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U Prezydenta RP
28 maja, na zaproszenie Bronis³awa Komo-
rowskiego - Prezydenta RP, burmistrz Jan
Serkies goœci³ w Warszawie w Pa³acu Prezy-
denckim. Przedstawiciele polskich miast 
i gmin uroczyœcie obchodzili Dzieñ Samo-
rz¹du Terytorialnego i 25 lecie samorz¹dnoœci.
- Samorz¹d to fundament wolnoœci i rozwoju
ca³ego kraju, dziêki samorz¹dowcom Polska
nie zginie - mówi³ m.in. prezydent. - Nie
ma wolnoœci bez samorz¹dnoœci, nie ma samo-
rz¹dnoœci bez dbania o ni¹, bez wzmacniania
jej pozycji, bez wzmacniania si³y wewnêtrznej.
Bronis³aw Komorowski wyrazi³ g³êbokie

przekonanie, ¿e Polska samorz¹dna bêdzie
mia³a wystarczaj¹co du¿o Ÿróde³ si³y wew-
nêtrznej i wsparcia zewnêtrznego, aby
zdobyæ siê na dalsze ruchy wzmacniaj¹ce
samorz¹d. Podkreœli³, ¿e samorz¹d, by móc
funkcjonowaæ prawid³owo, musi wróciæ do
daleko id¹cej samodzielnoœci, do mo¿liwoœci
rzeczywistego decydowania o tym, jak
najlepiej rozwi¹zywaæ sprawy obywateli.

Po wyborach
Druga runda wyborów Prezydenckich za
nami. Frekwencja w kraju wynios³a w drugiej
turze 55.34 %, w województwie dolnoœl¹skim
53.28 %, a w powiecie legnickim 50.06 %.
W naszym mieœcie frekwencja wynios³a 
48.33 %, z 11078 uprawnionych do g³oso-
wania, do lokali wybra³o siê 5354 osoby.
Oddano 5259 g³osów wa¿nych i 95 nie-
wa¿nych. 
W mieœcie Chojnów zwyciê¿y³ jak poprzed-
nio Bronis³aw Komorowski (51.11%), zaœ
w Gminie Wiejskiej Chojnów Andrzej Duda
(55.91%). Podobnie jak w pierwszej turze,
najwy¿sz¹ frekwencj¹ cieszy³ siê lokal wybor-
czy w Szkole Podstawowej nr 4, a najni¿sz¹
w "Niebieskim Parasolu".

Informacja dla kandydatów
na ³awników 

do S¹du Okrêgowego w Legnicy oraz do
S¹du Rejonowego w Z³otoryi na kadencjê
2016-2019 wybieranych przez Radê Miej-
sk¹ Chojnowa
Karty zg³oszenia kandydata na ³awnika wraz
z kompletem za³¹czników - przyjmowane s¹
w biurze rady miejskiej Chojnowa; Pl. Zam-
kowy 1, pok. Nr 4 w godzinach urzêdowania 
(poniedzia³ek, œroda, czwartek,  7.30 - 15.30,
wtorek 7.30 - 16.30, pi¹tek 7.30 - 14.30).
Ostateczny termin przyjmowania kart
zg³oszeñ up³ywa z dniem 30 czerwca. 

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ oso-
biœcie w Biurze Rady Miejskiej lub pod
numerem telefonu: 76 81-88-285 wew. 107.
Niezbêdne druki wydawane s¹ w Biurze
Rady Miejskiej lub do pobrania w wersji elek-
tronicznej na stronie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie: chojnow.eu lub w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie: bip.chojnow.net.pl.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 27.05.2015 r. do 17.06.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do oddania w dzier¿awê na czas nieozna-
czony - czêœæ dzia³ki nr 173/100 w obr. 6
miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej
(Zarz¹dzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 22 maja 2015 r.)

CHZGKiM zawiadamia
W zwi¹zku z przeniesieniem Oddzia³u Estetyki
Miasta w Chojnowskim Zak³adzie Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej z ulicy
Kraszewskiego 1 na ulicê Drzyma³y 30 (Ip.
w budynku nr 2) z dn. 25.05.2015 nast¹pi³a
zmiana numeru kontaktowego 768 188 370

Dni Chojnowa 19-21 czerwca
19.06.2015 Dom Kultury - Jubileusz X-lecia Partnerstwa 
z Egelsbach (Niemcy) i Commentry (Francja)

20.06.2015 Rynek
14.00 Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego
16.00 Korowód
16.30 Uroczyste otwarcie obchodów œwiêta miasta
17.00 Chojnowianie chojnowianom
21.00 Gwiazda Dni Chojnowa – Robert Janowski

21.06.2015 Rynek
16.00 - XIX Bambiniada
18.00 - Cygañski tabor
20.00 - Gesek (disco-polo)

Imprezy towarzysz¹ce
12.06.2015 III Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿owych SkoraSong – koœció³ pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a; godz. 10.30
13.06.2015 Zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Chojnowa – staw "Dolpakartu"; godz. 7.00
13.06.2015 XVI Ogólnopolski Turniej Zespo³ów Tanecznych STONOGA – Dom Kultrury (MOKSiR); godz. 10.00
15.06.2015 XII Chojnowskie Dyktando – Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 10.00/12.00/16.00
16.06.2015 Œpiewam i tañczê – Gimnazjum nr 2 - Domu Kultury; godz. 12.00
18.06.2015 Wernisa¿ wystawy "X lat Partnerstwa i Stowarzyszenia Miast" – Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 10.30
19.06.2015 Turniej Bryd¿a Sportowego Par o Puchar Burmistrza Chojnowa – Dom Schrama; godz. 17.00
20.06.2015 Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Chojnowa – korty na Stadionie Miejskim; godz. 9.00
27.06.2015 Turniej Szachowy o Mistrzostwo Chojnowa – Dom Schrama; godz. 10.00

www.chojnow.eu
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wew. 30 lub 768 188 371 wew.30. 
Jednoczeœnie informujemy, ¿e Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
nadal znajduje siê przy ul. Kraszewskiego 1
i jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godzinach od 7.00 do 19.00 (w okresie
od maja do listopada ), a w soboty od godz.
9.00 do godz. 15.00.

Ma¿oretki na Dni Chojnowa
Historia ma¿oretek liczy ju¿ ponad dwieœ-
cie lat i wywodzi siê z Francji. Ma¿oretki
(majorette), oznacza m³ode dziewczyny
ubrane w paradne stroje zawieraj¹ce ele-
menty umundurowania galowego. Wystê-
puj¹ na pokazach estradowych i paradach
ulicznych, prezentuj¹c choreograficzne
uk³ady taneczno-marszowe do muzyki
orkiestr dêtych, ¿ongluj¹c i podrzucaj¹c
przy tym pa³eczki ma¿oretkowe (tzw.
batony). Ma¿oretki spe³niaj¹ nie tylko
funkcjê widowiskowego dodatku, ale przy
pomocy wykonywanych gestów sygnali-
zuj¹ orkiestrze zbli¿aj¹cy siê zakrêt, zakoñ-
czenie utworu, zmianê rytmu. 
W marcu tego roku przy Gimnazjum nr 2
w Chojnowie powsta³a pierwsza grupa
ma¿oretek. Uczennice pilnie trenuj¹ tê
wcale nie ³atw¹ (jakby siê wydawa³o) sztukê. 
Ma¿oretki mog¹ nawi¹zywaæ w swoich
strojach do regionów geograficznych lub
miast, z których pochodz¹ - szczególnie,
jeœli nie s¹ zwi¹zane z konkretnymi forma-
cjami mundurowymi, tylko z instytucjami
kulturalnymi, cechuj¹ siê wtedy du¿¹
ró¿norodnoœci¹. W przypadku naszych
rodzimych  ma¿oretek, ta zasada zosta³a
zachowana i dziewczêta bêd¹ prezentowaæ
siê w barwach  herbu naszego miasta
(bia³y, niebieski, czerwony i ¿ó³ty), które
s¹ równie¿ barwami Gimnazjum nr 2.
- Muzyka orkiestrowa i dziewczêta w wieku
14-16 lat? - nie, to siê raczej nie uda,
pomyœla³am w pierwszej chwili - mówi
Marzena Anton, opiekunka grupy. - A jed-
nak, nasze gimnazjalistki stanê³y na
wysokoœci zadania i wci¹gnê³y siê w ca³y
projekt z du¿ym zaanga¿owaniem. S¹ te¿
bardzo dumne z tego, ¿e ich stroje bêd¹
nawi¹zywa³y do barw naszego miasta i szko³y.
Dopiero zaczynamy i uczymy siê podstaw
"twirlingu" (czyli ¿onglerki batonem) oraz
zasad przemarszu, debiut planujemy na
najbli¿sze Dni Chojnowa. Prosimy o trzy-
manie za nas kciuków i du¿¹ wyrozu-
mia³oœæ! 
Zainteresowanych przebiegiem przygo-
towañ m³odych ma¿oretek odsy³amy na
stronê youtu.be/h2uErCK24lA.

Wiarygodny PZS
Powiatowy Zespó³ Szkó³ otrzyma³ Cer-
tyfikat "Wiarygodna Szko³a" w kategorii

Technikum 2014. Plebiscyt uruchomiono
w odpowiedzi na rosn¹c¹ potrzebê pro-
mowania wiarygodnego i solidnego wize-
runku polskich szkó³, które reprezentuj¹
w³aœciwy poziom edukacyjny i wycho-
wawczy oraz zapewniaj¹ odpowiednie bez-
pieczeñstwo swoim uczniom. Certyfikat

Wiarygodnoœci, jest dowodem spe³nienia
powy¿szych kryteriów i potwierdzeniem
w³aœciwych standardów funkcjonowania
szko³y. Dyrekcji, pedagogom i uczniom
serdecznie gratulujemy.

Legalna kultura
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
przy³¹czy³a siê do przedsiêwziêcia pn. "Kul-
tura Na Widoku". To multimedialny pro-
jekt, który daje dostêp do bogactwa zaso-
bów legalnych Ÿróde³ kultury w cyfrowym
wydaniu, dos³ownie i w przenoœni wychodz¹c
naprzeciw wspó³czesnemu odbiorcy.  Rega³y
Kultury Na Widoku to uliczne wirtualne
biblioteki ustawione w centralnych punktach
miast oraz w miejscach wydarzeñ kultural-
nych. Mo¿na z nich legalnie pobraæ filmy,
muzykê, ksi¹¿ki i gry. Ta multimedialna
biblioteka odwiedzi 48 miejsc i 14 festiwali,
podczas których posiadacze smartfonów,
tabletów i u¿ytkownicy Internetu na terenie
ca³ego kraju bêd¹ mieli szansê poznaæ bogac-
two legalnych Ÿróde³ w sieci oraz w prosty
sposób pobraæ interesuj¹ce ich utwory.
Sercem projektu jest strona internetowa.
Niezale¿nie od preferencji i miejsca zamiesz-
kania, miliony odbiorców mog¹ skorzystaæ
z bogatej oferty kulturalnej, poniewa¿ wszys-
tkie utwory bêd¹ dostêpne równie¿ na:
www.kulturnawidoku.pl
Projekt realizuje Fundacja Legalna Kultura.
Partnerami strategicznymi s¹ Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Sprostowanie
W poprzednim numerze G.Ch. w arty-
kule "Motocyklowy festyn" b³êdnie poda-
liœmy nazwisko ksiêdza, który celebrowa³
Mszê œw. w intencji motocyklistów i ich
rodzin. Eucharystiê sprawowa³ ks.
Proboszcz Miros³aw Makowski, a nie
jak napisaliœmy ks. Jaros³aw Górecki. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
przepraszamy. 

Redakcja

Nowe widokówki
Chojnowa

Na kilka dni przed Dniami Chojnowa,
Drukarnia-Wydawnictwo UNIFOT wypu-
œci³a na rynek now¹ seriê 14 wzorów wido-
kówek naszego miasta. Choæ w dobie
SMS-ów, Facebooka i innych tego typu
mediów, widokówki tradycyjne nie ciesz¹
siê ju¿ tak¹ popularnoœci¹ jak przed laty,
jednak jeszcze sporo ludzi, czy to naszych
mieszkañców, czy turystów przeje¿d¿a-
j¹cych szlakiem, lubi tego typu pami¹tki.
Zapraszamy wiêc do skorzystania z okazji.
Nak³ad ograniczony. Do nabycia w dru-
karni i punktach na terenie miasta.

Firma UNIFOT serdecznie dziêkuje
Urzêdowi Miasta oraz panu Rafa³owi
Wyciszkiewiczowi, za udostêpnienie
swoich zdjêæ do widokówek.
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Wiod¹cym tematem majowego posie-
dzenia miejskiej rady by³y osi¹gniêcia
Uczniowskich Klubów Sportowych. O
zdo-bytych laurach w sezonie 2014/2015
mówili przedstawiciele klubów.

Uczniowski Klub Sportowy ORIENS"
- sekcja kolarska
Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim -
Witkówka Myœlibórz: Pawlikowska
Nikola - 1 miejsce, Rokus Karol -1 miejsce. 
Widoki Bez Granic - Nowa Ruda: Rokus
Karol - 2 miejsce.
Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Szkó³ w Kolar-
stwie Górskim MTB Gimnazjada Chojnów:
Konarzewska Hanna - 2 miejsce, Musia³
Szymon - 2 miejsce.
Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska MTB Nowa
Ruda: Kondzio³ka Gabriel - 2 miejsce.
14 listopada 2014 w kinoteatrze "Zbyszko"
w Dzier¿oniowie odby³a siê Gala Kolarska,
podsumowuj¹ca sezon wszystkich rodzajów
kolarstwa. W MTB najlepsz¹ zawodniczk¹
na Dolnym Œl¹sku w kategorii "juniorka
m³odsza" zosta³a Pawlikowska Nikola.
Czwarte miejsce w tej kategorii zajê³a
Baranowska Aleksandra. 2 miejsce na
najlepszego kolarza MTB na Dolnym
Œl¹sku w kategorii "junior m³odszy"
zaj¹³ Rokus Karol.

- sekcja siatkarska
W 2014 roku szkolenie w sekcji siatkar-
skiej obejmowa³o dwie grupy ch³opców 
i jedn¹ grupê dziewcz¹t. Najm³odsz¹
grupê ch³opców ze szko³y podstawowej
prowadzi³ Ryszard Kopacki. Bra³a ona
udzia³ w rozgrywkach SZS i uczest-
niczy³a w kilku turniejach towarzyskich.
Starsz¹ grupê ch³opców z Gimnazjum nr 2
i grupê dziewcz¹t prowadzi³ Pan Bartosz
Gêbala. Ch³opcy brali udzia³ w rozgryw-
kach Kaczawskiej Ligi Amatorskiej Pi³ki
Siatkowej KLAPS - Junior, rozgrywkach
SZS i licznych turniejach siatkówki i siat-
kówki pla¿owej na terenie Dolnego Œl¹ska.
Do koñca czerwca zawodnicy wezm¹  udzia³
w rozgrywkach siatkówki pla¿owej SZS,
oraz w turniejach w Legnicy i Wilkowie. 

- sekcja taneczna
Zespó³ Brooklyn skupia dzieci w ró¿nym
wieku - od kilkulatków po 18.letni¹
m³odzie¿. Zespo³y w ci¹gu roku uczest-

nicz¹ w wielu turniejach i z ka¿dego przy-
wo¿¹ trofea. W tym sezonie bra³y udzia³ 
w nastêpuj¹cych turniejach: Mistrzostwa
Dolnego Œl¹ska w Aerobiku Rekreacyj-
nym - Wroc³aw, Ogólnopolski Przegl¹d
Zespo³ów Tanecznych "STONOGA" -
Chojnów, Ogólnopolski Turniej Tañca
"Taneczny Deptak" - Œwidnica, Ogólnopolski
Turniej Tañca "Freestyle Arena" - Kobie-
rzyce, Grand Prix Polski Dance - Wrzeœnia,
Œwidnicki Festiwal Tañca - Œwidnica.

Uczniowski Klub Sportowy "SigoGim 1"
Mistrzostwa Polski Szóstek Kolarskich -
Obiszów: Ma³gorzata Klatka - 3 miejsce.
II Górska Czasówka Kaczawska -
Wojcieszów- Ma³gorzata Klatka - I miejsce,
Anka Szewczyk - II miejsce.
Górska Czasówka - Bolków Gorzanowie:
Alicja Ga³as i Ma³gorzata Klatka- 3 miejsce.

Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska -
Dolnoœl¹ska Olimpiada Rowerów
Górskich: - Alicja Ga³as - 3 miejsce.
Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w prze³ajach -
Jelenia Góra: tytu³ mistrza zdoby³a Karo-
lina Ciernik, I vicemistrzem zosta³ Damian
Chojecki, tytu³y II vicemistrzyni zdoby³a
Agnieszka Jastrzêbska i Ma³gorzata Klatka.
VI Puchar Piastów Œl¹skich: Karolina
Ciernik - 1 miejsce.
Kryterium uliczne - Podgórzyce: Alicja
Ga³as - 1 miejsce, Agnieszka Jastrzêbska
i Damian Chojecki - 2 miejsce.
Kryterium uliczne - Grêbocice: Anna
Szewczyk - 2 miejsce.
Ma³e Grody Piastowskie - Legnica:
Anna Szewczyk 3 miejsce. 
Bautzen w Niemczech: Damian Chojecki
- 3 miejsce, Liberec w Czechach:
Damian Chojecki - 1 miejsce. 

Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"
Tegoroczne osi¹gniêcia w pi³ce rêcznej to:
* III miejsce we Wroc³awskiej Lidze
Ch³opców klas V;
* II miejsce dziewcz¹t rocznik 2002 
w eliminacjach strefy legnickiej w IV
edycji Szczypiorniaka na Orlikach 2015;
* II miejsce ch³opców rocznik 2003, 
w eliminacjach strefowych Szczypior-
niak na Orlikach;

* III miejsce ch³opców rocznik 2002, 
* I miejsce w zawodach szczebla powia-
towego; 
* II miejsce w Pó³finale Strefy Legnickiej; 
* III miejsce w Finale Strefy Legnickiej.

Sprawozdanie 4/2015 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 1 maja 2015 r. 
do dnia 28 maja 2015 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju 
Gospodarczego m.in.:

1. Zakoñczono i odebrano roboty budo-
wlane pn. "zagospodarowanie wnêtrza
kwarta³u w rejonie ulic: Kolejowej, Witosa,
Koœciuszki i Placu Dworcowego". 
2. Kontynuowany jest remont dachu bu-
dynku Przedszkola Miejskiego Nr 1. 
3. Rozpoczêto budowê ¿³obka miej-
skiego przy ul. Gen. Stanis³awa Maczka. 
4. Wykonano i przeprowadzono odbiór
Street Workout Parku przy ul. Kiliñ-
skiego, w s¹siedztwie boiska Orlik. 
5. Odebrano system nawadniania p³yty
boiska pi³karskiego ze zraszaczami wynu-
rzanymi, pod³¹czonego do studni g³êbi-
nowej na stadionie. 
6. Koszone s¹ tereny zielone, ogrody zabaw,
skarpy rzeki oraz pasy drogowe. 
7. Wyremontowano ogrody zabaw i przy-
gotowano je do tegorocznego sezonu. 
8. Posadzono kwiaty na rabatach, w doni-
cach, skrzynkach i kolumnach kwiatowych. 
9. Przy Baszcie Tkaczy zamontowano stojak
na rowery i dwa kosze w stylu zabytkowym.
10. Zatrudniono w ramach robót publi-
cznych 6 osób na stanowisku meliorant
od 04.05.2015r. 

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

1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów wykonu-
j¹cych zadania zwi¹zane z przesy³em i dys-
trybucj¹ energii trzy dzia³ki zabudowane
stacjami transformatorowymi po³o¿one
przy ul. Samorz¹dowej, Kiliñskiego i Woj-
ska Polskiego za ³¹czn¹ kwotê 22.740,00 z³.

NNNNaaaa   XXXX  sssseeeessss jjjj iiii
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2. Przygotowano i podano do publicznej 
wiadomoœci w "Gazecie Chojnowskiej"
og³oszenia o przetargach ustnych nieogra-
niczonych na sprzeda¿:
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy
ul. Parkowej-£okietka,
- nieruchomoœci zabudowanej gara¿em
przy ul. Witosa,
- nieruchomoœci  pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Baczyñskiego.
3. Przeprowadzono przetarg  na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. D¹brow-
skiego 11/3 - zakoñczony wy³onieniem
nabywcy,
- nieruchomoœci pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Witosa -
zakoñczony wy³onieniem  nabywcy,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 6/4 
i nieruchomoœci zabudowanej przy ul.
Z³otoryjskiej - przetargi zakoñczone wyni-
kiem negatywnym.
4. Zawarto 2 umowy dzier¿awy gruntu na
cele rolne, w obrêbie 1 miasta.
5. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki
przy ul. Zielonej na wniosek osoby fizy-
cznej, w celu sprzeda¿y.

6. Z zakresu planowania przestrzennego 
wydano 3 wypisy oraz 3 zaœwiadczenia 
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta oraz przygo-
towano i wy³o¿ono do publicznego
wgl¹du ujednolicony projekt studium
uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta
Chojnowa w dniach od 18.05.2015 do
10.06.2015r, 
7. Z zakresu  nadzoru nad gospodark¹
drzewostanem wydano:
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 szt.
usychaj¹cych drzew gatunku œwierk przy
ul. Tuwima dla osoby fizycznej, z obo-
wi¹zkiem nasadzenia 4 szt. drzew, 
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 6 szt.
zagra¿aj¹cych i usychaj¹cych drzew ga-
tunku kasztanowiec przy ul. D¹brows-
kiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Niepokalanego Poczêcia NMP, z obo-
wi¹zkiem nasadzenia 12 szt. drzew,
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 4 szt.
uschniêtych drzew gatunku jesion przy
ul. Parkowej dla Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych, z obowi¹zkiem nasa-
dzenia 8 szt. drzew.

Z zakresu Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 33
wnioski o przyznanie dodatku mieszka-
niowego; rozpatrzono 46 wniosków
przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na
kwotê 4.705 z³. (wydano 44 decyzji
pozytywnych). 
Za miesi¹c V 2015r. wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê  36.807.93 z³. 
2. Dodatki energetyczne: przyjêto 76
wniosków o przyznanie dodatku energety-
cznego, z czego pozytywnie rozpatrzono
62 wnioski. 
Za miesi¹c V 2015r. wyp³acono dodatki
energetyczne na kwotê 758,41z³. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 14 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego, 3 zaœwiadczenia do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 11 aktów
ma³¿eñstwa, 15 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 119 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego. 
4. Naniesiono 49 zmian danych w PESEL. 
5. Wys³ano wniosek o nadanie medalu za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

NNaa  XX  sseess jj ii

CZERWIEC
03.06. - "Pasowanie na Czytelnika" MBP
09.06 - Karaoke - Warsztat Terapii Zajêciowej WTZ 
12.06. - III Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej

MOKSiR
(koœció³ pw. œw. app. Piotra i Paw³a)

13.06. -  XVI Ogólnopolski Turniej Zespo³ów Tanecznych STONOGA 
M O K S i R

20-21.06. - DNI CHOJNOWA, BAMBINIADA
19 - 21.06. - 10-lecie miêdzynarodowego partnerstwa miast: Chojnów-
Egelsbach-Commentry MOKSiR
29.06-03.07 - "Wakacje z Bibliotek¹" MBP
czerwiec - Turniej Bryd¿a Sportowego Par MOKSiR
czerwiec  - l ip iec  -  "X Przegl¹d Chojnowskiej  Plastyki" .  
Jubileuszowa wystawa chojnowskiego œrodowiska plastycznego Muzeum
czerwiec - Wystawa Cz³onków Gildii Artystów Chojnowa MOKSiR
czerwiec - Mistrzostwa Miasta Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w LA SP 4

LIPIEC

lipiec - Wakacje z MOKSiR MOKSiR
lipiec - Festyn wakacyjny MOKSiR
lipiec - Wakacyjny Turniej Siatkówki A. Matuszewski

SIERPIEÑ

sierpieñ - Wakacje z MOKSiR MOKSiR
sierpieñ - Festyn wakacyjny MOKSiR
sierpieñ - "Z mojego  szkicownika". Wystawa akwarel, pasteli i rysunków
Alicji Niejskiej Muzeum
sierpieñ - Wakacyjny Turniej Koszykówki A. Matuszewski

Kalendarz imprez w mieœcie 
czerwic-lipiec-sierpieñ

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

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
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D³ugo mieszkañcy Chojnowa czekali na tê chwilê. Dom Kultury,
wpisany w krajobraz naszego miasta od dziesi¹tek lat, zyska³
nowe oblicze i komfort. 02 czerwca obiekt uroczyœcie otwarto 
i oficjalnie przekazano do u¿ytku. 

Budynek robi wra¿enie ju¿ z zewn¹trz. Rozbudowana bry³a,
zachowa³a swoj¹ charakterystyczn¹ fasadê, ale zyska³a te¿ nowo-
czesny, przeszklony front. Pod kubatur¹ ponad 16500 m2, kryje
siê niemal 2800 m2 powierzchni u¿ytkowej. W obiekcie funkcjo-
nuje kilka dobrze wyposa¿onych pracowni wielokulturowych -
teatralna, ceramiczna, muzyczna, plastyczna oraz przestronna
sala taneczna. Zainteresowani czynnym wypoczynkiem maj¹ tu
do dyspozycji dwutorow¹ krêgielniê z aneksem bilardowym 
i nowoczesn¹ salê fitness. Nowe oblicze zyska³a tak¿e sala
kinowo-widowiskowa. Du¿a scena, klimatyzacja, zmoderni-
zowana projektornia, bêd¹ umo¿liwiaæ organizacjê licznych
imprez - koncertów, przegl¹dów teatralnych, tanecznych i innych.
Wkrótce zostanie uruchomione nowoczesne kino w systemie 3D.
Obecnie trwaj¹ procedury przetargowe.

W uroczystoœciach otwarcia placówki uczestniczy³o wielu goœci.
Wœród nich m.in. Jego Eminencja Biskup Marek Mendyk, który
poœwiêci³ obiekt, cz³onek zarz¹du województwa dolnoœl¹skiego
Jerzy Michalak wspieraj¹cy wiele chojnowskich inicjatyw,
przedstawiciele w³adz okolicznych samorz¹dów, reprezentanci
lokalnych stowarzyszeñ i zwi¹zków, osoby bior¹ce udzia³ w reali-
zacji projektu. Obiekt po wielu latach odwiedzi³a te¿ Ewa
Lijewska - by³a dyrektor MDK. 

- Witam wszystkich Pañstwa w nowym, przestronnym i funkcjo-
nalnym budynku - nowoczesnym Miejskim Oœrodku Kultury Sportu
i Rekreacji - przywita³ goœci gospodarz miasta Jan Serkies. -
Przygotowania do modernizacji rozpoczêliœmy w 2012 roku
wykonuj¹c dokumentacjê projektow¹. Autorem projektu jest Pan
W³odzimierz Banaœ. Wykorzystuj¹c mo¿liwoœci dofinansowania
inwestycji ze œrodków Unii Europejskiej samorz¹d z³o¿y³ wniosek
o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnoœl¹skiego. Ku naszej wielkiej radoœci projekt
zyska³ aprobatê i przyznano tej inwestycji 6.448.960 z³ dofinan-
sowania, co stanowi niemal 85% kosztów. W paŸdzierniku 2013
roku rozstrzygnêliœmy przetarg nieograniczony na rozbudowê
obiektu. Wykonawc¹ zosta³a firma Axyo z miejscowoœci Podgó-
rzyn k. Jeleniej Góry i rozpoczê³a intensywne prace budowlane.
Projekt zosta³ zrealizowany zgodnie z umow¹, a jego ca³kowity
koszt wyniós³ 8.936.000 z³.
Na Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji, sk³ada siê tak¿e
zmodernizowany stadion miejski z nowoczesn¹ bie¿ni¹ lekkoatle-
tyczn¹, korty tenisowe i plenerowa si³ownia, które stanowi¹ kom-
pleks kulturalno-sportowy. 

Otwarcie domu kultury odbywa siê w wyj¹tkowej chwili, obcho-
dzimy bowiem 25.lecie powstania samorz¹du terytorialnego.
Odrodzona samorz¹dnoœæ jako jeden z najwiêkszych sukcesów
naszych przemian, uwolni³a obywatelsk¹ energiê Polaków i poz-
woli³a lokalnym wspólnotom wspó³uczestniczyæ i wspó³decy-
dowaæ w sprawach publicznych. Od wielu lat wykorzystujemy tê
szansê inwestuj¹c w ludzi, w infrastrukturê i œrodowisko natu-
ralne. Efektem tych dzia³añ s¹ m.in. zmodernizowane placówki
oœwiatowe, wybudowane nowe obiekty, zmodernizowana sieæ
wodno-kanalizacyjna. Tylko w ostatnich kilku latach uda³o nam
siê wyremontowaæ zabytkow¹ Basztê Tkaczy, zabytkowy Dom
Schrama, wybudowaæ nowoczesn¹ kryt¹ p³ywalniê i zrewitali-
zowaæ Rynek. 
Z nieukrywanym wzruszeniem pragnê w tym miejscu, w imieniu
chojnowian, serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy przy-
czynili siê do realizacji tej inwestycji, którzy wspierali i poma-
gali, którzy z ¿yczliwoœci¹ obserwowali kolejne etapy naszego
projektu. Dziêkujê Zarz¹dowi Województwa Dolnoœl¹skiego,
Marsza³kowi Jerzemu Michalakowi za wspieranie dzia³añ choj-
nowskiego samorz¹du, dziêkujê Dyrektorom, pracownikom
Urzêdu Marsza³kowskiego, a w szczególnoœci opiekunowi projektu
Pani Agacie Górkowy. Dziêkujê pracownikom Urzêdu Miejskiego,
Projektantowi, Wykonawcom, Inspektorom nadzoru oraz wszystkim
S³u¿bom zaanga¿owanym w proces inwestycyjny. 

Symboliczne przeciêcie wstêgi otworzy³o kulturalne wrota. Przed
niemal 150.osobow¹ publicznoœci¹ na sali widowiskowej zaprezen-
towa³y siê chojnowskie zespo³y taneczne, soliœci i chór Skoranta.

Potem by³y gratulacje, podziêkowania, ¿yczenia. Wœród drob-
nych upominków dla Domu Kultury, niespodziank¹ by³ ogromny
kosz kwiatów - 56 ró¿ dla burmistrza, który w tych dniach obcho-
dzi³ urodziny. 

Po uroczystoœciach goœcie mieli okazjê zwiedziæ placówkê i za-
poznaæ siê z jej szerok¹ ofert¹. Najwiêksz¹ publikê tego dnia
mia³a krêgielnia, gdzie na torze swoje umiejêtnoœci jako pierwsi
sprawdzali biskup M. Mendyk, J. Michalak i J. Serkies. 

Dope³nieniem programu by³ wernisa¿ wystawy "Z dziejów
Domu Kultury" obrazuj¹cej historiê budynku i dotychczasow¹
dzia³alnoœæ.

- Pragnê ¿yczyæ wszystkim korzystaj¹cym z MOKSiR, aby czuli
siê tu dobrze, twórczo realizowali i aktywnie wypoczywali -
zakoñczy³ swoje wyst¹pienie burmisrz.

eg
fot. eg; e-legnickie

Nowy Dom Kultury
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Dokument uprawniaj¹cy osadê Chojnów
do pos³ugiwania siê mianem "civitas", by³
tematem przewodnim tegorocznej edycji
chojnowskiej "Nocy w Muzeum". O tym
donios³ym fakcie mówiono g³oœno wszem
i wobec, na ogrodach Zamku Piastow-
skiego, w obecnoœci ksiêcia, ksiê¿nej,
kap³añstwa, dworzan, rycerstwa, bur-
mistrza i obywateli. Organizatorzy przy-
gotowali na tê okolicznoœæ "¿ywy obraz"
ilustruj¹cy moment przekazania doku-
mentu w³adzom miasta. Niecodzienna
scenka mia³a dodatkowy historyczny
wymiar. Pierwszy raz bowiem zaprezento-
wano polskie t³umaczenie dokumentu, 
w oryginale spisanego ³acin¹. Ka¿dy zatem,
kto tego dnia us³ysza³ cytowany przez

kanclerza tekst, mo¿e uznaæ, ¿e uczest-
niczy³ w niezwyk³ej, dziejowej chwili. 
A osób takich na "Nocy…" by³o wiele.
Impreza jak co roku œci¹gnê³a setki zainte-
resowanych. Ju¿ przy wrotach zamku dzieci
i doroœli obdarowywani byli ³amig³ówkami
zwi¹zanymi z miejskimi zabytkami i muze-
alnymi zbiorami. Ich rozwi¹zanie upraw-
nia³o do ubiegania siê o ciekawe nagrody.
Tu¿ za progiem goœci wita³ Grzegorz Fija³-
kowski ze swoimi  grafikami, objaœniaj¹c

zasady i proces tworzenia ciekawych prac
wykonanych technik¹ suchej ig³y, miedziorytu.
Efektownie wyeksponowana wystawa
"Skarb z G³ogowa" by³a wprowadzeniem
do wystaw sta³ych naszego muzeum. Jego
liczne, bogate zbiory s¹ œwiadectwem
wielu wydarzeñ i obyczajów na tych
ziemiach, na przestrzeni kilku wieków.
Uzupe³nieniem by³y multimedialne pokazy
- pocztówek dawnego Chojnowa i filmu
"Muzeum utracone" prezentuj¹cego utra-
cone i odnalezione dzie³a sztuki. 
Tyle w salach muzeum. 

Na zewn¹trz, na zamkowych ogrodach
prym wiedli rycerze. Grupa rekonstrukcyjna
“Pokazy historyczne” z Legnicy toczy³a

tu walki, wiwatowa³a z piszczeli, prezen-
towa³a obozowisko, anga¿owa³a do zabawy
publicznoœæ. Najm³odsi mieli okazjê
pojedynkowaæ siê na miecze, przymierzaæ
elementy rycerskiej zbroi, uk³adaæ giganty-

czne puzzle, sprawdzaæ siê w rzutach do celu. 
Plener ubarwia³y postaci z ró¿nych epok
- pocz¹wszy od œredniowiecznego doctora
w masce, lecz¹cego d¿umê, przez
zamo¿-nych dworzan, po wspó³czesn¹
punkow¹ lady. Najwiêkszy przekrój
epokowych kostiumów zaprezentowa³
chór "Skoranta", który tradycyjnie da³ tej
nocy swój koncert. Kolorowo, weso³o i
g³oœno by³o 22 maja w chojnowskim
muzeum. 
Setki osób skorzysta³o tak¿e z zaproszenia
na Basztê Tkaczy. Bez w¹tpienia œci¹gnê³a
ich tam mo¿liwoœæ spojrzenia na miasto
z tarasu widokowego. Przy okazji oceniano
wyremontowane wnêtrza baszty i wyekspo-
nowane wystawy. 
Czwarta edycja naszej "Nocy w Muzeum"
przesz³a do historii. Czy organizatorzy -
Muzeum Regionalne w Chojnowie i Par-
tnerstwo Doliny Skory - maj¹ ju¿ plan na
kolejn¹? Zapewne tak, bo czasu na przy-
gotowania, wbrew pozorom, nie ma zbyt
wiele. Niecierpliwie czekamy. 

eg

CCCCHHHHOOOOJJJJNNNNOOOOWWWWSSSSKKKKAAAA  NNNNOOOOCCCC  WWWW  MMMMUUUUZZZZEEEEUUUUMMMM  2222000011115555
(...) Przyznajemy zatem i dajemy,

chojnowskim mieszczanom, po wsze czasy, 
z ¿yczliwoœci serca i dobrej woli, za rad¹

naszych seniorów i roztropnych mê¿ów, po
starannym namyœle, wszystkie prawa pisane
i niepisane, którymi ciesz¹ siê nasi legniccy
mieszczanie, a mianowicie prawo magde-
burskie, a tak¿e inne korzyœci, dotycz¹ce
miar i wag, miêdzy innymi: korca, ³okci,

kamieni do mielenia, to znaczy m³yñskich,
jak równie¿ miar zbo¿a, jakie nasi legniccy
mieszczanie obecnie posiadaj¹, z dawien
dawna posiadali i w przysz³oœci posiadaæ

bêd¹, dane im przez nas i naszych praojców,
ksi¹¿¹t œl¹skich. Przyznajemy je i nasi

nastêpcy, po wieczne czasy, bez jakiegokolwiek
naszego sprzeciwu i naszych nastêpców, ku
po¿ytkowi naszych chojnowskich mieszczan,

aby wspomniane miasto rozkwita³o. (...)
Fragment tekstu z 1333 roku 

nadaj¹cego prawa miejskie naszemu miastu.
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Stragany, kawiarenki, wymyœlne stroje,
przeró¿ne wystawy - to kilka z licznych
atrakcji, które zapewni³ nam Powiatowy
Zespó³ Szkó³ podczas jarmarku w rynku
Chojnowa. Uczestnicy przenieœli siê 
w czasie o sto lat wstecz. 
21 maja 2015r. o godz. 15.00 chojnowski
rynek zamieni³ siê w magiczne miejsce 
z pocz¹tku XX wieku. Uczniowie PZS
wraz z nauczycielami i rodzicami przygo-
towali niezwyk³y jarmark. Wszyscy uczest-
nicy wraz z w³adzami miasta z burmi-
strzem na czele, w³adzami powiatu, repre-
zentowanymi przez pani¹ starostê, przed-
stawicielami placówek edukacyjnych
oraz lokalnych firm i instytucji, rzemieœ-
lnikami, chórem i orkiestr¹ "wsiedli do
wehiku³u czasu" i przenieœli siê w prze-sz³oœæ.

Zaproszonymi goœæmi byli tak¿e uczest-
nicy projektu pt. "1914-2014 Wielka
Wojna po 100 latach, w ogl¹dzie
m³odych Europejczyków", realizowa-
nego w ramach programu Erasmus+
Edukacja Szkolna.
Wydarzenie to nios³o ze sob¹ moc atrakcji
m.in.: kawiarenki literackie i jêzykowe,
stragany z produktami typowymi dla

dawnych miejskich targów, tañce i œpiewy,
wystawy staroci, ró¿norodnych ozdób i
pami¹tek. Mogliœmy podziwiaæ tak¿e
zwierzêta hodowlane: owce, króliki, go³ê-
bie, sprzeda¿ ¿ywego inwentarza by³a
bowiem typowa dla jarmarków.
Szczególn¹ uwagê przykuwa³y stroje, które
podkreœla³y ducha epoki. Mogliœmy
zobaczyæ kowali, z³odziei zegarków, gaze-
ciarzy, cyganki, damy z pocz¹tku wieku,
wró¿ki (co ciekawe,  przebrali siê nie tylko
uczniowie, ale i nauczyciele). W strojach
dawnych rajców miejskich wyst¹pili m. in.
dyrektor PZS, Mariusz Kowalczyk, oraz
burmistrz miasta Chojnowa, Jan Serkies.
Muzyki w duchu epoki dostarcza³a orkies-
tra dêta wraz z chórem "Skoranta". Dziêki
tym melodiom mogliœmy poczuæ siê jak
prawdziwi mieszkañcy Chojnowa z pocz¹-
tku XX wieku. Uczniowie wraz z rodzicami,
stoj¹c przy straganach i kawiarenkach,
proponowali ciep³¹ kawê i herbatê, ciasta,
bu³eczki czy te¿ pyszny chleb ze smalcem 
i ogórkiem. Równie¿ mieszkañcy Choj-
nowa zaanga¿owali siê w uroczystoœæ,
razem ze swoimi rodzinami przybyli na
jarmark i wspólnie z nami prze¿ywali te
magiczne chwile. 

W dobrej zabawie nikomu nie przeszka-
dza³a ani deszczowa aura, ani bariera
jêzykowa (uroczystoœæ zaszczycili prze-
cie¿ goœcie z Francji, W³och, Portugalii,
Niemiec, Anglii, Turcji, Rumunii).
Jarmark zakoñczy³ siê oko³o godziny 18.
Zachwyceni niecodzienn¹ imprez¹ byli
zarówno nasi zagraniczni goœcie jak 
i mieszkañcy Chojnowa. 

"Powróæmy jak za dawnych lat"
- œpiewa³a niegdyœ S³awa Przybylska.
Mamy nadziejê, ¿e uda³o siê ten cel zre-
alizowaæ dziêki inicjatywie uczniów 
i pracowników Powiatowego Zespo³u
Szkó³. To wspania³a lekcja historii, ale 
i okazja do dobrej zabawy, jednocz¹cej
ludzi w ró¿nym wieku i o ró¿nych zain-
teresowaniach.

Klasa II LO (dziennikarska)
fot. Rafa³ Wyciszkiewicz

Niezwyk³e atrakcje w rynku miasta

JJaarrmmaarrkk sspprrzzeedd ssttuu llaatt

Sobota 30 maja anno domini 2015 przejdzie niew¹tpliwie do historii
"Wieczorków Muzycznych", organizowanych przez "Jubilatkê". Tego
dnia wyst¹pi³y bowiem dwie bluesrockowe chojnowskie grupy:
anonsowana na plakatach JAWARAJAMA BAND oraz niespo-
dzianka – FAZA BLUES. Ci drudzy rozpoczêli ca³¹ imprezê.
Powrót, po niemal rocznej absencji – bardzo udany. Charyzma-
tyczny lider zespo³u – œpiewaj¹cy gitarzysta – Jaros³aw Kwaœniak
i jego twórczoœæ, jest pod wyraŸnym wp³ywem legendy polskiego
bluesa, Tadeusza Nalepy. Grupa zaprezentowa³a zreszt¹ kilka
utworów z repertuaru Wielkiego Mistrza. W karcie dañ lokalu,
pozycja FAZA BLUES jest dobrze strawna.
Na przemian z FAZ¥ gra³a JAWARAJAMA BAND w repertuarze
dobrze znanych polskich i zagranicznych coverów z pogranicza
blues i hardrocka. Ich wystêp na ostatnim zlocie motocyklowym
sprawi³, ¿e frekwencja tego "Wieczorku" by³a naprawdê imponuj¹ca.
Pojawili siê te¿ goœcie: wokalista rozrywkowej grupy Viper
Wies³aw Lenda w utworze "Sen o Victorii" D¿emu, dedykowanym
córce Agnieszce, która lada moment wychodzi za m¹¿. Oryginaln¹
aran¿acjê "Modlitwy" T. Nalepy wykona³a Jagoda Krzywda z gita-

rzyst¹ Arturem Góralewskim i Faz¹ Blues.
Wszystko dobre co siê dobrze koñczy, przynosi dobre opinie.
Potwierdzamy to niniejszym. To by³a prawdziwa bluesowa sobota
– Made in Chojnów.

pm

CChhoojjnnoowwsskkii   bblluueess  ww  ““JJuubbii llaattccee””



Moja przygoda z rêko-
dzie³em rozpoczê³a siê
ju¿ w szkole œredniej.
Pierwszymi pracami
by³y ozdobne serwety 
i bie¿niki robione haftem
richelieu i haftem p³as-
kim. W latach 90-tych

zafascynowa³am siê haftem krzy¿ykowym, za
pomoc¹ którego powstawa³y przedmioty
u¿ytkowe, a tak¿e obrazy. 4 lata temu
serce skrad³ mi haft wst¹¿eczkowy.
Delikatnoœæ i przestrzennoœæ tego haftu
przenoszê na ró¿norodne dekoracje jak:

obrazy, zawieszki oraz galanteriê œlubn¹
typu poduszki œlubne na obr¹czki. Biorê
udzia³ w przegl¹dach chojnowskiej plastyki.
Prowadzê bloga o tematyce hand made.
Moje prace znajduj¹ siê u osób prywat-
nych w kraju i zagranic¹.
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"A po nocy przychodzi dzieñ, a po burzy
spokój". Cytuj¹c s³owa przeboju Budki
Suflera, krajobraz taki widaæ obecnie 
w Gildii Artystów Chojnowa (G.A.C.)
Kolejne nasze spotkanie dosz³o do skutku
w œrodê 3 czerwca w restauracji "KuŸnia".
Perspektywa kolejnego d³ugiego week-
endu jaki siê zapowiada³, sprawi³a i¿ by³o
wiadomo, ¿e w "KuŸni Talentów" zjawi¹
siê ci gildianie, którzy mog¹ i chc¹.
Jeœli te¿ ktoœ z wielu nieobecnych z kul-
turalnego grona myœla³, ¿e pod wyj¹tkow¹
nieobecnoœæ naszych dwóch opiekunów-
przewodników (Ma³gorzaty i Stanis³awa
– przyp. aut.) nie potrafimy siê zorgani-
zowaæ, to siê zdziwi³. W okrojonym sk³adzie
(ale jednak) swoista zbiórka przebieg³a
w twórczej atmosferze.
Przez wakacyjne miesi¹ce w "KuŸni"
mo¿na podziwiaæ prace fotograficzne

Rafa³a Wyciszkiewicza. Sam autor, po
raz kolejny, przedstawi³ na okaza³ym
ekranie porcjê zdjêæ artystycznych.
Twórczo te¿ popracowali poeci – Danusia
Schmerling i Piotrek Misikiewicz.
Romantyczny erotyk Danusi niejednemu
znawcy poezji poprawi humor.
By³ te¿ czas na dyskusjê, wymianê pogl¹-
dów i doœæ odwa¿ne snucie planów.
Perspektywy wiêc s¹ i mozolnie bêd¹
one nabieraæ kszta³tów. Tak jak praca
plastyczna Lilli Koniecznej, swoiste alter
ego ka¿dego gildianina ("Serca wiêŸ" –
tytu³ wymyœlony przez autora tego arty-
ku³u). Dwie godzinki minê³y jak z bicza
trzas³. 

Gildianie spotkaj¹ siê teraz 20 czerwca
(sobota) na Dni Chojnowa. Bêd¹ mieli
swój stragan. Zapraszamy.

30 maja odby³a siê kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Tañca "Taneczny Deptak" o puchar Prezydenta miasta Œwidnicy.
Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach tanecznych: show
dance i street dance. Nasze miasto i szko³ê reprezentowa³y zespo³y
Ma³y Brooklyn, Brooklyn Junior i Brooklyn przygotowane przez
p. Marzenê Anton oraz  w kategoriach solowych, nasi absolwenci
Piotr Korol i Karolina Ziomek. Zmagania na parkiecie trwa³y ponad
cztery godziny w samej tylko kategorii show dance, po których
przyszed³ czas oczekiwania na werdykt jury.  M³odzie¿owy Dom
Kultury w Œwidnicy zadba³ o to, aby uczestnicy w tym czasie siê
nie nudzili, organizuj¹c na parkiecie dyskotekê! Bawili siê œwiet-
nie wszyscy i dzieci i rodzice! Potem przyszed³ czas na wyniki 
i wielk¹ radoœæ, poniewa¿ nasi tancerze zostali nagrodzenie we
wszystkich kategoriach, w których brali udzia³!

MA£Y BROOKLYN - formacja show dance do 11 lat- II miejsce
BROOKLYN JUNIOR - formacja show dance 12-15 lat - III miejsce
BROOKLYN - formacja show dance pow.    15 lat - II miejsce

Równie¿ choreografie przygotowane przez naszego absolwenta
Piotra Korola (by³ego tancerza Brooklynu) zosta³y nagrodzone!

- solo show dance pow. 15 lat - Piotr Korol - I miejsce
- duet show dance pow. 15 lat - Piotr Korol i Karolina Ziomek
-II miejsce!

Nad tak liczn¹ grup¹ tancerzy czuwa³y jak zawsze "mamuœki"
Brooklynu, którym opiekunka zespo³ów bardzo dziêkuje za wsparcie
i wspania³¹ atmosferê!

Czerwcowi GildianiePortrety 
nnaasszzyycchh aarrttyyssttóóww

Lilla 
Konieczna

BROOKLYN NAGRODZONY NA OGÓLNOPOLSKIM DEPTAKU TANECZNYM
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Gazeta Chojnowska - Kiedy, gdzie i dlaczego
zacz¹³eœ tañczyæ?
Piotr Korol - Zacz¹³em jakieœ 10 lat temu. Ze
wzglêdu na m³odsz¹ siostrê czêsto chodzi³em
wtedy na turnieje i to ona "zarazi³a" mnie pasj¹
do tañca. Któregoœ lata, pojecha³em na koloniê
gdzie by³ konkurs taneczny. Stwierdzi³em, ¿e
spróbujê swoich si³. Zg³osi³em siê, zatañ-
czy³em i… wygra³em. Jedn¹ z oceniaj¹cych
osób, by³a p. Marzena Anton, trenerka choj-
nowskiego Brooklynu. Zaproponowa³a mi
przyst¹pienie do zespo³u. Oczywiœcie
zgodzi³em siê i tak to siê zaczê³o. Do dnia
dzisiejszego nie ¿a³ujê tej decyzji.

G.Ch. - Bêd¹c uczniem, mia³eœ mo¿liwoœæ
rozwijania siê pod okiem szkolnej trenerki.
Dziœ masz 23 lata i zajêcia Brooklynu ju¿
Ciê nie dotycz¹. Ci¹gle jednak bierzesz
udzia³ w turniejach. Gdzie zatem trenujesz?
P.K. - Zdarza siê, ¿e w dalszym ci¹gu z moim
starym zespo³em, ale, jak tylko mam wiêcej
czasu, je¿d¿ê do Wroc³awia, gdzie w szkole
tañca NoLimits mam mo¿liwoœæ podnoszenia
swoich umiejêtnoœci. Udzia³ w turniejach, to
dla mnie sprawdzian. Lubiê pokazywaæ siê w ró¿-
nych ods³onach dlatego za ka¿dym razem staram
siê pokazaæ now¹ choreografiê, nowy styl. To
wymaga ogromnego nak³adu pracy. 

G.Ch. - Bez pracy, jak mówi¹, nie ma ko³aczy.
Jakimi zatem osi¹gniêciami mo¿esz siê pochwaliæ?

P.K. - Hm, nie by³o ich zbyt wiele jeœli chodzi
o wystêpy solo, ale kilka razy uda³o mi siê stan¹æ
na podium. Z okresu, kiedy nale¿a³em jeszcze
do chojnowskiego zespo³u, zdoby³em I miejsce
na Festiwalu Tañca Nowoczesnego w Bole-
s³awcu. W ubieg³ym roku zaj¹³em III miejsce
w Street Dance Academy Festival w kat.
ShowDance SOLO pow. 15 lat i I miejsce w Miê-
dzynarodowym Festiwalu Tañca w Œwidnicy
w tej samej kategorii tanecznej. Tegoroczny
sezon ju¿ mogê uznaæ za udany. Kilka tygodni
temu wytañczy³em I miejsce w Z³otoryja Dance
Arts Festiwal. Niezwyk³¹ przygod¹ z pewnoœci¹
by³a dla mnie wystêp przed jury popularnego
obecnie programu tanecznego You Can Dance.
G.Ch. - Dziœ dzielisz siê swoim doœwiadczeniem
z innymi.
P.K. - Tak, jestem instruktorem we Wroc³a-
wskiej szkole tañca NoLimits ju¿ od ponad
roku. Moja przygoda z t¹ szko³¹ zaczê³a siê 3
lata temu, kiedy teatr tañca szuka³ tancerzy
do swojej grupy. Oczywiœcie nie omieszka³em
odpowiedzieæ i dosta³em siê. Po 1,5 roku
w³aœciciel szko³y powiedzia³ mi, ¿e widzi jak
ciê¿ko pracujê, ¿e wiele siê ju¿ nauczy³em 
i zaproponowa³ prowadzenie w³asnych zajêæ.
Zgodzi³em siê bez wahania. Obecnie pracujê
z ró¿nymi osobami. Zajêcia s¹ otwarte dla
wszystkich, mo¿e na nie przyjœæ, zarówno
osoba na co dzieñ tañcz¹ca, jak i zupe³ny
laik. Najczêœciejprzychodz¹ ludzie w wieku
17-30 lat.
G.Ch. - Taniec to dla Ciebie...
P.K. - Oderwanie od szarej rzeczywistoœci,
od monotonii pracy. Jest odskoczni¹, w której
tkwi¹ wszystkie moje emocje: smutek, radoœæ,
z³oœæ, têsknota, mi³oœæ itp. Dziêki tañcowi mogê
wszystkie te emocje wyraziæ, podzieliæ siê
nimi z innymi osobami. Tañcz¹c nie da siê
udawaæ, jest siê po prostu sob¹ i to dla mnie
bardzo cenne. Taniec daje mi mnóstwo radoœci
i pomimo wielu godzin pracy i litrów wyla-
nego potu na sali, koñcz¹c trening jestem zmê-
czony fizycznie, ale duchowo odprê¿ony.

Próbowa³em wielu stylów tañca. Od disco,
taniec towarzyski po hip-hop. Najchêtniej
jednak wyra¿am siebie poprzez modern'jazz,
któremu oddajê siê od 4 lat.
G.Ch. - Twoje marzenia taneczne i plany na
przysz³oœæ zawodow¹.
P.K. - Moim najwiêkszym marzeniem jest dostaæ

siê do jednego z teatrów tañca w Polsce lub za
granic¹, gdzie móg³bym razem z innymi dzieliæ
siê swoj¹ radoœci¹ z tañca, emocjami na scenie.
Chcia³bym wyjechaæ za granicê na warsztaty
taneczne, które podnios³yby moje umiejêtnoœci.
Planujê te¿ podnieœæ swoje kwalifikacje jako
instruktor tañca. Czy spe³ni¹ siê w przysz³oœci
moje marzenia? Nie wiem, czas poka¿e. Z pew-
noœci¹ bêdê robi³ wszystko, by pomóc opatrznoœci.
G.Ch. - Trzymamy kciuki i ¿yczymy spe³-

nienia tych marzeñ.

Z ostatniej chwili:
Na ostatnim turnieju - Ogólnopolskim
Konkursie Tañca "Taneczny Deptak" 
w Œwidnicy. w kategorii solo showdance
pow. 15 lat Piotr zdoby³em I miejsce, 
a razem z Karolin¹ Ziomek wywalczyli II
miejsce w kategorii duety showdance pow 11 lat.

Piotr - tancerz i trener
O tym, ¿e Chojnów tañcem stoi wiadomo wszem i wobec. Nasze zespo³y wyedukowa³y ju¿
kilkuset tancerzy. Wœród nich jednak na palcach dwóch r¹k policzyæ mo¿na tancerzy p³ci
mêskiej, a tych, którzy z t¹ profesj¹ zwi¹zali czy wi¹¿¹ swoj¹ przysz³oœæ, wed³ug naszej
wiedzy, nie ma wcale. Wyj¹tkiem mo¿e byæ Piotr Korol, dla którego najwiêkszym marzeniem
jest zostaæ profesjonalnym tancerzem i trenerem.

Lubisz wyzwania, nie ma dla Ciebie rzeczy niemo¿liwych i chcesz siê
rozwijaæ? Do³¹cz do Dru¿yny SZLACHETNEJ PACZKI i zostañ liderem
- 45 rejonów w woj. dolnoœl¹skim czeka na swojego bohatera.
Paczka szuka ponad 700 osób, które poprowadz¹ rejony w ca³ej Polsce.
To wa¿ny moment w projekcie, bo tylko tam, gdzie teraz znajdzie siê
lider, w grudniu projekt dotrze z pomoc¹ do potrzebuj¹cych.
Lider buduje zespó³ wolontariuszy i razem z nim wchodzi w trudny
œwiat biedy. Dba o powierzony mu rejon oraz integracjê swojej
dru¿yny. Wspó³pracuje z instytucjami publicznymi, organizuje
szkolenia, zapewnia zaplecze logistyczne akcji oraz organizuje Fina³
projektu. To od lidera zale¿y, ile rodzin w rejonie otrzyma pomoc. 
W 2014 roku Szlachetna Paczka zjednoczy³a 2,5% Polaków - wolon-
tariuszy, dobroczyñców, darczyñców oraz cz³onków rodzin w potrze-
bie. Impuls do zmiany ¿ycia dotar³ do 19 580 potrzebuj¹cych rodzin, 
a wartoœæ pomocy przekroczy³a 42 miliony z³otych! 

W organizacjê projektu w³¹czyli siê m.in. Bronis³aw i Anna Komorowscy,
Kamil Stoch wraz z dru¿yn¹ skoczków narciarskich, Anna Mucha,
Barbara Kurdej-Szatan, Mariusz Wlaz³y i Jakub B³aszczykowski.

Aby zostaæ liderem SZLACHETNEJ PACZKI 
wejdŸ na www.superw.pl i uzupe³nij formularz zg³oszeniowy.

Rekrutacja trwa do 15 czerwca. 

Zostañ liderem SZLACHETNEJ PACZKI !

Ludzie z pasj¹ - wywiad
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w Powiatowym Zespole Szkó³
W dniach od 17 do 23 maja Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Choj-
nowie przyjmowa³ goœci z Europy. M³odzie¿ i nauczyciele 
z siedmiu europejskich krajów wraz z uczniami naszej szko³y
zainaugurowa³a w poniedzia³ek polski etap projektu "1914-2014
Wielka Wojna po 100 latach w ogl¹dzie m³odych Europej-
czyków" w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna.
W auli szko³y rozbrzmiewa³y mi³e powitania w ró¿nych jêzykach.
Zaanga¿owani w pracê nad zadaniami projektu uczniowie PZS
witali przyjació³ z Turcji, Niemiec, Portugalii, W³och, Wielkiej
Brytanii, Rumunii, Francji. Po gor¹cych powitaniach przyst¹-
piono do pracy w temacie projektu. 

Ogl¹daj¹c film animowany nasi goœcie poznali historiê Polski,
a prezentacje przedstawione przez uczniów pozwoli³y im poznaæ
dzieje Chojnowa do 1914 r. i system edukacyjny w polskiej
szkole. Wszystkie grupy zaprezentowa³y ewolucjê mundurów
swoich armii od I wojny œwiatowej a¿ po wspó³czesnoœæ. Po
prezentacjach grupy uda³y siê do urzêdu miasta, gdzie pan Jan
Serkies - burmistrz Chojnowa przywita³ goœci. 
Resztê dnia spêdzono na zwiedzaniu chojnowskiego muzeum
oraz na spacerze po Legnicy.
We wtorek wszyscy pojechali do Poznania, gdzie zobaczyli
miêdzy innymi "trykaj¹ce siê" poznañskie kozio³ki oraz
zwiedzali Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Po obiedzie
spêdzili dwie godziny na grze terenowej, która bardzo wszystkich
ze sob¹ zintegrowa³a. Nie obesz³o siê tak¿e bez spróbowania
s³ynnych rogali œwiêtomarciñskich. 
Nastêpnego dnia by³o zaplanowane zwiedzanie Wroc³awia,
gdzie odby³a siê konferencja i wyk³ad pt. "Wroc³aw w latach
pierwszej wojny œwiatowej 1914-1918". Goœcie mieli okazjê
podziwiaæ Panoramê Rac³awick¹. Nawet brzydka pogoda nie
popsu³a humorów, ani planów. 

Czwartek rozpocz¹³ siê od oficjalnej wizyty w Starostwie
Powiatowym w Legnicy, gdzie goœcie poznali ciekawostki
przyrodnicze i kulturalne regionu oraz spotkali siê z pani¹
starost¹ Janin¹ Mazur. 
"Wisienk¹ na torcie" by³ "Jarmark z pocz¹tku XX wieku",
który przeniós³ wszystkich uczestników w rok 1914. 
Gdy nadszed³ czas na kolacjê po¿egnaln¹ trudno by³o uwierzyæ,
¿e to ju¿ koniec wizyty europejskich przyjació³. Przez te kilka
dni wszyscy z¿yli siê ze sob¹, szczególnie, ¿e kilkunastu
europejskich uczniów mieszka³o w naszych rodzinach.
Uczniowie naszej szko³y, którzy nie podró¿owali wczeœniej do
krajów - uczestników projektu, w trakcie wspólnych wycieczek,
pracy i zabawy mogli nawi¹zaæ sympatyczne znajomoœci i podj¹æ
siê uczestnictwa w tym zajmuj¹cym programie. Polska czêœæ
projektu zapisze siê w anna³ach Szko³y jako wa¿ne, piêkne 
i radosne spotkanie przyjació³ z ró¿nych czêœci Europy, którzy
chc¹ siê lepiej rozumieæ, wspólnie uczyæ oraz œwiadomie planowaæ
swoj¹ przysz³oœæ. Mamy nadziejê, ¿e nowo nabyte znajomoœci
bêd¹ rozwija³y siê przez dalsze lata trwania projektu. Teraz
czas na przygotowanie siê do wizyty we Francji.

Dziêkujemy wszystkim, którzy w³¹czyli siê w organizacjê tego
tygodnia i Jarmarku. Szczególnie dziêkujemy pani staroœcie
Janinie Mazur oraz panu burmistrzowi Janowi Serkiesowi.

pzs
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30 maja odby³ siê ju¿ po raz 16-ty Majowy
Festyn Trójki. Impreza przygotowana przez
ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹: uczniów, rodziców,
nauczycieli i pracowników szko³y zgroma-
dzi³a spor¹ rzeszê naszych sympatyków. Na
placu przed szko³¹ mo¿na by³o zobaczyæ wys-
têpy wszystkich szkolnych grup i solistów.

W tym roku po raz pierwszy zosta³a przepro-
wadzona akcja poszukiwania kandydatów
na dawców szpiku dla chorych na bia³aczkê.
Na boisku szkolnym zosta³ rozegrany mecz
pi³ki no¿nej dziewcz¹t, w którym nasza
reprezentacja zmierzy³a siê z reprezentacj¹
dziewcz¹t z Gimnazjum nr 1 - wygra³y

gimnazjalistki. Na scenie panie prowa-
dz¹ce: Bogus³awa Kruk i Urszula Chmie-
lewska zachêca³y publicznoœæ do korzystania
z przygotowanych atrakcji: domowych
pierogów, pysznych gofrów, rewelacyj-
nych kie³basek z grilla, smacznej waty
cukrowej, super pajdy chleba z ma³osolnymi
ogórkami, smacznego ciasta i napojów.
Przygotowano kiermasz taniej ksi¹¿ki, gry
zrêcznoœciowe z nagrodami, k¹cik ró¿noœci.
Chêtni mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
w strzelaniu painball'em, powspinaæ siê na
dmuchane zamki oraz przejechaæ quadem.
Stowarzyszenie Przyjació³ Trójki przygo-
towa³o dla najm³odszych specjaln¹ strefê
zabawy - K¹cik Malucha. Odby³a siê licy-
tacja przekazanych atrakcji pi³karskich: pi³ki
i koszulki z podpisami pi³karzy Zag³êbia
Lubin. Licytacja obrazów chojnowskich
plastyków zaspokoi³a gusty artystyczne zgro-
madzonych. Szkolenie z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej po³¹czone z konkur-

sami przeprowadzi³a p. E. Kie³basa z leg-
nickiego oddzia³u KRUS wraz ze stra¿akami
z Paszowic. Funkcjonowa³ k¹cik pielêg-

niarski oraz punkt pomocy logopedycznej.
Jako gwiazda wieczoru na scenie wyst¹pi³
zespó³ Viper. 

Sk³adamy gor¹ce podziêkowania wszystkim
zaanga¿owanym w prace przy festynie oraz
sponsorom i darczyñcom, czyli: dzieciom,
rodzicom i pracownikom Szko³y Podstawo-
wej nr 3 w Chojnowie, Sklepowi i Centrum
Dystrybucyjnemu NETTO, Apis sp. z o.o.
Chodecz - filia w Chojnowie, Klubowi Pi³ki
No¿nej Zag³êbie Lubin, Castorama -
Legnica, Auchan- Legnica, PHU Bartek-
Bis - Mieczys³awowi Wróblewskiemu,
Oœrodkowi Debaty Miêdzynarodowej 
w Warszawie, Sklepowi ¯abka w Chojnowie,
Pañstwu Dorocie i Januszowi Czapskim,
Piekarni SHP ul. D¹browskiego, Miej-
skiemu Oœrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie, Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego w Legnicy, Powia-
towemu Zespo³owi Szkó³ w Chojnowie.
Obrazy na aukcjê podarowali: Ireneusz
Józefczuk, Alicja Niejska, Monika
Chmielewska, Joanna Zabiega³a, Teresa
Halikowska, Anna Pauch.

***

Kolejn¹ prze¿ywan¹ wspólnie radoœci¹
by³y obchody Dnia Dziecka. Klasy I-III
wyruszy³y na rajd pieszy do œwietlicy 
w Osetnicy. Tam czeka³ ogród zabaw,
boisko, oraz rozpalony grill, na którym
piek³y siê kie³baski. Czas szybko mija³ na
wspólnych zabawach. Powrót odby³ siê
autobusem. Klasy IV-VI równie¿ korzysta³y
w tym dniu z pogody i wspólnie z wychowaw-
cami wyruszy³y poza miasto na ogniska i roz-
grywki sportowe.

bk i ml 

Radoœnie i zabawnie w “Trójce”

Bajka wêdruje po œwiecie, dzisiaj do nas
zawita³a.
Drogie dzieci, dobrze wiecie, ¿e Was bajka
pokocha³a!

Pasowanie na Czytelnika to coroczna uro-
czystoœæ przygotowywana przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie, koñcz¹ca
cykl lekcji bibliotecznych dla najstarszych
dzieci z wszystkich chojnowskich przedszkoli.
W tym roku w przysposobieniu czytelniczym
uczestniczy³o 275 przedszkolaków. A 3 czerwca
- ju¿ po raz 22 - w Miejskim  Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji odby³a siê ta wa¿na czytel-
nicza impreza.

Przedstawieniem pt. „Œwiêto bajek”, przygoto-
wanym przez uczniów ze Szko³y Podsta-
wowej nr 4 pod kierunkiem Pani Bo¿eny
Szarek, rozpoczêliœmy nasze bajkowe œwiêto.
Na scenie pojawili siê: Kopciuszek, Jaœ i Ma³-
gosia, Calineczka, Wró¿ka , Czerwony Kapturek

i Wilk, i wiele jeszcze innych postaci ze zna-
nych bajek. Przedszkolaki nie mia³y ¿adnego
problemu z odgadniêciem ich tytu³ów. Po
wspólnym zaœpiewaniu piosenki „Ksi¹¿eczki,
bajeczki” scenê zawojowali mali artyœci z przepiê-
knymi wystêpami przygotowanymi w przed-
szkolach. Dzieci przyrzek³y szanowaæ i kochaæ
ksi¹¿ki oraz czêsto odwiedzaæ bibliotekê, 
a potem ka¿de z nich zosta³o uroczyœcie paso-
wane na czytelnika i otrzyma³o pami¹tkowy
dyplom i ksi¹¿eczkê. Nie oznacza to jednak, ¿e
przed-szkolaki s¹ ju¿ czytelnikami naszej
biblioteki - aby siê zapisaæ, zapraszamy do nas
dzieci wraz z rodzicami. 
A ju¿ wkrótce, na wakacjach, bêdzie mo¿na
obejrzeæ w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y wy-
stawê ilustracji do ksi¹¿ki o szalonej i pomy-
s³owej cioci Jadzi, któr¹ poznaliœmy na lekcji
bibliotecznej.

Agnieszka Tworzyd³o

Œwiêto bajek...
i przedszkolaków
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Wiosn¹ br. odby³a siê jedenasta edycja dolnoœl¹skiego konkursu
dla dzieci i m³odzie¿y: " Uczê siêbezpiecznie ¿yæ", organizowa-
nego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa. W kate-
gorii gimnazjum ³¹cznie  bra³o udzia³ 88 uczestników.
Obszary za³o¿eñ programowych konkursu to: pierwsza pomoc,
bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, ekologia, ochrona przeciw-
po¿arowa i przeciwpowodziowa, bezpieczeñstwo dnia codzien-
nego i turystyka i rekreacja. Konkurs ma na celu sprawdzenie
wiedzy i umiejêtnoœci jej wykorzystywania podczas wykonywania
zadañ i rozwi¹zywania problemów.
Gimnazjum nr 2 ju¿ siódmy raz bra³o udzia³ w tym konkursie 
i poraz trzeci zakwalifikowa³o siê do fina³u. W tym roku reprezen-
towa³a nas uczennica kl.II a - Weronika Bielecka , która w Finale
Dolnoœl¹skim (22.05) zdoby³a wysokie IV miejsce.

Laury w konkursie "Uczê siê bezpiecznie ¿yæ"

Jubileuszowa X edycja Przegl¹du Teatral-
nego SILEBIA ju¿ za nami. Na scenie auli
Powiatowego Zespo³u Szkó³ zaprezento-
wa³o siê 11 grup z terenu Dolnego Œl¹ska.
Tegoroczny przegl¹d mia³ bardzo wysoki
poziom o czym œwiadczy iloœæ przyzna-
nych nagród. 
Do jury, w którym zasiedli - Krzysztof
Rogacewicz, aktor Teatru Maska w Jeleniej
Górze i Jadwiga Zderska, instruktor MOKSiR
zaproszono tak¿e Majê Grzeœkowiak-
aktorkê scen muzycznych, która Silebiê
dotychczas zna³a z perspektywy uczestnika.

- To dla mnie zaszczyt móc uczestniczyæ w tym
wydarzeniu jako juror. Pamiêtam jak kilka
lat temu sama zmaga³am siê z trem¹ wystê-
puj¹c na chojnowskich, tak bardzo mi blis-
kich, scenach. Dziœ mam okazjê obserwo-
waæ, przekazywaæ wskazówki, które s¹ dla
mnie wielk¹ wartoœci¹ i przede wszystkim
podziwiaæ starania m³odszych. Bardzo
spodoba³a mi siê formu³a Przegl¹du. Ka¿da
grupa teatralna zosta³a doceniona otrzy-
muj¹c statuetkê z podziêkowaniami za pielê-
gnowanie i dzielenie siê swoj¹ artystyczn¹
wra¿liwoœci¹. Przed nami zaprezentowa³o
siê 11 grup teatralnych. Ka¿da by³a wyj¹t-
kowa i co ciekawe ka¿da z nich przekazy-
wa³a inne wartoœci teatralne. Ogl¹daliœmy
teatr cieni, animacjê nieoczywistych kukie³,

poezjê œpiewan¹, musical, przedstawienia
taneczne, groteskowe. Jedna z grup odegra³a
sztukê, której autork¹ by³a ich m³odziutka
kole¿anka. Ogromny wachlarz emocji towarzy-
szy³ mi przez ca³y czas trwania przegl¹du.
To bardzo wa¿ne i podnosz¹ce na duchu,
obserwowaæ m³odych ludzi, którzy rozwi-
jaj¹ siê w kierunkach artystycznych. To
mocno uwra¿liwia nie tylko wykonuj¹cych,
ale równie¿ publikê. Dziêkuje przesympaty-
cznym pracownikom MOKSiR za zaproszenie.

Szacowne jury nagrodzi³o wszystkie grupy,
nieliczni otrzymali nagrody specjalne.
kat. szko³a podstawowa:
Ma³e Pche³ki - MOKSiR Chojnów "Tuwi-
mowo"- nagroda;
Pche³ki - MOKSiR Chojnów - "Bajki
œnie¿nobia³e i..." - nagroda;
Anrakt - MOKSiR Chojnów - "Ziemia" -

nagroda oraz nagroda specjalna za œwia-
dom¹ próbê wykorzystania teatru cieni;
Radosna Siódemka - SP 7 Jelenia Góra -
"Œniadanie Króla" - nagroda oraz nagroda
specjalna za kreacje aktorskie ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem roli Króla;
Biali w Czerni - OSM Wroc³aw -
"Samotny Jêdruœ" - nagroda oraz nagroda
specjalna za konstrukcje spektaklu oraz
walory dydaktyczne;
Kreacja - SP 7 G³ogów - "Bunt" - nagroda
oraz nagroda specjalna za próbê stworzenia
kreacji aktorskiej oraz walory dydaktyczne;
Galimatias - SP 10 Legnica - "Ucieczka 
z Piotrusiem Panem" - nagroda oraz nagroda
specjalna za walory muzyczne zawarte w spek-
taklu z uwzglêdnieniem scen zbiorowych.
Aja - SP3 Chojnów - "Odnalezione skarby"
- nagroda;
kat. gimnazjum
Trema za kurtyn¹ - PG 6 Wa³brzych -
"Niekochane misie" - nagroda oraz nagroda
specjalna za podjêcie problemów ¿yciowych
oraz stworzenie kreacji zbiorowych;
Dar - MCK Legnica - "Œmieszka" - nagroda
oraz nagroda specjalna za kreacje aktorskie
ze szczególnym uwzglêdnieniem roli Królo-
wej oraz niew¹tpliwe walory scenogra-
ficzne.
Trema za kurtyn¹ - PG 6 Wa³brzych -
"Cicho" - nagroda.

eg
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Domy mmieszkania llokale

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie o pow. 63,2 m2, parter, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, osobno wc, balkon, piwnica,
cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 603-
248-304 lub 721-331-603. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
85m2 sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni, spi-
¿arni, du¿a piwnica lub zamieniê na mniejsze
2.pokojowe z dop³at¹. Wiadomoœæ: tel.
604-257-630.

Sprzedam mieszkanie 49m2 w kamienicy 
w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój na IIIp. Mieszkanie jest ciep³e,
s³oneczne, po remoncie. Niski czynsz.
Atrakcyjna cena do negocjacji. Wiado-
moœæ: tel. 693-321-605.

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w bloku
po remoncie: p³ytki, kafelki, panele, okna
plastikowe, wewnêtrzne rolety, drzwi anty-
w³amaniowe wewn¹trz mieszkania, drzwi
drewniane. Cena 160 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 609-950-328.

Sprzedam kawalerkê 26,6m2 w Chojnowie,
blok przy ul. Drzyma³y. Okna PCV, panele,
g³adzie, w pe³ni wyposa¿ona, do zamiesz-
kania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Mieszkanie jest ciep³e i s³oneczne, niski czynsz
(198 z³, w tym ogrzewanie i fundusz remon-
towy). Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokit-
kach o pow. 50,5m2, w starym budownic-
twie, Ip., 2 pokoje z kuchni¹, ³azienka, przed-
pokój, piwnica po kapitalnym remoncie,
przy szkole, blisko jeziora, cena: 85000 z³
(do negocjacji). Wiadomoœæ: tel. 698-834-021.

Posiadam mieszkanie w bloku do wynajêcia -
2 pokoje + kuchnia i ³azienka, 38m2, czêœ-
ciowo umeblowane, na ul. Drzyma³y w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 608-653-221.

Wynajmê mieszkanie w bloku przy ul. Pade-
rewskiego 30 o pow. 58m2, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka z wc. Kuchnia w pe³ni wypo-
sa¿ona. Mieszkanie po remoncie do zamiesz-
kania od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 695-678-085,
885-396-678.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy
ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿yt-
kow¹). Ka¿da z kondygnacji ma pow. 95 m2.
Do lokalu przylega dzia³ka w³asnoœciowa 
o pow. 170 m2. Wiadomoœæ: tel. 531-926-392. 

Wynajmê lokal w centrum Chojnowa, pod
biuro rachunkowe b¹dŸ us³ugi finansowe,
doradcze itp. Bardzo dobra lokalizacja, niski
czynsz. Zapraszam. 
Wiadomoœæ: tel. 512-244-353.

Auto MMoto
Sprzedam Skoda Octavia Combi (2004 rok
produkcji), 178 000 km, klimatronik, disel,
110 KM, bogato wyposa¿ona, przegl¹d -
11 m-cy, OC - 5 m-cy, CD-radio w kierow-
nicy, podgrzewane fotele. 
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00. 

Inne
Sklep w Zamienicach 66 - Okna PCV,
grzejniki CO, drzwi wewnêtrzne i zewnê-
trzne, kolektory s³oneczne i akcesoria do

zestawów solarnych. Niskie ceny. Wiado-
moœæ: tel. 604-817-999.

Sprzedam du¿y gara¿ o pow. 48m2 w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.
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Og³oszenia drobne
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Renata Wiszniewska

WYCENA 
NIERUCHOMOŒCI

tel.  530 767 460
Chojnów, Kwiatowa 6

Bia³a 122b

Zagin¹³ kot
Gor¹co proszê 

o pomoc 
w odnalezieniu 

lub oddanie kocurka.
Za pomoc 

nagroda pieniê¿na.

Tel. 606717254

BORÓWKA
Sklep z tradycyjn¹ 

i zdrow¹ ¿ywnoœci¹.

ul. Legnicka 37
tel. 503-191-063

Agnieszka Œliwiany 
Chojnów Rynek 42 

(obok ksiêgarni) 
pon-pt. 8:30-16:30. 
tel. 512-244-353. 

Obni¿ sk³adkê 
OC pojazdu 

nawet do 50%.
Zapraszam
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                           - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                  - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna                       - 76 852 39 00
Informacja PKS                                - 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM                                         - 76 818 83 70 
Przychodnia Rejonowa                    - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny                      - 76 818 66 80

Farmed – tel. 76 81-81-136  1.XI.
Salix – tel. 76 81-88-301 – 11.XI
Stokrotka – tel. 76 81-96-649 25.XII
Melisa – tel. 076 81-91-658    

15.VIII, 26.XII

Apteka w Intermarche 
czynna jest 

w ka¿d¹ sobotê (8.00-20.00)
i w ka¿d¹ niedzielê (10.00-18.00)

Dy¿ury Aptek

Dy¿uruj¹ce apteki s¹ otwarte 
w godz. 9.00-13.00 i 17.00-18.00

Zbiórka 
elektroœmieci

Terminy zbiórki zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego, elekro-
nicznego, RTV i AGD, sprzêtu
zasilanego na pr¹d i baterie. 

Akcja przeprowadzona
bêdzie:

20 czerwca, 
19 wrzeœnia, 
5 grudnia.

Sprzêt przyjmowaæ 
bêd¹ punkty przy ulicy
D¹browskiego 15 
(teren by³ej Stra¿y

Po¿arnej) 
i ulicy Kiliñskiego
(parking przed

kot³owni¹ WPEC). 

MIEJSKI OŒRODEK 
KULTURY SPORTU I REKREACJI 

serdecznie zaprasza do korzystania
z sal rekreacyjnych

KKRRÊÊGGIIEELLNNIIAA
czynna od wtorku do niedzieli 

w godz. 15.00 - 21.30
wynajêcie toru - 20,00 z³/1 godz.

FFIITTNNEESSSS
czynne od wtorku do niedzieli 

w godz. 15.00 - 21.30
fitness - 8 z³/1 godz.

Przestronne pomieszczenia, 
profesjonalny sprzêt, mi³a obs³uga, 

przyjemna atmosfera.
ZAPRASZAMY!



Nowy Dom Kultury

Radoœnie i zabawnie w “Trójce” Œwiêto bajek...i przedszkolaków w Bibliotece

X Przegl¹d Teatralny SILEBIA
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