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Papieskie  odznaczenie  
dla  chojnowianki
Medal nadawany w dowód uznania dla osób
zas³u¿onych w s³u¿bie Koœcio³a, zwany Beneme-
renti, to honorowe odznaczenie, ustanowione przez
papie¿a Grzegorza XVI w 1832 roku. 
Obecny papie¿ Franciszek przychylaj¹c siê do
wniosku biskupa Stefana Cichego, przyzna³ Z³oty
Krzy¿ Benemerenti chojnowiance - Stanis³awie

Repie. Uroczystoœæ wrêczenia odznaczenia mia³a
miejsce w lubiñskim koœciele pw. Maksymiliana
Marii Kolbego, w trakcie uroczystoœci rozpoczy-
naj¹cej diecezjalny kongres eucharystyczny. Pani
Repa, od wielu lat prowadz¹ca w naszym mieœcie
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, wielki spo-
³ecznik i wolontariusz, odebra³a zaszczytne
wyró¿nienie z r¹k biskupa legnickiego. Medal
przyznaje siê rzadko, ale wyj¹tkowe zas³ugi dla
koœcio³a katolickiego chojnowianki zosta³y dos-
trze¿one i docenione. 
Serdecznie gratulujemy!

Wydzia³  GGiOŒ  informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 518/ Wydzia³  Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 11.06.2014 r. do 02.07.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej przez-
naczonej do sprzeda¿y w formie przetargu -
dzia³ka nr 386/1, po³o¿ona w obrêbie 3 miasta
Chojnowa przy ul. Samorz¹dowej - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca
2014 r. Nr 65/2014.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia  23.07.2014 r.
2) w dniach od 13.06.2014 r. do 04.07.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej przez-
naczonej do sprzeda¿y w formie przetargu -
dzia³ka nr 469, po³o¿ona w obrêbie 4 miasta
Chojnowa przy ul. Jaros³awa D¹browskiego -
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
13 czerwca 2014 r. Nr 67/2014.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia  25.07.2014 r.

Basen  w  czasie  wakacji
W okresie wakacyjnym, ju¿ od 30 czerwca, basen
bêdzie czynny codziennie od godziny 10:00 do
22:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Antrakt  wyró¿niony

Grupa teatralna ANTRAKT, dzia³aj¹ca przy
Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji,
kolejny raz ma powody do dumy. Na XII
Wroc³awskim Festiwalu Teatrów Szkolnych
Zielona Gêœ we Wroc³awiu za spektakl Brzydkie
Kacz¹tko otrzyma³a wyró¿nienie. Gratulujemy
m³odym aktorom i opiekunce. 

Grupa  Why  w  Jubilatce
28 czerwca (sobota) w kawiarni "Jubilatka" zagra
legnicka grupa Why. Ten poprockowy zespó³ 
powsta³ w 2010 r. Zawojowa³ trochê list przebo-
jów, a ich nagrania znalaz³y siê na czo³owych
miejscach TOP 30 PL Muzycznego Radia. 
W paŸdzierniku 2013, grupa zosta³a zaproszona
przez Marka Sierockiego do prezentacji piosenki
"Mo¿emy dalej" w programie "Teleexpress".
Zapraszamy - pocz¹tek o godz. 19.30, cena biletów
- 10 z³.
Szczegó³owe informacje pod nr. tel - 76-818-85-61. 

Segregujemy,  ale  jak?
Miejskie s³u¿by wielokrotnie obwiniane by³y 
o ba³agan przy œmietnikach, o nieterminowe
odbieranie odpadów, o przepe³nione kontenery…

Kogo jednak winiæ za taki stan rzeczy, jaki zasta³a
firma odbieraj¹ca œmieci przy jednej z chojnow-
skich ulic? Chyba jednak nie pracowników.
Lokatorzy osiedla, (nieliczni zapewne) za nic maj¹
segregacjê czy chocia¿by estetykê wokó³ swojego
domu. Z naszych informacji wynika, ¿e takich
obrazków mo¿emy znaleŸæ w mieœcie wiêcej.
Zdecydowana wiêkszoœæ chojnowian op³aca
wywózkê segregowan¹, ale czy rzeczywiœcie mamy
j¹ na uwadzê wyrzucaj¹c domowe odpady?
Statystyki mówi¹, ¿e tak. Od wprowadzenia no-
wych przepisów, sukcesywnie liczby sortowanych
odpadów rosn¹. To optymistyczne. Mniej jednak
sympatyczne s¹ tego typu widoki…
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CZERWIEC
21.06. - Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê Skory; rzeka Skora
21.06. - Noc Œwiêtojañska;  Park Œródmiejski
czerwiec - Koncert Ogniska Muzycznego z okazji zakoñczenia roku szkolnego; MBP - Sala

Edukacyjna
czerwiec - Szkolny Rodzinny Turniej Korczakowski pod has³em "¯yjmy bezpieczniej"; Szko³a 

Podstawowa nr 4
czerwiec-lipiec - "Wspó³czesna tkanina artystyczna" - wystawa wroc³awskiej grupy tkackiej 

"W¹tek" z okazji XII Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego; Muzeum Regionalne.

LIPIEC
01-04.07.- Wakacje z MOKSiR; Dom Schrama 
01.07. - Wtorek - godz. 10.00- 12.00- W kamieniu zaklête- kamienne stwory
02.07. - Œroda- godz. 10.00-12.00- BALONIADA (zajêcia ruchowe); 

w razie niepogody GNIECIUCHY
03.07. - Czwartek-godz.10.00-12.00- £APACZE SNÓW
04.07. - Pi¹tek-godz.10.00-12.00 -  W œwiecie Aborygenów
Zapisy dzieci w wieku 7- 13 lat tylko z osob¹ doros³¹ od poniedzia³ku (tj. 30.06.2014) w sali
nr 7 - Dom Schrama. Iloœæ miejsc ograniczona!!! 
Bli¿sze informacje- biuro MOKSiR- tel. 512-680-388.
7.07 - 11.07.- "Wakacje z Bibliotek¹"; Miejska Biblioteka Publiczna

Zajêcia czytelnicze, plastyczne i multimedialne- godz. 11.00 - 13.00
07.07. - Poniedzia³ek - "Spacer  po Chojnowie"
08.07. - Wtorek - Zamek Piastowski-Muzeum Regionalne w Chojnowie
09.07. - Œroda - Zajêcia komputerowe dla ma³ych chojnowian: "Sieciaki na wakacjach", "Ibuk-Libra"
10.07. - Czwartek -Wyprawa Odkrywców: "Husyci w Chojnowie"
11.07. - Pi¹tek -"Legenda o Kniaziu Popielu i Piaœcie Ko³odzieju"- przedstawienie w wykonaniu 

aktorów Teatru Art-Re z Krakowa
lipiec - sierpieñ - "Malarstwo Juliana Pamu³y"  Miejska Biblioteka Publiczna 

organizator- Miejska Biblioteka Publiczna
lipiec - Festyn wakacyjny 

Kalendarz imprez w mieœcie 
czerwiec - lipiec

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska -  76 818-66-83

SP3 - 76 818-85-43
SP4 - 784-902-180
SP3 - 76 818-85-43
Gimnazjum nr 1 - 76 818-83-32
Gimnazjum nr 2 – 76 818-85-93

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:Basen  w  czasie  wakacji
W okresie wakacyjnym, ju¿ od 30 czerwca,
basen bêdzie czynny codziennie od godziny
10:00 do 22:00. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
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Cena wywo³awcza - 46.000,00 z³
(w tym 23 % VAT).
Wadium - 9.200,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna  jest od ob-
ci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. W pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa nieru-
chomoœæ ujêta jest jako  teren 
o funkcji przemys³owej. Dzia³ka
nieuzbrojona w przy³¹cza infra-
struktury technicznej i komunal-
nej. 
Nieruchomoœæ w czêœci jest za-
drzewiona i zakrzaczona, od
strony wschodniej czêœciowo
ogrodzona stalowym ogrodze-
niem. Na nieruchomoœci znajduj¹
siê trzy s³upy oœwietleniowe.
Przez dzia³kê przebiega sieæ infra-
struktury technicznej: energetycz-
na-oœwietleniowa (nieczynna).
Ewentualna wycinka drzew mo¿e
nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia
w odrêbnym postêpowaniu (nie
dotyczy drzew, których wiek nie
przekracza 10 lat  oraz drzew
owocowych). 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 
23 lipca 2014 r. o godz. 1300
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr
39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia  17 lipca 2014 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani
s¹ posiadaæ dokumenty: to¿sa-
moœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu 
w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e nierucho-
moœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wy-
ci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoz-
naczne jest z zapoznaniem 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 z póŸn.
zm./. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decy-
duj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 460,00 z³. Cenê naby-
cia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000
0020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowied-
nim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoœciami (t.j.
Dz.U. z 2014 r. poz. 518), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca
nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, 
o którym mowa   w art. 41 ust. 1
ww. ustawy, organizator przetar-
gu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi.  Koszty zwi¹-
zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci naby-
wca. Zastrzega siê prawo unie-
wa¿nienia  przetargu z uzasad-
nionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-684. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa
u¿ytkowania wieczystego, ustanowionego na w³asnoœci Skarbu
Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci niezabudowanej
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul.
Fabrycznej), oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53 o pow.
2364 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej w ksiêdze wieczystej 
Nr LE1Z/00036684/6.

ZAPRASZAMY  NA  FESTYN  W  PARKU

Noc œwiêtojañska czy mo¿e Kupa³y? A mo¿e po prostu
Sobótka? Nie zamierzamy wchodziæ w spory. Za to
zapraszamy wszystkich, którzy z przymru¿eniem oka 
i dobr¹ energi¹ zechc¹ siê bawiæ na Festynie w Parku
Œródmiejskim w sobotê 21 czerwca br. od godz. 17.00.
Zamierzamy szukaæ kwiatu paproci, najm³odszych
poprosimy równie¿ o to, by go narysowali, a wszystkie
chojnowskie dziewczêta (od lat 5 do 105) namawiamy,
by splot³y wianki i przynios³y je z sob¹. Na scenie pojawi
siê zespó³ folklorystyczny WESO£A GROMADKA, po
nich zagoœci najprawdziwszy CYGAÑSKI TABOR, 
a ca³oœæ zwieñczy puszczanie wianków. Radosne prze-
brania mile widziane.
MOKSiR og³osi³ konkurs na "Wianek Œwiêtojañski".
Rozstrzygniêcie podczas imprezy 21 czerwca. 
Szczegó³y na http://www.moksir.chojnow.eu/wianki_swi-
etojanski_2014-kultura,s980,m1.html
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Nie dwa dni, jak mog³o by
siê wydawaæ, a dwa tygod-
nie trwa³y obchody œwiêta

naszego miasta. 7 i 8 czerwca 
w centrum miasta mia³y miejsce
najg³oœniejsze i najbardziej ró¿no-
rodne wydarzenia, ale wczeœniej 
i póŸniej te¿ wiele siê dzia³o. 

Krótkofalowcy na fali
Od ostatniego dnia maja nad dobrze pojêt¹
reklam¹ walorów naszego miasta pracowali
krótkofalowcy z Kamiennej Góry. ZaprzyjaŸ-
nieni z Chojnowem hobbyœci przez kilka dni
nadawali zapowiedzi, potem te¿ relacje 
z obchodów Dni Chojnowa. Dziêki nim o impre-
zach w grodzie nad Skor¹ us³ysza³o kilka
tysiêcy osób z blisko 40 krajów. Dziêki nim
tak¿e ka¿dy zainteresowany móg³ z bliska
przyjrzeæ siê dzia³aniom krótkofalowców 
i porozmawiaæ o szczegó³ach. Dziêkujemy
serdecznie kamieniogórzanom za obecnoœæ 
i promocjê.

Wêdkarze na scenie
Ostatniego dnia maja i pierwszego czerwca
chojnowscy wêdkarze, w ramach Dni Choj-
nowa, zorganizowali dwie imprezy - festyn
wêdkarski dla dzieci i zawody wêdarskie 
o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa. Zawody
w plenerze z mnóstwem dodatkowych atrakcji,
zw³aszcza dla najm³odszych, by³y jednoczeœnie
rodzinnym piknikiem, podczas którego 
i dzieci i doroœli wspaniale siê bawili (o szcze-
gó³ach pisaliœmy w poprzednim numerze).
Fina³ zawodów wêdkarskich mia³ miejsce 
7 czerwca, na du¿ej scenie, kiedy zwyciêzcy
odbierali puchary. 

Walka z bykami
Chojnowskie Dyktando ju¿ po raz jedenasty
skupi³o znawców polskiej gramatyki i ortografii.
4 czerwca z trudn¹ sztuk¹ pisowni ojczystego
jêzyka zmagali siê uczniowie szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych i doroœli. Jak co roku,
³atwo nie by³o i nikomu nie uda³o siê napisaæ

tekstu bezb³êdnie. Ci jednak, którzy b³êdów
zrobili najmniej zostali odpowiednio uhono-
rowani - tytu³ami i nagrodami. Swoje trofea
laureaci (pierwsza dziesi¹tka z ka¿dej kate-
gorii) odbierali z r¹k w³odarza na scenie pod-
czas g³ównych obchodów Dni Chojnowa. Wœród
nagrodzonych na tytu³y mistrzów i wicemistrzów
ortografii zas³u¿yli - w kat. szkó³ podstawo-
wych - Ma³gorzata Ma¿uchowska (I miejsce),
Daria Opiela (II miejsce), Kamila Kasprzak
(III miejsce), w kat. szkó³ gimnazjalnych - Kamila
Go³¹b (1 miejsce), Kacper Jaworski (II miejsce),
Jaros³aw Szlapiñski (III miejsce), w kat. doroœli
Maciej Kajzer (I miejsce), Katarzyna Haponik
(II miejsce), Dorota Borecka (III miejsce).
Szczegó³owe wyniki podaje organizator na
stronie http://moksir.chojnow.eu/dyktando_
chojnowskie-kultura,s977,m1.html

Karciane pary
Tradycyjnie ju¿ od wielu lat w ramach Dni
Chojnowa odbywa siê te¿ turniej bryd¿a spor-
towego parami. 6 czerwca w Domu Schrama
za „zielonymi stolikami” zasiad³o 14 par, repre-
zentuj¹cych Chojnów, Z³otoryjê, Mi³kowice 
i Legnicê. Turniej, zorganizowany przez Henryka
Wiszniewskiwgo sêdziowa³ Marek Drecki 
z Boles³awca. Kilkugodzinne rozgrywki przy-
nios³y zwyciêstwo naszej dru¿ynie - parze
Bogumi³ Wegner-Henryk Wiszniewski. Na
drugiej pozycji uplasowali siê te¿ chojnowianie
- Andrzej Bartosik-Zbigniew Rogusz. Miejsce
trzecie zaj¹³ duet legnicki - Grzegorz Czapulak-
Marek Czerniawski. Puchary i nagrody dla
najlepszych ufundowa³ burmistrz Chojnowa.

Kramy, stragany, stoiska
G³ówne obchody zainaugurowa³ 7 czerwca
Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego.
Dwunasta edycja festiwalu skupi³a oko³o 30 wy-
stawców ró¿nego gatunku rzemios³a, których
koordynatorem by³a lokalna artystka Zofia
Kasprzak. Na straganach zlokalizowanych 

w centrum miasta podziwiaæ mo¿na by³o
rêkodzie³a artystów lokalnych i z okolicznych
miejscowoœci, którzy prezentowali m.in.
bi¿uteriê, wyroby z filcu, przetwory, miody,
malarstwo, hafciarstwo, ceramikê. Piêkne,
bogate stragany wype³ni³y chojnowski rynek,
tak jak przed wiekami, kiedy w mieœcie tka-
ctwo by³o g³ównym Ÿród³em dochodu, 
a chojnowskie tkaniny cenione by³y w ca³ej
Europie. 

Utkali i wystawili
Do tych tkackich tradycji nawi¹zuje otwarta 
7 czerwca wystawa w Muzeum Regionalnym.
Artyœci sztuki w³ókna wspó³pracuj¹cy z Galeri¹
Tkack¹ “Na Jatkach” we Wroc³awiu kolejny,
szósty ju¿ raz, prezentuj¹ tu tkaninê artystyczn¹,
ujêt¹ w jeden tytu³ - „Precyzja sztuki w³ókna”.
Wspó³czeœni twórcy krocz¹cy drogami trzeciego
tysi¹clecia pokornie pochylaj¹ siê nad osi¹g-
niêciami prekursorów tkactwa. To oni pozosta-
wili artefakty œwiadcz¹ce o kulturze i talentach
artystycznych w minionych czasach, to dziêki
nim dzisiejsze pokolenie twórców kontynuuje
rêkodzielnictwo tkackie. Si³¹ przedstawionej
ekspozycji jest jej aktualnoœæ i niezale¿noœæ.
Czynnikiem decyduj¹cym o jej odbiorze,
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oprócz znaczeñ i treœci, jest precyzja warszta-
towa. Obecnie obserwuje siê powrót tkaniny
do wa¿nych przestrzeni wystawienniczych na
ca³ym œwiecie. Zjawisko to jest wynikiem
ciekawoœci nie tylko organizatorów wystaw,
ale tak¿e artystów, którzy traktuj¹ tkaninê jako
jedn¹ z wielu wypowiedzi artystycznych.
Zainteresowani mog¹ ogl¹daæ niezwyk³e
dzie³a do koñca sierpnia.

Kolorowy korowód
Barwny pochód - g³oœny, t³umny i ró¿norodny
- jaki przeszed³ od Placu Zamkowego do
rynku, zakomunikowa³ wszem i wobec, ¿e
oto zaczyna siê huczna zabawa z muzyk¹,
tañcem i biesiad¹ w roli g³ównej. Uczestnicy
tradycyjnego korowodu, w tym roku wpa-
sowali siê w klimaty „Chojnowa wczoraj,
dziœ i jutro”. Kostiumy z minionych epok,
epoka ”dzieci kwiatów”, symbole niedawnego
socjalizmu, czasy wspó³czesne i przewidywana
przysz³oœæ - wszystko to z entuzjazmem
prezentowa³y nasze przedszkolaki, dzieci ze
szkó³ podstawowych, gimnazjaliœci i reprezen-
tanci Powiatowego Zespo³u Szkó³. Wœród
paraduj¹cych by³y te¿ w³adze miasta i grupa
by³ych mieszkañców Chojnowa z Niemiec,
którzy œwiêtuj¹c z nami Dni Chojnowa, œwiê-
towali tak¿e swoj¹ jubileuszow¹, 25.wizytê 
w naszym mieœcie. Korowód zamyka³a niety-
powa grupa - kilkudziesiêciu motocyklistów
zwi¹zanych z niedawno powsta³ym klubem
Predators Chojnów. Efekt dŸwiêkowy i wizualny

robi³ wra¿enie, a po przemarszu ca³ego koro-
wodu nikt ju¿ nie móg³ mieæ w¹tpliwoœci, ¿e
w najbli¿szym czasie w Chojnowie bêdzie
g³oœno i weso³o. 

Na wielkiej scenie
Na tej profesjonalnej, wielkiej scenie wy-
st¹piæ pragnie wielu, a Dni Chojnowa umo¿-
liwiaj¹ spe³nienie tych pragnieñ setkom na-
szych m³odych artystów. 

Przedszkolne œpiewanie
Wystêpy dla mieszkañców rozpoczêli naj-
m³odsi - uczestnicy XVIII Przegl¹du Piosenki
Przedszkolnej „Bambiniada”. Chojnowskie
przedszkolaki z Przedszkola nr 1 i nr 3 robi³y
wszystko by je by³o widaæ i s³ychaæ i by ka¿dy
rodzic móg³ z dum¹ wskazywaæ swoj¹ po-
ciechê na tej wielkiej scenie. Taniec i œpiew
w wykonaniu kilkulatków chwyta za serce
ka¿dego, st¹d braw i odg³osów uznania nie
brakowa³o. 

Dêta, ale nie nadêta
W naszej œwiadomoœci wci¹¿ jeszcze orkiestry
dête budz¹ sentyment zwi¹zany z muzyk¹
marszow¹. Tymczasem orkiestra Piotra Ko-
ziara z Mi³kowic od dawna udowadnia, ¿e
repertuar orkiestr dêtych mo¿e byæ tak¿e roz-
rywkowy, lekki i melodyjny. Standardy mu-
zyki estradowej, popowe hity i utwory popu-
larnych wykonawców, wype³ni³y tê czêœæ
artystyczn¹ obchodów, wprowadzaj¹c pub-
licznoœæ w nastrój œwi¹tecznej zabawy. 

Scena zagro¿ona
Spotêgowa³y go dynamiczne choreografie
chojnowskich zespo³ów tanecznych. Kilkaset
m³odych, wysportowanych nóg trzês³o w po-
sadach olbrzymi¹ scen¹, daj¹c pokaz tanecz-
nych talentów, których nie powstydzi³aby siê
¿adna zawodowa formacja. Mini Brooklyn,
Ma³y Brooklyn, Brooklyn Junior, Brooklyn,
Ma³y Karambol 1 i 2, Mini Formacja Ka-
rambol, mistrzynie Dolnego Œl¹ska w aero-
biku, formacja tañca towarzyskiego Cubana,
solowy wystêp charyzmatycznej Gabrysi Zenki
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oraz wokalne prezentacje Karoliny Koñki,
Ma³gorzaty Szklarz i Karoliny Serkies
z³o¿y³y siê na dwugodzinne show, oklaski-
wane gromkimi brawami.

Gwiazdy
W przypadku tej grupy okreœlenie „gwiazda”
pasuje i sprawdza siê w pe³nym tego s³owa
znaczeniu. M³odzi, przystojni, otwarci, zabawni,
sympatyczni, muzykalni i bij¹cy blaskiem ze
sceny jak gwiazdy w³aœnie. Na zespó³ „Pectus”
czeka³o wielu. Bracia Szczepanik - Tomasz,
Marek, Mateusz i Maciej, zjawili siê na czas,
dali wspania³y koncert, a po nim chêtnie roz-
dawali autografy i pozowali do zdjêæ. Komen-
tarze po wystêpie by³y w jednym tonie - „S¹
wspaniali, œwietnie siê bawiliœmy, mamy
niedosyt, super koncert…”

Niebieskie granie
Chojnowski Blue Band, który wyszed³ na
scenê po braciach, nie mia³ ³atwego zadania.
A mo¿e w³aœnie mia³ - rozbawion¹, pozytyw-
nie nastawion¹ publicznoœæ, któr¹ ³atwo by³o
jeszcze utrzymaæ w tanecznym nastroju. Do
pó³nocy zatem chojnowianie bawili siê w ryt-
mach utworów znanych z list przebojów.

Na scenie mniejszej

Na dobry pocz¹tek
Drugi dzieñ festynowego œwiêta rozpoczê³a
lokalna kapela „Rok Starsi”. Zespó³, który
tworz¹ m³odzi muzycy z Gimnazjum nr 2 (nota-
bene ka¿dego roku starsi) przyci¹ga nie tylko
przewrotn¹ nazw¹, ale g³ównie brzmieniem.
Rozpoczynaj¹cy swoj¹ muzyczn¹ œcie¿kê
nastolatkowie maj¹ ju¿ grono fanów, którzy
tego dnia wiernie wspierali swoich idoli.

Inne klimaty
Zupe³nie inn¹ muzykê zaprezentowa³o Polish
Fiction. Punk rock w wykonaniu doœwiad-
czonych ju¿ muzyków z Chojnowa mia³o
inn¹ publikê, nie mniej oddan¹ i wspieraj¹c¹. 

I znów zmiana nastroju
Po ciê¿kich brzmieniach, na scenê wesz³y barwne
grupy folklorystyczne. Kapela Swojacy i zespó³
Macierzanki, udowodnili, ¿e ludowe granie
wci¹¿ jest popularne i ma swoich s³uchaczy.
Publicznoœæ przed scen¹ z upodobaniem wtóro-
wa³a œpiewaj¹cym, nie szczêdz¹c oklasków 
i domagaj¹c siê bisów.

Klasyka i wdziêk
Muzyczne wystêpy na kilka chwil przerwa³a
prezentacja tañca towarzyskiego, dwóch par 
z prochowickiego klubu tanecznego Impuls.
Uczniowie pani Beaty Krzy¿anowskiej z wdziê-
kiem i widocznym warsztatem zaprezento-
wali kilka przyk³adów tanców klasycznych 
i latynoamerykañskich. 

Polo Dance
O tym gatunku muzyki mówi siê ro¿nie, na
ogó³ niezbyt ¿yczliwie. Fakt jednak, ¿e porywa
do tañca, ¿e bawi¹ siê przy niej t³umy, ¿e
poprawia nastrój i ³¹czy ludzi, mówi sam za
siebie. Zespó³ Soleo, przedstawiciel disco
polo, rozbawi³ publicznoœæ, której trudno
by³o powstrzymaæ siê od tañca czy choæby
klaskania w rytm melodyjnych utworów. 

Dylemat na koniec
Czêœæ artystyczn¹ obchodów Dni Chojnowa
zamkn¹³ zespó³ Dylemat. Z ich oklaskiwa-
niem dylematu jednak nie by³o. Covery kla-
sycznego rocka i w³asne kompozycje przy-
pad³y do gustu publicznoœci. Jednym 
z cz³onków zespo³u jest chojnowianin Piotr
£abowicz. Piotrowi i ca³emu zespo³owi gra-
tulujemy.
Kolejny zatem dzieñ plenerowego œwiêtowa-

nia nale¿y uznaæ za udany. 

I jeszcze w ramach

Na kortach
Wzorem lat poprzednich, w ramach Dni
Chojnowa na miejskich kortach o puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa rywalizowali
tenisiœci. 20 zawodników, w tym dwie panie,
przez kilka godzin zmaga³o siê z przeciw-
nikami, z determinacj¹ walcz¹c o punkty. 
W tej walce najlepszy okaza³ siê Adam
Szyde³ko przed Andrzejem Pisarskim i Krzy-
sztofem Kurtzem. W dodatkowym Turnieju
Pocieszenia, laur zdoby³ Tomasz Sromek. 
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Stadion dla ¯aków
8 czerwca, krótko przed rozpoczêciem muzycz-
nych prezentacji w rynku, na stadionie KS Choj-
nowianki, kibice i sportowcy prze¿ywali swoje
emocje. O puchar burmistrza na p³ycie boiska
walczy³o osiem dru¿yn ¯aków - pi³karzy rocz-
nika 2005 i m³odsi. G³ówna nagroda zosta³a
w Chojnowie - KS Chojnowianka I pokona³a
siedem pozosta³ych dru¿yn - KS Polkowice,
LZS Buczyna, Prochowiczankê Prochowice,
Amico Lubin, Odrê Œcinawa, Arkon Przemków
i klubowych kolegów z KS Chojnowianka II.
Wszyscy jednak zas³u¿yli na gratulacje za
walkê fair play, zdrow¹, sportow¹ rywaliza-
cjê, a kibice gor¹co dopinguj¹cy swoje teamy,
za wsparcie. Gratulujemy.

Nowi Czytelnicy
Od wielu ju¿ lat na okolicznoœæ œwiêta miasta
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje Paso-
wanie na Czytelnika. Maluchy z chojnows-
kich przedszkoli, po wielotygodniowych edu-
kacyjnych spotkaniach w bibliotece, nabywaj¹
umiejêtnoœci i uprawnienia do bycia pe³no-
prawnym czytelnikiem. Uroczystoœæ mia³a
miejsce 11 czerwca w Domu Schrama. Jak
przebiega³a, opisujemy na stronie 9. 

Znani i zas³u¿eni
Po kilku latach zbierania materia³ów, ukaza³a
siê pierwsza czêœæ ksi¹¿ki pt. „Chojnowianie
znani i zas³u¿eni (1945-2010) cz.1”. Jej pro-
mocja odby³a siê 12 czerwca w Domu
Schrama. To z pewnoœci¹ historyczna chwila.
Chojnów nie mia³ dotychczas takiej pub-
likacji. Kto by³ inicjatorem i koordynatorem,
jak przebiega³y prace nad ksi¹¿k¹, ilu choj-
nowian znajduje siê na jej stronach? - o tym
piszemy szczegó³owo na stronie 10.

Dni Chojnowa 2014 za nami. Zapewne wiêk-
szoœæ uczestników uzna je za udane. Sprzyja³a
nam pogoda (a z ni¹ ostatnio czêsto organiza-
torzy plenerowych imprez maj¹ k³opoty),
propozycje by³y bardzo ró¿norodne, ka¿dy móg³
zatem znaleŸæ coœ dla siebie, nie brakowa³o
atrakcji kulturalnych, artystycznych i sporto-
wych. Jak bêdzie za rok? Z pewnoœci¹ po-
dobnie. Czekamy zatem na kolejne obchody…
Na Dniach Chojnowa jednak nie koñcz¹ siê
wydarzenia w naszym mieœcie. Ju¿ w najbli¿sz¹
sobotê Noc Œwiêtojañska, o kolejnych informu-
je kalendarz imprez na stronie 3.
Zapraszamy.

eg

PODZIÊKOWANIA

Burmistrz Miasta i Dyrektor Miej-

skiego Oœrodka Kultury Sportu i Re-

kreacji serdecznie dziêkuj¹ wszystkim

uczestnicz¹cym w obchodach tego-

rocznych Dni Chojnowa za liczny

udzia³ i stworzenie wspania³ej,

œwi¹tecznej atmosfery.

Gor¹co dziêkujemy dyrektorom,

nauczycielom, przedszkolakom,

uczniom i rodzicom chojnowskich

placówek oœwiatowych za przygo-

towanie wspania³ego, kolorowego

korowodu, za cudowne kostiumy i za

fantazjê w kreowaniu coraz to no-

wych pomys³ów, a tak¿e motocyklis-

tom Predators Chojnów za uatrak-

cyjnienie korowodu i prezentacjê

niezwyk³ych maszyn.

Dziêkujemy pracownikom MOKSiR,

Muzeum Regionalnego, Miejskiej

Biblioteki Publicznej, CHZGKiM 

i Urzêdu Miejskiego, za organizacjê 

i pomoc w sprawnym przebiegu miej-

skiego œwiêta. 

Podziêkowania kierujemy tak¿e do

Policji i Stra¿y Po¿arnej za zapewnie-

nie bezpieczeñstwa wszystkim uczest-

nikom. 

Serdecznie dziêkujemy mieszkañcom

Rynku za cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ.
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11czerwca w Domu Schrama odby³o siê spotkanie cz³onków
Polkowickiego Zwi¹zku  Inwalidów Narz¹du Ruchu, który

dzia³a w Chojnowie ju¿ od 24 lat. Ten dzieñ by³ szczególny tak¿e 
z innego powodu - Pañstwo Danuta i Bogumi³ Sankiewiczowie œwiê-
towali swoj¹ 45 rocznicê œlubu. 
Z tej okazji zorganizowano uroczystoœæ, na której pojawili siê wyj¹t-
kowi goœcie - Burmistrz Jan Serkies, wójt Gminy Chojnów Mieczys³aw
Kasprzak wraz z ma³¿onk¹, oraz ksi¹dz Marek, a tak¿e goœæ szczególny
- kominiarz, który ma przynieœæ szczêœcie Jubilatom. Swoj¹ obecnoœ-
ci¹ zaszczyci³ wszystkich równie¿ zespó³ “S³owiki”, rozœpiewa³ on
ca³¹ salê tworz¹c mi³¹ i poruszaj¹c¹ atmosferê. Na akordeonie przy-
grywa³ goœciom pan Bogumi³. 
Wszyscy zgromadzeni w Domu Schrama traktowani byli jak cz³on-
kowie jednej wielkiej rodziny, co sprawi³o, i¿ bawili siê œwietnie,
prze¿ywaj¹c wspólnie to niesamowite wydarzenie. 

Szczególne podziêkowania za pomoc w organizacji uroczystoœci
nale¿¹ siê pani Wies³awie Majewskiej.

tekst i zdjêcia Sandra Olejnik

Redakcja Gazety Chojnowskiej do³¹cza do wszystkich gratulacji 
i ¿yczy wielu jeszcze radosnych, szczêœliwych dni w dobrym zdrowiu.

SSzzaaffiirroowwee  ggooddyy

W tym roku Niemcy, którzy od wielu lat przyje¿d¿aj¹
do Chojnowa - miasta ich dzieciñstwa b¹dŸ dzieciñ-
stwa ich krewnych, œwiêtowali swój jubileusz. To
by³a 25 wizyta. Drugiego dnia pobytu goœci przywita
oficjalnie burmistrz miasta. 

„Witam Pañstwa bardzo serdecznie w naszym mieœcie, w chwili, która
dla naszego narodu jest chwil¹ wyj¹tkow¹ z trzech powodów. Dzisiaj
przypada 25. rocznica wolnych wyborów w Polsce. W 1989 roku
Polacy wybrali 460 pos³ów oraz 100 senatorów. To g³osowanie przynios³o
zwyciêstwo solidarnoœciowej opozycji oraz pora¿kê komunistycznej
w³adzy. Wybory by³y prze³omowym wydarzeniem, które doprowadzi³o
do powstania ca³kowicie nowej sytuacji politycznej w kraju, ta natomiast
do kolejnego wa¿nego wydarzenia. Dziesiêæ lat temu, 1 maja 2004 roku
Polska, wraz z 9 innymi krajami, poszerzy³a struktury Unii Europejskiej.
Wiele siê od tego czasu zmieni³o, a patrz¹c z perspektywy czasu,
wiemy, ¿e by³y to wa¿ne, s³uszne i potrzebne naszemu narodowi decyzje.
I trzeci powód, dla którego te dni s¹ wyj¹tkowe, to oczywiœcie
jubileuszowa wizyta naszych przyjació³ z Niemiec.
Jest mi niezmiernie mi³o goœciæ Pañstwa kolejny raz w mieœcie,
którego historia ³¹czy oba nasze narody.
Wasza obecnoœæ w Chojnowie jest równie wa¿na dla Was jak i dla nas.
Pañstwo powracacie w te tereny wiedzeni sentymentem, wspomnieniami,
rodzinn¹ przesz³oœci¹. My chojnowianie, goœcimy Was jako przyjació³
zwi¹zanych z miejscami, które nam te¿ s¹ niezwykle bliskie. Tegoroczne
spotkanie jest jednak wyj¹tkowe - to 25 wizyta. Przez 25 lat, za spraw¹,
najpierw Waltera Lierscha, a wkrótce potem Dietera Schroeder, przy
wsparciu Erny Haneman i Ursuli Kuhn mogliœmy witaæ - co roku o tej
samej porze - goœci z Niemiec. Ka¿da z tych wizyt by³a dla nas sympatycz-
nym prze¿yciem i pozostawia³a mi³e wspomnienia. Zawsze by³a to okazja
do pokazania Pañstwu, jak troszczymy siê o miasto i jak dbamy o jego
obywateli. Przez ostatnie dziesiêciolecia wiele siê w Chojnowie zmieni³o,
a akcesja do europejskich struktur zdecydowanie przyspieszy³a nasz rozkwit. 
Wasze doroczne wizyty by³y dla nas cennymi spotkaniami opiniotwórczymi.
To od Pañstwa najczêœciej s³yszeliœmy ciep³e s³owa pochwa³y i aprobaty
dla naszych dzia³añ. Dziêkujemy za to. Dziêkujemy te¿ naszemu wielkiemu
przyjacielowi Dieterowi Schroederowi, któremu wiele zawdziêczamy i dziêki
któremu du¿a czêœæ naszej spo³ecznoœci w³¹czy³a siê w rozwój polsko-nie-
mieckich kontaktów. To przecie¿ dziêki jego sugestiom, dosz³o do pierwszego
spotkania w³adz Chojnowa i Egelsbach, które wkrótce doprowadzi³o
do podpisania partnerskiej umowy. To dziêki niemu uczniowie
naszych szkó³ mieli mo¿liwoœæ wyjazdu do Niemiec, podzielenia siê
tam swoimi artystycznymi talentami i nawi¹zania przyjaŸni. To prze-
cie¿ on kilkakrotnie zaprasza³ do w³asnego domu nasze uczennice,
którym zale¿a³o na nauce jêzyka niemieckiego. To wreszcie dziêki jego

niezwykle bogatej kolekcji fotografii i filmów Chojnów by³, jest i zapewne
bêdzie promowany poza granicami Polski. Dieter - mimo, ¿e nie jest
rodowitym chojnowianinem - kocha to miasto tak mocno jak my, dlatego
nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, by nadaæ Mu tytu³ Honorowego Obywatela
Miasta Chojnowa.(…). Jesteœmy dumni z naszego miasta i wierzê, ¿e
dumê przynosi ono tak¿e Wam. 
W programie jubileuszowej wizyty by³y wycieczki do okolicznych
miast i tradycyjne odwiedziny w chojnowskich szkolach - Szkole
Podstawowej nr 4 i PZS. Zaplanowano tak¿e spotkanie uczestników 
z mieszkañcami Chojnowa, którzy na przestrzeni lat, w jakiœ sposób
przyczyniali siê do zacieœnienia kontaktów. By³a to okazja do przy-
pomnienia wszystkim pocz¹tków i przebiegu kolejnych wizyt.
- Przy pierwszych odwiedzinach grupa stwierdzi³a, ¿e nic siê nie zmieni³o
od czasu zakoñczenia wojny - mówi³ w swoim wyst¹pieniu Dieter
Schroeder. - Mieszkali tu Polacy, którzy te¿ byli wygnani ze swojej
ojczyzny - oni nie byli pewni swojego pobytu w Chojnowie, bali siê, ¿e
pewnego dnia Niemcy wróc¹ i bêd¹ upominaæ siê o swoj¹ w³asnoœæ.
Patrzono na nas bardzo niechêtnie. Okaza³o siê, ¿e nikt nie roœci³
praw do w³asnoœci. Tak zrodzi³a siê szybko przyjaŸñ miêdzy niemieckimi
i polskimi chojnowianami. S³ynna polska goœcinnoœæ doprowadzi³a do
tego, ¿e wielu Niemców mog³o zwiedzaæ swoje domy i byli serdecznie
przyjmowani. Niemcy od roku 1989, po raz pierwszy w swojej historii
byli otoczeni przyjació³mi. Tê przyjaŸñ trzeba pielêgnowaæ. Bêdziemy
siê staraæ by nasze dobre relacje wci¹¿ siê rozwija³y i utrwala³y. 
Goœcie wziêli te¿ udzia³ w chojnowskim korowodzie podczas Dni
Chojnowa. Wspólnie z nami, nie pierwszy zreszt¹ raz, uczestniczyli 
w miejskim œwiêcie. Czy przyjad¹ tu za rok? Honorowy Obywatel
Miasta Chojnowa od wielu lat zapowiada, ¿e kolejna wizyta bêdzie
ostatni¹, ale nikt ju¿ nie daje temu wiary i wszyscy - Polacy i Niemcy
oczekuj¹ nastêpnej wizyty. Zatem - do zobaczenia za rok.

Jubileuszowa wizyta



Tradycyjnie od wielu lat, podczas obchodów Dni Chojnowa, wszys-
tkie przedszkolaki z chojnowskich „zerówek” pasowane s¹ na czytel-
ników miejskiej biblioteki.
Tym razem uroczystoœæ odby³a siê 11 czerwca w Domu Schrama.
Naszych najm³odszych uczestników oraz zaproszonych goœci przywi-
ta³y dzieci ze œwietlicy SP nr 4 inscenizacj¹ pt. „Sen Mamusi
Muminka”. G³ówny motyw tego przedstawienia, przygotowanego pod
kierunkiem pani Bo¿eny Szarek, to ochrona œrodowiska, a konkretnie
problem segregowania odpadów. Wystêpuj¹cy uczniowie ciekawie
pokazali, jak wa¿na jest to sprawa. Po inscenizacji bohaterowie 

zaczarowanej krainy, która zwie siê Dolin¹ Muminków, przekazali list
z ekologicznym apelem - przeczytany na scenie przez Mimblê, siostrê
Ma³ej Mi - ka¿dej grupie przedszkolaków. A potem by³o wspólne
odœpiewanie piosenki ”Kolorowa ksi¹¿ka”, przepiêkne wystêpy ma³ych
artystów i sk³adanie przyrzeczenia. Podczas czytelniczej przysiêgi
dzieci z wielkim przejêciem i zaanga¿owaniem przyrzek³y szanowaæ
ksi¹¿kê, oddawaæ j¹ w terminie oraz dbaæ o nasz¹ planetê. Otrzyma³y
za to pami¹tkowy dyplom i kolorow¹ ksi¹¿eczkê oraz ma³e co nieco
za ilustrowanie „Muminkowych dobranocek”, które mo¿na podziwiaæ
w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y. Na koniec uroczystoœci œwie¿o pasowani
czytelnicy zapewnili nas, ¿e bêd¹ odwiedzaæ bibliotekê i na pewno siê
do niej zapisz¹ wraz z rodzicami. ML
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Z chwil¹ kiedy umieramy 
przychodzi wiatr
¿eby zabraæ
nasze œlady...

Fragment pieœni Buszmenów towarzyszy³
Krystynie Czapskiej przy tworzeniu pierwszej 
w dziejach naszego miasta publikacji 
pt. „Chojnowianie znani i zas³u¿eni (1945-
2010) cz.1”.
W ksi¹¿ce znalaz³o siê 99 nazwisk, które w zna-
cz¹cy sposób wp³ynê³y na losy naszego miasta,
by³y prekursorami w ro¿nych dziadzinach jego
rozwoju, udziela³y siê spo³ecznie, wzbogaca³y
jego dorobek kulturalny, artystyczny, s³awi³y 
i s³awi¹ jego imiê w Polsce, Europie, na œwiecie...
„Czym by³aby powojenna historia Chojnowan
bez ludzi, którzy j¹ tworzyli i nadal tworz¹? -
czytamy we wstêpie. Zbiorem pustych dat?
To mieszkañcy miasta - przybyli z zewn¹trz lub
tu urodzeni - kszta³towali przez ostatnie
blisko 70 lat wizerunek grodu nad Skor¹. To
im t¹ publikacj¹ chcia³am z³o¿yæ nale¿ny
ho³d”.
Trzy lata trwa³y prace nad gromadzeniem mate-
ria³ów - wyboru nazwisk, krótkich biografii,
listy zas³ug, zdjêæ. Pomys³ wyszed³ od Tadeusza
Sznercha - opiekuna Chojnowskiego Klubu
Literackiego. Do projektu zapali³o siê kilka
osób, ale ostatecznie „na placu boju” pozos-
ta³a pani Krystyna. 

- Ksi¹¿ka rodzi³a siê w bólach - szczerze wyz-
na³a autorka - Nie do wszystkich uda³o mi siê
dotrzeæ, nie wszyscy te¿ z którymi rozmawia³am,
godzili siê na ujêcie ich nazwisk, uznaj¹c skrom-
nie, ¿e to jeszcze nie czas na honorowanie ich
zas³ug. Nie poddawa³am siê. Namawia³am,
zaczepia³am nawet na ulicy. Dlatego jestem
niezmiernie wdziêczna wszystkim, którzy mi
zaufali. To oni - bohaterowie ksi¹¿ki i ich
bliscy s¹ autorami tej wyj¹tkowej publikacji.

Promocja ksi¹¿ki mia³a miejsce 12 czerwca 
w Domu Schrama. Autorka i wydawca - Mu-
zeum Regionalne w Chojnowie - zaprosili
wszystkich figuruj¹cych w publikacji (b¹dŸ
ich bliskich). Niezwyk³e spotkanie ludzi two-
rz¹cych dzieje miasta by³o okazj¹ do podziê-
kowania za wolê wspó³pracy, poœwiêcony
autorce czas, a przede wszystkim za wieloletni¹
dzia³alnoœæ na rzecz naszej niewielkiej spo-
³ecznoœci. Symboliczn¹ form¹ podziêkowania
by³o przekazanie ksi¹¿ki, któr¹ wrêcza³ bur-
mistrz Jan Serkies - od pocz¹tku wspieraj¹cy
ten projekt. Muzyczn¹ oprawê kameralnego
spotkania zapewni³ duet Mateusz Bojda 
i Szymon Sandura oraz chór Skoranta. 

„Ksi¹¿ka adresowana jest do szerokiego krêgu
odbiorców, nie tylko tych, którzy zainteresowani 

s¹ histori¹ miasta - wyjaœnia wydawca. Wolno
¿ywiæ nadziejê, ¿e zaciekawi te¿ m³odzie¿. Na pew-
no powinna trafiæ na pó³ki szkolnych bibliotek”.

Naszym zdaniem warto j¹ mieæ tak¿e w zbiorach
domowych. Zakupu dokonaæ mo¿na w na-
szym muzeum. 
Z chwil¹ kiedy umieramy 
przychodzi wiatr
¿eby zabraæ
nasze œlady...
Wierzê, ¿e ma³e ziarenko piasku jednak zostanie...

Krystyna Czapska

eg

Znani i zas³u¿eni dla Chojnowa

„Kolorow¹ ksi¹¿kê czytaæ siê nauczê 
i otworzê bramê bajek kolorowym kluczem”



II Rodzinny Turniej Korczakowców, dotycz¹cy
teorii i praktyki w zakresie pierwszej pomocy
medycznej rozpocz¹³ sobotnie œwiêtowanie 
w ramach „Popo³udnia z Czwórk¹”. Festyn na
terenie Szko³y Podstawowej nr 4 przyci¹gn¹³
okoliczn¹ spo³ecznoœæ, która nie mog³a narzekaæ
na brak atrakcji. Na scenie szkolne zespo³y
wokalne i taneczne skupia³y uwagê weso³ymi
wystêpami - dynamiczn¹ choreografi¹ i dzieciê-
cymi g³osami. Nieopodal kramy z ciastami,
galaretkami, œwie¿ymi sokami, goframi i gri-
lowan¹ kie³bask¹. By³o te¿ malowanie twarzy,
fantowa loteria, dmuchane atrakcje, pokazy
zasad udzielania pierwszej pomocy, jazda ku-
cykami… Odby³y siê te¿ licytacje - ufun-
dowanej przez p. Andrzeja Matuszewskiego
koszulki z autografami pi³karek rêcznych
Metraco - Zag³êbie Lubin, aktualnych wice-
mistrzyñ Polski, obrazu autorstwa Ireneusza
Józefczuka oraz szkolnej maskotki. 

Podczas festynu zosta³ równie¿ podsumowany
turniej pi³ki no¿nej ch³opców Minimundial, roz-
grywany na Orliku, rozdano tak¿e nagrody za 
I "Czwórkowe" Dyktando, które pisali ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele

Korczakowcy mog¹ mówiæ o wielkim szczêœciu
- w tym roku bowiem ¿adnej ze szkó³, ze wzglê-

du na opady deszczu, nie uda³o siê przepro-
wadziæ festynu w wyznaczonym terminie.
Czwórce pogoda dopisa³a, œwieci³o s³onko, 
a drobny deszczyk, który jednak siê pojawia³,
studzi³ tylko nieco gor¹c¹ atmosferê. Po chwili
jednak zza chmur znów wygl¹da³o s³oñce i za-
bawa trwa³a dalej. 
Festyn zakoñczy³ wystêp zespo³u Rok Starsi,
którego cz³onkami s¹ abiturienci SP4.

eg
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Festyn Korczakowców

Nazaproszenie szkolnej spo³ecznoœci Szko³y Podstawowej 
w NiedŸwiedzicach, goœciliœmy na dorocznym festynie 

pn. „Piknik pod bocianim gniazdem”. Nazwa nie wziê³a siê z nik¹d.
NiedŸwiedzice s³yn¹³ z mnogoœci gniazd tych ptaków, a przez wioskê
prowadzi œcie¿ka edukacyjna poœwiêcona w³aœnie lêgowiskom i oby-
czajom ciconia ciconia - to ³aciñska nazwa bociana bia³ego.
Piknik zainaugurowa³o rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
„Bocian - niezwyk³y ptak i jego œwiat” organizowanego przez Ko³o
Przyjació³ Dzieci. Spoœród 500 prac, jakie wp³ynê³y na konkurs,
nale¿a³o wybraæ najciekawsze, a to nie by³o ³atwe. Dziêki przychyl-
nym sponsorom, jury mog³o nagrodziæ 120 autorów, i to nieznacznie
u³atwi³o zadanie. Efekt obrad wyeksponowano na terenie szko³y -
ponad sto prac zdobi³o korytarze placówki i teren na zewn¹trz tworz¹c
idealne t³o do „bocianiego spotkania”. 

A dzia³o siê tu wiele:
pokazy ratownictwa
medycznego, pokazy
po¿arnicze, malowa-
nie twarzy, strzelanie
z ³uku, bañki mydla-
ne, dmuchany zamek,
gry zabawy, domowe
wypieki, kie³baski 
z grila… 
Wszechobecnym bocianom towarzyszy³ Kubuœ Puchatek, który do
grona swoich przyjació³ z pewnoœci¹ zalicza ju¿ tak¿e Wojtki 
z NiedŸwiedzic. Podobnie jak my. 
Dziêkujemy za zaproszenie. 

eg

Zaprosili nas

Monika Krzywda
- technik farmaceutyczny.
Zajmuje siê rysunkiem plas-
tycznym. Lubi star¹ motory-
zacjê. Œpiewa w chórze “Sko-
ranta”. Jest fank¹ Anny Marii

Jopek. Dwukrotnie jej prace bra³y udzia³ 
w wystawie chojnowskich plastyków organi-
zowanych przez miejscowe Muzeum.
Rysunek autorstwa Moniki zdobi ok³adkê
ksi¹¿ki Stanis³awa Horodeckiego pt: “Stare 
i nowe gawêdy ziemi chojnowskiej”.

PPoorrttrreettyy  
naszych  artystów
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Razem z uczniami klas 1a 
i 1d Gimnazjum nr 1 prze-
nieœliœmy siê w odleg³e
czasy wieków œrednich. Sta³o
siê tak za spraw¹ projektu
edukacyjnego „Uczeñ jak
rycerz”, trwaj¹cego od lutego
do maja 2014 roku. Zajêcia
spod znaku miecza i krzy¿a
poszerzy³y nasz¹ wiedzê 
o rycerstwie. 
Wizyty w Muzeum Regio-
nalnym, spotkania z za³o¿ycielem Bractwa Rycerskiego Ziemi
Chojnowskiej panem Krzysztofem Pisarskim, prezentacje mul-
timedialne i tematyczne konkursy przyczyni³y siê do popu-
laryzacji wiedzy o czasach bitew i pojedynków, hañby i ho-
noru, uwielbienia Boga i okrutnej inkwizycji, romansów
dworskich i œlubów rycerskich. Uczniowie, kreatywnie uczest-
nicz¹c w projekcie, stworzyli tak¿e teatr groteski zatytu³owany
„Rycerskie œlubowanie”, który wystawili dla rówieœników 
z klas pierwszych. Mamy nadziejê, ¿e taka powtórka z historii
sprawi, i¿ w przysz³ym roku zajmiemy siê kolejn¹ ciekaw¹
epok¹ w naszych dziejach. 

Opiekunowie projektu: 
Klaudia Dominiak i Ewa Wo³oszyn

5 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odby³o siê krajowe
podsumowanie miêdzynarodowego projektu CENTRES “Kreatywnoœæ i przed-
siêbiorczoœæ w edukacji”. Z realizatorami projektu spotka³a siê wiceminister
edukacji Joanna Berdzik, podkreœlaj¹c wagê tego typu przedsiêwziêæ.
Certyfikaty udzia³u w projekcie wrêcza³y prezes Polskiego Stowarzyszenia
Kreatywnoœci Anna Przybylska i koordynator projektu British Council -
Ewa Ayton. Trudno siê dziwiæ, ¿e projekty realizowane w kilkudziesiêciu
szko³ach w Polsce by³y na tak wysokim poziomie, jeœli od osób w nich
uczestnicz¹cych bi³a taka energia, serdecznoœæ i chêæ wspólnotowego
prze¿ywania doœwiadczeñ. Wirtualne spotkania w koñcu mog³y zejœæ do
poziomu rzeczywistoœci, za co serdecznie dziêkujemy. :-) „ - Ÿród³o strona
Polskiego Towarzystwa Kreatywnoœci.
Do udzia³u w konferencji zosta³o zaproszone Gimnazjum nr 2 im. M. Ko-
pernika w Chojnowie. Gimnazjum reprezentowa³a pani Ma³gorzata
Potacza³a koordynator projektu. W ramach projektu CENTRES gimnazjaliœci
przygotowali dwa projekty: „Pani Ziemia opowiada czyli jak starsi uczyli
m³odszych” pod kierunkiem pani Ma³gorzaty Potacza³y oraz „Ekoszafing”
pod kierunkiem pani Pauliny Rajczakowskiej Pracowali nad nim od wrzeœ-
nia 2013 r. do kwietnia 2014 r. 

Projekt by³ realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami 
z 8 pañstw cz³onkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, S³owe-
nia, Czechy, Wielka Brytania). Patronat nad projektem objê³o Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Oœrodek Rozwoju Edukacji. Podczas konferencji
obecni byli przedstawiciele MEN i ambasady Wielkiej Brytanii.
Z wypowiedzi prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywnoœci organizatora
projektu: „Szczególnie gratulujemy Uczennicom i Uczniom a tak¿e Nauczy-
cielom - opiekunom realizuj¹cym projekt za odwagê w podejmowaniu
wyzwañ. Jesteœmy przekonani, ¿e tworzenie przyjaznej przestrzeni eduka-
cyjnej dla tego typu dzia³añ czyni z Pañstwa placówki szko³ê na miarê XXI
wieku”. Do gratulacji przy³¹cza³y siê wiceminister Edukacji Narodowej
Edukacji Narodowej pani Joanna Berdzik oraz attache Wielkiej Brytanii 
w Polsce pani Ewa Ayton.
Projekt CENTRES mia³ na celu powi¹zanie dzia³añ uczniowskich z bran¿¹
kreatywn¹, promuj¹c¹ uzdolnienia, ciekawoœæ poznawcz¹, wyobraŸniê 
i przedsiêbiorczoœæ. Wydaje siê, ¿e wspó³czesna szko³a powinna byæ
miejscem, gdzie uczniowie mog¹ podejmowaæ ró¿ne akcje na podstawie
ujawnionych przez siebie mo¿liwoœci i dobrych pomys³ów, zw³aszcza, gdy
s¹ one wartoœciowe dla innych. W taki sposób kszta³tuj¹ siê bowiem dwie
wa¿ne kompetencje kluczowe: innowacyjnoœæ i przedsiêbiorczoœæ. By
mog³y byæ one wzmacniane, uczniowie powinni byæ wyposa¿eni w takie
umiejêtnoœci jak np. komunikacja, praca w grupie, praca metod¹ projektu
czy elementy wiedzy biznesowej. Celem nowoczesnej edukacji powinno
byæ wskazywanie takich przedsiêwziêæ, by uczniowie poprzez praktyczne
dzia³ania nie tylko wzmacniali swoje uzdolnienia, ale tak¿e byli dobrze
przygotowani do stawiania czo³a zawodowym wyzwaniom. To równie¿
zachêcanie do œwiadomego, nieustannego samorozwoju przez ca³e ¿ycie.
Œwietn¹ okazj¹ do nabywania wa¿nych umiejêtnoœci by³ aktywny udzia³ 
w miêdzynarodowym projekcie CENTRES”. 

Bezcenna podró¿ w czasy œredniowiecza CENTRES - „Kreatywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ w szko³ach”

Toju¿ trzeci rok z rzêdu
grupa prawie 100 ucz-

niów Gimnazjum nr 2 uczest-
niczy³a w bezp³atnej wy-
cieczce naukowej w ramach
projektu Akademia Uczniow-
ska pod patronatem Fundacji
Centrum Edukacji Obywa-
telskiej w Warszawie. Projekt
by³ finansowany z funduszy
europejskich. Uczniowie odwie-
dzili Park Nauki i Techniki
ExploraPark w Wa³brzychu,
gdzie zdobywali wiedzê “na-
macalnie” poprzez zabawê.
Przekonali siê, jak wiele jest
matematyki w otaczaj¹cym
nas œwiecie, np. w kalafiorze
i paproci. Mieli okazjê sko-
rzystaæ z zabawek matematycz-
nych, dziêki którym m.in. uza-
sadniali twierdzenie Pitagora-
sa, sprawdzali rozchodzenie
siê fal akustycznych, budowali
nietypowe bry³y, sprawdzali
dzia³anie zabawek solarnych,
dowiedzieli siê co to s¹ i jak
tworzyæ fraktale. Kolejnym
etapem by³a wizyta w wa³-
brzyskiej Palmiarni. M³odzie¿
mog³a zetkn¹æ siê tam z na-
miastk¹ tropikalnego klimatu
oraz wystêpuj¹cej tam roœlin-
noœci o nietypowych rozmia-
rach, gatunkach i barwach. 
Z radoœci¹ uczniowie obco-

wali z bogactwem œwiata
egzotycznych roœlin, którego
okazy znaj¹ z ma³ej doniczki
lub ze szklanego ekranu.

Dorota Martka

Akademia Uczniowska



W sobotê w Zagrodnie stanê³o na brzegu czter-
dziestu dziewiêciu pozytywnie nakrêconych
ludzi. Towarzystwo mieszane i wiekowo 
i zawodowo i p³ciowo. Rzucili kajaki na Skorê,
¿eby kolejny raz sprawdziæ siê. Egzamin zdali
na siódemkê z plusem. Tego dnia rzeka, oprócz
swoich rzecznych niespodzianek, mia³a dla
œmia³ków niespodzianki pogodowe. Jednym 
i drugim podo³ali znakomicie. 5 przepraw na
wodospadach pokonywali z marszu, mniejsze
i wiêksze progi rzeczne z fal¹, niedostatek s³oñca

- uœmiechem i radosnym pokrzykiwaniem.
Byli w doborowym towarzystwie, kajakowej
braci, gdzie pomaga siê wszystkim w potrzebie. 
Cel tej kajakowej wyprawy - zmierzyæ siê z rzek¹,
sprawdziæ i poznaæ siebie, byæ z innymi. 
Skora, niby taka rzeczu³ka, ale jest z czym
walczyæ. O tym wie ka¿dy, kto ni¹ pop³yn¹³.
To nie jest rekreacyjna wycieczka z leniwym
podziwianiem widoków. Zapomnij o niedziel-
nych przeja¿d¿kach ³ódk¹ po jeziorze. Skora
to kapryœna rzeka, czasem leniwa, ale czêœciej
¿ywio³owa i niebezpieczna. Wyrabia w œmia³-
kach dyscyplinê, odwagê, odpowiedzialnoœæ 
i potrzebê niesienia pomocy. Tak, tak, atmosfera
kole¿eñstwa to to, czym oddychaj¹ nasi kajakarze.
W Jadwisinie zatrzymaliœmy siê na gor¹cy
posi³ek. By³a okazja, aby podzieliæ siê wra¿e-
niami. Jak zwykle, przyjaŸnie wita³ nas so³tys,
pan Leon Wijatyk. Kiedy czekaliœmy na ostatnie
kajaki, m³odzie¿ ju¿ gotowa by³a p³yn¹æ dalej.
Maruderów popêdza³ deszcz. Z wod¹ znów
na wodzie! Dalej, chwytaj wios³o! Wczeœniej 

“zap³aciliœmy” frycowe, teraz p³ynê³o siê o niebo 
lepiej! Kto chce sprawdziæ, niech przekona
siê na w³asnej skórze. To nie s¹ opowieœci
wyssane z palca. Potwierdz¹ to dzielne maluchy,
ochocza ekipa gimnazjalistów z “Jedynki”,
grono doros³ych kajakarzy, skromna reprezen-
tacja m³odzie¿y z Legnicy. W pierœ siê bijê,
¿e tak jest. Ale te¿ k³aniam siê z wdziêcznymi
s³owami podziêkowañ dla pana Leona, Henia,
Paw³a, Jurka, Przemka i pana Kryszczuka za
p¹czki na deser. Serdecznie pozdrawiam ekipê
z Big Formu i z pracowni fotograficznej pana
Bijaka i dziêkujê jednoczeœnie za reprezenta-
cyjne koszulki. Ahoj!!!

Bona Szaban
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W przedostatniej kolejce spotkañ ligi okrêgowej wiadomo ju¿ by³o
kto, po co i dlaczego na szczycie tabeli. Nasz¹ dru¿ynê czeka³ wyjazd
do Przemkowa. Zamet Przemków to solidna dru¿yna. W roli gospo-
darza, zawsze dyktuje swoje warunki gry. Na dodatek gdy rywalowi
gra siê nie uk³ada wykorzystuje to bezlitoœnie. Ten problem w pierw-
szej po³owie dotkn¹³ w³aœnie Chojnowiankê. W 5 min. spotkania kon-
tuzji dozna³ Ga³aszkiewicz i musia³ opuœciæ boisko Na jego miejsce
wszed³ Ziembowski. Fatum jednak dalej nie opuszcza³o naszej
dru¿yny. W 20 min. spotkania, powa¿nej kontuzji kolana dozna³
Bartek Haniecki. W tej sytuacji, junior Iwaniak, musia³ go zast¹piæ.
Te wydarzenia sprawi³y, ¿e gra jedenastki trenera Palucha przebiega³a
bardzo chaotycznie. �le wybity aut przez Chojnowiankê sprawi³, ¿e 
w 35 min. spotkania, gospodarze wykorzystali ten b³¹d i wyszli na
prowadzenie. W drugiej po³owie meczu, bia³oniebiescy byli ju¿
ca³kowicie odmienieni. Za Iwaniaka pojawi³ siê Balicki. W œrodkowej
czêœci boiska, nasze or³y przejê³y inicjatywê. To przynios³o efekty 
w 65 min. spotkania. Do remisu doprowadzi³ Chrystian Serkies.
Zamet stworzy³ jeszcze kilka bardzo groŸnych sytuacji, jednak obrona
bia³oniebieskich spisa³a siê na medal. Nasz golkiper Pisarski, ju¿
wiêcej nie wyci¹ga³ pi³ki z siatki. Z trudnego boiska w Przemkowie,
Chojnowianka wywioz³a 1 punkcik.

Zamet Przemków - KS Chojnowianka Chojnów 1:1 (1:0)

15 czerwca (niedziela) na Stadionie Miejskim przy ul. Witosa, odby³
siê ostatni mecz Chojnowianki rundy rewan¿owej w lidze okrêgowej.
Przeciwnikiem by³ KS Grêbocice. Dru¿yna trenera Arkadiusza
Palucha przystêpowa³a do tej konfrontacji jako przysz³y czwarto-
ligowiec. Zadbano wiêc o wspania³¹ oprawê tej imprezy. Obecni byli:
prezes OZPN - Maria Kajdan, wiceprezes OZPN - Leszek ¯muda. Na
murawê boiska, obydwie dru¿yny wyprowadzili m³odzi adepci pi³ki
no¿nej. Dwa okaza³e puchary z okazji awansu, wrêczy³ kapitanowi
Chojnowianki Piotrowi Jêdrusiakowi, w imieniu mieszkañców bur-
mistrz Jan Serkies, a w imieniu Zag³êbia Miedziowego w Legnicy
prezes OZPN - Maria Kajdan. Potem rozleg³ siê gwizdek arbitra
g³ównego. Na koñcowy wynik tego spotkania z niepokojem oczeki-
wa³o kilka dru¿yn z dolnej czêœci tabeli. Ba! Sami goœcie ¿eby utrzy-
maæ siê w okrêgówce, musieli ten pojedynek wygraæ. 
Do przerwy wynik by³ bezbramkowy. W drugiej po³owie meczu by³o
ju¿ ciekawiej. Szczególnie od 68 min, kiedy to goœcie objêli
prowadzenie po wykorzystanym rzucie karnym. Chojnowianka pod-
krêci³a tempo gry. Jednak - albo zabrak³o szczêœcia przy wykoñczeniu
akcji (strza³ w poprzeczkê) lub odgwizdane spalone oraz niecelne
strza³y. Pogoda te¿ da³a znaæ o sobie. Zacz¹³ padaæ deszcz.
Ostatecznie to goœcie z tej batalii wyszli zwyciêsko. Mimo to radoœæ
kibiców naszej dru¿yny by³a wielka. Awans do wy¿szej ligi nale¿a³
siê Chojnowiance. Nie zawiedli wiernych kibiców, a tym w¹tpi¹cym,
przywrócili wiarê. 
Gratulujemy dru¿ynie, trenerowi i zarz¹dowi KS Chojnowianka.

KS Chojnowianka Chojnów - KS Grêbocice. 1:0 (0:0) pm

Pi³ka No¿na

To nie przeja¿d¿ka ³ódk¹ po jeziorze
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Trzy dni trwa³a I Olimpiada Lekkoatletyczna
zorganizowana przez Powiatowy Zespó³ Szkó³
w Chojnowie. 
Królowa sportu zgromadzi³a na obiekcie spor-
towym przy ul. Wojska Polskiego 150 za-
wodników. O medale walczyli uczniowie szkó³
podstawowych, gimnazjaliœci i oczywiœcie
m³odzie¿ Powiatowego Zespo³u Szkó³. 
Ka¿dego dnia wybrani reprezentanci odpalali
olimpijski znicz daj¹c znak zawodnikom do
rozpoczêcia igrzysk. Królowa³y biegi na kilku
dystansach - indywidualne i sztafetowe, by³y te¿
skoki w dal, rzut pi³k¹ lekarsk¹, pchniêcie kul¹.
Pierwszego dnia o laur walczyli uczniowie szeœciu
szkó³ podstawowych - SP 3 i SP 4 z Chojnowa,
SP Mi³kowice, SP NiedŸwiedzice, SP Rokitki
i SP Krzywa. 
Wielka determinacja, wola walki, rywalizacja
fair play i oczywiœcie sprawnoœæ fizyczna prowa-
dzi³y kolejnych zawodników do zwyciêstwa.
Ich indywidualne rekordy wp³ywa³y na klasy-
fikacjê szkoln¹. Po kilkugodzinnych zma-
ganiach okaza³o siê, ¿e najwiêcej punktów 
w ogólnym podsumowaniu zdoby³a Szko³a
Podstawowa nr 4.
Podczas drugiego dnia miejskich mistrzostw lekko-
atletycznych na starcie stawali gimnazjaliœci. Tak
jak dnia poprzedniego, p³omieñ znicza oznajmi³
otwarcie, zanim jednak na bie¿niê weszli pierwsi
lekkoatleci, tory zajêli nauczyciele, biegiem wokó³
bie¿ni upamiêtniaj¹c 25 rocznicê wolnych wybo-
rów i daj¹c tym samym œwiadectwo obywatel-
skiej i sportowej postawy. Ten dzieñ igrzysk 

by³ wyj¹tkowy z dwóch jeszcze innych powodów.
Obok typowych dyscyplin lekkoatletycznych,
odby³y siê te¿ zawody grillowania i stra¿acki tor
przeszkód. W pierwszym przypadku, uczniowie
Technikum ¯ywienia PZS, na szeœciu stano-
wiskach, w 2-3 osobowych zespo³ach, nie tylko
walczyli o laur mistrza grillowania, ale udo-
wadniali jak sprawnie, smacznie i estetycznie
potrafi¹ serwowaæ plenerow¹ kuchniê. 
Uczniowie klasy stra¿ackiej, która od ubieg³ego
roku funkcjonuje w PZS, na torze przeszkód
sprawdzali swoj¹ sprawnoœæ, kondycjê i nabyte
w szkole umiejêtnoœci. 
W tym czasie lekkoatleci w kilku dyscyplinach
zmagali siê z czasem i rywalami. Gimnazjum
nr 1 i nr 2 z Chojnowa, Gimnazjum z Mi³kowic
i Zagrodna opanowali bie¿niê zdobywaj¹c cenne
punkty dla swoich szkó³ skacz¹c w dal, pchaj¹c
kulê i biegaj¹c na dystansie 60, 300 i 600
metrów. Na najwy¿szym podium tej kategorii
wiekowej stanê³o Gimnazjum nr 2.
Trzeciego dnia znów zap³on¹³ olimpijski znicz 
i na obiekcie w szranki sportowej rywalizacji
stanêli najstarsi - m³odzie¿ szkó³ œrednich Po-

wiatowego Zespo³u Szkó³. W biegach na 100,
300 i 600 metrów, skoku w dal i pchniêciu kul¹
o medale walczyli uczniowie profilowanych
szkó³ z ul. Witosa, Wojska Polskiego i PoŸniaków
zajmuj¹c w ogólnej klasyfikacji pozycje w tej
samej kolejnoœci. Organizatorzy nagrodzili tak¿e
zawodników z najwiêksz¹ liczb¹ zdobytych
medali. Najlepsz¹ lekkoatletk¹ roku 2014 zosta³a
Martyna Duda, która stawa³a na podium cztero-
krotnie, a tytu³ najlepszego lekkoatlety zdo-
by³ Kamil Balicki.
Laureaci tych tytu³ów, podobnie jak zwyciêskie
szko³y poszczególnych kategorii wiekowych
zostali dodatkowo wyró¿nieni podczas Dni
Chojnowa. Tego dnia na du¿ej scenie zostali
uhonorowani statuetkami. Pozosta³ych, kilku-
dziesiêciu zwyciêzców trzydniowych igrzysk
stawa³o na podium po zakoñczeniu konkurencji
i równie dumni odbierali swoje medale i dyplomy.
Rozdano 96 medali, zawodnikom z 11 szkó³.
Gratulujemy pomys³odawcom, organizatorom
i zawodnikom.
Szczegó³owe wyniki lekkoatletyczne zaintere-
sowani znajd¹ na stronach internetowych
chojnow.pl i e-legnickie.pl

Pierwsza Olimpiada

Cena wywo³awcza - 15.000,00 z³.
Wadium - 3.000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nierucho-
moœæ ujêta jest jako  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna
oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y
dla potrzeb mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 
17 lipca 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty

odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 150,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us³ug.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), je¿eli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 23.06.-17.07.2014 r. Klucze dostêpne s¹
w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em  o pow. u¿ytkowej 20,30 m2, po³o¿onej 
przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4), oznaczonej

numerem geodezyjnym 33/13 o pow. 21 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci dzia³ki
nr 33/28 o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.
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Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest umow¹ dzier¿awy, zawart¹ na czas nie-
oznaczony. Obecnie czêœæ terenu jest ogrodzona i u¿ytkowana jako
ogródek dla klientów restauracji. Obiekty budowlane na dzia³ce (ogro-
dzenie, wiata, plac utwardzony kostk¹ granitow¹ i betonow¹) sta-
nowi¹ w³asnoœæ dzier¿awcy i nie s¹ przedmiotem sprzeda¿y (nie by³y
wyceniane). Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie. 
Dzia³ka znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojonym i posiada dostêp
do drogi publicznej - sieci uzbrojenia technicznego znajduj¹ siê 
w otaczaj¹cych ulicach, bez przy³¹czy na dzia³ce. Przez dzia³kê prze-
biega sieæ infrastruktury technicznej - energetyczna. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny
do niej dostêp  w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we
w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto 
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 18 lipca 2014 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿sa-
moœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozos-
ta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 410,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.   
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z  2014 r. poz. 518), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zaw-
iadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿-
nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam piêkn¹ posiad³oœæ w miejsco-
woœci Groble, o pow. 2,5 ha, w której sk³ad
wchodzi: pole, ³¹ka oraz dom i pomieszczenia
gospodarcze. Posiad³oœæ idealnie nadaje siê na
rekreacjê lub agroturystykê. Cena 120,000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 502-042-483.

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie 
+ gara¿ + piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.

Sprzedam dom jednorodzinny w bardzo
dobrym stanie z piêkn¹ dzia³k¹ w Chojnowie,
blisko centrum, przy ul. Rzemieœlniczej 2.
Wiadomoœæ: tel. 515 180 115.

Sprzedam dom dwukondygnacyjny o pow.
152 m2, z dzia³k¹ 0,15 ha w Jerzmanowicach.
Budynek ocieplony, okna wymienione. Wybu-
dowany w latach 80. Piêkny ogród. Wiado-
moœæ: tel. 694-106-212.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, pow. 65 m2,
strych, piwnica w starym budownictwie, ogrzewa-
nie gazowe, atrakcyjna lokalizacja, bardzo blisko
centrum. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 602-851-726, 667-044-001.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe - Ip.,
w starym budownictwie, przedpokój, kuchnia,
³azienka z wc, 3 pokoje i balkon. Wymienione
okna, drzwi wejœciowe, kafelki i panele. Ogrze-
wanie gazowe. Zadbane i s³oneczne. Cicha 
i spokojna okolica, blisko centrum. Do mieszka-
nia przynale¿y piwnica i strych. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 608-089-486.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w no-
wym budownictwie w Chojnowie o pow. 63 m2,
Ip, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka osobno wc, balkon,
piwnica. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 607-939-158, 784-228-853.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
40 m2, IIp, 2 pokoje z kuchni¹, ³azienka, przed-
pokój. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 79-26-10-544.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
38 m2, Ip, 2 pokoje z kuchni¹, ³azienka, przed-
pokój. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel.
79-26-10-544.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, w Choj-
nowie w starym budownictwie, pow. 32m2, Ip.,
ogrzewanie gazowe, dodatkowo piec kaflowy.
Wymienione wszystkie okna, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica. Bardzo niski czynsz.
Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 537-049-327.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
24 m2 - kawalerka, 1 pokój, kuchnia, ³azienka
z ubikacj¹, przedpokój, na I p. w bloku przy ulicy
Grunwaldzkiej w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
508-003-931.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia
i ³azienka, przy oœrodku zdrowia, blisko jeziorko 
i lasek. Zapraszamy do obejrzenia, cena
105.000 z³ do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640, 505-529-063.

Nowe mieszkanie 3-pokojowe w Chojnowie,
ul. Koœciuszki, o pow. 66,8 m2 w kamienicy 
z wind¹, (salon z aneksem kuchennym, 2 sypial-
nie, ³azienka z wc, przedpokój). Mo¿liwoœæ

zakupu miejsca postojowego i komórki loka-
torskiej w gara¿u podziemnym. Wiadomoœæ:
tel. 76 850-79-57, 797-292-052, 788-318-564.

Nowe mieszkanie 3-pokojowe w Chojnowie,
o pow. 74,9 m2 (salon z aneksem kuchennym,
2 sypialnie, ³azienka z wc, przedpokój) w kamienicy
z wind¹, ul. Koœciuszki. Mo¿liwoœæ zakupu miejs-
ca postojowego i komórki lokatorskiej w gara¿u
podziemnym. Wiadomoœæ: tel. 76 850-79-57,
797-292-052, 788-318-564.

Nowe 2-pokojowe mieszkanie w Chojnowie, 
o pow. 51,8 m2 (salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, ³azienka z wc, przedpokój) w kamie-
nicy z wind¹, ul. Koœciuszki. Mo¿liwoœæ zakupu
miejsca postojowego i komórki lokatorskiej w gara¿u
podziemnym. Wiadomoœæ: tel. 76 850-79-57,
797-292-052, 788-318-564.

Mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia, ³azienka,
wc, przedpokój, balkon, o pow. 64,4 m2 na IVp.
przy ul.Boh. Powst. Warszawskiego. Cena
2200 z³/1m2. Mieszkanie po remoncie (nowe
tynki, okna, parapety). Piwnica lokatorska.
Sprzedam lub zamieniê na dzia³kê budowlan¹
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398,
797-292-052.

Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samo-
dzielne w nowym domku jednorodzinnym 
o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
p. pokój, ganek + piwnica o pow. 36m2. Obrze¿e
Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.

Mam do wynajêcia kawalerkê w nowym
budownictwie w centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 693-921-258.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo wybudo-
wanym obiekcie, na cele medyczne lub inne us³ugi,
w Chojnowie przy ul. Szpitalnaej 13 (pow. 25 m2

+ wspólna poczekalnia, toaleta i pomieszczenie
socjalne). Wiadomoœæ: tel. 515 180 115.

Praca
Opiekunki Niemcy, wakacyjne wyjazdy na

1-2-3 miesi¹ce. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Przyjmê zlecenie na budowê domu jedno-
lub wielorodzinnego. Profesjonalne i szybkie
wykonanie (okres realizacji od 8-12 tygodni
“POD KLUCZ”). Dom energooszczêdny ju¿
od 2200 z³/1m2. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398,
76 850-79-57. PHU “D.S.” Dariusz Sywak.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane 10-20 arów,

cena od 20-30 z³ za m2. Konradówka 64c/6.
Wiadomoœæ: tel. 787-657-663.

Inne
Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne,

grzejniki c.o. Kolektory s³oneczne do ogrzewa-
nia ciep³ej wody, zasilania awaryjne do kolek-
torów i kot³owni. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999,
696-473-721.

Sprzedam silnik 4,5 KW. Wiadomoœæ: 
tel. 725-624-264.

Wynajmê gara¿ przy ul. Parkowej. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 781-276-692.

Suknie œlubne od 350 z³ tak¿e komisowe,
firmowe, szycie na miarê. Wiadomoœæ: 
tel. 536-376-308.

Kiosk Wielobran¿owy 
Zbigniew Kociuba
Chojnów, ul. Lubiñska 4

tel. 76 81 88 568

WW  sspprrzzeeddaa¿¿yy::
- karma dla papug, kanarków 

i innych ptaszków;
- puchary sportowe, medale, 

dyplomy;
- akcesoria dla go³êbi.

Zapraszam!

Œwiadczy us³ugi 
ksiêgowe 

w konkurencyjnych
cenach

Certyfikowane 
Biuro Rachunkowe 

CBR sp. z o.o
Witosa 32/3 Chojnów

Tel. 506 018 119
ksiegowa@biurocbr.pl
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