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Jubileuszowa wizyta
Dieter Schroeder - Honorowy Obywatel naszego
miasta, od 25 ju¿ lat organizuje w Niemczech
wyjazdy do Chojnowa dla by³ych mieszkañców
grodu nad Skor¹. 23 maja ponad 20.osobowa
grupa, po wielogodzinnej podró¿y dotar³a do
Polski. Goœci oficjalnie przywita³ burmistrz
Jan Serkies zachêcaj¹c jednoczeœnie do zwie-
dzania miasta. Niemiecka grupa zaintereso-
wana renowacj¹ Domu Schrama, z wdziêcznoœ-
ci¹ przyjê³a zaproszenie w³adz do obejrzenia

wyremontowanego obiektu. Chêtnie te¿ wziê³a
udzia³ w organizowanej dwa dni póŸniej
„Nocy w Muzeum”. Pobyt w naszym kraju
goœcie wykorzystali tak¿e na wycieczkê do
fabryki bombek w Z³otoryi, zwiedzili Wroc³aw,
Œwidnicê i K³odzko. Organizowane wyjazdy
do Chojnowa, to dla by³ych chojnowian sen-
tymentalna podró¿. I mimo i¿ tych mieszkañ-
ców z ka¿dym rokiem jest coraz mniej, chêt-
nie przyje¿d¿aj¹ tu tak¿e cz³onkowie ich
rodzin, poznaj¹c, na ogó³ zmienione ju¿,
miejsca dzieciñstwa ich bliskich.

Wielki po¿ar
30 maja mieszkañców Chojnowa zaniepokoi³y
jad¹ce ulicami miasta, na sygnale, wozy
stra¿ackie. Sytuacja wydawa³a siê powa¿na -
to nie by³ jeden wóz czy dwa - w stronê Bia³ej
przejecha³o ich co najmniej kilkanaœcie.
Szybko roznios³a siê wieœæ, ¿e w Rokitkach
p³onie zak³ad produkcyjny „Alken”. W akcji
gaszenia obiektu bra³y udzia³ a¿ 33 jednostki
stra¿y po¿arnej i oko³o 100 stra¿aków. Sytuacjê
utrudnia³ fakt, ¿e halê produkcyjn¹ wype³nia³y
g³ównie materia³y ³atwopalne - papier i tektura.
Firma zajmowa³a siê produkcj¹ tektury falis-
tej i opakowañ. Akcjê oficjalnie uznano za
zakoñczon¹ dopiero po czterech dniach. Nie-
stety obiekt zupe³nie sp³on¹³. Na szczêœcie
nikt nie ucierpia³. Fizycznie, bo kilkudziesiê-
ciu pracowników Alkenu zapewne zastana-
wia siê teraz, jak poradz¹ sobie bez pracy…

„Trójka” przyjazna i atrakcyjna
dniem i noc¹
1 czerwca o godzinie 19-ej, Szko³a Podsta-
wowa nr 3 w Chojnowie po raz pierwszy 
w swej 50-letniej historii otworzy³a swe pod-
woje uczniom na wieczorne i nocne imprezy.
Tym samym szko³a zapocz¹tkowa³a now¹
tradycjê. Trzydziestu uczniów z klas IV-VI 

w ramach wyró¿nienia mog³o uczestniczyæ 
w programie edukacyjno-wychowawczym
„W œwiecie fantazji”, który w tym roku po-
œwiêcony zosta³ patronce szko³y i nosi³ tytu³
„Noc z Mari¹ Konopnick¹ i krasnoludkami”.
Sale lekcyjne zosta³y przygotowane do reali-
zacji poszczególnych punktów programu:
by³a sala zajêæ literacko-plastycznych, kinowa,
jadalnia, sypialnia, dyskoteka.
Przed godzin¹ 19-t¹ uczniowie po podpisaniu
kontraktu zostali zaproszeni na spotkanie 
z fragmentami baœni „O krasnoludkach 
i sierotce Marysi”, które odczytywali bior¹cy
udzia³ w imprezie nauczyciele. PóŸniej po-
lonistki Ewa Wiêcek i Ma³gorzata Szczepa-
nowska przeprowadzi³y krótki Quiz na temat
znajomoœci treœci szkolnej lektury. Nastêpnie
zajêcia plastyczne przeprowadzi³a wicedyrek-
tor szko³y Gra¿yna Klucznik. Uczniowie mieli
za zadanie wykonaæ w grupach plakat ilus-
truj¹cy przeczytan¹ wczeœniej baœñ.
Potem panie Dorota Sienkiewicz i Izabela
Hibner zaprosi³y uczestników na wzmacniaj¹cy
si³y poczêstunek. Kolejn¹ atrakcj¹ by³o obej-
rzenie filmu nawi¹zuj¹cego do tematu spot-
kania - „O królewnie Œnie¿ce i siedmiu kras-
noludkach” Disneya. Projekcji towarzyszy³y
salwy œmiechu. Rozbawieni uczniowie g³adko
przeszli do kolejnego punktu programu-dys-
koteki. Po wyczerpuj¹cej zabawie rozpoczê³y
siê przygotowania do snu. Kiedy dzieci zos-
ta³y rozlokowane na materacach i znalaz³y siê
w swoich œpiworach, na dobranoc wys³ucha³y
poezji z tomiku „Co s³onko widzia³o”.
Wszystkie momenty spotkania stara³ siê 
uchwyciæ na fotografii dyrektor szko³y pan
Mariusz Szklarz.

Cisza nocna rozpoczê³a siê oko³o godziny 1-ej
w nocy, jednak bóg Snu zapanowa³ dopiero 
o godzinie 4-tej, bo prze¿yte emocje nie poz-
woli³y zmru¿yæ oka. Pobudka o 7-ej by³a dla
niektórych ciê¿kim wyzwaniem, a poranna
gimnastyka prowadzona przez pani¹ Mariê Lis
znêcaniem nad udrêczonym cia³em. Jednak
energii doda³o œniadanie sponsorowane przez
Szkolne Ko³o TPD. Oko³o 9-tej dzieci pe³ne
wra¿eñ wyruszy³y do domu.

W ramach Dni Chojnowa
Wœród wielu imprez towarzysz¹cych
obchodom Dni Chojnowa by³y te¿ sportowe
rozgrywki - m.in. turniej bryd¿owy i zawody
wêdkarskie. 
1 czerwca w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji, krótko po godzinie 17 rozpocz¹³
siê kilkugodzinny turniej par w bryd¿u

sportowym. Wziê³o w nim udzia³ 10 par - 
z Legnicy, Mi³kowic i Chojnowa. Turniej
prowadzi³ sêdzia p. Marek Drecki. 
Klasyfikacja par:
1 miejsce: Grzegorz Czapulak i Boles³aw
Grybel.
2 miejsce: Jerzy Poznar i Roman Siwiec.
3 miejsce: Zbigniew Rogusz i Bronis³aw Tabisz.

***
3 czerwca ju¿ od wczesnych godzin rannych, na
Rybaczówce, odbywa³y siê Zawody Wêd-
karskie. Najlepsi zawodnicy zostali uhono-
rowani na scenie w Parku Œródmiejskim pod-
czas obchodów Dni Chojnowa. Pierwsze miejsce
w zawodach zdoby³ Ireneusz Ekielski z liczb¹
punktów 1760, drugie miejsce przypad³o
£ukaszowi Jordanowi (1560 pkt), na trzeciej
pozycji uplasowa³ siê Ryszard Wiszniewski
(1060 pkt).
Przedstawiono te¿ klasyfikacjê dru¿ynow¹. 
1. Ko³o Skora
2. Chojnów Miasto
3. Ko³o Dolzamet
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Absolwenci  Szko³y przy ul. Wojska Polskiego
- zwanej potocznie 109!!!

W paŸdzierniku 2012 roku  szko³a przy ul. Wojska Polskiego 
bêdzie obchodzi³a swój jubileusz -  50.lecie szko³y. 

W zwi¹zku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do
Absolwentów o pomoc w zbieraniu materia³ów - Ÿróde³ historycznych na temat szko³y.
Jeœli macie Pañstwo zdjêcia, tarcze, informacje na temat pocz¹tków szko³y  lub inne

pami¹tki zwi¹zane z jej histori¹ prosimy o kontakt z bibliotek¹ szkoln¹ lub sekretariatem
przy ul. Wojska Polskiego. Materia³y w bardzo krótkim czasie  zostan¹ Pañstwu  

oddane. Prosimy równie¿ o kontakt nauczycieli ucz¹cych we wczesnym okresie istnienia
Zasadniczej Szko³y Zawodowej, w tym tak¿e instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Komitet Organizacyjny

Dane kontaktowe:
sekretariat szko³y - tel.76-81-96-520, 

e-mail: 109-tka@pzs-chojnow.pl

Przez cztery dni od 7 do 10 czerwca przebiegaæ bêdzie
Miêdzynarodowy Festiwal Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t 
i Ch³opców do lat 13. Dziewiêtnasta edycja Pasowania
na Czytelnika odbêdzie siê w MOKSiR 13 czerwca. 
15 czerwca zapraszamy do domu kultury na imprezê bile-
towan¹ - przedstawienie teatralne “SCENKI Z ZOSZCZE-
NKI”. Nastêpnego dnia (16 czerwiec) pierwsza edycja
Chojnowskiego Festiwalu Chórów M³odzie¿owych.
Kolejny dzieñ (17 czerwiec) wype³ni Turniej Pi³ki No¿nej
o Memoria³ Mariana Rabany. 19 czerwca zapraszamy
na II Festiwal Karaoke dla Osób Niepe³nosprawnych. 
W czerwcu w Muzeum Regionalnym dwie wystawy -
„Anna Wszyndyby³. RzeŸba” - wystawa z okazji Dni
Chojnowa oraz Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego oraz „Delfina Krasicka-Or³owska.
Tkanina Artystyczna” - wystawa z okazji Dni Chojnowa
oraz Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego.

W lipcu MOKSiR i Miejska Biblioteka Publiczna rozpo-
czynaj¹ zajêcia wakacyjne. 
14 lipca w parku przy swoim oœrodku „Parasol” organizuje
festyn, wakacyjny festyn odbêdzie tak¿e 21 lipca w Parku
Piastowskim. Tego samego dnia na Orliku przebiegaæ bêdzie
Turniej siatkówki OPEN. Na prze³omie lipca i sierpnia
Muzeum Regionalne zaprasza na wystawê pn. “Janina
Bo¿ena Aleksy. Polskie Madonny koronowane”, 
a Miejska Biblioteka Publiczna na “Partnerskie wizyty:
Chojnów 2011 i Egelsbach 2012’’ - wystawa dokumen-
tuj¹ca wizyty mieszkañców miast partnerskich.

Kalendarz imprez 
czerwiec-lipiec
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Dni Chojnowa 2012
W sobotê 2 czerwca, w Parku Œródmiejskim
oko³o godz. 15.00 rozpoczê³y siê tegoroczne
obchody Dni Chojnowa. Oficjalnego otwar-
cia dokona³ Burmistrz Miasta.
Mieszkañcy Chojnowa kolejny raz spotkali
siê w miejscu, gdzie przy g³ównej alejce
rozstawione by³y stragany artystów-rzemieœl-
ników z naszego regionu, gdzie wœród zieleni
górowa³ telebim, a w centralnym miejscu
dominowa³a scena. 
Pierwszy dzieñ Dni Chojnowa, tradycyjnie
ju¿ od dziesiêciu lat, przebiega³ pod has³em
Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycz-
nego. Wœród 16 wystawców znaleŸli siê
lokalni rzemieœlnicy i goœcie z zewn¹trz.
Mo¿na by³o zatem obejrzeæ kartki szyde³-
kowe, ozdoby œwi¹teczne i bi¿uteriê (Teresa
Anna Wójcik, Renata Krzywda), pisanki,
malarstwo na szkle (Justyna Koziar), serwetki,
obrazki z haftem wst¹¿eczkowym (Katarzyna
Knapik), bi¿uteriê (El¿bieta Graban), szyde³-
kow¹ bi¿uteriê i breloczki, frywolitkowe ser-
wety (Magda i Marta Kociuba), prace Gildii
Artystów Chojnowa, przetwory, pierniki
(Wanda Kuzyszyn), ceramikê (Aleksandra
Niemczyk), tkactwo (Leokadia Adamowicz),
przetwory, wina, nalewki, soki (Danuta 
i Henryk Bronowiccy), wypieki ekologiczne
(Izabela Putera), rzeŸbê w drewnie (Miros³aw
Czeladka), tkactwo (Jadwiga Jêdrzejczyk 
i TKACZYKI), bicie monet (Zdzis³aw Obal).

Zainteresowani mogli ogl¹daæ cenne dzie³a,
nabyæ je, porozmawiaæ o procesach tworzenia,
a w przypadku tkactwa i garncarstwa tak¿e
praktycznie zapoznaæ siê z rzemios³em. 
W tym czasie, na scenie, od godziny 16 do
póŸnych godzin nocnych, prezentowali siê
inni artyœci - estradowi. Ich wystêpy zainau-
gurowali najm³odsi czyli przedszkolaki 
z Przedszkola Miejskiego nr 1 i 3. Maluchy
wyst¹pi³y w ramach XVI Przegl¹du Piosenki
Przedszkolnej „Bambiniada” (wiêcej o ich

wystêpach na str. 9). Potem by³ spektakl dla
nich i wszystkich innych dzieci. Teatr
„Maska”, który przyjecha³ do nas z Krakowa
da³ przedstawienie pt. „Magiczna Ksiêga”. 

W tym czasie w Muzeum Regionalnym odby-
wa³ siê wernisa¿ dwóch tematycznych wys-
taw zwi¹zanych z Festiwalem Tkactwa 
i Rêkodzie³a Artystycznego. Anna Wszyndyby³ -
RzeŸba i Delfina Krasicka Or³owska - Tkanina
Artystyczna. Otwarcie prezentacji mia³o
uroczysty charakter i zgromadzi³o dziesi¹tki
zainteresowanych osób. Ci, których tam nie
by³o, maj¹ szansê zapoznaæ siê z wystaw¹
jeszcze przez kilka tygodni.

Punktualnie o godzinie 18, na scenie rozpoczê³o
siê wielkie taneczne show. Chojnowskie grupy

taneczne - utalentowane, utytu³owane, dyna-
miczne i barwne - da³y popis swoich umiejêt-
noœci i dowody na to, ¿e grad nagród jaki sypie

siê w tanecznym sezonie na nasze zespo³y to
nie przypadek. Wœród tych prezentacji znalaz³y
siê tak¿e wystêpy solowe - wokalny Danusi
Leonhart i muzyczny Micha³a Gorzyñskiego,
który zagra³ kilka utworów na akordeonie, 
a tak¿e taneczny Gabrieli Zenki. 
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Wielu mieszkañców z przyjemnoœci¹ wys³ucha³o goœcinnego wystêpu
„Trzech Gitar” - jednej z najlepszych polskich grup wykonuj¹cych
przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron. Melodyjne utwory
wywo³a³y wspania³e wspomnienia. Mi³o by³o wspólnie z zespo³em
poœpiewaæ piosenki z lat m³odoœci i potañczyæ przy wtórze hitów 
z tamtych czasów.

Inny klimat wprowadzi³ ostatni wykonawca tego dnia - zespó³ disco
polo Voyager. Ten gatunek muzyki jest najodpowiedniejszy na tego
rodzaju imprezy. Rytmy Voyagera, dynamiczny lider zespo³u 
i odpowiedni nastrój publicznoœci z³o¿y³y siê na nieprzeciêtn¹ zabawê
do póŸnej nocy.

Pogoda drugiego dnia miejskiego œwiêta z pewnoœci¹ zatrzyma³a
wielu chojnowian w domu. O ile w sobotê aura w godzinach popo³ud-
niowych poprawi³a siê, to ju¿ w niedzielê nie okaza³a litoœci i krótko
po godzinie 15 raczy³a nas ch³odem i deszczem. 
Dla innych jednak nie by³a to przeszkoda i czynnie uczestniczyli 
w œwiêtowaniu. Wystawiaj¹cych siê poprzedniego dnia rzemieœlników
zast¹pili na straganach Liderzy Animacji Spo³ecznej czyli chojnowskie
organizacje pozarz¹dowe, które od lat prê¿nie dzia³aj¹ w naszym
mieœcie. By³a to okazja to przyjrzenia siê lokalnym NGO, poznania
specyfiki ich funkcjonowania czy nawet wst¹pienia w ich szeregi. 
Pierwsza edycja LAS-u towarzyszy³a jubileuszowi Gazety Chojnowskiej,
która w tym roku skoñczy³a 20 lat. Na tê okolicznoœæ przygotowaliœmy

m.in. specjalne wydanie przedstawiaj¹ce w pigu³ce wydarzenia na
przestrzeni dwóch dekad. Gazetka zawiera³a te¿ okolicznoœciowe
krzy¿ówki autorstwa naszego wieloletniego „krzy¿ówkowicza”
Zdzis³awa Malinowskiego. Trzy has³a nale¿a³o odgadn¹æ jeszcze tego
samego dnia, a losowanie prawid³owych rozwi¹zañ odby³o siê na scenie,
gdzie nagrodzono laureatów. W tym miejscu dziêkujemy firmie Apis,
przedsiêbiorstwu Czes³awa Pi¹tka oraz drukarni Unifot Gizeli i Andrzeja
Bobików za ufundowanie nagród.
Tu¿ po otwarciu drugiego dnia miejskiego œwiêta w parku rozbi³a siê
indiañska wioska. Dzieci przez kilka kolejnych godzin mia³y okazjê
uczestniczyæ w ró¿nego rodzaju zabawach i grach zwi¹zanych z indiañskimi
rytua³ami. 

W tym czasie na scenie prezentowa³a siê Orkiestra Dêta z Mi³kowic
pod dyrekcj¹ Piotra Koziara, daj¹c niecodzienny koncert standardów
muzyki popularnej. 

W tych klimatach, ale w zupe³nie innej aran¿acji przebiega³ kolejny
wystêp. £ukasz Sypieñ - uczestnik „Bitwy na g³osy” wraz z trzema

kole¿ankami z grupy Kamila Bednarka przyci¹gn¹³ pod scenê
dziesi¹tki nastoletnich fanów. Pó³toragodzinny koncert tego kwartetu
dla wielu fanów £ukasza by³ niezapomnianym wydarzeniem, które

Dni Chojnowa 2012
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zakoñczy³o siê, jak na gwiazdy przysta³o, rozdawaniem autografów.
Dni Chojnowa zamknê³y blues-rockowe klimaty zespo³u Obstawa
Prezydenta.

Tego dnia na scenie mieliœmy okazjê poznaæ zwyciêzców trzech
imprez towarzysz¹cych obchodom Dni Chojnowa. Burmistrz Miasta
uhonorowa³ laureatów IX Chojnowskiego Dyktanda (szerzej o dyktandzie
na str. 12), Zawodów Wêdkarskich i Wyœcigów Go³êbi (o nich wiêcej
w nastêpnym wydaniu). 

Biesiaduj¹cym przy punktach gastronomicznych œledzenie tego co
dzieje siê na scenie umo¿liwia³ telebim zamontowany w g³êbi parku, 
a Radio Plus na ¿ywo relacjonowa³o Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego. 

Dni Chojnowa 2012 przesz³y ju¿ do historii. Przez chwilê pozostan¹
jeszcze wra¿enia. Ci, którzy nasze œwiêto traktuj¹ jako okazjê do
lokalnego biesiadowania, integracji i wspólnej zabawy, mog¹ zaliczyæ
tegoroczny festyn, mimo kapryœnej pogody, do udanych. eg

Dni Chojnowa 2012
Podziêkowania

Dziêkujê pracownikom Urzêdu Miejskiego
na czele z Panem Burmistrzem, pracow-
nikom Chojnowskiego Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, po-
licjantom z Komisariatu Policji w Choj-
nowie, harcerzom oraz pracownikom
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji, za pomoc w organizacji
tegorocznych Dni Chojnowa. Dziêkujê
te¿ chojnowskim placówkom oœwia-
towym, solistom i zespo³om - Pañstwa
udzia³ przyczyni³ siê do uœwietnienia
obchodów miejskiego œwiêta.

- S. Horodecki.
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Na XIX sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowane s¹ prace przy rewitalizacji
Rynku. Wykonawca zakoñczy³ uk³adanie
nawierzchni jezdni i chodników wokó³ parkingu
- wznowiony zosta³ ruch uliczny. Prowadzone
s¹ roboty brukarskie przy ul. Œciegiennego.
W ul. Legnickiej wykonywana jest rozbiórka
nawierzchni oraz korytowanie pod nowe
warstwy jezdni i chodników. 
2. Prowadzone s¹ prace budowlane przy
rozbudowie cmentarza komunalnego.
3. Zakoñczono budowê sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla plano-
wanego osiedla domów jednorodzinnych 
w rejonie ulic £u¿ycka, Legnicka i Okrzei. 
4. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na
remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 3 przy ul.Krasickiego. Roboty rozpoczn¹
siê w czerwcu.
5. Og³oszono przetarg nieograniczony na
wymianê wewnêtrznych instalacji wody zimnej,
ciep³ej i do potrzeb ppo¿ w budynku Szko³y
Podstawowej Nr 4. 
6. Zlecono wykonanie automatycznego
nawadniania zieleni w Rynku. 
7. Przeprowadzono modernizacjê systemu
monitorowania miasta:
- aktualny stan urz¹dzeñ to 2 nowe kamery 
w Rynku nr 1 o zasiêgu od ul. Boles³awieckiej
przez Rynek do ul. Legnickiej (parking Lidl);
- 1 kamera po remoncie zosta³a zamontowana
przy ul. Kolejowej nr 27, obejmuje zasiêgiem
Pl. Dworcowy i ul. Kolejow¹, Zielon¹ i czêœæ
ul. Fabrycznej;
- wymieniono urz¹dzenia steruj¹ce i nagrywa-
j¹ce zlokalizowane na terenie Komisariatu Policji. 
8. Rozstrzygniêto przetarg na utrzymanie
terenów zielonych:
- czêœæ I „sadzenie kwiatów i koszenie” wygra³a
firma z Wo³owa;
- czêœæ II „koszenie i sprz¹tanie” wygra³a firma
„Maciuœ” z Chojnowa. 
9. Odnowiono oznakowanie poziome - prze-
jœcia dla pieszych w ci¹gu dróg miejskich. 
10. Rozpoczêto wymianê oœwietlenia ulicznego
na latarnie stylizowane w ci¹gu ul. Legnickiej
na odcinku od Rynku do ul. Reja. 
11. Podpisano z Powiatowym Urzêdem Pracy
umowy na zatrudnienie nastêpuj¹cych pra-
cowników:
02.04 - 30.09 - robotnik gospodarczy - malarz
(7 osób)
05.04 - 04.10 - robotnik gospodarczy - kon-
serwator terenów zielonych (2 osoby)
21.05 - 20.11 - robotnik gospodarczy - melio-
rant (6 osób)

12. Pomalowano pomieszczenia w Szkole
Podstawowej Nr 4 (korytarz w budynku C,
gabinet biologiczny, klatka schodowa, po-
mieszczenia wc).
13. Pomalowano wszystkie pomieszczenia
biurowe w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo-
³ecznej. W trakcie jest malowanie korytarzy 
i klatki schodowej. 
14. Wykonano ocieplenie budynku przepom-
powni wody pitnej przy ul.Okrzei. 
15. Trwa wykaszanie terenów zielonych nie
objêtych przetargami. 
16. Wykonano renowacjê muru przy Urzêdzie
Miejskim od strony reliktów baszty. 
17. Oczyszczono czêœæ terenów miêdzy ul. Okrzei
i £u¿yck¹ przeznaczonych do sprzeda¿y jako
dzia³ki budowlane. Prace s¹ kontynuowane. 
18. Uprz¹tniêto alejkê dojazdow¹ do „Ÿróde³ka”
w Parku Piastowskim oraz usuniêto odrosty
przy lipach. 
19. Trwaj¹ prace remontowo-adaptacyjne 
w budynku by³ego internatu przy ul. Sobieskiego
na Dom Pomocy Spo³ecznej. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 13 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego lokal mieszkalny przy ul. Sa-
morz¹dowej 4B/1. 
3. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- gruntów objêtych LSSE przy ul. £u¿yckiej,
zakoñczony wynikiem negatywnym,
- dzia³ek przy ul. Rejtana, Boles³awieckiej,
zakoñczony wynikiem negatywnym,
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Par-
kowej-£okietka, zakoñczony wynikiem
negatywnym,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5,
zakoñczony wynikiem negatywnym,
4. Przygotowano i podano do publicznej wia-
domoœci w “Gazecie Chojnowskiej” og³oszenia
o przetargach:
- na sprzeda¿ dzia³ki nr 460/5 przy ul. Chmielnej,
- na sprzeda¿ 8 dzia³ek pod zabudowê jed-
norodzinn¹ w rejonie ul. £u¿yckiej,
5. Wydano 4 decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Kusociñskiego, na wniosek osoby
prawnej w celu zbycia nieruchomoœci,
- w obrêbie 1 miasta, na wniosek osoby fizycznej
w celu zbycia nieruchomoœci,
- z urzêdu przy ul. Witosa i w obrêbie 1 miasta,
w celu wydzielenia dzia³ki do zbycia w drodze
przetargu, 

6. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci na rzecz osób fizycznych,
7. Zawarto 13 umów dzier¿awy na grunty pod
stacjami trafo ze Spó³k¹ Akcyjn¹ „TAURON”, 
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku grochodrzew
przy ul. Okrzei dla Przedsiêbiorstwa Wielobran-
¿owego „APIS” S.J w Chojnowie,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
14 szt. drzew gatunku wierzba rosn¹cych w korycie
rzeki Skory na wysokoœci ul. Okrzei dla Dolno-
œl¹skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Legnicy,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtego drzewa gatunku topola przy ul. Z³o-
toryjskiej 8 dla Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Rejon w Legnicy,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtego drzewa gatunku wi¹z przy ul.
Ró¿anej dla osoby fizycznej,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtego drzewa gatunku œwierk przy ul.
Kraszewskiego dla osoby fizycznej.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 106
wniosków o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego, rozpatrzono 106 wniosków, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 17.690,66 z³.
(wydano 104 decyzje pozytywne i 2 decyzje
negatywne). Za miesi¹ce IV - V 2012r.
wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
103.182,66 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 22 wniosków,
wydano 253 dowody osobiste. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 26 decyzji administracyjnych, 1
zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego zagranic¹, 27 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 9 aktów urodzenia, 18 aktów
ma³¿eñstwa, 26 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 41 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 2 korespondencje konsularne,
278 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 100 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
5. Zorganizowano jubileusz ma³¿eñstwa.
6. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie
medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

30 maja odby³o siê dziewiêtnaste w tej kadencji posiedzenie Rady
Miejskiej. G³ównymi tematami tej sesji by³a informacja o wspó³pracy
miêdzynarodowej miasta Chojnowa i miast partnerskich - dzieñ
dzisiejszy i perspektywa oraz informacja o dzia³alnoœci organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie miasta Chojnowa. Radni pod-

jêli te¿ tego dnia kilka uchwa³, m.in. w sprawie zatwierdzenia zmian 
w statucie M³odzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa; w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni
Rejonowej w Chojnowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 - 2019 Miasta Chojnowa. 

Sprawozdanie 3/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 26 marca 2012 r. do dnia 29 maja 2012 r.
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Wspó³czesny powrót do przesz³oœci

Tydzieñ po ogólnoeuropejskiej Nocy Muzeów swoje podwoje
otworzy³o Regionalne Muzeum w Chojnowie. Impreza pod
nazw¹ „Noc w Muzeum” 25 maja mia³a swoj¹ pierwsz¹ edycjê

i jak ju¿ siê dowiedzieliœmy nie ostatni¹. Organizatorzy zachêceni
powodzeniem, zainteresowaniem i pozytywnymi komentarzami ju¿
planuj¹ kolejn¹ noc na przysz³y rok. Wbrew pozorom czasu nie jest
tak wiele. Przebiæ tegoroczne atrakcje nie bêdzie ³atwo, a ich przygo-
towanie z pewnoœci¹ potrwa kilka miesiêcy. 

Pomys³ w³¹czenia siê do ponad 120 europejskich miast organizuj¹cych
Noce w Muzeum by³ ze wszech miar trafiony. Wœród setek odwiedzaj¹cych
i zwiedzaj¹cych sale chojnowskiego muzeum czy oficjalnie otwarte
tego dnia lapidarium, powtarza³y siê g³osy doros³ych mieszkañców,
którzy z nutk¹ ¿alu mówili, ¿e ostatni raz byli w muzeum w latach
szkolnych. Byli te¿ tacy, którzy ze skruch¹ przyznawali, ¿e s¹ tu po
raz pierwszy. Temu te¿ s³u¿y miêdzy innymi idea imprezy - przyci¹gn¹æ,
zachêciæ, zaintrygowaæ i sprowadziæ do muzeum. Organizatorom pierwszej
Nocy w Muzeum w Chojnowie z pewnoœci¹ to siê uda³o. Bogate zbiory
muzeum, wystawy czasowe i sta³e obejrza³o kilkaset osób - dzieci,
m³odzie¿, doroœli, rodziny, pary, przyjaciele…

Nie tylko chojnowianie przyszli tego dnia zobaczyæ obóz i musztrê
regimentu, który wystrza³ami z armaty, kilkakrotnie zatrz¹s³ grodem
nad Skor¹. Nie tylko chojnowianie mieli okazjê tego dnia spojrzeæ na
Chojnów z niedostêpnej na co dzieñ Baszty Tkaczy, czy przyjrzeæ siê
pracy zapomnianego ju¿ fachu mincerza. Z naszych ustaleñ wynika,
¿e wœród goœci byli lublinianie, legniczanie, jaworzanie i boles³awianie. 
Zainteresowanych przyci¹gn¹³ tak¿e koncert utytu³owanego zespo³u
muzyki dawnej All’Antico czy wieczorny wystêp chóru Skoranta.
Naszym chórzystom brawa nale¿¹ siê nie tylko za wystêp, ale tak¿e za
przygotowanie kostiumów - wszyscy cz³onkowie zespo³u, zgodnie z
sugesti¹ organizatora, przywdziali na tê okolicznoœæ stroje z ró¿nych
epok, ewentualnie wyst¹pili na folkowo. Postaci „historycznych”
zreszt¹ by³o wokó³ znacznie wiêcej. 
Nieoczekiwanym zainteresowaniem cieszy³a siê Wyprawa Odkrywców,
podczas której dziesi¹tki odkrywców, w ro¿nym wieku, w specy-
ficzny sposób poznawali legendê o kuchciku, który chcia³ otruæ ksiê-
cia i za swój czyn zosta³ ¿ywcem zamurowany. 
Trafionym pomys³em okaza³a siê te¿ prezentacja Chojnowa na starych
pocztówkach i projekcja filmów o naszym mieœcie sprzed kilkudziesiêciu
lat. Odkrywane nieistniej¹ce ju¿ miejsca i obiekty na pocztówkach, 

znajomi b¹dŸ cz³onkowie rodziny wy³apani na kadrach filmów,
wywo³a³y wspomnienia zwi¹zane z lokaln¹ przesz³oœci¹.

Zaproponowane przez muzeum atrakcje to namacalny i zaplanowany fakt.
Nikt jednak nie przewidzia³, wspania³ej, magicznej atmosfery i specyficznego
integruj¹cego klimatu, który podkreœlali wszyscy pytani o wra¿enia. 
Pierwsza edycja chojnowskiej Nocy w Muzeum by³a udana, z za³o¿enia
by³a tak¿e rekonesansem przed kolejnymi. Organizatorzy zapewniaj¹,
¿e planuj¹c drug¹ ods³onê wezm¹ pod uwagê wszelkie sugestie i uwagi
tegorocznych uczestników. Niecierpliwie zatem czekamy na nastêpn¹
noc w naszym chojnowskim muzeum. 
Na marginesie zaznaczamy, ¿e Muzeum Regionalne w Chojnowie jest
otwarte przez okr¹g³y rok i nie trzeba czekaæ 12 miesiêcy by poznaæ
historiê miasta i jego okolic. Zapraszamy w imieniu muzeum.

eg
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Na parkingu przy Intermarche dosz³o do powa¿nego wypadku samo-
chodowego - 7 poszkodowanych. Przy targowisku miejskim kobieta
straci³a przytomnoœæ podczas ataku astmy. W Parku Piastowskim nie-
trzeŸwy mê¿czyzna usi³owa³ pope³niæ samobójstwo. Na basenie, inter-
wencji medycznej wymaga³ ton¹cy mê¿czyzna. 
To kilka z szeœciu wydarzeñ w jakich 1 czerwca uczestniczy³y zespo³y
konkuruj¹ce w V Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego Regionu
Legnickiego. Wziê³o w nim udzia³ 7 dru¿yn - z Legnicy, Chojnowa,
Z³otoryi, Polkowic, Lubina, G³ogowa i Jawora. 

W czêœci praktycznej, pod ocenê poddawany by³ czas, umiejêtnoœæ szybkiego
reagowania, trafnoœæ podejmowanych decyzji, organizacja pracy
zespo³owej, w czêœci teoretycznej naturalnie wiedza. Ten wa¿ny egzamin
najlepiej w tym roku zda³ zespó³ ratownictwa medycznego z Jawora.

Mistrzostwa odby³y siê w Chojnowie po raz pierwszy. Wœród
mieszkañców konkursowe zdarzenia wywo³ywa³y niepokój, szybko
jednak orientowano siê, ¿e to symulowane sytuacje. Na szczêœcie.
Imprezie zorganizowanej przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
towarzyszy³y pokazy pierwszej pomocy, wystawa sprzêtu medycznego, 

prezentacja ambulansu sanitarnego. Dla chojnowian by³a to zatem
okazja do przyjrzenia siê nie tylko codziennej pracy ratowników
medycznych, ale tak¿e nabycia podstawowej wiedzy i praktyki dotycz¹cej
udzielania wstêpnej, czêsto decyduj¹cej o ¿yciu, pomocy. 

eg

XVI Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej „Bambiniada” po raz pierwszy
mia³ swoj¹ edycjê w plenerze. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 i nr 3
wyst¹pi³y na du¿ej scenie podczas Dni Chojnowa. 
S¹dz¹c po zachowaniu wykonawców du¿a estrada nie onieœmiela, 
a publiczny wystêp dla kilkulatka, to ¿aden stres (dla zdecydowanej
wiêkszoœci, bo odnotowaliœmy dwa przypadki parali¿uj¹cej tremy).
Przedszkolaki mia³y du¿¹ frajdê z wystêpów na wielkiej scenie, a pub-
licznoœæ wiele radoœci z ogl¹dania ma³ych artystów.
„Bambiniada” w swojej formule jest przegl¹dem, klasyfikacji zatem
nie by³o. Wszystkie maluchy zosta³y nagrodzone gromkimi brawami 
i drobnymi upominkami, a ka¿de przedszkole otrzyma³o œrodki finan-
sowe na zakup zabawek.

eg

Maluchy bez tremy

Mistrzostwa w Chojnowie
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Ponad 70 zespo³ów, kilkuset energicznych tancerzy, megadynamiczne
prezentacje na scenie, g³oœny aplauz, wysokie decybele - jak obiekt
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji wytrzyma³ taki ciê¿ar
gatunkowy, trudno odpowiedzieæ.
XIII Ogólnopolski Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych „Stonoga” w tym
roku by³ bez w¹tpienia rekordowy pod wieloma wzglêdami. Nigdy
wczeœniej na chojnowskiej scenie nie prezentowa³o siê tyle grup
tanecznych, nigdy wczeœniej MOKSiR nie goœci³ tylu m³odych artystów,
nigdy wczeœniej rywalizacja nie trwa³a 10 godzin, w koñcu nigdy
wczeœniej chojnowskie zespo³y nie „zgarnê³y” tylu ogólnopolskich tytu³ów. 
Kolejny raz nasze ma³e i du¿e tancerki oraz nieliczni wœród nich
tancerze, dowiod³y, ¿e Chojnów tañcem stoi i, ¿e gród nad Skor¹
kompleksów w tej kwestii mieæ nie musi. Podkreœlamy to w ka¿dej
relacji dotycz¹cej nagród, jakie Brooklyn i Karambol czy swego czasu
tak¿e Bronx przywo¿¹ z ca³ego kraju. Wroc³aw, Stargart Szczeciñski,
Brzeg, Zielona Góra, Œwiebodzin, Legnica, Boles³awiec, Lewin Brzeski -
to tylko kilka miast, z którymi 26 maja przysz³o rywalizowaæ naszym
zespo³om. Pochodzenie jednak ma w tym przypadku niewielkie
znaczenie, wa¿ny raczej poziom, a ten jak oceni³o profesjonalne jury
by³ wysoki. Publicznoœæ zatem mia³a wspania³e widowisko, sêdziowie
natomiast ciê¿kie obrady. St¹d zapewne w werdykcie kilka miejsc ex aequo.
Najwiêkszy sukces mog¹ sobie przypisaæ najm³odsze chojnowianki -
niesamowite tancerki „Ma³ego Brooklynu”, które zosta³y nagrodzone
trzykrotnie - w ro¿nych stylach. I trudno siê dziwiæ. Kilkulatki da³y takie
show w disco, street dance i freestyle, ¿e… a co tu pisaæ, to trzeba
by³o zobaczyæ.
Serdecznie gratulujemy wszystkim chojnowskim zespo³om wspania³ych
prezentacji na trzynastej „Stonodze” - Ma³emu Brooklynowi,
Brooklynowi, Ma³emu Karambolowi, Ma³emu Karambolowi II,
Karambolowi i Karambolowi II, D¿ajfowi oraz ich wspania³ym tre-
nerkom - Marzenie Anton, Jagodzie Zderskiej i Ma³gorzacie Urodzie. 
Wiêcej zdjêæ oraz filmy ilustruj¹ce imprezê mo¿na ogl¹daæ na stronie
http://moksir.chojnow.eu eg

fot. M. Rybczyñski

Rekordowa „Stonoga”

Jury w sk³adzie: Monika Broczek - Golko,
Bartek Makowski, Pawe³ Klimek postanowi³o
nagrodziæ nastêpuj¹ce zespo³y taneczne: 

Disco Dance do 11 lat: 
I miejsce - Mini Plejada - Wroc³aw, 
II miejsce - Ma³y Brooklyn - Chojnów 
III miejsce - Ma³y Karambol - Chojnów. 

Disco Dance 12 – 15 lat: 
I miejsce - Brooklyn - Chojnów, 
II miejsce - Karambol II - Chojnów, 
III miejsce - Ma³a Plejada - Wroc³aw. 

Disco Dance pow. 15 lat: 
I miejsce - Karambol - Chojnów, 
II miejsce - Brooklyn - Chojnów, 
III miejsce - Street Dance - Legnica. 

Wyró¿nienie indywidualne: Bartek Krajniak
- Chojnów. 

Street Dance do 11 lat: 
I miejsce - Ma³y Brooklyn - Chojnów, 
II miejsce - Plejadka - Wroc³aw, 
III miejsce - Gamix II - Nowa Sól. 

Street Dance 12 -15 lat: 
I miejsce - Coma 2 - Nowa Ruda, 
II miejsce- Flow - Nowe Miasteczko, 
III miejsce- Just Say Yes - Œwiebodzin. 

Street Dance pow.15 lat: 
Grand Prix – Remember The Feeling - Strzelce Krajeñskie, 
I miejsce - Mozaika - Przemków, 
II miejsce - Karambol - Chojnów, 
III miejsce - W.T.F - Zielona Góra,
III miejsce - Brooklyn - Chojnów. 

Freestyle do 11 lat: 
I miejsce - Ma³y Brooklyn - Chojnów, 
II miejsce - Blue Stars - Wroc³aw, 
III miejsce - Urwisy - Boles³awiec,
III miejsce- Cross Junior - Brzeg. 

Freestyle 12 - 15 lat: 
I miejsce- Etiuda - Boles³awiec, 
II miejsce- Ma³y Takt - Boles³awiec, 
III miejsce- Ma³a Pasja - Stargard Szczeciñski. 

Freestyle pow. 15 lat: 
Grand Prix - Modus - Boles³awiec, 
I miejsce- Remember The Feeling - Strzelce Krajeñskie,
II miejsce- Red - Lewin Brzeski, 
II miejsce- So Wanna Be Creative - Wroc³aw, 
III miejsce- Chilli - Wroc³aw, I
III miejsce- Ekspresja I - Stargard Szczeciñski. 
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„Do zabawy, potrzebny mi³y towarzysz i natchnienie, wiêc swoboda”,
ta jedna z myœli Janusza Korczaka towarzyszy³a sobotniemu festynowi
„Popo³udnie z czwórk¹”, który odby³ siê 26.05.2012 na boisku Szko³y
Podstawowej nr 4. Dopisa³a pogoda i frekwencja.
Podczas imprezy nie zabrak³o akcentów zwi¹zanych z patronem szko³y.
Ju¿ od godziny 11.30 mia³ miejsce Rodzinny Turniej Korczakowski, 
w którym nale¿a³o wykazaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹ i wiedz¹ teore-
tyczn¹ o patronie.
O godzinie 14.00 p. dyrektor E. Borysewicz oficjalnie rozpoczê³a festyn
i zaprosi³a do korzystania z licznych atrakcji, którymi by³y: kawiarenka
„Pod Czwórk¹”, galeria z pracami uczniów „K¹cik szczêœcia”, stoiska

z bi¿uteri¹, z ciastkami z wró¿b¹, salon wiza¿ystów, dmuchane zamki,
popcorn i wata cukrowa. Odby³ siê równie¿ pokaz ratownictwa
przedmedycznego, mo¿na te¿ by³o sprawdziæ swoj¹ zrêcznoœæ w grze
w darta, a tak¿e nauczyæ siê graæ w mini golfa.
Na scenie zaprezentowa³y siê szkolne zespo³y taneczne „Rytm” i „Reeplay”,
chór „Allegro” oraz wokaliœci Rafa³ D¹browa, Ola KuŸniarz i Justyna 

Kapral, a tak¿e Wiktor Cieœla, który zagra³ na skrzypcach i Micha³
Gorzyñski na akordeonie, trio z klasy III b, Julia Ka³wak, Hanna
Parzonka i Agata Kanabrodzka z ciekaw¹ aran¿acj¹ piosenki „Koko
Euro Spoko” oraz pierwszaki ze œwietlicy z piosenk¹ „Œwietlica radosna”.
W trakcie festynu czêœæ uczestników uda³a siê do sali teatralnej na
przygotowane przez ko³a teatralne przedstawienie poœwiêcone postaci
Janusza Korczaka.
Podczas delektowania siê dobrym ciastem, kaw¹ i herbat¹, wszyscy
mieli okazjê wys³uchaæ repertuaru lokalnego muzyka p. Juranda
Kowalskiego, który rozpocz¹³ swój wystêp piosenk¹ pt.„Jesteœ mamo
jedyn¹”, dedykowan¹ wszystkim mamom z okazji ich œwiêta.
Przed zakoñczeniem festynu odby³a siê emocjonuj¹ca licytacja , której
przedmiotem by³y: pi³ka rêczna „Select” z podpisami dru¿yny
wicemistrzyñ Polski KGHM „Metraco - Zag³êbie” Lubin, obraz choj-
nowskiego plastyka Ireneusza Józefczuka, dwie pluszowe maskotki
wygrane przez szkolne zespo³y i masa¿er do stóp.
Ca³a imprezê mo¿na uznaæ za udan¹. Jej powodzenie by³o mo¿liwe dziêki
zaanga¿owaniu uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szko³y.
Dziêkujemy wszystkim za pomoc w organizacji festynu i mi³e
towarzystwo tych, którzy odwiedzili nas tego dnia w szkole.
Do zobaczenia podczas nastêpnego „Popo³udnia z Czwórk¹”.

(sz)

„Popo³udnie z Czwórk¹”

Uczniowie z klasy specjalnej w Gimnazjum nr 2
zajêli II miejsce w konkursie plastycznym
pod nazw¹: „Mój œwiat”. By³ to konkurs og³o-
szony dla osób niepe³nosprawnych w ró¿nych

kategoriach wiekowych zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe w Legnicy, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz
Powiatow¹ Spo³eczn¹ Radê ds. Osób Niepe³no-
sprawnych. Uroczyste wrêczenie nagród odby³o
siê w siedzibie Starostwa w Legnicy 8 maja.
Bardzo siê cieszymy z nagrody, gdy¿ oprócz
dyplomów i s³odkoœci, wygran¹ s¹ bilety do
kina Helios na wybrany przez nas film.

24 maja ta sama klasa otrzyma³a wyró¿nienie
w konkursie plastycznym pod nazw¹: „Bocian
i jego przyjaciele” zorganizowanym przez
Szko³ê Podstawow¹ w NiedŸwiedzicach pod
patronatem Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
Wrêczenie nagród odby³o siê podczas pikniku
pod nazw¹: „Bociani œwiat”. 

Serdecznie dziêkujemy organizatorom obu
konkursów i sponsorom.

Uczniowie klasy specjalnej 
wraz z wychowawczyni¹ Agnieszk¹ Barszczyk

Zauwa¿eni, docenieni, nagrodzeni
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To fragment tekstu z jakim borykali siê
uczniowie szkó³ podstawowych podczas IX
Chojnowskiego Dyktanda.
M³odzie¿ do lat 18 mia³a nieco trudniej:

Grupa doros³ych te¿ nie mia³a ³atwo:

Opinie o poziomie trudnoœci przygotowanych
tekstów by³y ró¿ne. Nikt jednak nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e nasz jêzyk ojczysty w pisowni
i jej zasadach jest jednym z najtrudniejszych.
Chwa³a zatem wszystkim, którzy odwa¿nie
do boju stanêli. 

¯adnemu z uczestników nie uda³o siê napisaæ
bezb³êdnie. Znak to zatem, ¿e treœci „naszpiko-
wane” by³y trudnymi, pochodz¹cymi z tych
wyj¹tkowych, których zasady nie obowi¹zuj¹
b¹dŸ te¿ takimi, których na co dzieñ nie u¿y-
wamy zbyt czêsto. 
Znawców gramatyki i ortografii w ka¿dej
kategorii by³o kilkoro, ale gros uczestników
pope³nia³o mnóstwo b³êdów, dlatego spraw-
dzanie przez jury dyktand by³o ciê¿k¹ corrid¹.
Walka z bykami by³a jednak konieczna by
wy³oniæ tych najlepszych. Mistrzowie mog¹
byæ z siebie dumni.
W kategorii szkó³ podstawowych Mistrzyni¹
Ortografii Ziemi Chojnowskiej zosta³a Marta
Zatwarnicka, Wicemistrzem- Dominika
Gliniecka, II Wicemistrzem - Gabriela Kur.
Wœród gimnazjalistów i uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych tytu³ Mistrza przypad³ Katarzy-
nie Haponik, Wicemistrza zdoby³a Kamila
Go³¹b, II Wicemistrzem zosta³ Krzysztof
Bogacz. 
Mistrzem Ortografii Ziemi Chojnowskiej
w kategorii otwartej zosta³ Micha³ Paul,
drugie miejsce zaj¹³ Maciej Kajzer, trzecie
Joanna Sromek.
Mistrzowie oraz dziewiêciu kolejnych w ka¿dej
kategorii, zostali uhonorowani przez burmistrza
Jana Serkiesa, na scenie podczas Dni Chojnowa. 
My podziwiaj¹c mistrzów, gratulujemy
wszystkim uczestnikom.

eg

Polska corrida
„.Kiedy po raz pierwszy w ¿yciu
otwieramy oczy, spojrzeniem,
które nas wita, jest najczêœciej
spojrzenie naszej matki. Mama,
mamusia jest z nami niczym wszys-
tkie dobre s³owa dzieciñstwa, takie
jak chleb, uœmiech, czekolada,
s³oñce... Dopiero, gdy dorastamy,
zaczynamy rozumieæ, ¿e doskonale
pasuje ono tak¿e do s³ów wielkich -
jak Honor, Ojczyzna, Wolnoœæ...”
Tak dyrektor Stanis³aw Horodecki przywita³
goœci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie
Skoranty i 26 maja przybyli do MOKSiR na
koncert pt. „Skoranta dla Mam”. Chórzyœci
przygotowali na ten dzieñ kilkanaœcie utworów
przeplatanych nastrojowymi recytacjami
cz³onków grupy teatralnej Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. 

Skoranta jak zawsze stanê³a na wysokoœci
zadania. Koncert wzbudzi³ wiele emocji, na-
turalnie tych pozytywnych i zapewne na to
wykonawcy liczyli. Na zakoñczenie publicz-
noœæ wys³ucha³a Juranda Kowalskiego, który
wszystkim Mamom zadedykowa³ kilka w³as-
nych utworów. 
Brawa, bisy i podziêkowania dowiod³y, ¿e
impreza siê podoba³a, a chojnowskie Mamy,
wspólnie z bliskimi, mi³o spêdzi³y swoje œwiêto.

eg

Na Dzieñ Matki

Koordynator IX CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA - Lucyna Spes gor¹co dziêkuje Sekretarzowi
Miasta Chojnowa - Pani Brygidzie Mytkowskiej za nieocenion¹ pomoc logistyczn¹ 
i cenne wskazówki; w³aœcicielowi Firmy „UNIFOT” - Panu Andrzejowi Bobikowi za ufundo-
wanie papieru samokopiuj¹cego, opracowanie i przygotowanie pieczêci; Dyrektorowi
Miejskiej Biblioteki Publicznej - Pani Barbarze Landzberg za wsparcie organizacyjne;
Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej - Paniom: Halinie Grz¹dkowskiej,
Marzenie Luty, Gra¿ynie Stefanickiej, Agnieszce Tworzyd³o za dba³oœæ o prawid³owoœæ
procedur i ¿yczliwoœæ; Lektorom: Dyrektorowi Miejskiego Oœrodka, Kultury, Sportu 
i Rekreacji - Panu Stanis³awowi Horodeckiemu; Paniom: Ewie Kantor i Miros³awie Spes. 

„Wokó³ boiska wrza³o. Spojrzenia szeœciuset
szeœædziesiêciu szeœciu kibiców powêdrowa³y
na ciemnozielon¹ murawê.” (…) „Dru¿yna
„Piorunów” wspaniale prezentowa³a siê 
w swoich brunatnoszarych spodenkach 
i jasnopomarañczowych koszulkach.” (…)
„Trenerzy obu zespo³ów udzielali zawodnikom
ostatnich wskazówek: unikania fauli, skutecz-
nego strzelania goli, wykorzystywania wszys-
tkich rzutów ro¿nych i innych manewrów mog¹-
cych rozstrzygn¹æ o wyniku meczu. Spotkanie
jeszcze siê nie rozpoczê³o, a na trybunach wœród
kibiców ju¿ zapanowa³ nastrój euforii (…)”

„Porz¹dni, lecz super¿¹dni wra¿eñ i pi³kar-
skich emocji kibice, ubóstwiaj¹cy blichtr
zwyciêstwa, wysiad³szy z wolna z poci¹gu
EuroCity, chy¿o i hardo ruszyli na podbój
dolnoœl¹skiej stolicy Euro. Wœród t³umu
wyró¿nia³ siê Stavros - czarnooki Grek, potomek
Achajów, który rozgl¹da³ siê wte i wewte.
Naprawdê nie wiedzia³, co pocz¹æ. Na szczêœ-
cie, niezad³ugo na pomoc ochoczo ruszyli
mu wszystkowiedz¹cy wolontariusze w jas-
noniebieskich, oryginalnych T-shirtach (…)”

„Piêædziesiêciotrzyipó³letni pan Jerzy, entuzjas-
ta futbolu sensu stricte, przybywa do Wroc³awia
na Euro 2012 - rendez - vous z pi³k¹ no¿n¹.
Znu¿ony woja¿ami po wroc³awskich nado-
drzañskich zau³kach, ochoczo opuszcza
hipernowoczesny hotel i wsiada do rzê¿¹cego
rzêcha w kolorze bahama yellow. (…)„
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„Chojnowskie Mini Euro`2012” to cykl turniejów
pi³ki no¿nej skierowany do dzieci i m³odzie¿y
chojnowskich szkó³. Rozgrywki odby³y siê 
w kategoriach: szko³y podstawowe rocznik
2002/2001 (3 i 4 klasa); rocznik 2000/1999 
(5 i 6 klasa); gimnazja roczniki 1996/1998 oraz
„open” roczniki 1995/1993. Przed rozgrywkami
dokonano losowania nazw dru¿yn dla poszcze-
gólnych kategorii. 
Kibice mogli œledziæ rozgrywki na Orliku przez
kilka dni. Emocje na boisku przypomina³y
zapewne te jakie wkrótce towarzyszyæ bêd¹
wiêkszoœci Polakom. Chojnowianie mieli
zatem przedsmak Euro w wersji mini. 
W tym numerze podajemy wyniki dwóch ro-
czników. Kolejne, w nastêpnym wydaniu G.Ch. 

Wyniki gier - rocznik 2002/2001: 
Eliminacje grupowe
Francja - Ukraina 1:0
Czechy - Irlandia 1:7
Ukraina - Dania 0:8
Irlandia - Anglia 0:0
Dania - Francja 2:0
Anglia - Czechy 9:0
Fina³y
o miejsca III - IV Francja - Irlandia 0:2
o miejsca I - II Dania - Anglia         0:2
Kolejnoœæ:
1. ANGLIA
2. DANIA
3. IRLANDIA
4. FRANCJA
5. UKRAINA
6. CZECHY
Sk³ad zespo³u Anglii (4a SP3): Jakub
Kanabrocki; Kornel Ulicki; Adrian Opa³ka,
Marek Stankiewicz, Alan Korput, Patryk Zeler,
Alan Kazimierczuk, Mateusz Rajczakowski.

Wyniki gier - rocznik 1999/2000: 
Wyniki eliminacji
Irlandia - Polska 5:2
Rosja - Grecja 0:5
Chorwacja - Irlandia 0:5
Grecja - W³ochy 6:0
Polska - Chorwacja 5:3
W³ochy - Rosja 3:4
Fina³y
o miejsca III - IV Irlandia - Rosja     3:1
o miejsca I - II Grecja - Chorwacja  1:1
(karne: 2 - 3)
Kolejnoœæ
1. Chorwacja
2. Grecja
3. Irlandia
4. Rosja
5. Polska
6. W³ochy
Sk³ad zespo³u Chorwacji (6d SP4): Filip
Jordan; Mateusz Sku³a; Kamil Zakrzewski;
Kacper Szczepanowski; Kamil Wielgucki;
Przemys³aw Wróblewski; Miko³aj £êtowski;
Mateusz Kêdra; Adrian Mocyk; Paulina
Pisarska. 
Uroczyste wrêczenie pucharów przez  Burmistrza
Miasta nast¹pi po zakoñczeniu wszystkich
rozgrywek. Organizacja i sêdziowanie:
Andrzej Matuszewski i Krystian Serkies.

amat

Przed Euro 2012

Tu¿ przed rozpoczêciem Euro Mundialu, chojnowscy kibice liczyli, ¿e nasza dru¿yna zapewni
sobie byt w lidze okrêgowej. Niestety w dwóch ostatnich meczach pad³y remisy. Do koñca
rozgrywek pozosta³y jeszcze dwie kolejki i same niewiadome.
Taki jednak jest futbol - czêsto bardzo nieprzewidywalny. Nie pozostaje wiêc nic innego jak
trzymaæ kciuki za dru¿ynê Morocha i wierzyæ w szczêœliwy dla nas fina³.

KS Chojnowianka Chojnów - Sparta Rudna 2:2
Czarni Rokitk i- KS Chojnowianka Chojnów 0:0

pm

KS „Chojnowianka”

Mieszalnia lakierów 
samochodowych 

CSV RM 
podk³ady, lakiery, 
szpachle, materia³y

œcierne, itp.

NNoowwoo  oottwwaarrttyy  sskklleepp

CChhoojjnnóóww  uull..  LLeeggnniicckkaa
((oobbookk  KKoobboo))

og³asza I przetarg ustny niegraniczony 
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4,
po³o¿onego w budynku mieszkalnym 

przy ulicy Z³otoryjskiej 8 w Chojnowie, 
w granicach dzia³ki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 230/1 o powierzchni 2310 m2,

dla którego S¹d Rejonowy w Z³otoryi
Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi

ksiêgê wieczyst¹ numer LE1Z/00043151/3.

Opis nieruchomoœci: samodzielny lokal miesz-
kalny, po³o¿ony w suterenie budynku miesz-
kalnego wielolokalowego, sk³adaj¹cy siê z 3 po-
koi, kuchni, wc, spi¿arki, korytarza oraz
przedpokoju o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej
77,88 m2. Nieruchomoœæ le¿y na terenie 
w pe³ni uzbrojonym w sieæ energetyczn¹, ga-
zow¹ oraz wodno-kanalizacyjn¹. Z lokalem
zwi¹zany jest udzia³ 185/1000 czêœci w nieru-
chomoœci wspólnej, któr¹ stanowi grunt oraz
czêœci budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹
wy³¹cznie do u¿ytku w³aœcicieli lokali. Nieru-
chomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci do przetargu
wynosi: 95.000,- z³otych (dziewiêædziesi¹t
piêæ tysiêcy z³otych). 
Wadium okreœlono na kwotê: 9.500 z³otych.
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 26.06.2012 r.
na konto Gminy Chojnów nr 64 8644 0000 0000
1384 2000 0030 Bank Spó³dzielczy Chojnów.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29.06.2012 r. o
godz. 13.00, w sali posiedzeñ nr 102 w Urzêdzie
Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1.
Uchylenie siê uczestnika, który wygra³ prze-
targ od przyst¹pienia bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie poda-
nych w zawiadomieniu powoduje, i¿ organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu 
z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Pe³na treœæ og³oszenia na stronie:
www.bip.gmina-chojnow.pl

Wójt Gminy Chojnów 
ul. Fabryczna 1, 

59 - 225 Chojnów, 
tel. 76 8188 502, fax 76 8187 587
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Firma “RMA POLSKA” sp. z o. o. w Chojnowie jest nowoczesnym zak³adem produkcyjnym 
z kapita³em zagranicznym. Posiadamy szerokie spektrum dzia³alnoœci pocz¹wszy od produkcji
detali do armatury przesy³owej gazu i ropy naftowej, po produkcjê detali zlecanych us³ugowo.

Dzia³alnoœæ zak³adu od 15 lat zwi¹zana jest z dostawami detali do firm macierzystych 
w Niemczech oraz sprzeda¿¹ produktów do firm europejskich.

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do pracy osób na stanowiska:

* SPAWACZ MIG-MAG

* ŒLUSARZ 

* OPERATOR MASZYN CNC - Tokarz / Frezer

* OPERATOR OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH - Tokarz / Frezer

Firma oferuje: 

Ciekaw¹ i samodzieln¹ pracê, 
Mo¿liwoœæ kszta³cenia siê i rozwoju zawodowego, 
Atrakcyjne  wynagrodzenie proporcjonalne do poziomu wiedzy i doœwiadczenia, 
Stabiln¹ pracê,
Pakiet œwiadczeñ socjalnych. 

Dokumenty aplikacyjne prosimy sk³adaæ w sekretariacie firmy:

“RMA POLSKA” sp. z o. o.
ul. £u¿ycka 14

59-225 CHOJNÓW lub na adres poczty elektronicznej: rma@rma.com.pl



Domy mieszkania lokale
Sprzedam domek poniemiecki do remontu.

Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam dom w bardzo dobrej lokalizacji.
Wiadomoœæ: tel. 606-391-044.

Sprzedam dom o powierzchni mieszkalnej 146m2

z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów, Paderew-
skiego. Cena 450 tys. z³ do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 728-968-763. 

Dom piêtrowy z u¿ytkowym poddaszem 150m2

+ gara¿, dzia³ka 12 arów, wszystkie media. Kraœnik
Dolny. Wiadomoœæ: tel. 48 515 184 150.

Sprzedam dom w Gromadce 1-piêtrowy, pow. 200m2

+ 100 m2 piwnica, gara¿ 2-stanowiskowy, 5 sypialni,
jadalnia, kuchnia, 2 ³azienki, pokój kominkowy,
gabinet, du¿y, zagospodarowany ogród. Wiadomoœæ:
tel. 517-131-423. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie,
o pow. 54 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon,
okna i drzwi wymienione. Mieszkanie œrodkowe,
po remoncie, po³o¿one na I piêtrze, budynek ocieplony,
du¿o zieleni, spokojna okolica. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 500-094-028.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze
w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka, pow. 63 m2,
IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539 lub
608-287-451. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2.pokojowe,
pow. 62 m2, Ip., w kamienicy przy ul. Kiliñskiego 3.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, IIIp., ciep³e, s³oneczne z ogrzewaniem
gazowym, do mieszkania przynale¿y sucha piwnica
oraz komórka strychowa. Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, pow. 42 m2+gara¿ w centrum Choj-
nowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165 lub 886-933-825. 

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³asnoœciowe
w Chojnowie, ul. Gen. St. Maczka - mieszkanie po-
³o¿one w spokojnej okolicy, sk³ada siê z 2 pokoi, kuchni,
³azienki i wc. (osobno), pow. 52,1 m2, IVp., nowe
okna, pod³ogi drewniane, g³adŸ, s³oneczne, du¿y
balkon, mieszkanie zadbane, piwnica, parking przy
bloku, obok piêkny bogato wyposa¿ony plac zabaw
dla dzieci, cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel.
693-926-049. 

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie 
o pow. 55 m2 w centrum miasta. Wiadomoœæ: 
tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 70,08 m2

I piêtro. 2 pokoje, du¿a kuchnia, przedpokój, ³a-
zienka, WC, dwie piwnice, komórka strychowa,
oszklony balkon, nowe okna, met. plast. w mieszkaniu
ca³y dzieñ s³oñce, ogródek obok domu, gara¿ drew-
niany w ogródku do popr. dach, dwie komórki na
narzêdzia, w rozliczeniu mieszkanie mniejsze tylko
na parterze! Budynek zadbany, czysty, dobrzy
s¹siedzi. Wiadomoœæ: tel. 500 595 844.

Sprzedam mieszkanie w bloku spó³dzielczym przy
ul. Paderewskiego 18 w Chojnowie o pow. 37,10 m2

pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon.
Wiadomoœæ: tel. 696 363 691. 

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach 37 m2
, Ip.,

do w³asnego remontu+gara¿. Mieszkanie jest bar-
dzo ciep³e, œrodkowe. Cena 65.000z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 533 997 998. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Bia³ej
67 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, strych,
budynek gospodarczy. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 724-445-164, 501-025-270.

Chêtni do kupna mieszkañ w Chojnowie.
Odbiór mieszkañ X 2013 rok. Pokoje: 2 na parterze,
2 na I piêtrze i 2 na II piêtrze + komórka strychowa
do ka¿dego. Wiadomoœæ: tel. 604-219-885. 

Sprzedam 5 mieszkañ w Rokitkach bezczynszo-
wych z ogródkiem i miejscem na gara¿, blisko
wody i lasu. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423. 

Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie w³as-
noœciowe, 3.pokojowe, 2 piwnice, strych, okna wymie-
nione, c.o. gazowe. Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
o powierzchni 68 m2 w starym budownictwie,
wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrze-
wanie gazowe. Wiadomoœæ: tel. 660 449 687.

Praca
Zatrudniê fryzjera/fryzjerkê, wymagane du¿e

doœwiadczenie w zawodzie. Osoba komunikatywna,
umiej¹ca pracowaæ w grupie, niekonfliktowa.
Atrakcyjne warunki pracy, gwarancja ci¹g³ego
podnoszenia kwalifikacji (kursy/szkolenia). List
motywacyjny oraz CV mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio
w Salonie „Elits” ul. Sikorskiego 12 Chojnów lub
drog¹ elektroniczn¹ elits@onet.eu. Wiadomoœæ: 
tel. 663-651-362. 

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie przy

ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia
dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2, 1,104 m2,
935 m2. Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej, blisko
koœcio³a, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
697-540-025. 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach,
atrakcyjna okolica, 8 dzia³ek po ok. 17 ar, mo¿li-
woœæ po³¹czenia. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 513-184-938. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej-
Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach, 10 ar,
prostok¹tna, „0” wyci¹gniête, pozwolenie na
budowê, projekt domu, energia elektryczna, studnia.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach o po-
wierzchni 10 ar uzbrojona, w atrakcyjnym po³o-
¿eniu. Wiadomoœæ: tel. 886-933-825. 

Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹-funda-
ment, 11,5a w Bia³ej ko³o Chojnowa, ogrodzona,
przy drodze pr¹d, woda, pozwolenie na budowê, cena
do negocjacji 65. tys z³. Wiadomoœæ: tel. 665-849-101.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej w Chojnowie

(w szeregu gara¿y ko³o pijalni piwa). Wiadomoœæ:
tel. 696-363-691. 

Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Chêtnie przyjmê nieodp³atnie lub za symboliczn¹
kwotê u¿ywan¹ lodówkê. Wiadomoœæ: tel. 721-750-047.
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OG£OSZENIA DROBNE

* porady prawne, 
* pisma procesowe, 
* pozwy, 
* obs³uga firm, 
* pomoc zad³u¿onym, 
* pisma do urzêdów.

Biuro Pomocy Prawnej
,,Lexunica" Chojnów 

ul. Kolejowa 12E, I piêtro, 
naprzeciw MOPS. 
Tel. 505 896 735, 

e- mail: lexunica@hotmail.com.
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