyprzeda¿, Wyprzeda¿, 
likwidacja sklepulikwidacja sklepu

armatura sanitarna,
hydrauliczna i grzejniki

PHU Galux
Legnicka 35 róg Koœciuszki

(wejœcie od Koœciuszki).
Kontakt pod numerem telefonu: 

691-338-222

Firma w Chojnowie
zatrudni 

kkiieerroowwccêê  KKaatt  ""BB""  
nnaa  ppee³³nnyy  eettaatt  

Kontakt 
pod numerem telefonu:

698-549-138698-549-138

TTuu  jjeesstt
mmiieejjssccee  

nnaa
TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieru-
chomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mias-
ta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudo-
wy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rol-
niczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³ucz-
niem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zo-
bowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹cze-
niu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerw-
ca 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172,
poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿o-
ne s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN 
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodo-
ci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy
dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomoœci w te-
renie oraz z zapisami w/w planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomunika-
cyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz  napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y za-
chowaæ zapisy okreœlone w normach elektro-
energetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
swobodny do niej dostêp  w celu jej konserwa-
cji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z prze-
biegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.

Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym
istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci 
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabyw-
ców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê 27 czerwca 2017 r. 
o godz. 11.30 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nie-
ruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tko-
wej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwe-
go rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸ-
niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób
odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien prze-
d³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu do 21 czerwca 2017 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czyn-
nego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki
wymienione w dowodzie wp³aty. 

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zby-
cie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸ-
niej 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 wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie po-
dlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r.,
pi¹ty 12.05.2017r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nu-
merem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1
miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:



Dni Chojnowa 2017Dni Chojnowa 2017


