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Chojnowskie

rozmaitoœci

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Pierwszy tydzieñ wakacji

Otello w Chojnowie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 14.06.2010 r. do 05.07.2010 r.:
- wykaz w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w u¿ytkowanie wieczyste
czêœci udzia³u w nieruchomoœci gruntowej
przynale¿nej do czêœci lokalu mieszkalnego
nr 7 po³o¿onego w budynku przy ul. Koœciuszki 16 w Chojnowie, powsta³ej w wyniku adaptacji czêœci wspólnych budynku
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 czerwca 2010 r. Nr 66/2010),

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
swoj¹ wakacyjn¹ propozycjê dla dzieci i m³odzie¿y otwiera ju¿ 27 czerwca. Turniej koszykówki open na boisku ORLIK przy ul. Kiliñskiego zainauguruje miejskie kaniku³y. W najbli¿szy poniedzia³ek, ju¿ od godziny 10, instruktorki MOKSiR zapraszaj¹ na Kuchlandiê,
czyli zajêcia plastyczne, teatralne i multimedialne. Nastêpnego dnia „W zdrowym ciele...”
- zajêcia ruchowe i multimedialne, a w œrodê
„Poezja na weso³o” - zajêcia teatralne, czytelnicze, multimedialne. Pierwszego dnia lipca,
podczas zabaw plastycznych i teatralnych powstawaæ bêd¹ oryginalne maski, a nazajutrz
„Teatr na weso³o” czyli praca z pacynk¹,
zajêcia plastyczne.
Propozycjê dla najm³odszych ma tak¿e dzia³aj¹ca przy MOKSiR sekcja szachowa MDK
Dany Chojnów, która w ka¿dy wtorek i pi¹tek
lipca zaprasza najm³odszych adeptów tej królewskiej gry do Szkó³ki Szachowej w Domu
Chemika. Pocz¹tek zajêæ - godz. 10.00.

27 czerwca Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy wystawi w SP 4 w Chojnowie OTELLA.
Na prze³omie czerwca i lipca do oœmiu miejscowoœci Dolnego Œl¹ska i Wielkopolski wyruszy
„Otello” duetu Krzysztof Kopka - Jacek G³omb
z Przemys³awem Bluszczem w roli tytu³owej.
Legnicki teatr i 17 innych krajowych scen
uczestniczyæ bowiem bêdzie w drugiej edycji
wêdrownego programu Teatr Polska realizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie
ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jak siê okaza³o Teatr Modrzejewskiej jest jedyn¹ dolnoœl¹sk¹ scen¹, której
oferta przyjêta zosta³a przez organizatorów.
W efekcie przedstawienie, które - jeszcze przedpremierowo - artystom Modrzejewskiej przynios³o w 2007 roku nagrody Miêdzynarodowego
Festiwalu Szekspirowskiego w Gdañsku
(Jackowi G³ombowi za re¿yseriê, Ewie Galusiñskiej za rolê Desdemony) obejrzy w czerwcu
dolnoœl¹ska publicznoœæ: Radkowa, Nowej
Rudy, Z³otoryi, Chojnowa i Boles³awca zaœ
w lipcu widzowie miast wielkopolskich.
Legnicki teatr po raz drugi uczestniczy
w wêdrownym projekcie Teatr Polska. Pod
koniec ubieg³ego roku z „Szaw³em” Roberta
Urbañskiego w re¿yserii Jacka G³omba odwiedzi³ siedem miejscowoœci - w tym tak¿e Chojnów.
- Tym razem trasa jest d³u¿sza i trwaæ bêdzie
d³u¿ej, ale te¿ spektakl, który poka¿emy jest
inscenizacyjnie bardziej wymagaj¹cy - mówi
dyrektor J. G³omb. - Chocia¿by z uwagi na
fakt, ¿e w ka¿dym kolejnym miejscu bêdziemy
musieli zbudowaæ statek Otella, na którym
toczy siê akcja przedstawienia.
(Grzegorz ¯urawiñski,
„Legnicki „Otello” w wakacyjnej podró¿y”,
www.lca.pl, 10.06.2010)

2) w dniach od 18.06.2010 r. do 09.07.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ki
nr 281/1 i 173/98, po³o¿one przy ul. I. Paderewskiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 czerwca
2010 r. Nr 68/2010).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 30.07.2010 r.
3) w dniach od 22.06.2010 r. do 13.07.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze przetargu - lokal u¿ytkowy nr 1a, po³o¿ony przy ul. Rynek 38
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 22 czerwca 2010 r.
Nr 71/2010).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 03.08.2010 r.
4) w dniach od 22.06.2010 r. do 13.07.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej dzia³ka nr 462/4, po³o¿ona w obrêbie 4
miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 22 czerwca 2010 r.
Nr 72/2010).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 03.08.2010 r.
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Nowe widokówki Chojnowa
Nak³adem drukarni UNIFOT z Chojnowa
ukaza³a siê nowa seria widokówek naszego
miasta. Przedstawiaj¹ one inne interesuj¹ce
ujêcia obiektów dobrze wszystkim znane.
Ciekawostk¹ s¹ dwie pocztówki upamiêtniaj¹ce przypadaj¹ce w tym roku 100 lecia:
Koœcio³a pw. Niepokalanego Poczêcia NMP,
oraz Muzeum Regionalnego. Równie¿ ciekawostk¹ s¹ dwie pocztówki przedstawiaj¹ce

Darmowe wejœciówki w MOKSiR - ul. Ma³achowskiego 7.

Chojnów z tzw. lotu ptaka. Ostatnie tego typu
widokówki by³y wykonane jeszcze przed
wojn¹ z tzw. zeppelina. Fotki do tych lotniczych widokówek wykona³ Pan Andrzej
Rudek. Pozosta³e zdjêcia zosta³y wykonane
przez Andrzeja Bobika pomys³odawcê
i w³aœciciela drukarni oraz Leszka So³tysa
z portalu www.haynau.pl, który wszystkim
sympatykom wiedzy o naszym mieœcie polecamy. W nied³ugim czasie uka¿¹ siê jeszcze
inne pocztówki. Serdecznie zapraszamy zw³aszcza kolekcjonerów - do ich nabycia
w ksioskach, muzeum i drukarni.
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Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Chojnów
organizuje i prowadzi nabór
na koloniê
w Miêdzygórzu

Punkt Konsultacyjny
w Chojnowie,
pl.Zamkowy 1a
* terapeuta ds. uzale¿nieñ
Wojciech Machnik przyjmuje:
- I czwartek miesi¹ca w godz. 13.30 - 16.30
- II czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30

7 VII - 16 VII 2010

***
* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:

Wiêcej informacji pod numerami telefonu
(076) 81-88-642, kom: 607-656-666
Zadzwoñ nie zwlekaj bo mo¿e byæ za póŸno!
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym
5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B,
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319
o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr 27575:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 lipca 2010 r. o godz. 12.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 8 lipca 2010 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
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- III wtorek miesi¹ca w godz. 15.00 - 18.00
- IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych
tj. nie mniej ni¿ 1.500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 10 lutego 2010 r., drugi 21 kwietnia 2010 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.06-08.07.2010 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Wybory Prezydenckie 2010
Prezydenta Rzeczypospolitej mieliœmy wybieraæ
na jesieni. Tragedia w Smoleñsku, sprzed
kilku miesiêcy, wywróci³a jednak scenê polityczn¹, zmieni³a wyborczy kalendarz i dramatycznie skróci³a kampaniê kandydatom.
W minion¹ niedzielê Polacy, nie tylko w kraju,
wybierali Prezydenta.
Do urn posz³o blisko 55 % uprawnionych
(dok³adnie 54,94%).
Spoœród dziesiêciu kandyduj¹cych, trzech mo¿e
mówiæ o wyraŸnym poparciu spo³eczeñstwa.
Bronis³aw Komorowski uzyska³ 6.981.319
g³osów, tj. 41,54% liczby g³osów wa¿nych,
Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ 6.128.255 g³osów, tj. 36,46% liczby g³osów wa¿nych,
a Grzegorz Napieralski 2.299.870 g³osów,
tj. 13,68% liczby g³osów wa¿nych.
W Chojnowie na uprawnionych 11.662
w wyborach udzia³ wziê³o 5.691 osób,
co stanowi 48,8%.
Nasza lokalna spo³ecznoœæ g³osowa³a podobnie jak inni Polacy. Najwiêcej g³osów oddaliœmy na B. Komorowskiego - 2.464. O 575
(1889) g³osów mniej uzyska³ w Chojnowie
J. Kaczyñski. G. Napieralski zebra³ 927 g³osów.
Jak rozk³ada³y siê polityczne preferencje
w poszczególnych obwodach?
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
JUREK Marek
8
KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander
309
KOMOROWSKI Bronis³aw Maria
354
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
27
LEPPER Andrzej Zbigniew
6
MORAWIECKI Kornel Andrzej
1
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
138
OLECHOWSKI Andrzej Marian
3
PAWLAK Waldemar
8
ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew
3
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
Szko³a Podstawowa Nr 3
JUREK Marek
3
KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander
370

KOMOROWSKI Bronis³aw Maria
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
LEPPER Andrzej Zbigniew
MORAWIECKI Kornel Andrzej
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
OLECHOWSKI Andrzej Marian
PAWLAK Waldemar
ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
Gimnazjum Nr 2
JUREK Marek
2
KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander
325
KOMOROWSKI Bronis³aw Maria
454
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
22
LEPPER Andrzej Zbigniew
14
MORAWIECKI Kornel Andrzej
1
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
164
OLECHOWSKI Andrzej Marian
9
PAWLAK Waldemar
9
ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew
2
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 1
JUREK Marek
4
KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander
260
KOMOROWSKI Bronis³aw Maria
354
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
28
LEPPER Andrzej Zbigniew
6
MORAWIECKI Kornel Andrzej
2
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
107
OLECHOWSKI Andrzej Marian
9
PAWLAK Waldemar
9
ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew
3
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
Przedszkole Miejskie Nr 3
JUREK Marek
5
KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander
359
KOMOROWSKI Bronis³aw Maria
516
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
28
LEPPER Andrzej Zbigniew
8
MORAWIECKI Kornel Andrzej
1
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
184
OLECHOWSKI Andrzej Marian
11
PAWLAK Waldemar
9
ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew
0

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone
s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 27 lipca 2010 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
Szko³a Podstawowa Nr 4
JUREK Marek
3
KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander
261
KOMOROWSKI Bronis³aw Maria
354
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
29
LEPPER Andrzej Zbigniew
3
MORAWIECKI Kornel Andrzej
0
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
141
OLECHOWSKI Andrzej Marian
21
PAWLAK Waldemar
5
ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew
0
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7
Dolnoœl¹ski Oœrodek PielêgnacyjnoRehabilitacyjny “Niebieski Parasol”
JUREK Marek
5
KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander
5
KOMOROWSKI Bronis³aw Maria
13
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
2
LEPPER Andrzej Zbigniew
6
MORAWIECKI Kornel Andrzej
0
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
8
OLECHOWSKI Andrzej Marian
0
PAWLAK Waldemar
0
ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew
1
Wraz z og³oszeniem wyników pierwszej tury
wyborów rozpoczê³y siê przygotowania do
decyduj¹cego starcia.
4 lipca ponownie staniemy przy urnach. Wybór
bêdzie mniejszy, co nie znaczy, ¿e ³atwiejszy.
opr. eg
(Ÿród³o: PKW)

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 21 lipca 2010 r.
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Ustala siê
post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nr 76/81-86-680. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Dni Chojnowa 2010
VIII edycja Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego ju¿ za
nami. Impreza organizowana w ramach Dni Chojnowa nawi¹zuje do
rzemieœlniczych, tradycji miasta. Tegoroczni wystawcy zaoferowali
m.in. doskonale ju¿ chojnowianom znan¹ (i cenion¹) ceramikê boles³awieck¹, bi¿uteriê z Lubina, by³a wiklina z wroc³awskiej firmy „Wiker”
czy zio³a z Lwówka Œl¹skiego. Drugiego dnia mo¿na te¿ by³o zaopatrzyæ
siê w wytwory podzielonogórskiej winnicy „U Micha³a” czy przetwory
i nalewki pañstwa Bronowickich z „Wrzosowej Krainy”. Powodzie na
po³udniu kraju sprawi³y, ¿e kilku zapraszanych stamt¹d wystawców
zmuszonych by³o odwo³aæ przyjazd... Nieco skromniej zaprezentowali siê
w tym roku sami chojnowianie, dla których organizatorzy do ostatnich
chwil zawsze trzymaj¹ wolne stragany.
Dni Chojnowa A.D. 2010 zainaugurowa³ korowód, tworzony g³ównie
przez dzieci i m³odzie¿ z placówek kulturalno-oœwiatowych. Barwny
pochód zamyka³ burmistrz Jan Serkies, tradycyjnie w szlacheckim
kontuszu i w asyœcie równie oryginalnie ubranych cz³onków zespo³u
All’Antico.
Ca³y ten kolorowy t³um mieszkañcy mogli œledziæ zarówno na ¿ywo,
jak i na zainstalowanym obok estrady telebimie. Naszym zdaniem by³
to doskona³y pomys³, który powinien mieæ kontynuacjê w kolejnych
latach. Wielkoformatowy ekran i telewizyjne kamery zdecydowanie
uatrakcyjniaj¹ ogl¹danie tego, co dzieje siê na scenie czy wokó³ niej.
Pozytywne, jak zaobserwowaliœmy, by³y te¿ reakcje tych, którzy chocia¿
przez chwilê znaleŸli siê w zasiêgu kamer.
Mieszkañców, uczestników korowodu, wystawców, wykonawców
i przyby³ych na obchody œwiêta miasta przywita³ burmistrz, ¿ycz¹c
wszystkim wspania³ej zabawy i niezapomnianych wra¿eñ.
Wystêpy na estradzie rozpoczê³y siê blokiem pn.:”Chojnów œpiewa
i tañczy”. Autorsk¹ piosenk¹ o Chojnowie chór Skoranta wprowadzi³
publicznoœæ w czêœæ artystyczn¹. Po chóralnych popisach swój
dorobek prezentowa³y szko³y, zespo³y taneczne, wokaliœci i grupy
muzyczne. Szko³y podstawowe, gimnazja i Powiatowy Zespó³ Szkó³
chwali³y siê swoimi osi¹gniêciami, zachêcaj¹c jednoczeœnie do wst¹pienia w szeregi tych placówek. W dynamicznych tañcach pokaza³y
siê chojnowianom ma³y i du¿y Brooklyn, ma³y i du¿y Karambol,
Korczakowcy, D¿ajf i Bronx, a tak¿e ludowy zespó³ Diabo³ki. Popisy
choreograficzne przeplatane by³y wystêpami wokalnymi. Mieszkañcy
us³yszeli Gosiê Hanieck¹, Danusiê Leonhardt, £ukasza Sypienia, Olê
Korbê, Rafa³a Lendê – solistów doskonale znanych w wokalnym
œrodowisku. Na zakoñczenie tego bloku zagra³y dwa, spoœród wielu
naszych muzycznych teamów. „Fakt” zaprezentowa³ czêœciowo repertuar
Juranda Kowalskiego i rockowe zaciêcie, „Prolog” bawi³ polskimi
i obcojêzycznymi hitami muzyki pop.
Ogromn¹ niespodziank¹ dla wszystkich sta³a siê wizyta mieszkañca
Egelsbach - naszego miasta partnerskiego w Niemczech pana Giulio
Pezzatini. Przyjecha³ do Chojnowa na rowerze. Po piêciodniowej podró¿y
dotar³ akurat na œwiêto miasta, a chojnowianie przyjêli goœcia brawami, doceniaj¹c jego wyczyn.
Kiedy na scenie do wystêpu przygotowywa³a siê ekipa Shakin’
Dudi’ego, padaj¹cy od kilku godzin deszcz usta³, zachêcaj¹c fanów do
wyjœcia spod wszelkiego rodzaju zadaszeñ. Jak siê okaza³o, warto
by³o. Energetyczny, ¿ywio³owy i zabawny Ireneusz Dudek, z równie
energicznymi cz³onkami zespo³u nie pozwala³ siê nudziæ.
Imprezê na ¿ywo nadawa³o Radio Plus. Mieszkañcy, którzy z ró¿nych
wzglêdów nie uczestniczyli we wspólnym œwiêtowaniu, mogli wiêc
œledziæ przebieg festiwalu dziêki czêstym audycjom. Rozmowy z mieszkañcami, wywiady z artystami, komentarze i relacje wydarzeñ pojawia³y siê w eterze co kilkadziesi¹t minut.
Pierwszy dzieñ miejskiego œwiêta zakoñczy³ siê oko³o pó³nocy. Dla
mieszkañców, bo s³u¿by miejskie d³ugo jeszcze porz¹dkowa³y rynek.
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Kolejnego dnia spotkaliœmy siê w Parku Œródmiejskim. Tu oprócz
kolejnych wystêpów artystycznych ciekawe zajêcia czeka³y na najm³odszych. Warsztaty tkackie prowadzone przez Leokadiê Adamowicz
z Polkowic uczy³y podstaw tego rzemios³a. W obleganej przez dzieci
wiosce indiañskiej malowano twarze, niekoniecznie w wojenne barwy,
uczono indiañskich okrzyków, organizowano zabawy. W nied³ugim
czasie ca³y teren parku przypomina³ osadê zaludnion¹ czerwonoskórymi. Ofertê dla najm³odszych uzupe³nia³y kule wodne, eurobangie,
zje¿d¿alnie, basen z pi³kami i batuty.
Sporym zainteresowaniem cieszy³ siê tak¿e prowizoryczny ring, na
którym chojnowska sekcja bokserska „Champion” prezentowa³a
umiejêtnoœci swoich zawodników.
Imprezie, podobnie jak poprzedniego dnia, towarzyszy³y kramy i wystêpy
na scenie. Swój debiut w rodzinnym mieœcie mia³a Jadwiga Macewicz
z zespo³em. Ta m³oda wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów
ukoñczy³a Liceum Muzyczne w klasie œpiewu solowego oraz
Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ II stopnia w klasie kontrabasu. Jest laureatk¹ wielu festiwali, konkursów i przegl¹dów piosenki na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim. Twórczoœæ Jadwigi to po³¹czenie nastrojowych ballad pe³nych uczuæ i emocji z ¿ywymi i energetyzuj¹cymi utworami skupiaj¹cymi na tekœcie i funkuj¹cym brzmieniu.
Muzyczny klimat zmieni³ kolejny wykonawca - grupa DeZeteL, która
bawi³a mieszank¹ stylów od ko³ysz¹cego reggae przez bluessowe
riffy do mocnych rockowych beatów i gor¹cych solówek.
Gwiazd¹ niedzielnego wieczoru by³ zespó³ Cayenn, który ¿egna³
kolejne obchody Dni Chojnowa discopolowymi rytmami.
Jak bawili siê mieszkañcy? Czy œwiêto by³o udane? Wydaje siê, ¿e
ka¿dy, móg³ znaleŸæ rozrywkê dla siebie i przyjemnie spêdziæ czerwcowy
weekend.
Organizatorzy pomyœleli tak¿e o tych, którzy w ostatnich miesi¹cach
prze¿ywali tragediê zwi¹zan¹ z powodzi¹. Pragn¹c choæ w niewielkim
stopniu pomóc poszkodowanym, przygotowano punkt przyjmowania
darów (artyku³ów chemicznych) dla powodzian. Cz³onkowie chojnowskiego chóru Skoranta natomiast zorganizowali koncert charytatywny,
który odby³ siê 22 czerwca. Impreza w MOKSiR by³a wyj¹tkowa.
Wykonawcy i licznie przyby³a publicznoœæ wype³nili salê kinow¹
niezwyk³¹ atmosfer¹, ale o tym szczegó³owo napiszemy w kolejnym
numerze.
eg
Burmistrz Miasta Chojnowa serdecznie dziêkuje wszystkim osobom i instytucjom za zaanga¿owanie w organizowaniu obchodów Dni Chojnowa 2010.
Dziêkuje Dyrektorowi ChZGKiM i pracownikom zak³adu, Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnowie i wszystkim policjantom dbaj¹cym o bezpieczeñstwo w trakcie imprezy, Komendantowi JRG stra¿y po¿arnej w Chojnowie
i podleg³ym mu stra¿akom, dyrekcjom i pracownikom placówek oœwiatowych
naszego miasta – przedszkolakom, dzieciom ze szkó³ podstawowych, m³odzie¿y
gimnazjalnej i z Powiatowego Zespo³u Szkó³ oraz wszystkim rodzicom, a tak¿e
dyrektorom i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego, Komendantowi hufca oraz harcerzom ZHP, Warsztatowi Terapii Zajêciowej i pracownikom Urzêdu Miejskiego.
Podziêkowania kieruje do dyrektora i pracowników MOKSiR. To na ich barkach spoczywa corocznie g³ówny ciê¿ar tak organizacji, jak i przeprowadzenia
obchodów Dni Chojnowa.
Dziêkujemy mieszkañcom Rynku, którzy corocznie z wielk¹ wyrozumia³oœci¹
podchodz¹ do nocnego œwiêtowania i wszystkim mieszkañcom Chojnowa za
udzia³ we wspólnej zabawie.
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Tak widz¹ œwiat
Galeria M³odych w Miejskiej Bibliotece Publicznej mia³a swoj¹
kolejn¹ ods³onê. 9 czerwca otwarto tu p o k o n k u r s o w ¹ w ys t aw ê
pn. „Kszta³ty i barwy mojego œwiata”.
To ju¿ czwarta edycja powiatowego konkursu, w którym udzia³ bior¹ uczniowie szkó³
ponadpodstawowych. W Chojnowie poprzedzaj¹ go warsztaty, które prowadzi Jadwiga
Jêdrzejczyk. Podobne zajêcia w tym roku odby³y siê tak¿e w Prochowicach.
Na tegoroczny konkurs wp³ynê³o ponad 30 obrazów. W projekt zaanga¿owa³a siê m³odzie¿
z Chojnowa, Lisowic, Mierzowic, Prochowic
i Mi³kowic.
Prace ocenia³o piêcioosobowe jury, wybieraj¹c
spoœród nich najlepsze - nagrodzone, wyró¿nione i te zas³uguj¹ce na wyeksponowanie
w Galerii M³odych.
Werdykt og³oszono 9 czerwca, honoruj¹c
jednoczeœnie zwyciêzców.
Tego dnia w holu biblioteki spotkali siê niemal wszyscy uczestnicy konkursu. M³odzi
plastycy gratulacje i nagrody odbierali z r¹k

Jury przyzna³o:
I miejsce: Aleksandrze Stompor - Mi³kowice
II miejsce: Martynie Krzywdzie - Chojnów
i Luizie Brol - Mierzowice
III miejsce: Joannie Jaceniuk - Prochowice
i Aleksandrze Hanieckiej - Chojnów
wyró¿nienia: Darii £abiñskiej - Lisowice
Adriannie Brol - Mierzowice
Jaros³awowi Roguszowi - Chojnów

- Chojnów, Klaudii Madziarz - Chojnów,
Wojciecha Matli - Chojnów, Pauliny Wowk Lisowice, Klaudii Kurczab - Lisowice, Aleksandry
Proñko - Mierzowice, Dominiki Dolik - Prochowice, Aleksandry Ba³aj - Chojnów, Eweliny
Psiuch - Chojnów, Aidy Siniak - Chojnów,
Norberta Traczyka - Chojnów, Aleksandry
Pacaniuk - Chojnów, Damiana Traczyka Chojnów, Ma³gorzaty Drozdek - Mi³kowice,
Jakuba Wojtkiewicza - Mi³kowice, Joanny
Andrejko - Chojnów, Maxa Chlebosza - Chojnów,
Anety K³usek - Chojnów, Askaniusza Krycy
- Chojnów, Mateusza Wytrwa³a - Chojnów,
Jakuba Boguckiego - Mi³kowice, Anety Urbanek
- Chojnów

Oprócz prac nagrodzonych, do udzia³u w wystawie, jury wybra³o prace nastêpuj¹cych osób:
Magdaleny Lisik - Chojnów, Magdaleny Janus

Wystawê mo¿na obejrzeæ w holu MBP przy
placu Zamkowym 2.
eg

starosty legnickiego Jaros³awa Humennego.
Potem wspólnie, w Sali Edukacyjnej obejrzano
slajdow¹ prezentacjê przebiegu warsztatów
w poszczególnych placówkach.

„Uwolnione ksi¹¿ki” i nowi czytelnicy
W œrodê 9 czerwca zawita³a do Chojnowa coraz powszechniejsza na
œwiecie idea bookcrossingu.
Bookcrossing (czyli uwalnianie ksi¹¿ek, kr¹¿enie ksi¹¿ek lub po prostu ksi¹¿kokr¹¿enie) polega, jak mówi definicja, na nieodp³atnym
przekazywaniu ksi¹¿ek poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, aby ktoœ móg³ je zabraæ, przeczytaæ i ponownie zostawiæ w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Jego
narodziny mia³y miejsce w USA w 2001 roku, a do Polski trafi³
w paŸdzierniku 2003.
Organizatorami chojnowskiej edycji by³y placówki oœwiatowe oraz
Miejska Biblioteka Publiczna. Imprezê rozpocz¹³ przemarsz po rynku
dzieci i m³odzie¿y. W kolorowych kostiumach, z transparentami
w d³oniach, uczestnicy rozdawali przechodniom ksi¹¿ki, skanduj¹c
jednoczeœnie has³a nawo³uj¹ce mieszkañców do wiêkszego zainteresowania czytelnictwem. Donoœne „chojnowianie do czytania”, „otwórz
karty wyobraŸni” i „ca³a Polska czyta dzieciom” z pewnoœci¹ odbi³y
siê szerokim echem po mieœcie. Projekt nie opiera³ siê wy³¹cznie na
ulicznej akcji. W Przychodni Rejonowej oraz szko³ach, zainteresowani bookcrosingiem znajd¹ sta³e miejsca, gdzie mo¿na uwolniæ
swoj¹ lub skorzystaæ z ju¿ uwolnionej ksi¹¿ki. Mamy nadziejê, ¿e
mieszkañcy nie pozwol¹ rozdawanym woluminom „umrzeæ” i ¿e idea
dzielenia siê lektur¹ przyjmie siê u nas na dobre.
A szansa jest teraz wiêksza, poniewa¿ ostatnio przyby³o nam czytelników.
W miêdzyczasie, w g³ównej sali Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji odby³o siê bowiem pasowanie na czytelnika.
Do grona „czytaj¹cych” do³¹czy³y dzieci z chojnowskich przedszkoli.
Odbywaj¹ca siê z du¿ym rozmachem impreza by³a na pewno dla maluchów nie lada prze¿yciem. Dumnie brzmi¹cy tytu³ czytelnika nadawa³y im
bowiem wró¿ki. Spotkanie ubarwi³y wystêpy przedszkolaków oraz
spektakl przygotowany przez uczniów Szko³y Podstawowej nr. 4.

Oby mi³oœæ do ksi¹¿ek zosta³a w ich sercach na d³ugie lata! W koñcu,
jak pisa³ Wies³aw Malinowski: „ksi¹¿ki to tak¿e œwiat, i to œwiat,
który cz³owiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi”. Warto wiêc,
szczególnie w trudnych momentach ¿ycia, mieæ mo¿liwoœæ przeniesienia siê do swojego w³asnego, innego i lepszego œwiata.
Pozostaje wiêc tylko ponownie krzykn¹æ: Chojnowianie - do czytania!!!
£.D
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Wystawa wspó³czesnego tkactwa ze zbiorów Muzeum Tkactwa Dolnoœl¹skiego w Kamiennej Górze
Cyklicznie, co dwa lata, chojnowskie muzeum
przy okazji Dni Chojnowa i organizowanego
przez miasto Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego wystawia tkaninê artystyczn¹.
Tym razem zwróciliœmy siê do Muzeum Tkactwa
Dolnoœl¹skiego w Kamiennej Górze o wypo¿yczenie wspó³czesnej tkaniny. Kustosz dzia³u
tkactwa, pani Ma³gorzata Ogonowska, wybra³a
na wystawê 25 prac artystów z kraju i zagranicy. Ca³y zbiór wspó³czesnego tkactwa
w Kamiennej Górze liczy 50 obiektów, mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e na wystawie znalaz³a
siê po³owa zbiorów kamiennogórskich. Choæ
muzeum w Kamiennej Górze ju¿ od pocz¹tków lat 50tych specjalizuje siê w tkactwie, to
dopiero od roku 1977 gromadzi wspó³czesn¹
tkaninê. Nie jest to zbyt okaza³a kolekcja,
stanowi jednak doœæ reprezentatywny zbiór
polskiej tkaniny unikatowej. Czêœæ prezentowanych na wystawie prac, to dzie³a powsta³e
na plenerach organizowanych przez kowarsk¹

wytwórniê dywanów, zakupione przez muzeum
w Kamiennej Górze do zbiorów. Oprócz
dzie³ polskich artystów s¹ poœród nich prace
twórców zagranicznych: prof. ASP we Lwowie Marty Tokar, absolwentki tej samej
uczelni, Sofii Burak, oraz dwojga niemieckich
artystów: Gertrudy Seidel i prof. Hansa
Herpicha. Na wystawie pokazujemy dzie³a
twórców z najwa¿niejszych oœrodków tkactwa:
£odzi, Krakowa, Wroc³awia , Warszawy.
Wœród nich s¹ prace nestora polskiego tkactwa,
nie¿yj¹cego ju¿, prof. Ryszarda Kwietnia,
wyk³adowcy krakowskiej ASP, prof. Ewy
Poradowskiej-Werszler z Wroc³awia, której
wk³ad w rozwój wspó³czesnego tkactwa na
Œl¹sku trudno przeceniæ. Profesor bierze
czynny udzia³ w plenerach kowarskich i sympozjach poœwiêconych tkactwu. Nie tylko
praktycznie, ale te¿ teoretycznie zajmuje siê
t¹ dziedzin¹ twórczoœci, która dopiero
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w II po³owie lat 50tych ubieg³ego stulecia, na
dobre osi¹gnê³a status sztuki. Na wystawie
mo¿na zaobserwowaæ rozmaite postawy
twórcze, te bli¿sze klasycznemu pojmowaniu
tego, co zwykliœmy rozumieæ przez s³owo tkanina i bardziej awangardowe spojrzenie na
tê dziedzinê twórczoœci. Najlepsz¹ egzemplifikacj¹ ró¿norodnoœci tendencji i poszukiwañ
artystycznych mo¿e byæ porównanie niekonwencjonalnej pracy Agnieszki Kopeæ z Wroc³awia, zatytu³owanej Szpula Modiliagniego
z klasycznym dzie³em, jakim jest gobelin
Sofii Burak. Wystawa umo¿liwia tak¿e zapoznania siê z ró¿nymi technikami tkackimi,
poczynaj¹c od tych klasycznych jak: gobelin,
sumak, kilim, a¿ po techniki okreœlane mianem w³asnych, które s¹ najczêœciej kombinacj¹ ró¿nych splotów. Materia³y wykorzystywane przez twórców tkanin s¹ tak¿e rozmaite: len, we³na, bawe³na, sizal, sznurek,

drewno. Artyœci ekspresjê osi¹gaj¹ przez zaskakuj¹ce, zestawienia barwne, kolorystykê,
fakturê, stosowanie a¿urów, rozmaitych
splotów, czy wreszcie formê tkanin. Dzie³em
bliskim sztuce op-artu jest praca prof. Hansa
Herpicha, ekspresyjny nurt dostrzec mo¿na
w dziele wspomnianego ju¿ prof. Kwietnia,
natomiast klasyczny nurt reprezentuje Sofia
Tokar, i parê innych tkaczek. Warto przyjrzeæ
siê pracy Jesienna Marii Chojnackiej z Warszawy, mistrzyni splotów diagonalnych, bardzo
ciekawej kompozycji Izabeli Marcjan pod
tytu³em - Studium, Barbary NachajskiejBro¿ek Kamienne miasto albo biologicznej
i nieco metaforycznej pracy Barbary Czerniejewskiej zatytu³owanej - To by³o w maju
1945. Myœlê, ¿e wystawa bêdzie nie tylko
interesuj¹ca dla osób zajmuj¹cych siê tkactwem, dla których mo¿e byæ przedmiotem
bardziej dog³êbnych analiz formalnych
i warsztatowych, ale te¿ dla tych, którzy interesuj¹ siê sztuk¹. Wystawa potrwa do po³owy
sierpnia i mo¿na j¹ zwiedzaæ oprócz poniedzia³ków i wtorków od 8 do 16, a w soboty
i niedziele od 11 do 16.
J.J.
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Spe³niona i szczêœliwa
Od ósmego roku ¿ycia trenowa³a
wolty¿erkê, potem zajmowa³a
siê aerobikiem, dziœ ka¿d¹ woln¹
chwilê poœwiêca innym zara¿aj¹c
pasj¹ do aktywnego ¿ycia.
Marzena Anton - nauczycielka wychowania
fizycznego znana jest i lubiana przez setki
m³odych chojnowian. Jej fachowoœæ docenia
tak¿e gros doros³ych mieszkañców.
Od kilkunastu lat p. Marzena prowadzi
w Chojnowie zajêcia z aerobiku - trzy razy
w tygodniu spotyka siê z mieszkankami, które
w trosce o sylwetkê, przez godzinê wpatrzone
s¹ w instruktorkê.
- Lubiê te zajêcia - mówi M. Anton. - Kiedy
rozpoczê³am studia, zakoñczy³am przygodê
z koñmi i zainteresowa³am siê aerobikiem.
Zrobi³am kurs, sama zaczê³am æwiczyæ. Dziœ
swoj¹ wiedz¹ dzielê siê z innymi. To dla mnie
równie relaksuj¹ce jak dla uczestników.
Zdecydowanie wiêcej wysi³ku wymagaj¹
treningi z grup¹ taneczn¹.
- Wielogodzinne æwiczenia, powtarzanie kroków,
pomys³ na kostiumy i, co najtrudniejsze,
uk³adanie choreografii, wyczerpuj¹ fizycznie
i psychicznie, ale to jest w³aœnie wyzwanie,
które sprawia mi najwiêcej satysfakcji.
W tym roku prowadzony przez p. Marzenê
zespó³ taneczny Brooklyn z Gimnazjum nr 2
obchodziæ bêdzie swoje dziesiêciolecie. Przez
ten okres powsta³o kilkadziesi¹t uk³adów
tanecznych, oklaskiwanych i nagradzanych
na licznych przegl¹dach. Od kilku lat m³oda
instruktorka zajmuje siê tak¿e kilkuletnimi
tancerkami - „Ma³y Brooklyn”, to dzieci w wieku
od 5 lat, które trenuj¹ z ogromnym zaanga¿owaniem.
Jakby tego by³o ma³o p. Marzena utworzy³a
kolejny taneczny team. „Bronx” dzia³a przy
Powiatowym Zespole Szkó³ i skupia najstarsze
tancerki.
W miêdzyczasie (sk¹d w zasadzie wzi¹³ siê
jeszcze „miêdzyczas”) p. Marzena, ka¿dego
roku przygotowuje trzy m³odzie¿owe grupy
na Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Aerobiku
Rekreacyjnym.
Zajêcia z doros³ymi, Brooklyn du¿y, Brooklyn
ma³y, Bronx, zespo³y aerobiku turniejowego,
do tego wyjazdy na obozy, warsztaty, przegl¹dy… - doba za krótka, tydzieñ za ma³y.
Gdzie czas dla rodziny?
- Rzeczywiœcie, to jest cena za realizowanie
w³asnych marzeñ. Ani m¹¿, ani syn nie podzielaj¹ mojej pasji, ale wspieraj¹, ciesz¹ z sukcesów. Wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e szczêœliwa
i spe³niona mama, to radoœæ dla ca³ej rodziny.
Szczêœcie i spe³nienie przynosi praca z podobnymi p. Marzenie. Za tym id¹ liczne
sukcesy. D³ugo mo¿na by wymieniaæ zdobyte
tytu³y i nagrody. Ostatnie M. Anton ze swoimi
tancerzami przywioz³a z Poznania. Tam te¿,
po raz pierwszy, otrzyma³a indywidualn¹
nagrodê za choreografie.
- Na turniejach tanecznych nie zdarza siê,
aby wyró¿niano opiekunów grup. Oceniane
s¹ zespo³y. Czêsto tworz¹ je wyselekcjonowani
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m³odzi tancerze skupieni w szko³ach tañca,
prowadzonych przez profesjonalistów. Nasze
zespo³y zasilaj¹ g³ównie chêtni uczniowie,
czy jak w przypadku m³odszych, przedszkolaki. Nigdy jednak nie mamy siê czego wstydziæ,
a kolejne puchary potwierdzaj¹, ¿e nie tylko
talent, ale i ciê¿ka, systematyczna praca
prowadz¹ do sukcesu.
Trudno siê z tym nie zgodziæ. Zespo³y p. Anton
nie wracaj¹ z przegl¹dów bez nagród. Nasza
gazeta wielokrotnie pisa³a o laurach zdobywanych przez chojnowian i pewnie wiele
razy jeszcze pisaæ bêdzie.
- Nie chodzi tu wy³¹cznie o tytu³y. To z pewnoœci¹ wa¿ne i mobilizuj¹ce, ale bardziej istotnym jest fakt, ¿e m³odzie¿ nabiera wiêkszej
pewnoœci siebie, ¿e siê rozwija, twórczo wype³nia
wolny czas i œwietnie siê bawi. A ja razem z nimi.
W Chojnowie mamy wielu pasjonatów, bezinteresownie w³¹czaj¹cych siê w ¿ycie lokalnej
spo³ecznoœci. To dziêki w³aœnie takim ludziom
baza kulturalno-sportowa w grodzie nad Skor¹
jest tak zasobna i aktywna. Ich entuzjazm ma
prze³o¿enie na postawê wielu m³odych ludzi,
na s³awê samego Chojnowa i satysfakcjê
dziesi¹tek mieszkañców.
eg
************
22 maja w Poznaniu, odby³a siê jedna z najwiêkszych imprez tanecznych w Polsce
Dancemania 2010. W tegorocznej edycji
wziê³o udzia³ 1000 tancerzy z ca³ej Polski
m.in.: Warszawa, Bia³ystok, Toruñ, Zielona
Góra, Szczecin, Bydgoszcz, Gniezno, Bytom,

Poznañ i Chojnów! Nasze miasto reprezentowa³
Ma³y Brooklyn i Brooklyn z Gimnazjum nr 2
oraz Bronx z Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Konkurencja by³a bardzo du¿a, mimo to, nasi
m³odzi chojnowianie przywieŸli z tej imprezy
a¿ 5 pucharów!
Jury w sk³adzie: Artur Cieciórski (zwyciêzca
polskiej edycji You Can Dance), Krystyna
Fr¹ckowiak (pedagog poznañskiej Szko³y
Baletowej) oraz Edyta Fiuk (uczestniczka programu You Can Dance) przyzna³o chojnowskim zespo³om:
Ma³y Brooklyn (Easy Step - zespo³y pocz¹tkuj¹ce) zdoby³ I m-ce i Z³otego Maniaka
w kategorii - hip hop do 11 lat oraz III m-ce
i Br¹zowego Maniaka w kategorii - inna forma
tañca do 11 lat.
Brooklyn (zespo³y zaawansowane) okaza³
siê bezkonkurencyjny w kategorii disco
Freestyle 12-15 lat - zdobywaj¹c I m-ce
i Z³ote Skrzyd³a Festiwalu.
Bronx ( zespo³y zaawansowane) wywalczy³
III m-ce i Br¹zowe Skrzyd³a w kategorii
Street Dance pow. 15 lat oraz II m-ce - Srebrne
Skrzyd³a i nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci
500 z³ w kategorii Folk Dance.
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“Nie taki paj¹k straszny... - podsumowanie”
W poniedzia³ek 7 czerwca w MOKSiR-rze
odby³o siê podsumowanie akcji “Nie taki paj¹k
straszny - czyli objazdowa konferencja naukowa”.
Na finale projektu goœcili miêdzy innymi: wójt
gminy Chojnów B. Jasiñska, inspektor
ds. Oœwiaty, kultury i zdrowia M. Kamiñska,
przedstawiciele Rady Miasta Chojnowa, dyrektor
Gimnazjum nr. 1 E. Fa³at, przedstawiciele
Rady i Zarz¹du Fundacji “Smak sukcesu”,
a tak¿e delegacji szkó³ podstawowych wraz
z opiekunami.
Akcja trwa³a od stycznia. Bra³o w niej udzia³
30 uczniów Gimnazjum nr.1 podzielonych na
4 zespo³y - edukacyjny, promocyjny, medialny
oraz redakcyjny. W sumie ich wiedza i umiejêtnoœci zaprezentowane zosta³y w 11 gimnazjach
oraz szko³ach podstawowych z Chojnowa
i okolic. W czasie trwania przedsiêwziêcia
uczestnicy mieli tak¿e okazjê m.in. odwiedziæ
wroc³awskie ZOO oraz wzi¹æ udzia³ w warsztatach informatycznych.
Podczas szkolnych przedstawieñ odbywa³y
siê konkursy wiedzy o paj¹kach. Zdobywcy
3 pierwszych miejsc reprezentowali swoj¹
placówkê w turnieju fina³owym, który odby³

siê podczas poniedzia³kowego podsumowania.
Do walki o ostateczne zwyciêstwo, rozgrywanej
systemem znanym z teleturnieju “1 z 10”,
stanêli liderzy ze Szko³y Podstawowej
w Budziwojowie, Szko³y Podstawowej nr. 3
oraz Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
Ostatecznie zwyciêstwo przypad³o Szkole
Podstawowej z Budziwojowa. Wszyscy
uczestnicy fina³owej rozgrywki uhonorowani
zostali pami¹tkowymi nagrodami, które
wrêczy³a im pani Magdalena Czapska, prezes
fundacji “Smak sukcesu”.
W programie podsumowania, oprócz fina³u
konkursu wiedzy, znalaz³o siê tak¿e m.in. przypomnienie informacji o paj¹kach, zasadach
ich hodowli, tworzeniu i zastosowaniu pajêczyn
czy wreszcie o arachnofobii. Zaprezentowano
równie¿ film przedstawiaj¹cy najzabawniejsze
momenty realizacji ca³ego projektu oraz przedstawienie “ S¹d nad paj¹kiem”. Wszystkie
szko³y bior¹ce udzia³ w akcji zosta³y obdarowane
patyczakami, którymi, dziêki zdobytej wiedzy,
bêd¹ na pewno potrafi³y siê odpowiednio
zaopiekowaæ. Na koniec ka¿dy goœæ móg³
obejrzeæ prezentowane przez uczniów ptaszniki

i skorpiony, przy okazji wzmacniaj¹c si³y
wczeœniej przygotowanym poczêstunkiem.
“Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymœ bardzo, ale to bardzo
cennym”, pisa³ Stephen King. Tym bardziej
doceniana powinna byæ chêæ dzielenia siê t¹
pasj¹ z innymi.Dlatego podziwiamy uczestników akcji za to, ¿e znaleŸli czas i si³ê aby
spróbowaæ zaraziæ “paj¹kowym bakcylem”
innych. Takie pozytywne zachowania powinny
byæ zauwa¿ane i nag³aœniane. Gratulujemy!
£.D
Dziêkujemy wszystkim osobom, które wspiera³y
nas podczas realizacji projektu: w³adzom
samorz¹du lokalnego, dyrektorom szkó³ podstawowych, nauczycielom, uczniom, a przede
wszystkim opiekunom: B. Zawadzkiej, J. Paszkowskiej-Rakus, D. Wo³oszynowi i M. Inglot.
Dziêkujemy równie¿ Fundacji ,,Smak
Sukcesu” (g³ównemu inicjatorowi przedsiêwziêcia ) za umo¿liwienie nam udzia³u w tak
ciekawej akcji oraz zorganizowanie wycieczki
do Karpacza. By³o naprawdê œwietnie!
uczestnicy
Projekt zosta³ sfinansowany ze œrodków
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci,
( w ramach programu ,,Równaæ Szanse”),
administrowanej przez Polsk¹ Fundacjê
Dzieci i M³odzie¿y.

“Z ksi¹¿k¹ na walizkach”
28 maja bie¿¹cego roku z inicjatywy dyrektora Biblioteki
Publicznej w Krzywej Ch, Berezowskiej i K. Brejan, K. Dominiak, E Wo³oszyn z biblioteki
szkolnej przy Gimnazjum nr 1
odby³o siê spotkanie autorskie
z pisark¹ ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y - Katarzyn¹ Majger.
Spotkanie to czêœæ akcji “Z ksi¹¿k¹ na walizkach” maj¹cej na
celu upowszechnienie literatury
dla m³odego czytelnika. Dziesiêciu twórców przemierza³o trasy
Dolnego Œl¹ska, by dotrzeæ do
swoich odbiorców. Do nas trafi³a
m³oda pisarka z Krakowa. Chwyci³a za pióro i bez owijania w bawe³nê, bez omijania trudnych
tematów, ciep³o i sympatycznie,
z pazurem wytrawnego obserwatora zape³nia karty swoich
ksi¹¿ek. Powieœci przez ni¹ pisane
prezentuj¹ wysoki poziom literacki i edytorski. Sama autorka to
sympatyczna m³oda osoba, chêtnie odpowiadaj¹ca na pytania m³odzie¿y, koresponduj¹ca z ni¹ na
stronie internetowej. Pani Kata-

rzyna przybli¿y³a nam postaæ
wspó³czesnego twórcy, œci¹gnê³a
go z piedesta³u. Z niegasn¹cym
uœmiechem na twarzy opowiada³a
o swoich zmaganiach twórczych,
o inspiracjach i p³yn¹cej z pisarstwa satysfakcji. Wizyta autorki
przebiega³a w mi³ej i sympatycznej atmosferze. Uczestnicy mogli
otrzymaæ autograf pisarki i zakupiæ jej ksi¹¿ki. Mamy nadziejê,
¿e kolejna edycja akcji “ Z ksi¹¿k¹
na walizkach” tak¿e nas nie
ominie.
E. Wo³oszyn
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Powiatowa Olimpiada Jêzyka Niemieckiego
W Szkole Podstawowej nr 3 odby³a
siê Powiatowa Olimpiada Jêzyka
Niemieckiego „Keine Panik! Deutsch
kann man lernen!”. W dru¿ynowym turnieju miast wziêli udzia³
uczniowie klas 4-6 z SP w Z³otoryi,
z SP nr 9 w Legnicy, z SP nr 7
w Lubinie, z SP nr 4 i SP nr 3
w Chojnowie. Regu³y konkursu
zosta³y zapo¿yczone z popularnych teleturniejów telewizyjnych
jak Milionerzy czy Awantura
o kasê. Celem konkursu by³o nie
tylko sprawdzenie wiedzy uczestników, ale równie¿ pokazanie, i¿ nauk¹

oraz nauczaniem jêzyka obcego
mo¿na siê œwietnie bawiæ. Goœciem honorowym Olimpiady by³a
Pani Katherina Ertl, austriacka lektorka Uniwersytetu Wroc³awskiego
i Biblioteki Austriackiej. Pani Katherina przygotowa³a ciekawe zajêcia dla uczniów oraz zwiedzi³a szko³ê.
Szkolna grupa teatralna „Aja” przygotowa³a niemieckojêzyczne przedstawienie dla naszych goœci, którzy
byli zachwyceni wystêpem i wysokim poziomem jêzyka niemieckiego. Olimpiadê przygotowa³a
i przeprowadzi³a p. Justyna Piróg.
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Dyrektorski „szczyt” Sukces SP nr 4 - Ogólnopolski Konkurs „Rozczytana szko³a”
W dniach 7-8 czerwca mia³em przyjemnoœæ uczestniczyæ w konferencji dyrektorów z 317 gimnazjów
z terenu Polski, które bior¹ udzia³ w projekcie
Akademia Uczniowska. Spotkanie rozpoczê³o siê od
powitania w sali balowej Zamku Królewskiego
w Warszawie i poœwiêcone by³o pierwszemu podsumowaniu kilkumiesiêcznych efektów pracy Akademii.
Projekt Akademia Uczniowska powsta³ przy wspó³pracy Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœæ i ma na celu podniesienie, jakoœci
nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
poprzez metody eksperymentalne i projektowe. Projekt
koñczy siê w roku 2014 i bior¹ce w nim udzia³ szko³y
otrzymaj¹ dofinansowanie na dzia³alnoœæ edukacyjn¹
w zakresie takim jak:
- nowoczesny sprzêt (najpierw do pracowni biologicznej)
- wycieczki poznawcze dla uczniów
- dodatkowe godziny zajêæ na naukê metod¹ eksperymentu.
W konferencji wziêli udzia³: dyrektor CEO Jacek
Strzemieczny, minister Lilla Jaroñ Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz przedstawiciel Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci Rados³aw Jasiñski. Przedmówcy

podsumowali pierwszy etap dzia³alnoœci Akademii
wskazuj¹c, jako najistotniejsz¹ korzyœæ mo¿liwoœæ
wymiany doœwiadczeñ miêdzy nauczycielami przy
wykorzystaniu platformy internetowej. Pani minister
Lilla Jaroñ dodatkowo wypowiedzia³a siê na temat funkcjonowania gimnazjów podkreœlaj¹c du¿¹ poprawê
wyników badañ w zakresie czytania ze zrozumieniem. Gimnazjum wci¹¿ jest jeszcze szko³¹ “w drodze”
wymagaj¹c¹ sta³ej pracy i ci¹g³ej ewolucji, aby wypracowaæ najbardziej efektywny model. Du¿o mówiono
równie¿ na temat wdro¿enia m³odzie¿y do dzia³ania
zespo³owego, efektywnej pracy w grupie przy realizacji
projektu, którym w nied³ugiej przysz³oœci ma siê
koñczyæ gimnazjum. Podkreœlona zosta³a równie¿
rola “oceniania kszta³tuj¹cego”, jako bardzo istotnego
elementu w procesie dydaktycznym. Cieszymy siê,
¿e by³o nam dane zakwalifikowaæ siê do udzia³u
w projekcie, gdy¿ niew¹tpliwie zapewni to wiêksz¹
ró¿norodnoœæ oddzia³ywañ edukacyjnych a mówi¹c
prostszym jêzykiem uczyni zdobywanie wiedzy
z przedmiotów “œcis³ych” znacznie przyjemniejszym.
Andrzej Urban
Dyrektor Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie

Podziêkowania
Serdecznie dziêkujemy wszystkim darczyñcom
zaanga¿owanym w zbiórkê darów dla powodzian,
które zostan¹ przekazane mieszkañcom Wilkowa
na LubelszczyŸnie. Szczególne podziêkowania
kierujemy w stronê Powiatowego Zespo³u Szkó³
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie
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Projekt przeczytamwszystkich.pl adresowany
by³ dla WSZYSTKICH, bez wzglêdu na
wiek, p³eæ zainteresowania... Ide¹ tego konkursu by³o zachêcenie Polaków do zwiêkszania wiedzy, czytania i poszerzania horyzontów. Akcja wspierana by³a dziêki œrodkom
i zaanga¿owaniu Partnerów i Sponsorów.
Konkurs zosta³ og³oszony na stronie internetowej: http://www.przeczytamwszystkich.pl
Program „Rozczytana szko³a” trwa³ od
paŸdziernika 2009 do 31 maja 2010.
Na 47 szkó³ podstawowych bior¹cych
udzia³ w Ogólnopolskim konkursie „Rozczytana Szko³a” - SP nr 4 w Chojnowie
zajê³a III miejsce w Polsce. Na 104 wszystkich rodzajów szkó³ zajêliœmy IV miejsce.
W konkursie bra³o udzia³ 130 uczniów,
którzy zdobywali punkty za odpowiedzi
w konkursach szkolnych i ogólnych oraz
za czytanie artyku³ów z podanych stron
internetowych. Uczniowie mogli za zdobyte
punkty odebraæ nagrody rzeczowe: do³adowania telefonów komórkowych, kubki,
koszulki, czapki, lampki, itp.
Wœród 130 uczniów liderem w zdobywaniu
punktów okaza³ siê uczeñ klasy III c Micha³
Kobylañski zajmuj¹c I miejsce w rankingu,
II miejsce uzyska³a Marta Filipowicz z kl. VI b,
III miejsce Agnieszka Ciekañska z kl. VI a.

IV miejsce Krzysztof Ba³ujew kl. V c
V miejsce Mateusz Maæków kl. VI a
Najbardziej rozczytan¹ klas¹ zosta³a
klasa III c, klasa VI a zajê³a II miejsce. Klasy
te walczy³y do ostatniej minuty trwania
konkursu.
Szko³a bêdzie mog³a odebraæ nagrodê
rzeczow¹ za zdobyte przez wszystkich
uczestników punkty.
Dziêkujê wszystkim uczniom za udzia³
w konkursie i proszê o odbiór swoich nagród
w katalogu nagród po uprzednim zalogowaniu siê na stronie http://www.przeczytamwszystkich.pl
Koordynator
El¿bieta Rusiecka

Bêdzie rewan¿ ?
Jak zapewne jeszcze pañstwo pamiêtacie,
w drugi dzieñ Dni Chojnowa, w Parku
Œródmiejskim, zagra³a z³otoryjska formacja DZL. Zespó³ ten sta¿em m³ody, bo
1,5 roczny, jak ka¿dy ambitny zespó³ rockowy, z³akniony jest koncertów. W czasie
kryzysu o wystêpy dla bli¿ej nieznanych
formacji, jest niezwykle trudno. Dlatego
cieszy nas fakt, i¿ prezentacja z³otoryjskich rockowców, przypad³a chojnowianom do gustu. Sami z³otoryjanie bardzo
mile wspominaj¹ pobyt w Chojnowie. I chc¹
siê zrewan¿owaæ - zaprosiæ na wspólny

wystêp, jeden z naszych zespo³ów. ¯eby
jednak zachowaæ pewne standardy uczciwoœci, postanowiono z³otoryjanom podarowaæ okolicznoœciow¹ p³ytê DVD. Zawiera
ona koncerty trzech naszych kapel: Marioli
Malik z Prologiem, Reputacji i Faktu.
Wybór nale¿y wiêc do naszych s¹siadów
zza miedzy. Jak wieœæ gminna niesie,
wkrótce w okolicach Z³otoryi ma siê odbyæ
Ogólnopolski Zjazd Harleyowców. Na t¹
imprezê zosta³ ju¿ zaproszony DZL i ktoœ
z Chojnowa.
pm
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Bryd¿ dla par
W ramach Dni Chojnowa, 11 czerwca w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji, odby³ siê turniej bryd¿a sportowego par o Puchar
Burmistrza. Wziê³o w nim udzia³ 10 par z Legnicy, Mi³kowic oraz Chojnowa.
Turniej rozpocz¹³ siê o godz. 18. Krótkim przywitaniem zainaugurowa³ go dyrektor MOKSiRu Stanis³aw Horodecki oraz sêdzia zawodów Grzegorz Czapulak.
Rozgrywki toczy³y siê w mi³ej
atmosferze i dziêki dyscyplinie
wszystkich uczestników zakoñzy³y siê o godz. 21.45.
Najwiêcej punktów - 127 zdoby³a para z Mi³kowic - R¹czkowski
Ryszard i Wodziñski Ryszard. Na drugiej pozycji uplasowa³ siê legnicki duet Poznar Jerzy i Raczyñski Wojciech ze 122 punktami.
Trzeci¹ lokatê z liczb¹ 117 punktów zajêli Grzybel Józef i Grzybel
Boles³aw z Mi³kowic.

Dla pierwszych trzech par przygotowano atrakcyjne puchary oraz
nagrody rzeczowe.
Za organizatora
Henryk Wiszniewski

Byæ jak Kinga Polenz
Ostatnie œwiatowe sukcesy naszych szczypiornistów sprawiaj¹, ¿e wzros³o zainteresowanie t¹ dyscyplin¹ sportu wœród
m³odzie¿y. Do uprawiania pi³ki rêcznej
garn¹ siê tak¿e dziewczêta. Rosn¹ ju¿ talenty. Kto wie czy nie na miarê Kingi
Polenz - reprezentantki kraju.
W Chojnowie mamy naprawdê dobrych
szkoleniowców pi³ki rêcznej.
Klaudia Rak - obecna uczennica Gimnazjum nr 2, swoj¹ formê najpierw budowa³a pod okiem Bronis³awa Konarskiego.
Teraz nabyte umiejêtnoœci zawodniczki
rozwija Andrzej Matuszewski. Skutecznie,
bo Klaudia zaczyna odnosiæ sukcesy.
W 2008 r. chojnowianka bra³a udzia³
w Mistrzostwach Polski Dzieci, jakie mia³y
miejsce w Chorzowie. Tam nasza szkolna
dru¿yna zajê³a 8 miejsce. Tego samego
roku Klaudia Rak dosta³a siê do MKS
Victorii Œwiebodzice. Trenuje pod okiem
Bogdana Stankiewicza. Gra na pozycji
lewej rozgrywaj¹cej. Æwiczy i gra na tyle
skutecznie, ¿e ostatnio przysz³o powo³anie
do Dolnoœl¹skiej Kadry Juniorek M³odszych (DKJM). Jeœli tak dalej pójdzie, to
mo¿emy byæ œwiadkami ogólnopolskiej

M³odoœæ i doœwiadczenie

kariery. Zreszt¹ marzeniem Klaudii jest
gra w barwach Zag³êbia Lubin i w kadrze
narodowej. Jej idolem sportowym jest
Micha³ Jurecki - podstawa kadry szczypiornistów. W DKJM nasza lewa rozgrywaj¹ca jest postrachem bramkarek.
Podczas zgrupowañ kadry, w wolnych
chwilach Klaudia wycisza siê i relaksuje
przy dŸwiêkach p³yty chojnowskiej Reputacji. Nie od dziœ wiadomo, ¿e dobry rock
jest dobry na wszystko.
Klaudii Rak ¿yczymy samych dobrych
chwil na parkietach krajowej pi³ki rêcznej.
P.M.

Powia³o optymizmem
W cieniu Mundialu dobieg³y koñca rozgrywki pi³karskie w ni¿szych klasach.
Dru¿yna Chojnowianki pokaza³a siê
ostatnio z dobrej strony - zaczê³a wygrywaæ mecze. Wynik ostatniego spotkania
móg³by byæ inny, gdyby nie czerwona
kartka dla naszego bramkarza, co os³abi³o
szeregi Chojnowianki. Na pewno nasi

czwartoligowcy zdobyli w tym sezonie
cenne doœwiadczenia. Wnioski wyci¹gniête
teraz, przydadz¹ siê w najbli¿szej przysz³oœci.
Nasza druga dru¿yna w lidze A klasowej,
odnios³a jak¿e cenne zwyciêstwo. W meczu
wyjazdowym pokona³a Polder-A Damianowo 3:1. Gratulujemy wygranej.
pm

Wyniki ostatnich trzech kolejek spotkañ pierwszej dru¿yny:
* KS Chojnowianka Chojnów - Puma Pietrzykowice
* Konfeks Legnica - KS Chojnowianka Chojnów
* KS Chojnowianka Chojnów – GKS Kobierzyce
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Aktualnoœci szachowe

2:1
1:2
1:5

Turniej szachowy Miedziany Skoczek rozegrano
20 czerwca w Lubinie, w klubie Baribal. Do rozgrywek przyst¹pi³o 38 zawodników, w tym 3 zawodników chojnowskiej sekcji. Czas gry 10 min. dla
zawodnika (system szwajcarski), dystans 10 rund.
Czo³owe 3 miejsca zajêli m³odzi zawodnicy, ogólni
faworyci tego turnieju. Przez 8 rund prowadzi³
Goluch Piotr, junior z Turowa Bogatynia. W 9 rundzie
dosz³o do spotkania Pud³o Jerzy - Goluch Piotr.
Nasz zawodnik gra³ bia³ymi, prowadz¹c ofensywny styl
gry i zdobywaj¹c przewagê pozycyjn¹, a nastêpnie
materialn¹, ale czas na zegarze bieg³ nieub³aganie.
Ostatecznie partia zakoñczy³a siê remisem. Strata
0,5 pkt rywala, ostatecznie odebra³a mu zwyciêstwo
w ogólnej klasyfikacji turnieju.

***
Koñcowe wyniki turnieju
Sabuk Piotr
Goluch Piotr
Hajnrych Jakub
Sitek Andrzej
Czerniawski Marek
Knos Adam
Motyl Piotr
WoŸniak Bartosz
Rymarz Zenon
Pud³o Jerzy

9,0 pkt MiedŸ Legnica
8,5 pkt Turów Bogatynia jun.
7,5 pkt MDK DANY Chojnów
7,0 pkt Wejherowo
6,5 pkt Legnica
6,5 pkt Lubin
6,5 pkt Polkowice
6,0 pkt Wroc³aw jun.
6,0 pkt Lubin
6,0 pkt MDK DANY Chojnów

Pozosta³e miejsca naszych zawodników:
Krawiec Stanis³aw 5,0 pkt
Kryszczuk £ukasz 5,0 pkt

* Uwaga! *
Sekcja szachowa zaprasza
na zajêcia szachowe
w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek o godz. 17.00.
Dom Chemika - Rynek.
J.P
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom wybudowany w 2007 r.
w Chojnowie, do zamieszkania. Ogrodzony,
zagospodarowany teren. 4 sypialnie, 2 ³azienki,
salon, kuchnia + kuchnia letnia, wszystkie
media. Wiadomoœæ: tel. 601-585-894.
Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie w nowym
budownictwie o pow. 75 m2 z now¹ zabudow¹
kuchenn¹ i wymienionymi oknami.
Wiadomoœæ: tel. 502-492-202.
Mieszkanie 2.pokojowe, o pow. 49 m2, IIp.,
w³asnoœciowe, spó³dzielcze, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-717-254.

piwnica, kuchnia, ³azienka, wc, ca³e mieszkanie
po remoncie, nowa stolarka okienna, nowe panele
pod³ogowe, p³ytki w ³azience, wc, przedpokoju,
kuchni. Wiadomoœæ: tel. 76 818-88-69.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze, 3 pokoje, pow. 63 m2, ul. Sikorskiego.
Wiadomoœæ: tel. 784-273-870.
Sprzedam nowe mieszkanie w centrum,
ogrzewanie indywidualne, bezczynszowe.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie w Rynku, IIp., pow. 55,30 m 2
+ piwnica 5,1 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
piece kaflowe. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

m2

Pilnie sprzedam mieszkanie o pow. 49
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku +gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna
(ok. 3 ar), niskie op³aty sta³e, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie, ul. £okietka, o pow. 64,5 m2, 3 pokoje,
kuchnia, wc osobno, balkon, piwnica o pow. 4,2 m2,
Ip., œrodkowe, s³oneczne.
Wiadomoœæ: tel. grzecznoœciowy 76 818-70-10
w godz. 20-21.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
64 m2, wc, co gazowe, 2 pokoje, kuchnia, IIIp.,
cena 140.000 z³ do uzgodnienia (mo¿liwoœæ
du¿ego upustu). Wiadomoœæ: tel. 507-053-214.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, pierwsze
piêtro, stare budownictwo, atrakcyjna dzielnica,
pow. 57 m2. Wiadomoœæ: tel. 605-376-171.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
53 m2 + 4 m2 piwnica, mieszkanie na parterze
przy ul. Maczka, funkcjonalny i wygodny uk³ad
pomieszczeñ, du¿y pokój z balkonem, ma³y
pokój, kuchnia, przedpokój, ³azienka, toaleta,
po remoncie - nowe okna i drzwi wewnêtrzne.
Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe w Chocianowie, s³oneczne, IVp., balkon, blisko centrum,
cena 135.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 696-903-554.
Sprzedam tanio mieszkanie o pow. 52 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
po remoncie, nowe okna, tynki strukturalne, sufity
podwieszane, do mieszkania przynale¿y piwnica
oraz strych, cena 79.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie o pow. 48 m2 w Chojnowie,
ul. Rynek. Wiadomoœæ: tel. 606-178-636 po
godz. 19.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 pokoje,
pow. 58,6 m 2 , parter, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-64-68 lub 782-488-294.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie, ul. Maczka, nowe budownictwo, IIp.,
3 pokoje z balkonem, pow. 64,30 m2 + 4,70m2
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Kupiê mieszkanie 2.pokojowe w Chojnowie,
na parterze, preferowane nowe budownictwo
w okolicy centrum. Wiadomoœæ: tel. 696-903-554.
Mam do wynajêcia mieszkanie 2.pokojowe
w Chojnowie na osiedlu.
Wiadomoœæ: tel. 608-352-160.
Wynajmê mieszkanie w Legnicy - centrum
z basenem, solarium, saun¹, si³owni¹.
Wiadomoœæ: tel. 667-354-282.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy o pow.
80 m2 w Chojnowie przy ul. Koœciuszki 28D,
ogrzewanie gazowe, wc, biuro, 2 pomieszczenia
handlowo-us³ugowe. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy, Ip.,
pow. 350 m2, do remontu w Chojnowie przy
ul. Koœciuszki 28D. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Mam do wynajêcia lokale u¿ytkowe w centrum
miasta o pow. od 200 do 340 m2. Cena 3,00 z³/m2,
sprzedam ca³y obiekt o pow. 2800 m 2 za
900.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.
Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2 do 3600 m2,
czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.
Wynajmê pomieszczenia pod hurtowniê lub
sk³ad budowlany o pow. 200 m 2 + posesja,
osobny wjazd. Wiadomoœæ: tel. 880-051-004.
Lokal do wynajêcia, 29 m2, Chojnów - centrum,
od 1 wrzeœnia. Wiadomoœæ: tel. 76 818-64-68
lub 782-488-294.
Wydzier¿awiê lokal u¿ytkowy w Chojnowie
przy ul. K. Wielkiego (naprzeciw laboratorium),
o pow. 40 m2, na dzia³alnoœæ us³ugow¹ b¹dŸ
handlow¹. Wiadomoœæ: tel. 661-257-991.

Praca
Praca doradcy w firmie finansowej.
Wiadomoœæ: tel. 503-197-805.
Praca na sta³e oraz na sezon. Wiadomoœæ:
tel. 794-185-572.

Absolwentów od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 76 752-11-67.
Zatrudniê mê¿czyzn - 20 z³/h. Wiadomoœæ:
tel. 794-185-572.
Zatrudniê mê¿czyzn z kat. B. Wiadomoœæ:
tel.76 752-11-74.

Auto-moto
Sprzedam samochód osobowy marki Ford
Scorpio Sedan, benzyna, rok prod. 1995, przebieg 112 tys. km, szyberdach, super okazja!
Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-59 lub 509-423-851.

Us³ugi
Warsztat stolarski przy ul. Koœciuszki 28D
oferuje us³ugi w zakresie ciêcia p³yt, blatów,
wykonania szaf wnêkowych, rega³ów, pó³ek, itp.
Zapraszamy. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie, atrakcyjna,
wakacyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Jerzmanowicach o pow. 0,5 hektara, na dzia³ce
jest pr¹d i woda, dzia³ka po³o¿ona pod lasem,
mo¿liwoœæ podzia³u, cena 35 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej ko³o
koœcio³a. Wiadomoœæ: tel. 76 819-60-02.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie,
ul. Zielona 4, 1000 m2 przy ulicy (obok tartaku).
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzedam dzia³ki budowlane 12.arowe
w Konradówce, dojazd od szosy ChojnówGo³aczów. Wiadomoœæ: tel. 606-343-973 lub
500-094-028.
Dzia³ka budowlana przy ul. Bielawskiej
w Chojnowie (w pobli¿u stawu), przeznaczona
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
pow. 9,6 ar. Wiadomoœæ: tel. 604-152-947.

Inne
Tanio sprzedam meble m³odzie¿owe koloru
jasny d¹b, w zestawie 3 rega³y + szafa ubraniowa.
Stan bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 793-680-145
lub 792-242-114.
Studio Meblowe Ina Koœciuszki 28D w Chojnowie oferuje najlepsze i najtañsze kuchnie pod
wymiar oraz szafy wnêkowe. Pomiar, wycena,
projekt - gratis. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzeda¿ mleka koziego, ka¿da iloœæ, Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 880-051-004.
Posiadam do wynajêcia trampolinê 3m z siatk¹
ochronn¹ 1,5 m na urodziny, imieniny dziecka
(lub inne okazje), przewóz na terenie Chojnowa
i okolic, roz³o¿enie, z³o¿enie i obs³uga.
Wiadomoœæ: tel. 693-921-258.
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Oœrodek Szkolenia Kierowców

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998; 76 8567471
Policja –
997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Informacja PKP –
(42) 19 436
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
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„BOSMAN”
Zdzis³aw Karpiak
Szko³a nauki
jazdy zaprasza
na prawo jazdy
kat. „B”.
Szkolenie – Toyota Yaris
6-5 biegowa.
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6
(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem
601-798-771.

Kupiê
kawalerkê
w Chojnowie
tel. 609 621 555

Ceny promocyjne!

Tartak w Zamienicach
– Henryk Szapowa³
oferuje:
* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta

Kontakt telefoniczny:

0660-418-596
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