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Wyd³u¿ono godziny urzêdowania
Wydzia³u Spraw Obywatelskich

przyjmowanie wniosków

we wtorki i czwartki 

do godz. 18.00, 

w œrody i pi¹tki 

do godz. 15.30.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* trwa budowa ul. ¯eromskiego, wykonawca
koñczy uk³adanie nawierzchni chodnika i jezdni
z betonowej kostki polbrukowej,
* trwa wymiana stolarki okiennej w budynku
Gimnazjum nr 1,
* podpisano umowê na wykonanie ulic Tuwima
i Broniewskiego wraz z sieci¹ kanalizacji ogól-
nosp³awnej. Wykonawca rozpocznie roboty
w przysz³ym tygodniu,
* rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na bu-
dowê sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sk³o-
dowskiej,
* podpisano umowê na remont dachów seg-
mentu A i B w Szkole Podstawowej nr 4, ro-
boty rozpoczn¹ siê w najbli¿szych dniach,
* wykonano opracowanie projektowo-koszto-
rysowe na budowê sieci wodno-kanalizacyjne
w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 04.06.2007 r. do 25.06.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o-
¿onych przy ul. Konarskiego 2, ul. Witosa 10,
ul. Sienkiewicza 7, ul. Samorz¹dowej 2c, 
ul. Wojska Polskiego 2, w Chojnowie (Zarz¹-
dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
4 czerwca 2007 r. Nr 69/2007).
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 16.07.2007r.

Wymieñ dowód
Jeszcze tylko kilka miesiêcy bêdziemy mogli
pos³ugiwaæ siê starymi dowodami to¿samoœci.
„Zielone” dowody 1 stycznia 2008r. strac¹ wa¿-
noœæ. Ka¿dy, kto do tego czasu nie wymieni
dokumentu bêdzie mia³ trudnoœci w za³atwie-
niu formalnoœci we wszystkich urzêdach, nie
odbierze listu poleconego i paczki na poczcie,
nie dostanie bankowej po¿yczki, nie bêdzie
móg³ sprzedaæ lub kupiæ mieszkania. To tylko
kilka utrudnieñ jakie stan¹ na drodze obywa-
tela ze starym dowodem. Jak dot¹d, blisko10
milionów obywateli nie wymieni³o dotychcza-
sowych dowodów, pozostawienie wymiany
dowodu na “ostatni¹ chwilê” mo¿e spowodo-
waæ, ¿e w urzêdach utworz¹ siê ogromne kolejki
i nie zd¹¿ymy dokonaæ wymiany przed 1 sty-
cznia 2008 r. Dlatego ju¿ dziœ powinniœmy
z³o¿yæ wniosek w sprawie nowego dowodu.
Aby stworzyæ mo¿liwoœæ za³atwiania formal-
noœci w godzinach popo³udniowych, Wydzia³
Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie wyd³u¿y³ godziny urzêdowania
i przyjmuje wnioski we wtorki i czwartki do
godz. 18.00, w œrody i pi¹tki do godz. 15.30.

Margnines w Jubilatce
23 czerwca w kawiarni ,,Jubilatka” odbêdzie
siê kolejny wieczorek bluesrockowy. Tym
razem us³yszymy niesamowite dŸwiêki -
blues - rock - reggae. Wygeneruje je bole-
s³awiecka grupa MARGINES. Ich pocz¹tek
siêga - 1976 roku. Jednak zespó³ rozpad³ siê
dwa lata póŸniej. Ale co ma wisieæ to nie utonie
i wyp³ynie z rytmem bluesa. Nast¹pi³o to wy-
darzenie w 2004 roku. Reaktywacja by³a uda-
na. Bluesrock w wykonaniu zespo³u Margi-
nes - od godziny 21:00. Cena biletów - 10 z³.

Wakacyjna oferta dla m³odzie¿y
Jeœli chcesz nauczyæ siê komunikowaæ z inny-
mi, radziæ sobie z w³asnymi i cudzymi emocja-
mi, samodzielnie rozwi¹zywaæ w³asne prob-
lemy, poznaæ techniki twórczego myœlenia 
i kreowania w³asnego wizerunku, zapraszamy
na cykl warsztatów psychologicznych organi-
zowanych na terenie Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ raz w tygodniu, po-
cz¹wszy od lipca 2007r. i potrwaj¹ 5 tygodni.
Bli¿sze informacje pod numerem telefonu
poradni: 076 818-85-64. O przyjêciu do grupy
decydowaæ bêdzie kolejnoœæ zg³oszeñ. Adres:
Chojnów, Pl. Zamkowy 2 (II piêtro).

Dyrektor PPPP
Joanna Chrobak

Powiatowy Urz¹d Pracy Filia
w Chojnowie informuje:
LG. Philips LCD Poland Sp. z o.o.  Biskupice
Podgórne k. Wroc³awia poszukuje osób na
stanowisko: 
* OPERATOR DZIA£U PRODUKCJI
Wymagania: wykszta³cenie minimum zawo-
dowe lub doœwiadczenie w pracy na podob-
nym stanowisku
* TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
Wymagania: wykszta³cenie œrednie techniczne
(elektryk, elektronik, mechanik), doœwiadcze-
nie w pracy na podobnym stanowisku.
Firma oferuje: mo¿liwoœæ uczestnictwa w two-
rzeniu firmy, zatrudnienie w pe³nym wymiarze
czasu pracy na umowê o pracê, pracê w miêdzy-
narodowym œrodowisku, w przypadku wiêk-
szej grupy osób bezp³atny transport.
Kwestionariusze osobowe dostêpne s¹ 
w Urzêdzie Pracy w Chojnowie, pokój nr 4.

PUP informuje o naborze na stanowiska: pra-
cownik produkcyjny, operator linii produkcyjnej
Praca na linii produkcyjnej zak³adu produk-

cyjnego, miejsce Pracy: Czech Republic
(LANCKORONA). D³ugoœæ kontraktu: 
od 1 do 6 miesiêcy z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia. 
Warunki zakwaterowania: zakwaterowanie
op³aca pracodawca, pokoje 3-4 osobowe 
z ³azienk¹ i kuchni¹. 
Wymagania: dobry stan zdrowia (wymagane

zaœwiadczenie lekarskie), zdolnoœci manualne,
mile widziane osoby ze œrednim wykszta³ceniem,
preferowane kierunki techniczne.
Osoby zainteresowane zapraszamy na spotka-
nie informacyjne we wtorek 26 czerwca 
o godz. 10.00 w Domu Chemika, Rynek 20,
II piêtro.
 Niepowtarzalna szansa na uzyskanie nowych
kwalifikacji i umiejêtnoœci
Dla osób d³ugotrwale bezrobotnych zareje-
strowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Legnicy filia w Chojnowie proponujemy
szkolenia:
1. Profesjonalny sprzedawca-fakturzysta
(obs³uga kasy fiskalnej, obs³uga komputera,
minimum sanitarne i znajomoœæ przepisów
bhp/p.po¿)
2. Specjalista us³ug hotelowych - profesjonalna
organizacja i obs³uga imprez, przyjêæ bankietów
3. Pracownik robót wykoñczeniowych w bu-
downictwie
4.Operator koparki kl. III
5. Operator walca drogowego kl. III
Osoby zainteresowane proszone s¹ o zg³asza-
nie siê do pokoju nr 4 w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie.

 Szersze perspektywy dla m³odzie¿y
Jeœli jesteœ osob¹ bezrobotn¹, która nie ukoñ-
czy³a 25 r. ¿ycia (rocznik 1982 i m³odsi) 
i jesteœ zarejestrowany w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Legnicy filia w Chojnowie mo¿esz
skorzystaæ z szansy aby uzyskaæ nowe kwali-
fikacje oraz umiejêtnoœci i zapisaæ siê na
nastêpuj¹ce szkolenia:
1. Nowoczesny magazynier z obs³ug¹ wózków
jezdniowych z napêdem silnikowym plus bez-
pieczna wymiana butli gazowych w wózkach
zasilanych gazem oraz obs³uga komputera 
i programów magazynowo-ksiêgowych.
2. Profesjonalny sprzedawca-fakturzysta (obs³uga
kasy fiskalnej, obs³uga komputera, minimum
sanitarne i znajomoœæ przepisów bhp/p. po¿.).
3. Przedstawiciel handlowy z zasadami pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i prawem
jazdy kat. B.
4. Specjalista us³ug hotelowych- profesjonalna
organizacja i obs³uga imprez, przyjêæ i bankietów.
Osoby zainteresowane proszone s¹ o zg³asza-
nie siê do pokoju nr 4 w Powiatowym Urzê-
dzie Pracy W Legnicy filia w Chojnowie.

Wa¿ne informacje ZUS-u
Zbli¿a siê kolejne losowanie do OFE
31 lipca ZUS przeprowadzi kolejne losowa-
nie przydzia³u cz³onków otwartych funduszy
emerytalnych (OFE). Kto nie chce byæ wylo-
sowany, powinien jak najszybciej sam wy-
braæ swój fundusz – termin mija 10 lipca.



Losowanie przydzia³u do OFE obejmuje
osoby, które urodzi³y siê po 31 grudnia
1968 r. i podejmuj¹c zatrudnienie po raz
pierwszy nie zg³osi³y siê do ¿adnego
funduszu (obowi¹zek ten nie dotyczy stu-
dentów i uczniów do 26 roku ¿ycia,
którzy podjêli pracê w ramach umowy
zlecenia, umowy o dzie³o lub rozpoczêli
studia doktoranckie). Ka¿dej osobie, która
nie dope³ni³a tego obowi¹zku w ci¹gu 
7 dni od podjêcia zatrudnienia, ZUS
przypomina o koniecznoœci zg³oszenia
siê do OFE - w czerwcu wys³ano w tym
celu 275 394 listy z takim przypomnieniem.
Osoby bior¹ce udzia³ w losowaniu s¹
przydzielane tylko do tych funduszy,
które osi¹gnê³y wy¿sze ni¿ œrednia
stopy zwrotu w dwóch kolejnych okre-
sach rozliczeniowych i zarz¹dzaj¹ mniej
ni¿ 10 proc. aktywów netto wszystkich
OFE. Z losowania wy³¹czone s¹ trzy
najwiêksze (pod wzglêdem liczby
cz³onków) fundusze emerytalne. 
W losowaniu 31 lipca uczestniczyæ bêdzie
siedem otwartych funduszy emerytal-
nych: Axa, Polsat, Generali, AIG,
DOM, Pocztylion, Pekao. Do ka¿dego
trafi równa liczba osób. 
Po losowaniu ZUS informuje poszcze-
gólne OFE o jego wynikach, a fundusze
maj¹ obowi¹zek poinformowania swoich
nowych cz³onków.

Wy¿sze sk³adki na ubezpieczenia spo-
³eczne w czerwcu
Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gos-
podarcz¹, dla których podstawê wymia-
ru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
stanowi kwota nie ni¿sza ni¿ 280,80 z³
(30% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia w 2007 r. tj. 936 z³), sk³adki za
czerwiec 2007 r. nie mog¹ byæ ni¿sze:

- na ubezpieczenie emerytalne - od
54,81 z³ (tj. 19,52%),
- na ubezpieczenie rentowe - od 36,50 z³
(tj. 13%),
- na ubezpieczenie chorobowe - od 6,88 z³
(tj. 2,45%).
Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ poza-
rolnicz¹, dla których podstawê wymiaru
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
stanowi kwota nie ni¿sza ni¿ 1625,48 z³
(60% kwoty przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w I kwartale 2007 r. tj.
2709,14 z³), sk³adki za czerwiec 2007 r.
nie mog¹ byæ ni¿sze:
- na ubezpieczenie emerytalne - od
317,29 z³ (tj. 19,52%),
- na ubezpieczenie rentowe - od 211,31 z³
(tj. 13%),
- na ubezpieczenie chorobowe - od
39,82 z³ (tj. 2,45%).
Podstawa wymiaru sk³adek dla wszyst-
kich ww. osób w czerwcu 2007 r.:
- na dobrowolne ubezpieczenie choro-
bowe - nie mo¿e przekroczyæ 6772,85 z³
miesiêcznie (tj. 250% przeciêtnego mie-
siêcznego wynagrodzenia w I kwartale
2007r.),
- na ubezpieczenie zdrowotne - nie mo¿e
byæ ni¿sza od 184,80 z³ (tj. 9% kwoty
od 75% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiê-
biorstw w I kwartale 2007 r. w³¹cznie 
z wyp³atami z zysku tj. 2053,34 z³).
Pozosta³e stopy procentowe sk³adek
wynosz¹:
0,10% (sk³adka na FGŒP), 2,45%
(sk³adka na Fundusz Pracy), 0,67% -
3,60% (sk³adka na ubezpieczenie wy-
padkowe). 
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
w ka¿dej jednostce ZUS oraz na stronie
internetowej Zak³adu (www.zus.pl).
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa
u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci
Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci
zabudowanej po³o¿onej przy ul. Witosa w Chojnowie,
oznaczonej numerem geodezyjnym 22/12 o pow. 941 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku warsztatów szkolnych 
o pow. u¿ytkowej 740,48 m2, wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr 29415.

Cena wywo³awcza – 79.000,00 z³.
Wadium - 15.000,00 z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny prze-
mys³owe. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Na-
bywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Dostêp do nieruchomoœci zapewniony jest poprzez
nieodp³atnie ustanowion¹ s³u¿ebnoœæ gruntow¹, obci¹-
¿aj¹c¹ dzia³ki nr 22/3 i 22/13, których w³aœcicielem
jest PPHU Narzêdziowiec.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 lipca 2007 r. o godz.
1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobo-
wi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwier-
dzenie 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  19 lipca 2007r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000149062
0000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19. Liczy siê data wp³ywu pieniêdzy na rachunek
bankowy. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania 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, zwró-
cone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetar-
gu, 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¿ 800,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19  najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
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 uza-
sadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 2-18 lipca
2007 r. w godz. 1000 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w
Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Bur-
mistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Rozalii Kuæko 
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

brata 
sk³adaj¹ 

pracownicy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
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D
ni Chojnowa rozpoczê³y siê 9 czerwca o godz. 16 barwnym
korowodem. Wziê³y w nim udzia³ przedszkolaki w bajkowych
i ludowych strojach, szko³y prezentuj¹ce grupy taneczne,

teatralne i dru¿yny sportowe oraz rycerze, którzy podkreœlali histo-
ryczny klimat imprezy. Przewodzi³a im orkiestra pod batut¹ Jana
Buñkowskiego. Wszyscy przeszli uliczkami w centrum miasta w we-
so³ym marszu. Kolejny ju¿ raz, specjalnie na œwiêto Chojnowa przy-
jecha³a delegacja z partnerskiego miasta Egelsbach, na czele z bur-
mistrzem Rudim Moritzem. 

Oficjalnego otwarcia Dni Chojnowa A.D 2007 dokona³ burmistrz
witaj¹c jednoczeœnie zaproszonych goœci i dziêkuj¹c m³odzie¿y za
wyj¹tkowo liczny i barwny korowód. ¯yczenia z okazji œwiêta miasta
mieszkañcom Chojnowa z³o¿y³ tak¿e uczestnicz¹cy w obchodach senator
Tadeusz Maæka³a.

Jako pierwsi na scenie pojawili siê muzycy z grupy The Postman od 8
lat stylizuj¹cej siê na zespó³ The Beatles. „She loves you”, „Hey
Jude”, “Yellow” to tylko kilka tytu³ów, które wykonawcy œpiewali

wspólnie z publicznoœci¹. Koncert The Postman przerwa³a burza. 
W trosce o urz¹dzenia techniczne wy³¹czono nag³oœnienie i przez
szereg minut rynek spowity by³ strugami deszczu. Plac przed scen¹
szybko opustosza³. Zniknê³y tak¿e stragany towarzysz¹ce Festiwalowi
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego. Nie wszyscy zatem mieli
sposobnoœæ obejrzenia tegorocznych kramów. „Wrzosowa Kraina”
Danuty i Henryka Bronowickich prezentowa³a bogaty asortyment
zdrowej ¿ywnoœci w postaci przetworów domowych z warzyw i owoców.

Justyna Koziar pokaza³a witra¿e, malowane szk³o i porcelanê, mis-
ternie robione kraszanki, stroiki oraz obrazki zdobione technik¹
decoupage. Zbigniew Bia³as zaprezentowa³ artystyczne tkactwo
rêczne m.in. w postaci dywaników. Oryginalne dekarstwo mo¿na by³o
obejrzeæ przy stoisku Lucjana Perchaluka, a przy straganie ogrodnictwa
pañstwa Grz¹dkowskich zainteresowani mogli nabyæ kwiaty rabatowe
i balkonowe. Pasieka Jerzego Burzyñskiego, która w 2003 roku otrzy-
ma³a tytu³ wzorowej pasieki Dolnego Œl¹ska oferowa³a miód i wyroby
z wosku, a Roman Rybski zaprezentowa³ swoj¹ kolekcjê minera³ów,
kamieni szlachetnych i ozdobnych. By³a te¿ boles³awiecka ceramika,
konfekcja damska i mêska z lnu, bi¿uteria z bursztynu ³¹czonego ze
srebrem oraz œwiat kartek na ka¿d¹ okazjê, czyli unikatowe egzem-
plarze dzie³a Anny i Agnieszki Wójcik oraz Renaty Krzywdy. Swoje
wyroby rêkodzielnicze, jak co roku, szerokiej publicznoœci zaprezen-
towali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej, wyroby p³atnerskie 
i pami¹tki Chojnowa oferowali rycerze z chojnowskiego bractwa. 
W ekologicznej zagrodzie „Kozia £¹ka” serwowano m.in. kozie
mleko, pasztet z królika i sernik z koziego mleka. Na Festiwalu mo¿na
te¿ by³o obejrzeæ pokaz kucia w starej kuŸni.

Kiedy deszcz usta³ The Postmen wróci³ na scenê. 
Kolejny koncert to wystêp znanego zespo³u Obstawa Prezydenta.
Cz³onkowie tej grupy pochodz¹ z Boles³awca i graj¹ od 21 lat. Ich
muzyka wywodzi siê z tradycji bluesowej, choæ stanowi¹ mieszankê
ró¿nych stylów. W Chojnowie fanów tego gatunku nie brakuje,
„Obstawa” mog³a zatem liczyæ na wielu s³uchaczy.
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Gwiazd¹ wieczoru by³y „Elektryczne Gitary” – team Kuby Sien-
kiewicza, który w swoim repertuarze ma co najmniej kilka hitów.
„Jestem z miasta”, „Kiler” czy „Cz³owiek z liœciem na g³owie” - te
tytu³y z pewnoœci¹ potrafi zanuciæ ka¿dy. 

Historia, która doprowadzi³a do powstania „Elektrycznych Gitar”, siê-
ga paŸdziernika 1977 r., kiedy Piotr £ojek i Kuba Sienkiewicz sfor-
mowali akustyczn¹ grupê graj¹c¹ prawie wy³¹cznie w domu i nagry-
waj¹c¹ na szpulowy magnetofon. Dziœ to jeden z czo³owych zespo³ów

muzycznych. Podczas ich koncertu zgromadzony pod scen¹ t³um
wtórowa³ Kubie wykazuj¹c siê znajomoœci¹ wielu jego utworów.
Ostatnia muzyczna prezentacja sobotniego wieczoru - zespó³ „Buenos
Amigos” - nie pozwoli³ na z³apanie oddechu. Ich gor¹ce rytmy 
z repertuaru m.in. Jenifer Lopez, Ricky Martina, Los Lobos czy Gipsy
Kings „rozkrêci³y” mieszkañców, porywaj¹c do tañca wszystkich
zgromadzonych na parkingu.

Efektowny pokaz sztucznych ogni zakoñczy³ pierwszy dzieñ miej-
skiego œwiêta.

***
Kilkanaœcie godzin póŸniej, na terenie Parku Piastowskiego, miesz-
kañcy znów byli uczestnikami festynowej zabawy.

Rozpocz¹³ j¹ koncert pn. „Chojnowianie-chojnowianom”. To
ró¿norodne show przygotowane przez dzieci i m³odzie¿ chojnowskich
przedszkoli, szkó³ i placówek kulturalnych.
Okazuje siê, ¿e nasze artystyczne zespo³y – wokalne, instrumentalne 
i taneczne mog³yby zape³niæ swoimi wystêpami kilkugodzinny pro-
gram. Chc¹c jednak, aby na scenie mog³a zaprezentowaæ siê ka¿da
placówka, organizator zmuszony by³ ograniczyæ repertuar ka¿dej do
absolutnego minimum.

Jako pierwsze na scenie pokaza³y siê dzieci z Przedszkola Miejskiego
nr 3, po nich wyst¹pi³y dzieci z Przedszkola nr 1. Popisy najm³od-
szych zawsze wzruszaj¹, st¹d liczna publika pod scen¹, ale mimo, ¿e
oba przedszkola opuszcza³y scenê odprowadzane burz¹ braw, wyko-
nawcy i ich opiekunowie czuli niedosyt – maj¹ przecie¿ tak wiele do
pokazania…

DDnnii    CChhoojjnnoowwaa    22000077



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 12/6526

Oryginalny pokaz gimnastyki artystycznej da³y uczennice Szko³y
Podstawowej nr 3. Porównuj¹c ich umiejêtnoœci z pokazu sprzed
mniej wiêcej 12 miesiêcy, postêp jest ogromny, nie dziwi wiêc fakt, ¿e
dwa gimnastyczne tria wzbudzi³y niema³e zainteresowanie.

Potem przyszed³ czas na organizowan¹ przez M³odzie¿owa Radê
Miejsk¹ imprezê dla pocz¹tkuj¹cych wokalistów. Mieszkañcy
wys³uchali 12 solistów – finalistów konkursu karaoke, który piosenk¹
„Babê zes³a³ Bóg” ostatecznie wygra³a Iwona Sabady.

Po wystêpach wokalnych, tañce. Szkoda, ¿e na scenie pojawi³y siê
tylko cztery z siedmiu chojnowskich grup tanecznych. W dyna-
micznych uk³adach pokaza³y siê wiêc ma³y i du¿y Brooklyn oraz ma³y
i du¿y Karambol. O umiejêtnoœciach i sukcesach naszych formacji
Gazeta pisze bardzo czêsto, ich wystêp na festynie by³ namiastk¹
tanecznych popisów.

„Teatr na walizkach” to propozycja dla najm³odszych. Aktorzy 
z Wroc³awia dali spektakl pantomimy bawi¹c nie tylko dzieci.
Mnóstwo weso³ych sytuacji, gagów, wci¹ganie do zabawy pub-
licznoœæ – to sk³adowe sympatycznego przedstawienia pn. „Beczka
œmiechu”, które wzbogaci³o rodzinny festyn.

Zupe³nie inny klimat wprowadzili cz³onkowie chojnowskiego zespo³u
Polish Fiction. Rock w wykonaniu m³odych muzyków ma w naszym
mieœcie pewne grono fanów. Oni te¿ wiernie towarzyszyli grupie pod-
czas jej wystêpu.

Kolejny raz na miejskiej imprezie wyst¹pi³ Mariusz Jureczko – uczeñ
Gimnazjum nr 1, który jakiœ czas temu zakwalifikowa³ siê do progra-
mu „Szansa na sukces”. Kilka utworów w jego wykonaniu po-
przedzi³o wystêp, z ciekawoœci¹ oczekiwanego, zespo³u „Hudaky”.
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Dziesiêcioosobowa grupa, niedawno reaktywowana, sk³ada siê z szeœ-
ciu muzyków i czterech nastoletnich wokalistek. Repertuar – ³em-
kowskie melodie w nowej, wspó³czesnej aran¿acji, spodoba³y siê

wiêkszoœci. Profesjonalni instrumentaliœci i m³odziutkie piosenkarki,
dali koncert klimatów ma³o dla Polaków znanych, ale trafiaj¹cych 
w ucho i jak siê okaza³o, gust chojnowian.
Swoich fanów mia³o tak¿e trio pn. „Avans Plus”. Debiutuj¹cy zespó³
wykona³ kilka coverów, które spotka³y siê z aplauzem publicznoœci.

Sceniczne wystêpy zakoñczy³ koncert zespo³u „Avista”. Duet 
z Legnicy bawi³ publicznoœæ znanymi i lubianymi hitami z lat
siedemdziesi¹tych, osiemdziesi¹tych i wspó³czesnych.

Niedzielny festyn zakoñczy³ siê pokazem Teatru Tancerzy Ognia
„Chimera”. Siedmioosobowa grupa ujarzmi³a jeden z ¿ywio³ów daj¹c
oryginale widowisko. 

eg

Burmistrz Miasta Chojnowa serdecznie dziêkuje wszystkim
osobom i instytucjom, których praca i zaanga¿owanie w przygo-
towanie i realizacjê obchodów Dni Chojnowa 2007 pozwoli³a
na organizacjê dorocznego œwiêta miasta. Dziêkuje: komen-
dantowi Komisariatu Policji w Chojnowie i wszystkim zaan-
ga¿owanym w ochronê Dni policjantom, komendantowi JRG
Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie i podleg³ym mu stra¿akom,
dyrektorom szkó³ i przedszkoli, dyrektorowi ChZGKiM i pra-
cownikom zak³adu, pogotowiu ratunkowemu, Warsztatowi
Terapii Zajêciowej, harcerzom, chojnowskim rycerzom,
go³êbiarzom, wêdkarzom oraz pracownikom Miejskiego
Domu Kultury i Urzêdu Miejskiego, a tak¿e pracownikom
interwencyjnym i prac spo³ecznie u¿ytecznych.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom: firmom Komerc, Na-
rzêdziowiec, Metal-Cynk, Feerum, GB Okna Bart³omiej
Giersok, drukarni UNI-FOT oraz Bankowi Spó³dzielczemu 
w Chojnowie.

Dziêkujemy mieszkañcom Rynku, którzy corocznie z wielk¹
wyrozumia³oœci¹ podchodz¹ do naszego nocnego œwiêtowania
i wszystkim mieszkañcom Chojnowa – za udzia³ we wspólnej
zabawie. 
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Z okazji miejskiego œwiêta w Szkole Podstawowej
Nr 4 zosta³ zorganizowany miêdzyszkolny konkurs
plastyczny pod has³em: ,,Moja ma³a ojczyzna - Chojnów
i okolice”. Do konkursu zostali tak¿e zaproszeni
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie. 
Celem konkursu by³o rozwijanie zdolnoœci plastycz-
nych, zainteresowañ historycznych, geograficznych,
geologicznych. Przede wszystkim jednak rozbudzenie
patriotyzmu lokalnego u dzieci. Prace plastyczne
by³y wykonane ró¿nymi technikami (malowane farba-
mi, na szkle, wydzieranki, collage, fotografie ). Prace
plastyczne zosta³y wyeksponowane w SP Nr 4, a na-
stêpnie w korytarza Urzêdu Miejskiego, gdzie zos-
ta³y równie¿ wrêczone nagrody wszystkim nagro-
dzonym i wyró¿nionym.

W konkursie nagrodzono kilkadziesi¹t prac. Werdykt
nie by³ ³atwy st¹d mnogoœc laureatów - samych
miejsc pierwszych przyznano czternaœcie.
Oto lista najlepszych:
AREK GAWRON - KL. III B SP 4
ANNA OSADKOWSKA - KL III B SP 3
KAROLINA MARCINISZYN - KL III C SP 4
MAGDA CZARNY - KL III A SP 3
DAWID PIERZCHA£A - KL II B SP 4
ALEKSANDRA CHRZANOWSKA - KL II A SP 4
BARTEK LICHAJ - II C SP 4
MAREK KUKS - KL II SP 4
ADAM MARCINIEC - KL II B SP 4
MATEUSZ GAWRON - KL I C SP 4
ADA MORAWSKA - KL I D SP 4
MAREK CZYSZCZOÑ - KL I C SP 4
ANETA LIPA - KL IV B SP 4
KAMILA URSZULAK - KL IV B SP 4

V Chojnowskie Dyktando przesz³o ju¿ do
historii. W tegorocznym dyktandzie wystarto-
wa³o 122 uczestników (81 uczniów szkó³ pod-
stawowych, 41 uczestników grupy II). Tytu³
Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej
zdoby³ Micha³ Mendocha. Natomiast Ma³e
Chojnowskie Dyktando wygra³a uczennica
szko³y podstawowej z Rokitek, Aleksandra
Izbiñska.

Od piêciu lat dyktando towarzyszy Dniom
Chojnowa. Tegorocznym fundatorem
g³ównych nagród by³ burmistrz miasta. 
Bohaterami tej imprezy s¹ uczestnicy, którzy
chc¹ siê zmierzyæ z trudn¹ ortografi¹ naszego
ojczystego jêzyka. S¹ te¿ i inni bohaterowie,
którzy nie bali siê realizacji tego doœæ trud-
nego zadania, jakim jest organizacja imprezy
z zerowym bud¿etem. Dlatego chcia³bym im
szczególnie podziêkowaæ: Andrzejowi Bo-
bikowy, który odda³ do naszej dyspozycji
swoj¹ drukarniê, Zbyszkowi Halikowskiemu
za kalendarze, Krzyœkowi Pisarskiemu za
pomoc przy wykonaniu znaczków, Kryspi-
nowi Sandeckiemu, Justynie Piróg, W³odzi-
mierzowi Boczkowi za ufundowanie nagród.
Wies³awie Majewskiej, Gra¿ynie i Norbertowi
Chêciñskiemu za pomoc przy organizacji
dyktanda, Agacie, Ani i Monice z zaprzy-
jaŸnionego Radia Plus, redakcji Gazety
Wroc³awskiej i Konkretów oraz telewizji
kablowej w Polkowicach. Natomiast firma

BP Polska ufundowa³a d³ugopisy, koszulki,
czapeczki i kubeczki. 
Dyrektor SP nr 3 i SP nr 4 z Chojnowa ufun-

dowali nagródy dla najlepszych uczniów 
z ich szkó³. Wœród fundatorów nagród byli
równie¿: Barbara Jasiñska - wójt Gminy
Chojnów, Jaros³aw Humenny - starosta
Powiatu Legnickiego, Jan Skowroñski –
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Chojnowie.
Dyktando to równie¿ zespó³ autorek tek-
stów. Od piêciu lat teksty do chojnowskich
dyktand uk³ada³a Ewa Wiêcek z SP nr 3.
Poza tym z imprez¹ t¹ zwi¹zana jest Ania
Pauch i Ma³gorzata Szczepanowska z SP nr 3
oraz Klaudia Dominiak z Gimnazjum nr 1,
Ewa Kantor i Lucyna Spes z Gimnazjum nr 2.
Muszê wspomnieæ równie¿ o lektorze. Od
piêciu lat jest nim Stasiu Horodecki, dyrektor
naszego domu kultury.
A prywatnie to chcia³bym podziêkowaæ
jeszcze mojej ¿onie Gra¿ynie, która to wszys-
tko znosi od piêciu lat i wspiera mnie 
w trudnych chwilach.

Oficjalne wyniki V Chojnowskiego Dyktanda
Grupa I (szko³y podstawowe)
1. Aleksandra Izbiñska – Rokitki
2. Natanael Kopañski – SP nr 4 Chojnów
3. Krzysztof Bogacz – SP nr 3 Chojnów
4. Martyna Koœcielna – Polkowice
5. Marcin Krupa – SP nr 3 Chojnów 

Paula Szczêsny – SP nr 3 Chojnów
6. Szymon Homêtowski – SP nr 4
7. Ewelina Gancarczyk – Rokitki

Angelika Truty – SP nr 3 Chojnów
8. Marta Butryn – Jerzmanowice

Dawid Ho³da – SP nr 4 Chojnów
Klaudia Mazurek – SP nr 4 Chojnów
Kacper Mendocha – SP nr 3 Chojnów

9. Beata Gadzina – SP nr 4 Chojnów
Mateusz Halikowski – SP nr 4 Chojnów
Anna Sobañska – SP nr 3 Chojnów

10. Patryk Rozbicki – SP nr 3 Chojnów

Grupa II (starsi)
1. Micha³ Mendocha – Chojnów
2. Dominika Kubisz – Chojnów
3. Karol Darmoros – Chojnów
4. Jolanta Giza – Gawron – Chojnów

Micha³ Paul – Chojnów
5. Adrian Zjawin – Chojnów
6. Karolina Burzmiñska – Jerzmanowice 

Agnieszka Jedynak – Chojnów
7. Karolina Kumiszcze – Chojnów
8. Andrzej Bobik – Chojnów

Waldemar Bulkowski – Chojnów
Sara Chojnowska – Chojnów
Joanna Kogut – Chojnów
Anna Sobota – Brochocin

9. Ma³gorzata Krzywda – Chojnów
Józef S³awiñski – Chojnów

10. Ewa Turkosz – Chojnów 
Jerzy Kucharski

W ramach Dni Chojnowa
Plastyczny  Chojnów Bój  z  polskim  jêzykiem
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Galeria M³odych
Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej,
6 czerwca w budynku Centrum Edukacyjnego
przy Placu Zamkowym 2 otwarto Galeriê
M³odych. Jej g³ównym celem jest rozwijanie ta-
lentów plastycznych dzieci i m³odzie¿y z choj-
nowskich szkó³. Organizatorzy maj¹ nadziejê,
¿e Galeria bêdzie  nie tylko miejscem prezen-
towania interesuj¹cych prac plastycznych, ale
szeroko pojêtej edukacji plastycznej realizo-
wanej poprzez przeprowadzanie warsztatów,
spotkañ i plenerów.
Bo o tym, ¿e w naszej lokalnej spo³ecznoœci s¹
ludzie obdarzeni zdolnoœciami plastycznymi

œwiadczyæ mo¿e chocia¿by plon trwaj¹cej w³aœ-
nie w Muzeum Regionalnym wystawy 
VI Przegl¹du Chojnowskiej Plastyki. Jak
powiedzia³a nam dyrektor MBP Barbara
Landzberg, powodzenie tej nowej formy dzia-
³alnoœci biblioteki zale¿y w du¿ym stopniu od
zainteresowania i wsparcia ze strony przede
wszyskim szkó³ oraz innych instytucji kultury
dzia³aj¹cych w naszym mieœcie.
Podczas uroczystego otwarcia Galerii M³odych,
w którym uczestniczy³y m.in.w³adze miasta 
i gminy Chojnów, nauczyciele i bibliotekarze
og³oszono wyniki konkursu „Kszta³ty i barwy
mojego œwiata”. W zamyœle organizatorów
ma to byæ cykliczny, coroczny konkurs adre-
sowany do m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z miasta i gminy Chojnów.
Jury pod przewodnictwem Jadwigi Jêdrzejczyk
najwy¿ej oceni³o pracê Ma³gorzaty Aleksander
z Gimnazjum nr 1 pt.”Królestwo Zachodz¹-
cego S³oñca” - przyzna³o jej wyró¿nienie
oraz postanowi³o tylko tê jedn¹ pracê zapre-
zentowaæ. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody ksi¹¿kowe oraz zaproszenie do
wziêcia udzia³u w przysz³ym roku, w nastêp-
nej edycji konkursu. 
Ponadto, w Galerii wystawiono prace plastyczne
uczniów ze szkó³ pdstawowych nr 3 i nr 4,
które powsta³y pod kierunkiem pani Gra¿yny
Wróbel i pani Gra¿yny Koœnik. 
Wystawa wszystkich prac znajduje siê w holu
Centrum Edukacyjnego i potrwa do koñca lipca.

Portrety Chojnowian
Pod takim tytu³em 8 czerwca w sali recitalo-
wej MDK odby³ siê wernisa¿ wystawy Mi-
ros³awa Zatorskiego. Ponad 30 portretów
wykonanych pastelami, to pierwszy publicz-
ny pokaz prac tego autora. Artystyczny debiut
okaza³ siê niezwyk³ym wydarzeniem dla
portrecisty - wyg³aszaj¹c s³owo wstêpne nie
by³ wstanie ukryæ wzruszenia.
Widzowie bez trudu rozpoznawali prezen-

towane twarze. Wœród nich odnaleŸæ mo¿na
by³o m.in. wizerunek dyrektora MDK Stanis³awa
Horodeckiego, dyrektora ChZGKiM Andrzeja
Rudka, dyrektora muzeum Jerzego Janusa,
portrety by³ych i obecnych radnych.
- Moje modele, to osoby znane w naszym lokalnym
œrodowisku i cz³onkowie mojej rodziny – mówi
A. Zatorski. – Kompletowa³em te prace blisko 3
lata nie mog¹c doczekaæ siê fina³owej wystawy.
Portrety to nie jedyna forma rysunku jak¹ zaj-
muje siê p. Andrzej – swoich si³ próbuje te¿
w surrealizmie.

- Moim marzeniem jest byæ w tej dziedzinie per-
fekcjonist¹ i pokazaæ kiedyœ swoje prace w jednej
z krakowskich galerii. Ca³y czas siê uczê. Malo-
wanie sprawia mi ogromn¹ przyjemnoœæ, jest
odskoczni¹, form¹ wypoczynku.
Na wernisa¿u, w krótkim wstêpnym wyst¹pie-
niu, autor szczególnie dziêkowa³ swojej mamie,
która jako pierwsza zainteresowa³a go malarst-
wem i nauczy³a podstaw. Jej te¿ poœwiêci³ jeden
ze swoich obrazów.

Chojnowscy artyœci
O tej wystawie pisaliœmy w ubieg³ym numerze
G.Ch. 9 czerwca w Muzeum Regionalnym
kilkadziesi¹t osób uczestniczy³o w wernisa¿u
VI Przegl¹du Chojnowskiej Plastyki.
Wyeksponowano tu prace 20 lokalnych artys-
tów. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e

w I Przegl¹dzie Chojnowskiej Plastyki wziê³o
udzia³ zaledwie szeœæ osób.
Przegl¹d w za³o¿eniu jest otwarty dla wszys-
tkich, bez wzglêdu na przygotowanie i wyk-
szta³cenie artystyczne. 
Na wystawie tradycyjnie dominuje malarst-
wo, ale nie zabrak³o grafiki, rysunku, rzeŸby,
fotografii. Po raz pierwszy mo¿na tu obejrzeæ

przedmioty codziennego u¿ytku zdobione
technik¹ decoupage, a po raz drugi origami:
wschodni¹ sztukê komponowania z papieru
najrozmaitszych figur, maj¹c¹ za sob¹ kilka
stuleci tradycji.
Serdecznie zapraszamy – wystawa jest czynna
do po³owy lipca.

eg

W ramach Dni Chojnowa
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13 czerwca 2007 r. do Miejskiego
Domu Kultury w Chojnowie zawitali
niezwykli goœcie - na spotkanie z dzieæ-
mi z chojnowskich przedszkoli przy-
byli: W³óczykij, Ma³a Mi oraz Cza-
rownica - babcia Alicji. Okazj¹ do ich
pojawienia siê by³o uroczyste, 14 ju¿,
Pasowanie na Czytelnika dzieci 
z klas „0”, które odby³o siê w scenerii
Doliny Muminków. 

Na pocz¹tku tego spotkania przyja-
ciele W³óczykija - Muminki, zapre-
zentowa³y zgromadzonym dzieciom
scenkê ukazuj¹c¹ przygodê Ma³ej Mi.
W rolê mieszkañców Doliny wcieli³y
siê dzieci ze œwietlicy SP nr 4, pod

kierunkiem pañ Bo¿eny Szarek i Marii
Lepki.
PóŸniej W³óczykij na zmianê z Cza-
rownic¹ sprawdzali, czy dzieci zapa-
miêta³y wiadomoœci przekazywane

im podczas spotkañ w bibliotece. Ku
zdumieniu Czarownicy okaza³o siê,
¿e dzieci wszystko œwietnie pamiê-
taj¹, a w dodatku zupe³nie siê jej nie
boj¹ i z chêci¹ stoj¹ obok Czarownicy
na scenie! 
Gdy Ma³a Mi odczyta³a proœby ksi¹¿-
ki, a Czarownica akt przyrzeczenia -
mog³o ju¿ tylko odbyæ siê uroczyste
pasowanie przedszkolaków na czytel-
ników. Na pami¹tkê tej chwili ka¿de
dziecko otrzyma³o dyplom i ksi¹¿eczkê.
Ca³oœæ uroczystoœci przeplata³y wys-
têpy przedszkolaków. Tradycyjnie
nie zabrak³o tañców, piosenek i wier-
szyków w przepiêknym wykonaniu
ma³ych bohaterów tego dnia.

Jak ka¿de spotkanie, i to musia³o
dobiec koñca. Na zakoñczenie Czarow-
nica gor¹co poprosi³a dzieci, by przez
wakacje pamiêta³y o bibliotece i ksi¹¿-
kach, które na nich tam czekaj¹. 
Mamy nadziejê, ¿e podczas tej uro-
czystoœci dzieci i ich opiekunowie ba-
wili siê równie dobrze, jak my - bib-
liotekarze i pracownicy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Chojnowie. ¯y-
czymy wam udanych wakacji i przy-
pominamy, ¿e w ich trakcie bibliote-
ka jest czynna codziennie oprócz œrody
i soboty.

***
Dzieñ póŸniej, czyli 14 czerwca, od-
by³o siê drugie Pasowanie na Czytel-
nika. Tym razem jednak mia³o ono
miejsce w Sali Edukacyjnej MBP 
i uczestniczy³a w nim tylko jedna
grupa przedszkolna z Przedszkola nr 1,
której wychowawczyni¹ jest pani
Iwona Parzonka.
Sta³o siê tak dlatego, ¿e 13 czerwca
grupa ta mia³a zaplanowan¹ wyciecz-
kê, której nie mo¿na by³o prze³o¿yæ
na inny termin. 
Mi³¹ niespodziank¹ dla nas i dla dzieci
by³o przybycie na tê ma³¹ uroczys-
toœæ uczniów z II klasy LO w Chojno-
wie wraz z wychowawc¹ panem
Mariuszem Kowalczykiem.

Dziêki naszym goœciom dzieci mia³y
nie tylko publicznoœæ dla swoich
wystêpów, ale i pomocników przy
odpowiadaniu na pytania zadawane
przez panie bibliotekarki – Marzenê
Luty i Ma³gorzatê Krzywdê. Przy
okazji by³o du¿o œmiechu, gdy oka-
za³o siê, ¿e starsi koledzy – pasowani
na czytelników 11 lat temu - maj¹
k³opoty z odpowiedzi¹ na pytania
zupe³nie ³atwe dla przedszkolaków.
Po uroczystym pasowaniu, mi³e spot-
kanie zakoñczy³o siê wystêpem przed-
szkolaków, nagrodzonym gromkimi bra-
wami i owacjami ze strony licealistów.

oprac. Ma³gorzata Krzywda

Angelika Truty – uczennica klasy VI c ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Chojnowie - kolejny ju¿ raz bra³a udzia³ 
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M£ODZIE¯
ZAPOBIEGA PO¯AROM”.

30 marca reprezentowa³a nasze miasto w konkursie powia-
towym (I miejsce), nastêpnie powiat legnicki w eliminac-
jach wojewódzkich (II miejsce), które odby³y siê we Wro-
c³awiu 26 kwietnia br i po kolejnym zwyciêstwie województwo
dolnoœl¹skie w finale krajowym.
Etap centralny, który mia³ miejsce w GnieŸnie w dniach 25-27
maja by³ XXX edycj¹ tego konkursu, w którym nasza
szko³a bierze aktywny udzia³ od wielu ju¿ lat.
Gratulujemy Angelice tak wielkiego sukcesu.

Pedagog szkolny Helena Malak - Fotiadis

Potrójne ¿yczenia urodzinowe
moim kochanym wnuczêtom, które
skoñczy³y 2 latka 7 czerwca 
- Szymonkowi,  Kasi  i  Bartusiowi.
Najserdeczniejsze ¿yczenia uœmiechu
na twarzy, du¿o zdrówka, pos³u-
szeñstwa dla kochanych rodziców
oraz wszystkich wokó³ ¿yczy:
babcia Wandzia i dziadek Edziu
Czerwiñscy z Chojnowa.
Do ¿yczeñ do³¹cza siê ciocia
Agatka z wujkiem Krzyœkiem
oraz kuzyn Piotruœ z Kawic.

Kochana mamusiu, ¿yj nam
d³ugo i szczêœliwie. Skoñczyæ 80 lat
to naprawdê jest niezwyk³a chwila.
Walerii  Salachnie sk³adaj¹ ¿y-
czenia pamiêtajcy synowie Józek
i Janek wraz z ca³¹ rodzin¹.

Z okazji imienin redakcja
,,Gazety Chojnowskiej” ska³ada
pani Alicji  Dul, wytrwa³oœci,
zdrowia i kolejnych udanych
imprez.

Majeczko  Józefowicz, w naj-
bli¿szych dniach obchodziæ bêdziesz
swoje drugie urodziny. Z tej okazji
przyjmij moc najserdeczniejszych
¿yczeñ tego wszystkiego, o czym
tylko marzy Twoja dwuletnia
g³ówka: du¿o radoœci, wiele szczêœcia
i uœmiechu oraz radoœci z m³odszego

rodzeñstwa, które nied³ugo pojawi
siê w Twoim ¿yciu. Tego wszys-
tkiego ¿yczy ci dziadek Jurek, 
a przy³¹czaj¹ siê ciocia Ania 
i wujek Tadek z Ew¹ i Damiankiem.

Z okazji ukoñczenia Szko³y
Podstawowej nr. 4 im J. Korczaka
- dziêkujemy za wszystkie stara-
nia, które w³o¿yliœcie w nasze
wychowanie i edukacjê.
Wierzymy, ¿e Wasz wysi³ek
uczyni z nas ludzi m¹drych 
i szlachetnych. Dziêkujemy 
za codzienne, niezwykle trudne 
i mozolne budowanie naszych
wnêtrz. Zdajemy sobie sprawê, 
¿e na efekt waszej pracy trzeba
bêdzie czekaæ d³ugo i cierpliwie,
ale przyjdzie czas, kiedy stanie siê
ona widoczna. Dlatego jeszcze
raz za wszystko dziêkujemy i sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia wszys-
tkim  nauczycielom!  klasa  VI  E.

Serdeczne podziêkowania
wszystkim pprraaccoowwnniikkoomm
NNiieebbiieesskkiieeggoo  PPaarraassoollaa, 
oraz ppaanniioomm  zz  PPOOLLEERRSSUU
za ich nieskoñczon¹ cierpliowœæ
sk³ada B¹kowski Leszek.

W ramach Dni Chojnowa

„Pasowanie na Czytelnika w Dolinie Muminków”
Uczestniczy³a w finale centralnym

**Kronika  towarzyska**

Podziêkowania
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Chojnowskie zespo³y teatralne, które bra³y udzia³ w II Prze-
gl¹dzie Teatralnym Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska
"SILEBIA", 8 czerwca pokaza³y swoje przedstawienia choj-
nowianom. Kostiumowy spektakl uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 4 traktowa³ o Wolfie Bo¿ywoju - mecenasie roz-
budowy czêœci chojnowskich œwi¹tyñ, pantomima grupy
teatralnej dzia³aj¹cej przy Miejskim Domu Kultury opowia-
da³a o dziejach miasta na przestrzeni wieków.

Oba przedstawienia wystawiane by³y tak¿e na innych sce-
nach, czêœæ chojnowskiej historii mogli zatem poznaæ
równie¿ nasi s¹siedzi.

eg

Przed po³udniem w domu kultury odby³
siê Pierwszy Przegl¹d Kabaretów
Szkó³ Ponadgimnazjalnych, po po-
³udniu, w tym samym miejscu, fani
Grzegorza Halamy mieli niecodzien-
n¹ okazjê uczestniczyæ w jego saty-
rycznym programie.
Sala kinowa wype³ni³a siê znacz¹co,
choæ pozosta³o kilka wolnych miejsc.
Opinie jednak po wystêpach by³y
ró¿ne. Zdecydowana wiêkszoœæ opusz-
cza³a salê z obola³ym od œmiechu
brzuchem i satysfakcj¹ weso³o spê-
dzonego czasu, pozostali – na ogó³
ci, którzy za Halam¹ nie przepadaj¹ –
utwierdzili siê w przekonaniu, ¿e dow-
cip tego satyryka nie trafia w ich
poczucie humoru.
Grzegorz Halama, mimo, ¿e pocho-
dzi z po³o¿onej nie tak daleko od
Chojnowa Zielonej Góry, w grodzie
nad Skor¹ goœci³ po raz pierwszy.
By³a to jednak dla niego aktywna
wizyta. W roli sêdziego szkolnych
kabaretów, stan¹³ przed rosn¹ca 

konkurencj¹, z zadowoleniem jednak
przyj¹³ wystêpy pocz¹tkuj¹cych ka-
bareciarzy. W dowód uznania zapro-
si³ chojnowsk¹ grupê „Na czworaka”
z PZS na wystêp przed swoim autor-
skim programem. Maciej Suchecki 
i Micha³ Pisarski parodiowali pana
Józka (tego od kurczaków) wzbudza-
j¹c równie gromki œmiech co autorzy
orygina³u.

eg

W I Przegl¹dzie Kabaretów Szkó³ Ponadgimnazjalnych Dolnego
Œl¹ska „PeKaeSy”, nad którym patronat obj¹³ Starosta Legnicki,
zaprezentowa³y siê 4 formacje (w ostatniej chwili wycofa³ siê kabaret
z I LO w Lubinie). Widzowie, zgromadzeni 15 czerwca w sali wido-
wiskowej Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie, oklaskiwali wiêc
w kolejnoœci: „Bezrolnych Ba³amuc¹cych Ba³kañskich Baletmistrzów”,
czyli kabaret z I LO w Legnicy, „Na czworaka” – kabaret z Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, „My” – formacjê z Powiatowego
Zespo³u Szkó³ nr 1 w Krzy¿owicach oraz kabaret „NIC” z Zespo³u
Szkó³ w Chocianowie.
Jury pod przewodnictwem Grzegorza Halamy, powszechnie znanego
jako najs³ynniejszy w Polsce hodowca kurczaków „pana Józka”, 
zdecydowa³o ostatecznie o przyznaniu I miejsca formacji „NIC” za
prezentacjê „Casting” autorstwa Mateusza Staruszkiewicza. Doce-

niono w³asnego muzyka (Janusz Janisio) i przemyœlan¹ koncepcjê
ca³oœci. Ex aequo II miejscem obdzielono „BBBB” z I LO w Legnicy
(zw³aszcza za w³asny fragment zatytu³owany „Lekcja”) oraz kabaret
„Na czworaka” z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, który
doskona³¹ parodi¹ „Pan Jurek – hodowca dorszy” (scenariusz w³asny
Micha³a Pisarskiego) rozbawi³ samego Grzegorza Halamê. Wreszcie
na III miejscu sklasyfikowano formacjê „My”.
Oprócz okaza³ych „byczków” wrêczanych kabaretom jurorzy
postanowili te¿ o przyznaniu nagród indywidualnych. Doceniono
Sebastiana Ma³olepszego z I LO w Legnicy za rolê konferansjera 
i Macieja Sucheckiego z PZSz w Chojnowie za kreacjê „pana Jurka”.
Grzegorz Halama wrêczy³ im w³asne karykatury (przygotowane przez
drugiego z jurorów, p. Roberta Wierzbickiego), a Macieja Sucheckiego
zaprosi³ dodatkowo jako support na swój wieczorny wystêp (trzeba
przyznaæ, ¿e spisa³ siê doskonale).
Zakoñczeniem I „PeKaeS-ów” by³y blisko 2 godzinne warsztaty
poprowadzone dla m³odych adeptów kabaretu przez G. Halamê 
i pozosta³ych jurorów – D. Wo³oszyna i R. Wierzbickiego. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e tak¿e za rok Starosta Legnicki zechce roztoczyæ
swój patronat nad t¹ sympatyczn¹ imprez¹.

S.H.

W ramach Dni Chojnowa

Kolejny raz na scenie
W ramach Dni Chojnowa

Halama w podwójnej roliHalama w podwójnej roli
Tego rodzaju rozrywki w naszym mieœcie nie ma wiele. 
Pi¹tek, 15 czerwca, obfitowa³ jednak w ró¿nego typu
kabaretowe skecze pocz¹wszy od tych amatorskich,
a skoñczywszy na profesjonalnych.

W ramach Dni Chojnowa

Przegl¹d Kabaretów Szkolnych
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28 maja br. w Lubinie na VIII Konfe-
rencji Komunikacji Zbiorowej odby-
waj¹cej siê w ramach VIII Dolnoœl¹s-
kich Dni Nauki i Techniki oraz XXXI
Dni Nauki i Techniki Zag³êbia Miedzio-
wego NOT wrêczono nagrody i wyró¿-
nienia w tradycyjnie trwaj¹cych coro-
cznych konkursach. W konkursie „Mis-
trza Techniki NOT Zag³êbia Miedzio-
wego za wybitne osi¹gniêcia w dziedzi-
nie techniki za rok 2006” tytu³ Mistrza
Techniki otrzyma³ zespó³ firmy Kret i S-ka
z Chojnowa za rozwi¹zanie: „Uk³ad
elektro-hydrauliczny wykorzystuj¹cy

uk³ad sta³ociœnieniowy i sterowanie pro-
porcjonalne samojezdnej platformy 
P-904 do ciêcia wysokogabarytowych

ceramicznych kominów przemys³owych”.
Wk³ad w tê nagrodê mia³ in¿. Tadeusz
Kret, in¿. Ireneusz Madejski, mgr Jerzy
Zieliñski, techn. Piotr Ruchlewicz,
techn. Tomasz Stefanicki.
Tytu³ Wicemistrza Techniki otrzyma³
zespó³ Lena Wilków Sp. z o. o. Kret i S-ka
uczestniczy³ w opracowaniu i wykona-
niu tego przedsiêwziêcia w zakresie uk³a-
dów hydraulicznych co zosta³o udoku-
mentowane wrêczeniem odpowiedniego
dyplomu in¿. Tadeuszowi Kretowi. 
Na konferencji w Lubinie przedstawio-
no tak¿e wyniki Konkursu „Dolnoœl¹ski
Mistrz Techniki za wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie techniki za rok 2005”. W ka-
tegorii - jednostki gospodarcze: wyró¿-
nienie otrzyma³a DFM Zanam-Legmet
Sp. z o.o. z Polkowic za rozwi¹zanie: „Nowy
samojezdny zestaw krusz¹cy typu ZKDSh
130/75 z napêdem hydrostatycznym”.
Firma Kret i S-ka tak¿e bra³a udzia³ w tym
przedsiêwziêciu co zosta³o udokumen-
towane odpowiednim dyplomem wrê-
czonym jej pracownikowi in¿. Ireneuszowi
Madejskiemu.

MMMMoooo¿¿¿¿eeeemmmmyyyy     bbbb yyyyææææ     dddduuuummmmnnnniiii
Indywidualne sukcesy naszych mieszkañców czy te¿ choj-
nowskich firm, to powód do dumy nie tylko dla zaintere-
sowanych. Ka¿da nagroda, certyfikat czy innego rodzaju
wyró¿nienie, to nie tylko dowód uznania dla uczestnika,
ale i promocja miasta, które wielokrotnie zaznacza swoj¹
obecnoœæ w ró¿nego typu formach rywalizacji. 

17 czerwca w Zamku Ksi¹¿ w Wa³brzychu,
w³aœciciele chojnowskiej firmy PHU
„POLERS” A. Kaczmarek, K. Makowiec,
W. Wasylkowski odebrali presti¿ow¹
nagrodê Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu 
w kategorii firm zatrudniaj¹cych do 250
pracowników.
Firma z trzynastoletnim doœwiadczeniem,
jedna z pierwszych w bran¿y us³ug
porz¹dkowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego by³a nominowana do tego
tytu³u czterokrotnie. Tegoroczny sukces
Polers zawdziêcza wieloletniemu doœwiad-

czeniu, wdro¿onemu systemowi jakoœci
ISO, dobrej organizacji pracy oraz wyk-
walifikowanej, ambitnej kadrze. 
Firma posiada oddzia³y we Wroc³awiu 
i Gdañsku, zatrudnia ok. 200 pracowni-
ków. W minionym roku poszerzy³a swoj¹
dzia³alnoœæ o rynek brytyjski wykonuj¹c
szereg presti¿owych us³ug renowacyjnych
w Londynie. 
Polers to kolejny zak³ad z terenu Chojnowa,
który otrzyma³ wyró¿nienie przyznawa-
ne najlepszym firmom Dolnego Œl¹ska.

diagnozy i usuniêcia awarii sprzêtu
diagnozy i usuniêcia trojanów, wirusów 
i wszelkich innych odmian szkodliwego 
oprogramowania
instalacji i konfiguracji oprogramowania
konfiguracji dostêpu do Internetu
uruchomienia sieci przewodowej i radiowej
konfiguracji i instalacji drukarek 
oraz innych urz¹dzeñ peryferyjnych
wykonania doraŸnej kopii danych

Pracujemy 24/h, 7 dni w tygodniu, w czasie 
i miejscu wskazanym przez Was.
Na ka¿d¹ wykonan¹ us³ugê udzielona zostaje
gwarancja.

Pomo¿emy równie¿ w rozwi¹zaniu wszelkich
innych problemów zwi¹zanych z informatyk¹
w domu i w firmie.

Pogotowie Komputerowe
PHU Beatta

oferuje us³ugi wyjazdowe
wykonywane u klienta 

w zakresie:

Stacja Paliw "Chojnówka" 
ul. Fabryczna 1, tel. (076) 819 27 40

w Chojnowie oferuje do sprzeda¿y 
w konkurencyjnych cenach:
paliwa, oleje,
filtry, akcesoria, itd.

Posiadamy równie¿ w³asny transport 
z dowozem do klienta zamówionego 

oleju napêdowego i opa³owego.
__________________________________________

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY!!
GGooddzziinnyy  oottwwaarrcciiaa::

pn. - pt. 7.00 - 19.00
sob. 7.00 - 15.00

niedz. i œwiêta - nieczynne

Kontakt - PHU Beatta; 
ul. D¹browskiego 15; tel. 0886-291-346.

Laureaci poszczególnych kategorii Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu 2006
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9 czerwca na stawie Dolpakart w ramach
obchodów „Dni Chojnowa” jako impreza towa-
rzysz¹ca zosta³y rozegrane zawody wêdkarskie
o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa. 
W zawodach brali udzia³ wêdkarze zrzeszeni
w Ko³ach PZW Chojnów-Miasto, Skora i Dol-
zamet. Najlepsi okazali siê wêdkarze z Ko³a
Chojnów-Miasto i oni zdobyli Puchar Bur-
mistrza. Na drugim uplasowa³o siê Ko³o
Skora, a na trzecim Dolzamet.
W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce
zaj¹³ Grzegorz Ferenc z Ko³a PZW Skora,
drugie Miros³aw Kotarba, a trzecie Boles³aw
Ma³ek obaj z Ko³a PZW Chojnów - Miasto.
Puchary i dyplomy zwyciêzcom zawodów
wrêcza³ uroczyœcie burmistrz. 

Wczeœniej, bo 2 czerwca, jak co roku, wêdka-
rze zorganizowali zawody po³¹czone z ró¿ne-
go typu zabaw¹ dla najm³odszych mi³oœni-
ków wêdkarstwa. Z okazji Dnia Dziecka, 
o tytu³ najlepszego rywalizowa³o 30 dzieci.
Po zawodach wêdkarskich sêdziowie starannie
wa¿yli z³owione przez dzieci ryby, za które
przyznawano punkty. Nastêpnie organizatorzy

przygotowali zabawy i konkursy, w których
mo¿na by³o zdobywaæ dodatkowe punkty.
Pogoda by³a ³askawa, wiêc dzieci bawi³y siê
znakomicie. Na zakoñczenie przygotowano
dla dzieci gor¹ce kie³baski z grilla oraz ciasto
i napoje. Po dodaniu punktów wy³oniono zwy-
ciêzców festynu, którzy otrzymali pami¹tko-
we puchary i dyplomy. Oto oni:
W grupie m³odszej:
I miejsce - Szprycha Pawe³
II miejsce - Zborowski Gracjan
III miejsce - Szpatowski Daniel

W grupie starszej:
I miejsce - Kiekszuk Eryk
II miejsce - Sochacki Jaros³aw
III miejsce - Paku³a Marcin

Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ w festynie otrzy-
ma³y nagrody rzeczowe. Po rozdaniu nagród
Prezes Ko³a Chojnów - Miasto Zbigniew
Wiszniowski podziêkowa³ dzieciom za udzia³
w zabawie oraz zaprasza³ do uczestnictwa 
w szkó³ce wêdkarskiej prowadzonej przez ko³o.
Podziêkowa³ sponsorom festynu, którymi byli:

Urz¹d Miejski w Chojnowie, Starostwo
Powiatowe w Legnicy, Andrzej Kupczyk, Jan
i Zenon Rudziak. 
Podziêkowa³ równie¿ Monice Gul, która zaj-
mowa³a siê obs³ug¹ kulinarn¹ festynu.

W nieustannie si¹pi¹cym deszczu odby³o siê
3 czerwca I Grand Prix Chojnowa w kolarstwie
prze³ajowym. Na starcie stanê³o 58 zawod-
ników z województwa dolnoœl¹skiego i lubel-
skiego. Dodatkowo przeprowadzono zawody
dla dzieci i osób niepe³nosprawnych, w których
udzia³ wziê³o 10 osób.
Kolarze rywalizowali o Puchar Burmistrza
pokonuj¹c nie³atw¹ trasê miejskiego parku. 
Kolarstwo to jedna z tych dyscyplin, w której
Chojnów osi¹ga nie ma³e sukcesy. Nasi za-
wodnicy mog¹ poszczyciæ siê wieloma tro-
feami zdobywanymi na regionalnych, woje-
wódzkich i krajowych zawodach. Jedn¹ 
z faworytek swojej kategorii w niedzielnych
zawodach by³a Anna Kuniej, która, mimo, ¿e
reprezentowa³a Jaworzynê Œl¹sk¹ (od
niedawna w³aœnie tam trenuje), jest choj-
nowiank¹ i identyfikuje siê ze swoim rodzin-
nym miastem. Wygrana Gran Prix Chojnowa,
to jeden z wielu sukcesów Ani, która w œro-

dowisku kolarskim jest doskonale znanym 
i cenionym zawodnikiem. 
Na uwagê zas³uguje tak¿e druga lokata
Karola Ku³acza z UKS “Oriens” Chojnów.
Karol w kategorii “m³odzik” przegra³ z jed-
nym z najlepszych polskich zawodników -
Bartoszem Nowojczykiem z LUKS “Baszta”
Z³otoryja.
Pogoda, która zniechêci³a do kibicowania
mieszkañców, dla kolarzy by³a wymarzona.
Niewielki, deszcz, podmok³y teren i wyma-
gaj¹ce trasy z³o¿y³y siê na warunki, które za-
wodnikom tej dyscypliny sportu odpowia-
daj¹ najbardziej. 
Wspaniale na trasie spisali siê nasi niepe³no-
sprawni. Po wyczerpuj¹cej walce wjechali na
metê w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. Turczyñski Piotr
2. Mej Rados³aw
3. Szulc Rafa³
4. Tomiak Józef
5. Szuka³o Kamila

Jedn¹ z atrakcji by³ wyœcig VIP-ów. Na pod-
jum stanêli:
1. Gêbala Bartosz
2. Jan Serkies
3. Wiktor Teresiak
Tu¿ po zakoñczeniu zawodów organizatorzy
zaprosili mieszkañców na niedzielny festyn.
Mariola Malik i Mariusz Jureczko – uczniowie
chojnowskich gimnazjów staj¹ siê ju¿ rozpoz-
nawalnymi g³osami w naszym mieœcie. Nie-
dzielny festyn nie by³ pierwszym na jakim
dali siê poznaæ jako niebanalni wokaliœci. 
Formacja Brooklyn z Gimnazjum nr 2, to
artystyczna wizytówka tej placówki – dla ki-
biców i zawodników zatañczy³a uk³ad wielo-
krotnie nagrodzony w tym roku na znacz¹-
cych konkursach tañca.
Turniej w opinii zawodników, ich trenerów 
i sêdziów, sta³ na wysokim poziomie, wysoko
te¿ oceniono organizacjê – zaowocowa³o to
deklaracj¹ kolejnych edycji, czekamy zatem
na  Grand Prix za rok.

eg

W ramach Dni Chojnowa

Wêdkowanie o puchar

Pogoda dla kolarzy
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ORKAN SZCZEDRZYKOWICE - CHOJNOWIANKA CHOJNÓW     2:3
ARKON PRZEMKÓW - CHOJNOWIANKA CHOJNÓW 0:1
1. W¹socz 29 64 75-29
2. Jawor 29 61 61-29
3. Chobienia 29 53 77-40
4. Chojnów 29 52 49-33
5. G³ogów 29 51 64-51
6. Szczedrzykowice 29 49 69-49
7. Wiadrów 29 48 51-55
8. Arkon 29 38 52-48
9. Rudna 29 38 50-61
10. Zamet 29 36 54-52
11. Legnica 29 36 47-62
12. Rokitki 29 32 54-48
13. Kochlice 29 31 52-73
14. Serby 29 31 39-62
15. Chocianów 29 24 36-72
16. Góra 29 11 29-98

GRUPA ,,A”
1. TWINKI WINKI 10 9 - 2
2. JAMAJKA 9 10 - 7
3. PALESTYNA 7 10 - 5
4. DOMINIKANA 3 2 - 7
5. SAMORZ•DOWA 0 1 -13

1. SAMORZ•DOWA - TWINKI WINKI 0:3
2. JAMAJKA - PALESTYNA 3:2
3. DOMINIKANA - JAMAJKA 0:2
4. SAMORZ•DOWA - PALESTYNA 0:1
5. TWINKI WINKI - PALESTYNA 1:1

GRUPA ,,B”
1. SCORPIONS 12 17 - 0
2. HOOLIGANS 9 6 - 2
3. SKORA 23 2 - 7
4. PRZYSZ£OŒÆ CHOJNÓW 3 3 - 15
5. REKSIO TYM 0 0 - 12

1. SCORPIONS - HOOLIGANS 1:0
2. FC SKORA - PRZYSZ£OŒÆ CHOJNÓW 1:0
3. REKSIO - SKORA 0:3
4. SCORPIONS - PRZYSZ£OŒÆ CHOJNÓW13:0
5. HOOLIGANS - PRZYSZ£OŒÆ CHOJNÓW1:0

GRUPA ,,C”
1. KANONIERZY 10 23 - 2
2. MANEKINY 10 15 - 5
3. BRAZYLIA 6 9 - 7
4. JADWIGA 3 3 - 18
5. POWER RANGERS 0 0 - 18

1. BRAZYLIA - POWER RANGERS 4:0
2. MANEKINY - KANONIERZY 2:2
3. JADWIGA - MANEKINY 0:6
4. BRAZYLIA - KANONIERZY 0:3
5. POWER RANGERS - KANONIERZY  0:8

FAZA PUCHAROWA
1. TWINKI WINKI - HOOLIGANS 1:2
2. SCORPIONS - MANEKINY 5:0
3. KANONIERZY - JAMAJKA 3:0
Zwyciêzkie zespo³y utworzy³y grupê mis-
trzowsk¹ która wy³oni³a najlepsz¹ dru¿ynê
turnieju. Mecze odbywa³y siê w systemie
ka¿dy z ka¿dym 2x8 minut.

HOOLIGANS - KANONIERZY 2:4
HOOLIGANS - SCORPIONS 3:6
KANONIERZY - SCORPIONS 1:1
(6:4 rzuty karne)

KOÑCOWA TABELA:
1. SCORPIONS
2. KANONIERZY
3. HOOLIGANS
4. MANEKINY
5. TWINKI WINKI

Jak co roku w ramach Dni Chojnowa w Miejskim Domu Kultury
odby³ siê turniej Bryd¿a Sportowego Parami o Puchar Burmistrza
Miasta. W turnieju wziê³o udzia³ 12 par z Chojnowa, Legnicy,
Z³otoryi i Mi³kowic.

6 pierwszych lokat z uwzglêdnieniem punktów i procentów
Pkt %

1. Paznysz Aleksander 198,- 73,33%
Wiszniewski Henryk

2. Bartosik Andrzej 166,- 61,48%
Cieœla Stanis³aw

3. Chomiczewski Andrzej 148,- 54,81%
Tabisz Bronis³aw

4. Kaczyñski Wojciech 141,- 52,22%
Kozerski Zdzis³aw

5. Janiak Andrzej 139,- 51,48%
Wodziñski Ryszard

6. Grybel Bronis³aw 133,- 49,26%
Bere³kowski Andrzej

Nagroda g³ówna turnieju to
oczywiœcie puchar ufundowa-
ny przez burmistrza, para miejs-
ca drugiego otrzyma³a nagrodê
rzeczow¹, a br¹zowi medaliœci –
nagrodê pieniê¿n¹.

Frenkwencja, pogoda i walka 
w duchu fair play dopisa³a. Ju¿
po raz drugi w tym roku odby³ siê
w naszym mieœcie Turniej Pi¹tek
Pi³karskich w kategorii open roz-

grywany o Puchar Burmistrza Miasta.
Wszystkie mecze przeprowadzo-
ne by³y 7 czerwca na boisku wie-
lofunkcyjnym przy stadionie Choj-
nowianki. Udzia³ w rozgrywkach

wziê³o 15 zespo³ów, które drog¹
losow¹ zosta³y podzielone na 3
grupy piêciozespo³owe. Mecze
odbywa³y siê w systemie ka¿dy 
z ka¿dym w swojej grupie. Po

rozgrywkach grupowych odby³a
siê faza pucharowa, do której
zakwalifikowa³y siê zespo³y zaj-
muj¹ce w swoich grupach miejs-
ca 1-2.

W imprezie wziê³o udzia³ blisko
150 zawodników. By³a to wspania-
³a zabawa propaguj¹ca sport oraz
sposób zorganizowania wolnego
czasu dla mieszkañców Chojnowa.

Zespo³y zajmuj¹ce miejsca 1-5 otrzy-
ma³y z r¹k burmistrza J. Serkiesa
pami¹tkowe puchary oraz dyplo-
my i nagrody w postaci pi³ek. 
Nagrodê specjaln¹ ufundowa³

burmistrz EGELSBACH, który
by³ goœciem honorowym impre-
zy. By³a to nagroda finansowa.
Turniej pi¹tek pi³karskich zorga-
nizowali spo³ecznie: Chrystian

Serkies, Micha³ Grz¹dkowski,
Piotr Seheniewicz przy wsparciu
burmistrza miasta.

P.S.

W ramach dni Chojnowa Kolejny turniej pi¹tek

27 kolejka rozgrywek okrêgówki,
zapowiada³a siê niezwykle cieka-
wie dla naszych pi³karzy. Na wyjeŸ-
dzie mieli stoczyæ pojedynek z dru-
¿yn¹ Orkanu Szczedrzykowice, która
przed tym meczem, by³a o oczko
wy¿ej. Po niezwykle zaciêtym meczu
Chojnowianka wygra³a 3:2. Tym
samym awansowa³a na wysok¹

czwart¹ pozycjê! W ostatni¹ nie-
dzielê, odby³ sie kolejny wyjazdo-
wy mecz. Tym razem, gospoda-
rzem by³ Arkon Przemków. Tym
razem Chojnowianka wygra³a 1:0.
W najbli¿sz¹ niedzielê, rozegrana
zostanie, ostatnia kolejka rozgrywek.
Bêdziemy goœciæ, ostatni¹ dru¿ynê
z tabeli - Spartê Rudna.

P.M.

W ramach Dni Chojnowa 

Mistrzowie bryd¿a Dwa wyjazdy - dwie wygrane
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Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam domek jednorodzinny o pow. u¿ytko-
wej 110 m2, piêtrowy, podpiwniczony z gara¿em w
Chojnowie przy ul. Goleszañskiej, pow. dzia³ki 520 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0509-213-620 lub 0509-348-745. 

Kupiê mieszkanie w Chojnowie 1. lub 2.pokojo-
we w starym lub nowym budownictwie do za-
mieszkania od zaraz, p³atne od rêki. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-82-38 lub 0509-869-460.

Zamieniê dom jednorodzinny, piêtrowy, wolno-
stoj¹cy, 2 gara¿e do remontu na mieszkanie w Choj-
nowie – 2.pokojowe do 50 m2 z dop³at¹. Wiado-
moœæ: Goliszów 14; tel. 0887-102-526.

Zamieniê mieszkanie 3.pokojowe w bloku, po
remoncie, IIp., gara¿, na mieszkanie 2.pokojowe
lub kupiê mieszkanie w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. (076) 854-15-48 lub 0698-041-139.

Posiadam do wynajêcia dom w Chojnowie: 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 0782-485-465.

Wynajmê pawilon handlowy w Chojnowie przy
ul. Boh.Powst. Warszawskiego. Wiadomoœæ: tel.
(076) 818-77-25 po godz. 17 lub 0694-203-523.

US£UGI
Dam korepetycje z komputera od podstaw. Wia-

domoœæ: tel. 0662-645-312.

PRACA
Siedemnastolatka przyjmie pracê na okres wa-

kacji - w ogrodzie, domu (sprz¹tanie, mycie okien),
opieka nad dzieckiem. Wiadomoœæ: tel. 0604-133-092.

Zatrudniê szwaczki równie¿ do pracy cha³up-
niczej. Wiadomoœæ: tel. 0692-506-880.

INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ:

tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453.

Sprzedam artyku³y u¿ywane pochodzenia nie-
mieckiego – meble, sprzêt AGD, odzie¿, inne. Wiado-
moœæ: tel. (076) 819-15-16, ul. Paderewskiego 1.

Sprzedam kafle piecowe. 
Wiadomoœæ: tel. 0781-276-679.

Sprzedam nowe ksi¹¿ki do II klasy Gimnazjum nr 2
(w tym cztery u¿ywane), cena 150,00 z³. Wiado-
moœæ: tel. (076) 819-61-15, Konradówka 30.

Poszukujemy osoby
na stanowisko handlowca

Wymagania: 
wykszta³cenie minimum œrednie,
zainteresowanie technologiami 

informatycznymi. Chêtnych prosimy 
o sk³adanie CV wraz z listem 

motywacyjnym w siedzibie firmy 
lub o przes³anie na adres e-mail.

Studio Komputerowe MEDIART,
ul.Kiliñskiego 30E, 

59-225 Chojnów, 
tel. (076) 819-17-06,

e-mail: mediart@chojnow.biz 
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