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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Zenon Chmielewski 

Polski Tydzieñ w Commentry
Nasi przyjaciele z francuskiego Commentry zorganizowali

siedem atrakcyjnych dni z kultur¹ polsk¹.

Melodie dla Anny
24 maja scen¹ Domu Kultury zaw³adnêli laureaci III i IV bia³oruskiego

festiwalu upamiêtniaj¹cego postaæ i twórczoœæ Anny German.

Dzieñ Matki na scenie
Chojnowski Chór SKORANTA i MOKSiR w Chojnowie
zaprosili wszystkie Mamy na koncert z okazji Ich œwiêta.

Chojnowska “Czwórka” skoñczy³a 30 lat
Efektownie podane szkolne koleje losu dla wszystkich oklaskuj¹cych by³y wzruszaj¹c¹, mi³¹ podró¿¹, 

która w widowiskowy sposób doprowadzi³a do wspó³czesnych czasów i obecnych dokonañ szacownej jubilatki.

V Noc w Muzeum
Mieszko I na ogrodach Zamku Piastowskiego



Nasi przyjaciele z francuskiego Com-
mentry w dniach 23-30 majazorgani-
zowali siedem atrakcyjnych dni z kultur¹
polsk¹. "Tydzieñ Polski" obejmowa³ kil-
ka projektów prezentuj¹cych nasz¹ kul-
turê, obyczaje i kuchniê. By³a zatem wys-
tawa w Centrum Kultury, gdzie poka-
zano zebrane dotychczas przedmioty
dotycz¹ce Chojnowa, wystawa w Ratu-
szu w formie gazetki œciennej, raczono
siê polskim posi³kiem przygotowanym
przez szkolne sto³ówki (buraczki z chrza-
nem, gulasz, ziemniaki, bia³y ser, a na de-
ser babka). Swoje podwoje otworzy³ Dom
Polski, w którym na co dzieñ spotyka siê
tamtejsza Polonia, odby³o siê tak¿e "Wiel-
kie spotkanie" w gronie wielu narodowoœci.

W ramach tygodnia polskiego z inicjaty-
wy Komitetu Miast zorganizowano tak¿e
koncert pod has³em "To co nas ³¹czy".
Trzydziestu chórzystów Polonii z Rosieres,
w wiêkszoœci  wywodz¹cych siê z drugiego
pokolenia polskich imigrantów, zaœpie-

wa³o ponad dziesiêæ pieœni z repertuaru
utworów popularnych, w adaptacji akorde-
onisty i zarazem dyrygenta chóru Stanis'a
Pietraszka.
Ponad sto osób odpowiedzia³o na zapro-
szenie na ten niecodzienny koncert. Hymny,
ballady oraz piosenki, gor¹co oklaski-
wane, po³¹czy³y widzów oraz artystów
przenosz¹c ich do czasów dzieciñstwa 
i m³odoœci.

Niektórzy widzowie nucili znane im
melodie, dwie osoby natomiast wesz³y
na scenê i do³¹czy³y do chórzystów. Byli
to pochodz¹cy z Polski Henri Stepien 
i Janine Pawlik. Pomimo swoich 97 lat
Janine pamiêta³a wszystkie s³owa, a jej
piêkny g³os stopi³ siê z chórem wywo-
³uj¹c aplauz wœród publicznoœci.
Komitet partnerstwa, który zaprzyjaŸni³
siê z chórem Polonia ma teraz nadziejê
na rozwój wspó³pracy z miastem Rosiere
i jego mieszkañcami równie¿ w innych
dziedzinach.
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Czerwiec
03.06 - „Czytamy BAJKI  BEZ  BARIER”: podsumowanie cyklu zajêæ czytelniczych
przeprowadzonych na podstawie bajek wydanych przez Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepe³nosprawnych „Œwiate³ko”                                       (MBP)
03.06 - Turniej Bryd¿a Sportowego Par (MOKSiR)
04.06 - "BAMBINIADA" - Przegl¹d Piosenek Przedszkolnych (MOKSiR)
04.06 - Zawody Wêdkarskie o Puchar Burmistrza Chojnowa (PZW/MOKSiR)
04.06 - Turniej Tenisa Ziemnego (MOKSiR)
04-05.06 - Dni Chojnowa (MOKSiR)
08.06 - "Pasowanie na Czytelnika" (MBP)
11.06 - "STONOGA" - Ogólnopolski Turniej Zespo³ów Tanecznych (MOKSiR)
11.06. - Sp³yw kajakowy uczniów Gimnazjum nr 1 (Gim1)
18.06. - Sp³yw kajakowy open (Gim1)
22.06. - "Bajki bez barier": fina³ projektu (MBP)
czerwiec/lipiec - "Dorota Kozak-Rogala. Reliefy i kolory” - wystawa z okazji Festiwalu
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego. (Muzeum)
czerwiec - Turniej Szachowy o Mistrzostwo Chojnowa (MOKSiR)

Kalendarz imprez w mieœcie 

MOKSiR  - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

Muzeum zzaprasza

Polski TTydzieñ ww CCommentry

Burmistrz Jan Serkies 
zosta³ odznaczony 

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi 
Ostatniego dnia maja burmistrz J. Ser-
kies, odpowiadaj¹c na zaproszenie Kan-
celarii Prezydenta RP przebywa³ w War-
szawie, gdzie w Pa³acu Prezydenckim
zosta³ uroczyœcie uhonorowany Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi. Jest to nagroda dla
osób, które zas³u¿³y siê dla Pañstwa lub
obywateli spe³niaj¹c czyny przekracza-
j¹ce zakres ich zwyk³ych obowi¹zków, 
a przynosz¹ce znaczn¹ korzyœæ Pañstwu
lub obywatelom. Nadaje siê j¹ tak¿e za
ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, ofiarne
niesienie pomocy oraz dzia³alnoœæ cha-
rytatywn¹.
Serdecznie gratulujemy naszemu w³o-
darzowi.

OOddzznnaacczzeenniiee 
oodd PPrreezzyyddeennttaa
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MMeeddaallee ddllaa mmaa³³¿¿oonnkkóóww
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze
wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta
niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób
uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane doku-
menty, jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze-
¿y³y co najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie
przedstawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów
stanu cywilnego).

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa 
od 6 do 8 miesiêcy.

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœci-
wym dla miejsca zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d
Stanu Cywilnego, w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub
telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; 

e-mail: usc@chojnow.eu

W przysz³y poniedzia³ek o godz. 12.30
zamkniête zostanie skrzy¿owanie obwodni-
cy zachodniej z ul. Chojnowsk¹. Do paŸ-
dziernika bêdziemy jeŸdziæ objazdami.
Tymczasowa organizacja ruchu zapropo-
nowana przez firmê Budimex, która jest
wykonawc¹ S3, zosta³a ju¿ zatwierdzona
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych
i Autostrad oraz policjê.
Dla pojazdów poruszaj¹cych siê DK 3 
w obu kierunkach zamkniêty zostanie
wjazd w ul. Chojnowsk¹. Ruch na wprost
przez DK 3 bêdzie nadal mo¿liwy.
Objazdy poprowadzone zostan¹ ulicami:
Domejki do ul. Chojnowskiej - w stronê
centrum miasta, Dzia³kow¹ do DK 3 - by
wyjechaæ z miasta (dla samochodów
osobowych) oraz Z³otoryjsk¹ - Zachodni¹
(DK 3) - by wyjechaæ z miasta (dla samo-
chodów ciê¿arowych).
Na DK 3 na wysokoœci ul. Domejki uru-
chomione zostanie tymczasowe rondo
umo¿liwiaj¹ce skrêcenie w stronê miasta,
jazdê na wprost lub skrêcenie wybudo-
wanym specjalnie by-passem w DK 94 
w stronê Chojnowa. Tym samym by-
passem bêd¹ mogli pojechaæ mijaj¹c rondo
kierowcy jad¹cy DK 3 od strony Lubina.
W zwi¹zku ze zmienion¹ organizacj¹ ru-

chu lokalnie wystêpowaæ bêd¹ ograni-
czenia prêdkoœci do 50 i 40 km/h.
Zamkniêty zostanie tak¿e wjazd z DK 3 na
ul. Rolnicz¹. Na skrzy¿owaniu DK 3 z ulic¹
Dzia³kow¹ pojawi siê sygnalizacja œwietl-
na. Na ul. Dzia³kowej wydzielony zostanie
ci¹g pieszy oraz wykonane przejœcie dla
pieszych przy skrzy¿owaniu z ul. Bobrow¹.

(http://moto.lca.pl/legnica)

6 cczerwca BBudimex zzamknie sskrzy¿owanie Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami /j.t. Dz.  U. z 2015 r. poz. 1774
z póŸn. zm./ Wydzia³  Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 20.05.2016 r. do
10.06.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanych przeznaczonych do sprzeda¿y
w formie przetargu nieograniczonego,
oznaczonych numerami geodezyjnymi
43/5, 43/6, 109, 43/8, 43/9, 110, 43/11,
43/12, 43/16, 43/19, 108/1, 108/2, 108/3,
108/4, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10,
po³o¿onych w obrêbie 1 miasta Choj-
nowa (w kierunku wsi Jerzmanowice)
- Zarz¹dzenie Nr 49/2016 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia  20 maja 2016
r.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia  01.07.2016 r.

Objazd z Legnicy w kierunku Chojnowa dla
pojazdów osobowych

Objazd z Chojnowa w kierunku Legnicy
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Podczas majowej sesji chojnowscy radni
zapoznali siê m.in. z funkcjonowaniem
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
oraz z informacj¹ o wdra¿aniu programu
rz¹dowego "Rodzina 500 plus". 

O dzia³alnoœci chojnowskiej przychod-
ni mówi³ na posiedzeniu rady kierow-
nik jednostki Boles³aw Jakubiak.
W Przychodni Rejonowej w Chojnowie
jest zadeklarowanych ok. 16 380 osób z te-
renu miasta i gminy Chojnów, które
objête s¹ opiek¹ lekarzy POZ, pielêg-
niarek œrodowiskowych, po³o¿nych oraz
pielêgniarek szkolnych (2005 uczniów 
z chojnowskich szkó³, szko³y w NiedŸwie-
dzicach i Budziwojowie).
W ramach Przychodni dzia³aj¹ tak¿e:
gabinet zabiegowy, punkt szczepieñ, la-
boratorium analityczne, gabinet RTG,
gabinet USG, punkt spirometrii i reha-
bilitacja ambulatoryjna oraz poradnie spec-
jalistyczne: chirurgiczna, urazowo-orto-
pedyczna, preluksacyjna, otolaryngolog-
iczna i ginekologiczna.
W Przychodni Rejonowej w Chojnowie
na umowê o pracê pracuj¹ 53 osoby oraz
na umowy cywilno-prawne 14 osób -
najczêœciej w niepe³nym wymiarze go-
dzin.
Zatrudnionych jest ogó³em 19 lekarzy, 
w tym 9-ciu na pe³nym etacie, 21 pielêg-
niarek i po³o¿nych oraz fizjoterapeutów,
laborantów analitycznych, techników
RTG itp.
Œrednio, w miesi¹cu, w poradni POZ przyj-
muje siê ok. 5600 pacjentów, pielêgniar-
ki i po³o¿ne œrodowiskowe wykonuj¹ ok.
1500 œwiadczeñ, gabinet zabiegowy wy-
konuje ok. 900 iniekcji oraz 120 badañ
EKG. 
W laboratorium analitycznym mie-
siêcznie przeprowadza siê ok. 6000
badañ dla 1400 osób, w gabinecie RTG
wykonuje siê 600 zdjêæ, w gabinecie
USG 155 badañ, a rehabilitacja przyj-
muje ponad 150 pacjentów.
Pielêgniarki i lekarze w szko³ach wyko-
nuj¹ ponad 1250 œwiadczeñ.
W poradniach specjalistycznych w mie-
si¹cu udzielono œrednio ok. 1250 porad.
W roku 2015 na zadania inwestycyjne
wydano 50 500 z³ - przeprowadzono
remont instalacji CO w laboratorium 
i rehabilitacji. Na zakup sprzêtu w roku
2015 przeznaczono 34,5 tys. z³.
Narodowy Fundusz Zdrowia zapro-

ponowa³ ju¿ kontrakty na drugie pó³-
rocze 2016 roku w ambulatoryjnej
opiece specjalistycznej i rehabilitacji
ambulatoryjnej. Wysokoœæ tych kontrak-
tów prawie nie ró¿ni siê od wysokoœci
kontraktów w roku 2015. 
Aktualnie w porozumieniu z Burmistrzem
przychodnia pracuje nad z³o¿eniem
wniosku do Urzêdu Marsza³kowskiego 
w sprawie budowy budynku, do którego
bêdzie przeniesione RTG (ju¿ wymieni-
one na aparat cyfrowy), laboratorium 
i czêœæ gabinetów specjalistycznych.

***
Przebieg realizacji w naszym mieœcie
programu "Rodzina 500+” przed-
stawi³ radnym burmistrz. 
Ustaw¹ z dnia 11 lutego 2016 roku o po-
mocy pañstwa w wychowaniu dzieci
wdro¿ono program "Rodzina 500+",
w ramach którego przyznano rodzinom
prawo do œwiadczenia wychowawczego. 
Celem tego œwiadczenia jest czêœciowe po-
krycie wydatków zwi¹zanych z wychowa-
niem dziecka, w tym opieka nad nim 
i zaspokojeniem jego potrzeb ¿yciowych. 
Œwiadczenie jest realizowane w naszym
urzêdzie ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
stworzenia tutaj odpowiednich warunków
lokalowych. Z pomocy korzystaj¹ rodzice
oraz opiekunowie dzieci do 18 roku
¿ycia. Rodzina otrzymuje 500 z³ na
drugie i kolejne dziecko niezale¿enie od
dochodu. W przypadku rodzin z docho-
dem poni¿ej 800 z³ netto na osobê wspar-
cie otrzyma rodzina tak¿e na pierwsze
lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dziec-
kiem niepe³nosprawnym kryterium do-
chodowe jest wy¿sze i wynosi 1200 z³
netto. Rodziny otrzymuj¹ œwiadczenie
bez wzglêdu na stan cywilny rodziców.
Otrzy-maj¹ je rodziny, w których rodzice
s¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, jak i rodziny
niepe³ne oraz rodzice pozostaj¹cy
w nieformalnych zwi¹zkach. W przypad-
ku rodziców rozwiedzionych wsparcie
otrzyma ten rodzic, który faktycznie spra-
wuje opiekê nad dzieckiem. 
Œwiadczenie nie jest opodatkowane - rodzi-
ce otrzymaj¹ 500 z³, od których nie bêd¹
musieli odprowadzaæ podatku ani
¿adnych sk³adek. Dotyczy to tak¿e rodzi-
ców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹.
Œwiadczenie wychowawcze nie jest li-
czone do dochodu przy ustalaniu prawa

do œwiadczeñ z innych systemów wspar-
cia, dotyczy to w szczególnoœci œwiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej, funduszu ali-
mentacyjnego, œwiadczeñ rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych.
Wniosek o œwiadczenie wychowawcze
sk³ada siê raz do roku. Co do zasady, dla
osób korzystaj¹cych z programu okres
rozliczeniowy bêdzie trwa³ od 1 paŸ-
dziernika do 30 wrzeœnia nastêpnego
roku kalendarzowego. Jednak pierwszy
okres na jaki jest przyznane prawo do
œwiadczenia jest d³u¿szy, gdy¿ rozpocz¹³
siê 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu
startu programu i trwaæ bêdzie do 30
wrzeœnia 2017 roku. Dziêki temu rodzice
nie bêd¹ musieli sk³adaæ dwóch wnios-
ków w 2016 roku.
Wnioski s¹ sk³adane elektronicznie lub
osobiœcie w urzêdzie.
Na wniosek z³o¿ony w ci¹gu pierwszych 
3 miesiêcy, to znaczy od 1 kwietnia do 
1 lipca 2016 r. (w³¹cznie), rodzicom
przys³uguje wyrównanie wstecz od 
1 kwietnia. Do programu mo¿na do³¹-
czyæ w dowolnym momencie. W ko-
lejnych miesi¹cach œwiadczenie bêdzie
wyp³acane od miesi¹ca, w którym ro-
dzice z³o¿¹ wniosek.
W naszym mieœcie do chwili obecnej
z³o¿ono 685 wniosków dla 941 dzieci. Na
bie¿¹co wnioski s¹ nadal sk³adane.
Do dnia dzisiejszego wydano 267 de-
cyzji, a wyp³acono œwiadczeñ na kwotê
398.381,30z³ dla 401 dzieci, w przewa-
¿aj¹cej czêœci œwiadczenia zosta³y prze-
lane na konta wnioskodawców.

***

Sprawozdanie 2/2016 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 26 marca 2016 r. 
do dnia 27 maja 2016 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gos-
podarczego m.in.:
* Prowadzone s¹ prace przy budowie sieci
wodno-kanalizacyjnych w ul. Wyspiañ-
skiego w celu uzbrojenia terenu pod
budowê domów jednorodzinnych w tym
rejonie oraz pod³¹czenia budynków przy
ul. Wyspiañskiego.
* Przekazano plac budowy w celu wy-
miany pokrycia dachu budynku Gimnaz-
jum nr 2. Wykonawca rozpocznie prace 
w dniu 30.05.2016r. 
* Trwa procedura wyboru najkorzyst-
niejszej oferty na budowê nawierzchni ul.
Rejtana z oœwietleniem drogowym oraz
ul. Broniewskiego. 

Na XXI sesji
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* Og³oszono przetarg nieograniczony na
wywóz i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych. 
* Uzyskano pozwolenie na budowê k³adki
dla pieszych nad rzek¹ Skor¹ w ul. Matejki.
* Zlecono wykonanie projektu budowy
nawierzchni ul. Asnyka z chodnikiem. 
* Zamówiono pojemniki do zbiórki selek-
tywnej, ³awki parkowe i kosze na odpady
uliczne. 
* Rozpoczêto sadzenie kwiatów letnich na
rabatach miejskich. Posadzono kwiaty 
w rejonie Rynku i ul. Chmielnej przed Obe-
liskiem. 
* Wyrównano i utwardzono kruszywem
teren posesji przy ul. D¹browskiego. 
* Zakoñczono naprawy cz¹stkowe na-
wierzchni jezdni przy u¿yciu emulsji i grysów.
* Zakupiono 105t. kruszywa bazaltowego
w celu utwardzenia i wyrównania dróg
gruntowych (ul. Fabryczna, Solskiego,
S³owiañska). 
* Zatrudniono w ramach prac interwen-
cyjnych i robót publicznych ³¹cznie 10
osób, w tym 6 meliorantów.
* Zlecono i wykonano oprysk œrodkami
chwastobójczymi terenu nowych kwater
Cmentarza Komunalnego. 
* Zlecono wykonanie badañ hydrogeolo-
gicznych w zwi¹zku z wysokim pozio-
mem wód gruntowych na Cmentarzu. 
* Przeprowadzono przegl¹d drzewostanu
na Cmentarzu pod k¹tem wycinki drzew
suchych oraz zagra¿aj¹cych pomnikom 
i grobowcom. 
* Na bie¿¹co rejestrowane s¹ zmiany w za-
kresie op³at za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
dzia³kê gruntu o powierzchni 124 m2 na
rzecz w³aœcicieli lokali budynku po³o-
¿onego przy ul. Ma³achowskiego, która
wraz z dotychczasow¹ wydzielon¹ dzia³k¹
bêdzie spe³nia³a wymogi dzia³ki bu-
dowlanej. 
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego dzia³kê zabudowan¹
gara¿em o pow. 28 m2 przy ul. D¹bro-
wskiego.
* Wydano 5 decyzji  na przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci na rzecz osób fizycznych.
* Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿
lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 6/4,
ul. Samorz¹dowej 4C/10 i nieruchomoœci
zabudowanej hal¹ produkcyjn¹ przy ul.
Z³otoryjskiej oraz dzia³ek pod budowê

gara¿y przy ul. Parkowej - zakoñczone
wynikiem negatywnym. 
* Wydano 3 wypisy i 5 zaœwiadczeñ 
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.
* Wydano 2 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek po³o¿onych
przy ul. Królowej Jadwigi i Witosa, pod
wzglêdem zgodnoœci z planem zagospo-
darowania przestrzennego miasta. 
* Wydano 4 decyzje:
- przy ul. Sikorskiego, z urzêdu w celu
wydzielenia dzia³ki zabudowanej bu-
dynkiem ¯³obka, 
- przy ul. Królowej Jadwigi, z urzêdu 
w celu wydzielenia dzia³ki do sprzeda¿y,
- przy ul. Legnickiej i ul. S³owiañskiej dla
osób fizycznych w celu wydzielenia dzia-
³ek budowlanych.
* Wydano decyzjê umarzaj¹c¹ postêpo-
wanie administracyjne w sprawie œrodo-
wiskowych uwarunkowañ dla Biura Pro-
jektowego "INGA-TECH" na realizacjê
przedsiêwziêcia pn. "Przebudowa ul.
Asnyka"
* Wydano 9 decyzji zezwalaj¹cych na
usuniêcie drzew dla:
- osoby fizycznej, przy ul. Szpitalnej dot.
usychaj¹cego modrzewia, z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew, 
- osoby fizycznej, przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego dot. uschniêtych 5
œwierków i grochodrzew z obowi¹zkiem
nasadzenia  12 drzew, 
- osoby fizycznej, przy ul. Goleszañskiej
dot. usychaj¹cego œwierka, z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew, 
- osoby fizycznej, przy ul. Krótkiej dot.
zagra¿aj¹cego œwierka, z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew,
- osoby fizycznej, przy ul. Lipowej dot.
usychaj¹cego œwierka, z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew,
- osoby fizycznej, przy ul. Bielawskiej
dot. zagra¿aj¹cego i usychaj¹cego jesionu,
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- osoby fizycznej, przy ul. ¯eromskiego
dot. uschniêtych 3 sosen i jod³y, z obowi¹z-
kiem nasadzenia 8 drzew,
- Spó³dzielni Mieszkaniowej "M£O-
DOŒÆ" dot. drzewa gatunku wierzba przy
ul. Paderewskiego, z obowi¹zkiem nasa-
dzenia 2 drzew oraz decyzjê odmawiaj¹c¹
usuniêcia  drzewa gatunku wierzba przy
ul. Paderewskiego,
- Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ul.

PoŸniaków dot. 2 brzóz, z obowi¹zkiem
nasadzenia 4 drzew. 
* Przygotowano i z³o¿ono wniosek do
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego na realizacjê zadania p.n.
"Modernizacja i konserwacja rowu melio-
racyjnego -melioracje szczegó³owe, rów
KS", w wyniku którego uzyskano dotacje
w wysokoœci 15 000 z³. Ca³oœæ zadania
okreœlona zosta³a na kwotê 25 000 z³.
Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana
na konserwacjê i modernizacjê przepu-
stów w obrêbie 1 miasta.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Wydano 136 dowody osobiste.
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 70
wniosków; rozpatrzono 72 wnioski przyz-
naj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê
10.716 z³. (wydano 67 decyzji pozytyw-
nych, 5 decyzji negatywnych). 
Za miesi¹c IV i V 2016r. wyp³acono do-
datki mieszkaniowe na kwotê 68.483 z³. 
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpa-
trzono 113 wniosków. Wyp³acono dodatki
na kwotê 3.206 z³. 
* Œwiadczenia wychowawcze “Rodzina
500+”: przyjêto 677 wniosków w tym 
w formie elektronicznej 159; wydano 266
decyzji. Wyp³acono œwiadczenia wycho-
wawcze na kwotê 311.817 z³. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
*Wydano 502 odpisy aktów stanu cy-
wilnego, w tym 417 skróconych, 42 zu-
pe³nych, 43 wielojêzycznych;
* Sporz¹dzono 252 przypiski, 26 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego, 6 aktów
urodzenia, 15 aktów ma³¿eñstwa i 28
aktów zgonów;
* Przeprowadzono 193 migracje aktów 
i za³atwiono 4 sprawy konsularne;
* Sprostowano i uzupe³niono 11 aktów
stanu cywilnego;
* Wpisano 6 zagranicznych dokumentów
stanu cywilnego do polskiego rejestru w dro-
dze transkrypcji;
* Sporz¹dzono 2 wnioski o nadanie me-
dali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie;
* Wydano 3 zezwolenia na zawarcie ma³-
¿eñstwa i 3 zaœwiadczenia na zawarcie
ma³¿eñstwa za granic¹;
* Przyjêto 24 zapewnienia o braku oko-
licznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñ-
stwa, w tym 16 zapewnieñ do œlubu konkor-
datowego.

Na XXI sesji
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Jubileuszowe obchody szkolna spo³ecz-
noœæ zaplanowa³a na 20 maja. Rozpoczêto
je Msz¹ œw. w koœciele pw. œw. Ap. Piotra
i Paw³a. Uroczyst¹ Eucharystiê w intencji
Szko³y koncelebrowa³ ks. dziekan Marek
Osmulski wspólnie z ks. Danielem Za-
j¹cem i ks. Jaros³awem Góreckim.
Potem pracownicy i uczniowie (obecni 
i byli), rodzice, przyjaciele, zaproszeni
goœcie, spotkali siê w domu kultury.

Œwi¹teczna gala mia³a wyj¹tkowy charak-
ter. Chojnowska "czwórka" celuje w orga-
nizacji atrakcyjnych, niekonwencjonal-
nych wydarzeñ artystycznych - tak te¿
by³o i tym razem. Koncert - jak nazwano
sceniczne prezentacje - osnuty by³ na his-
torycznych w¹tkach przedstawianych przez
absolwentów. Uzupe³nia³y je komentarze
wieloletnich pracowników. Najwiêcej do
powiedzenia mia³ oczywiœcie pierwszy
dyrektor placówki - Andrzej Przybysz,
który zajmuj¹co mówi³ o pocz¹tkach -
urz¹dzaniu pomieszczeñ, tworzeniu kadry,
uruchamianiu kolejnych pracowni i budo-
waniu (jak to siê dzisiaj mówi) marki szko³y.

O rozwoju i osi¹gniêciach szkolnej braci
wspomina³a tak¿e ówczesna wicedyrektor
Bogumi³a Cieœla, a tak¿e prowadz¹ca pier-
wszy szkolny sklepik, szkolna pielêgniar-
ka, obecnie ucz¹ce nauczycielki i repre-
zentanci rodziców- przedstawiciele rodzi-
cielskiej Rady.
Te ciekawe reminiscencje przeplata³y mu-
zyczne wystêpy - taneczne, teatralne, wo-
kalne, instrumentalne. Uatrakcyjnia³y kon-
cert, a jednoczeœnie prezentowa³y artysty-
czny dorobek szko³y. Efektownie podane

koleje losu dla wszystkich oklaskuj¹cych
by³y wzruszaj¹c¹, mi³¹ podró¿¹, która 
w widowiskowy sposób doprowadzi³a do
wspó³czesnych czasów i obecnych doko-
nañ szacownej jubilatki.

Scena by³a te¿ doskona³ym miejscem na
podziêkowania i gratulacje. Zanim jednak
Dyrektor El¿bieta Borysewicz, w imieniu
ca³ej, wieloletniej spo³ecznoœci z³o¿y³a wy-
razy wdziêcznoœci zas³u¿onym, opowie-
dzia³a o dotychczasowej pracy w tej jed-
nostce ze swojej perspektywy - nauczy-
ciela i obecnego dyrektora. Potem wyró¿-
niono kilkanaœcie osób, które na prze-
strzeni 30 lat, w ró¿ny sposób wspiera³y
szko³ê, anga¿owa³y siê w jej dzia³alnoœæ,
pomaga³y w jej rozwoju i promocji. W re-
wan¿u - podziêkowania, kwiaty, upomin-
ki, gratulacje i ¿yczenia dalszego tak dyna-
micznego rozwoju przekazywali Pani
dyrektor sympatycy szko³y. Wœród nich
w³adze powiatu, gminy i organ prowadz¹cy -
w³adze miasta. Burmistrz Jan Serkies 
w kilku ciep³ych s³owach podkreœli³ kom-

petencje pedagogów, zaanga¿owanie
uczniów i oddanie wielu rodziców dla tej
szko³y, a w uznaniu zas³ug wszystkich
zwi¹zanych z rozwojem placówki, na rêce
Dyrekcji z³o¿y³ bon podarunkowy o war-
toœci 5000 z³ i pami¹tkowy obraz chojnow-
skiego artysty. Prezentów i serdecznych
s³ów by³o du¿o wiêcej. Przedstawiciele
zaprzyjaŸnionych placówek oœwiatowych,
stowarzyszeñ i instytucji gratulowali,
sk³adali ¿yczenia, obdarowywali upo-
minkami. 

Na tym jednak atrakcji nie doœæ. Z domu
kultury szkolna spo³ecznoœæ w asyœcie pa-
radnych doboszy, z balonami i transparen-
tami, przesz³a radosnym korowodem uli-
cami miasta ku gmachowi przy ul. Kiliñ-
skiego. Tu przed wejœciem do szko³y doko-
nano ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy pa-
mi¹tkowej. Ka¿dy zainteresowany móg³
tak¿e zwiedziæ odœwiêtnie tego dnia ude-
korowany budynek, spotkaæ siê ze szkoln¹
spo³ecznoœci¹, wzi¹æ udzia³ w niebanal-
nym spektaklu “Zabawa z Tuwimem”.
By³ tak¿e wspania³y tort i poczêstunek,
podczas którego wspominkom nie by³o
koñca.

Nasza redakcja do³¹cza siê do wszystkich
gratulacji i ¿yczeñ dla ca³ej spo³ecznoœci
Szko³y Podstawowej nr 4 im. Janusza
Korczaka w Chojnowie. Czekamy na ko-
lejne ciekawe doniesienia korczakowców.

eg

CCCChhhhoooojjjjnnnnoooowwwwsssskkkkaaaa  ““““CCCCzzzzwwwwóóóórrrrkkkkaaaa””””  sssskkkkooooññññcccczzzzyyyy³³³³aaaa  33330000  llllaaaatttt
17 lutego tego roku minê³a dok³adna data 30.lecia powo³ania do ¿ycia nowej placówki oœwiatowej w Chojnowie - Szko³y
Podstawowej nr 4. Du¿y nowoczesny gmach przyj¹³ wówczas niemal 600 uczniów. Dziœ liczba uczêszczaj¹cych tu dzieci jest podobna,
ale przez trzy dekady statystyki by³y ró¿ne, podobnie jak dzieje, zdarzenia i fakty...
O bogatej historii, rozwoju, sukcesach, wa¿nych datach i wydarzeniach mówiono podczas okolicznoœciowej akademii w Miejskim
Domu Kultury.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Od wieków ludzi fascynuje muzyka.
Wp³ywa na ich ¿ycie, nastrój i twór-
czoœæ. Dziœ muzyka, to niesamowicie
szerokie spectrum doœwiadczeñ, za-
równo w kontekœcie artystycznym, jak 
i biznesowym. Ka¿dy, komu "w duszy
gra", musi odnaleŸæ siê w trudnych real-
iach rynkowych i... robiæ swoje.
Z pasj¹, oddaniem a przede wszystkim 
z przyjemnoœci¹ "robi swoje" Zenon
Chmielewski - nauczyciel muzyki, edu-
kuj¹cy szkolne zespo³y wokalne i instru-
mentalne oraz przez pierwsze lata ist-
nienia - prowadz¹cy chojnowski chór
Skoranta.

Gazeta Chojnowska - Od kiedy muzy-
ka jest wa¿n¹ czêœci¹ Pana ¿ycia?
Zenon Chmielewski - To zaczê³o siê 
w szkole podstawowej. Mia³em wspa-
nia³¹ nauczycielkê œpiewu, bo tak nazy-
wa³ siê wtedy przedmiot muzyka. Od
pi¹tej klasy wystêpowa³em na akade-
miach szkolnych jako solista. Pierwszym
instrumentem, na którym zacz¹³em graæ
by³y skrzypce, na których œwietnie gra³
mój wujek i mój tato postanowi³, ¿e bêdê
gra³ na tym instrumencie. Chyba ju¿ wte-
dy poczu³em, ¿e to jest to, co sprawia mi
ogromn¹ przyjemnoœæ.

G.Ch. - Kontynuowa³ Pan póŸniej mu-
zyczn¹ edukacjê?
Z.Ch. - Pierwsz¹ szko³¹, gdzie muzyka
by³a przedmiotem wiod¹cym, by³o
Liceum Pedagogiczne. Tam gra³em przez
piêæ lat na skrzypcach, fortepianie i na
perkusji w szkolnym zespole. PóŸniej
Studium Nauczycielskie kierunek Muzyka
i Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna równie¿ 
z muzyk¹. Gram tak¿e na gitarze i flecie.
W 1971 r. zacz¹³em uczyæ muzyki 
w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie
prowadzi³em chór szkolny oraz zespo³y
instrumentalne. Od 1990 r. pracujê 

w Szkole Podstawowej nr 4. Tutaj rów-
nie¿ by³o wiele zespo³ów i grup, które
prowadzê do dzisiaj. 

G.Ch. - Z sukcesami jak wiemy.
Z.Ch. - W mojej pracy zawodowej tych
sukcesów trochê siê nazbiera³o. Chór 
i zespo³y oraz soliœci zajmowali czo³owe
miejsca na wielu konkursach i prze-
gl¹dach. Ostatni znacz¹cy sukces to 
I miejsce w Ogólnopolskim Przegl¹dzie
Piosenki "Rozœpiewane nutki".

G.Ch. - To o to chodzi w tej pasji? 
O zdobywanie laurów?
Z. Ch. - Te¿, ale g³ównie o radoœæ 
z obcowania z muzyk¹, która jest bardzo
wa¿n¹ czêœci¹ mojego ¿ycia. To taka
odskocznia od rzeczywistoœci. Kiedy
widzê radoœæ i uœmiech na twarzach

dzieci, to chce mi siê pracowaæ mimo
czêstego zmêczenia. Pracowa³em rów-
nie¿ z chórem dla doros³ych. Mimo, ¿e
kosztowa³o to bardzo du¿o pracy i czasu
poœwiêconego próbom i wystêpom,
dawa³o to niesamowit¹ satysfakcjê. 

G.Ch. - Czuje siê Pan spe³niony?
Z.Ch. - Myœlê, ¿e po tylu latach pracy
mogê powiedzieæ i tak, i nie. Podœwia-
domie czujê, ¿e coœ jeszcze jest przede
mn¹. Zawsze mam du¿o pomys³ów i je-
stem gotów na wyzwania, czego dowo-
dem jest nowy zespó³ werblistów, który
wyst¹pi³ podczas uroczystoœci 30-lecia
naszej szko³y. 

G.Ch. - Rozumiem, ¿e muzyk z tak¹
pasj¹ nie myœli o emeryturze?
Z.Ch. - Jak ju¿ wspomnia³em, to coœ
jeszcze jest przede mn¹. W zwi¹zku z tym
jeszcze siê nie wybieram, chocia¿ nigdy nic
nie wiadomo.

G.Ch. - Ma Pan czas na inne zaintere-
sowania?
Z.Ch. - Trudno znaleŸæ wolny czas , ale 
staram siê nie zaniedbywaæ bliskich,
przyjació³ i innych moich pasji. Oczy-
wiœcie, jak ka¿dy mê¿czyzna, lubiê sport,
a szczególnie tenis ziemny oraz siat-
kówkê. Lubiê te¿ zwierzêta, w szczegól-
noœci mojego kociego towarzysza -
Gwidona.

G.Ch. -Czego ¿yczy siê muzykom?
Z.Ch. - W moim przypadku to chyba
zdrowia, a tak¿e du¿ych braw po wystê-
pach moich wychowanków. 

G.Ch. - ¯yczymy zatem wielu jeszcze
udanych wystêpów, wielkiego na nich
aplauzu i znalezienia tego, co jeszcze
przed Panem.
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Muzeum Regionalne w Chojnowie po
raz pi¹ty udostêpni³o zwiedzaj¹cym swo-
je zbiory podczas Nocy Muzealnej.
W³asnorêcznym podpisem uczestnictwo
w tym wyj¹tkowym wieczorze potwier-
dzi³o blisko 800 osób. Goœcie Zamku Pia-
stów legnickich mogli podziwiaæ wys-
tawy muzealne 20 maja 2016 r., miêdzy
godzin¹ 18 a 24. Oprócz wrót renesanso-
wego zamku, muzeum otworzy³o przed
zwiedzaj¹cymi tak¿e Basztê Tkaczy. 

Tegorocznym tematem przewodnim by³a
1050 rocznica chrztu Mieszka I. Na tym
w³aœnie wydarzeniu skupi³a siê uwaga
grupy artystycznej, która inscenizacjami
stara³a siê przybli¿yæ widzom obraz
zajœæ z 966 r. 

Najm³odsi uczestnicy imprezy mieli do
dyspozycji warsztat mincerza, w którym
dowiedzieli siê, jak w dawnych czasach

bito monety, komnatê skryby, gdzie poz-
nawali tajniki œredniowiecznej sztuki pi-
sarskiej oraz æwiczenia szermierstwa.
Poœród atrakcji znalaz³y siê równie¿ wyz-
wania umys³owe. Ka¿da chêtna osoba
mog³a sprawdziæ swoj¹ wiedzê z zakresu
chrztu Polski, rozwi¹zuj¹c konkursow¹
krzy¿ówkê. Prawid³owe odgadniêcie
has³a uprawnia³o uczestników do udzia³u
w losowaniu nagród. 

Muzealna piwnica, na co dzieñ pe³ni¹ca
funkcjê lapidarium, przeobrazi³a siê 
w salê projekcyjn¹, w której odby³ siê
premierowy pokaz filmu "Wariackie losy
obrazów Jana Matejki podczas II wojny
œwiatowej". 

Trudno nie wspomnieæ tu o rzeczy mo¿e 
i przyziemnej, ale maj¹cej g³êbokie tra-
dycje w poprzednich edycjach Nocy Mu-
zealnych, a przede wszystkim posiada-
j¹cej cudowne w³aœciwoœci krzepi¹ce dla
strudzonych wêdrówkami po zamko-
wych komnatach. Mowa rzecz jasna 
o s³ynnej harcerskiej grochówce, która
dope³nia³a chwile relaksu i sprzyja³a
przyjacielskim pogawêdkom w ogrodzie.

Poza rozrywkami znanymi z ubieg³ych
lat, zwiedzaj¹cym zaproponowane zos-
ta³o uczestnictwo w bezprecedensowym
I Chojnowskim Retro Bazarku. Mimo, i¿
by³a to jego inauguracja, to cieszy³ siê
sporym zainteresowaniem zarówno poœ-
ród wystawiaj¹cych na sprzeda¿ prze-
ró¿ne osobliwoœci, jak i amatorów tego
rodzaju asortymentu. Wydaje siê, i¿ Choj-
nowianie swoim udzia³em wyrazili apro-
batê dla projektu tajemniczej Margot
Stel, Gildii Artystów Chojnowa oraz Mu-
zeum Regionalnego, a dziêki temu Ba-
zarek bêdzie goœci³ w s¹siedztwie Zamku
ju¿ systematycznie. 
Przywo³uj¹c nowe pomys³y, warto pa-

miêtaæ o pokazie zabytkowych samo-
chodów, które zawita³y pod zamkiem
dziêki inicjatywie i szerokim kontaktom
pewnego mieszkañca Chojnowa, a pry-
watnie w³aœciciela "malucha" i "du¿ego
fiata".

Noc Muzealna w naszym mieœcie sta³a
siê ju¿ tradycj¹. Mamy nadziejê, ¿e 
w przysz³ym roku bêdzie wzbogacona 
o nowe atrakcje czy niespodzianki.
W ogólnym rozrachunku mo¿na uznaæ,
¿e Chojnowianie, wolontariusze, przyja-
ciele muzeum oraz jego pracownicy
spisali siê wzorowo, zarówno jako
uczestnicy, jak i organizatorzy intere-
suj¹cego pomys³u na spêdzenie wolnego
czasu.

mg

V NNoc ww MMuzeum
- MMieszko II nna oogrrodach ZZamku PPiastowskiego
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Konkurs przeprowadzony w ramach projektu „Na Fali” pod
patronatem Fundacji ,,Smak Sukcesu”, Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci oraz Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y
adresowany by³ do uczniów V i VI klas szkó³ podstawowych.
Zadanie polega³o na nakrêceniu krótkiego filmu, w którym
zaprezentowane zostanie samodzielnie przygotowane, ciekawe
doœwiadczenie fizyczne. Mo¿na je by³o wykonaæ za pomoc¹
prostych przedmiotów codziennego u¿ytku.
Przedsiêwziêcie mia³o na celu rozbudzenie i rozwijanie wœród
m³odzie¿y zainteresowania naukami przyrodniczymi, moty-
wowanie uczniów do samodzielnego pog³êbiania wiedzy oraz
planowania, przygotowywania i prezentowania doœwiadczeñ.
Bardzo nas cieszy, ¿e otrzymaliœmy tak wiele ciekawych i po-
mys³owych prac. Poziom by³ wyrównany, dlatego mieliœmy nie
lada problem z wy³onieniem zwyciêzców. Szczególn¹ uwagê
zwróciliœmy na oryginalnoœæ i trudnoœæ doœwiadczenia oraz
jego opis  cel, materia³y, czynnoœci, obserwacje, wnioski.

A oto laureaci konkursu:
1. Maciej Wengrzyn - SP 4
2. Julia Woronowicz, Kasandra Ziembowska - SP 3
3. Natalia Moskwa, Marcelina Szarek - SP 3
4. Maks Szczepanowski - SP 4

Przypominamy, ¿e nagrod¹ jest wspólny wyjazd wy¿ej wymie-
nionych osób i grupy projektowej na wycieczkê do Szczecina!
Dziêkujemy wszystkim uczniom, którzy wziêli udzia³ w konkursie,
oraz ich opiekunom - p. Izabeli Hibner-Majewskiej i p. Bernar-
dzie Mormul.
Nagrodzone filmiki dostêpne s¹ na stronie internetowej Gim-
nazjum nr 1 w zak³adce ,,Aktualnoœci”. Zachêcamy wszystkich
do ich obejrzenia!

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
realizuj¹cy projekt ,,Na Fali”

17 maja uczennica "Dwójki" - Weronika
Bielecka z kl. IIIa Gimnazjum nr 2 wal-
czy³a w Finale Wojewódzkiego Kon-
kursu: "Uczê siê bezpiecznie ¿yæ". By³a
to ju¿ XII edycja tego dolnoœl¹skiego
konkursu organizowanego przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹s-
kiego oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Nysa i ósmy udzia³ reprezen-
tantów naszej szko³y. Tegoroczny kon-
kurs odby³ siê pod Honorowym Patrona-
tem Ma³¿onki Prezydenta Rzeczypos-
politej Polskiej - Pani Agaty Kornhauser-
Dudy. 

Zakres tematyczny konkursu to : 
1. Ekologia
2. Bezpiecznie z pr¹dem
3. Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym
4. Pierwsza pomoc
5. Ochrona przeciwpo¿arowa
6. Ochrona przeciwpowodziowa
7. Bezpieczeñstwo dnia codziennego
8. Turystyka i rekreacja
9. Bezpieczeñstwo na kolei
Konkurs przeprowadzany jest w etapach:
szkolnym, gminnym, powiatowym, sub-
regionalnym (pó³fina³) i wojewódzkim 
(fina³). 

W marcu i kwietniu br. odby³y siê pó³fi-
na³y w Legnicy, Wa³brzychu, Jeleniej Gó-
rze i Wroc³awiu. £¹cznie wziê³o w nich
udzia³ zakwalifikowanych 76 reprezen-
tacji gimnazjów z Dolnego Œl¹ska. 
Do fina³u dosta³o siê 12 najlepszych ucz-
niów, w tym uczennica chojnowskiego gim-
nazjum, która wygra³a pó³fina³ legnicki.

W Finale Dolnoœl¹skim Weronika rów-
ie¿ nie mia³a sobie równych i zajê³a
najwy¿sze miejsce na podium, uzyskuj¹c
tytu³ MISTRZA DOLNEGO ŒL¥SKA
W EDUKACJI DLA BEZPIECZEÑ-
STWA W KATEGORII GIMNAZJUM.

Gratulujemy Weronice rozleg³ej i bardzo
po¿ytecznej wiedzy, a Pani Katarzynie
Ferenc, nauczycielce EDB - doskona³ego
przygotowania naszej Mistrzyni.

gim2

Konkurs na filmik z doœwiadczeniem fizycznym rozstrzygniêty

Mistrzyni Dolnego Œl¹ska w edukacji dla bezpieczeñstwa
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24 maja br. scen¹ Domu Kultury za-
w³adnêli laureaci III i IV bia³oruskiego
festiwalu upamiêtniaj¹cego postaæ 
i twórczoœæ Anny German. 

W wykonywanych z pasj¹ i brawur¹
MELODIACH DLA ANNY licznie
przybyli chojnowianie mieli okazjê od-
naleŸæ klimat niezwyk³ych piosenek, od
nieœmiertelnej "Eurydyki" poczynaj¹c.
Uroda g³osów i wykonawców, wspania³e
prowadzenie koncertu przez pani¹

Aureliê Sobczak - to wszystko sprawi³o,
¿e spotkanie nie mog³o obejœæ siê bez
bisów, a widzowie opuszczali salê wido-
wiskow¹ w pogodnych nastrojach.

Do organizacji koncertu w ogromnej
mierze przyczyni³ siê niestrudzony orê-
downik dzia³añ kulturalnych, pan mar-
sza³ek Tadeusz Samborski, oraz Oœrodek
Kultury i Sztuki we Wroc³awiu.

sh

Melodie dla Anny

22 maja br. Chojnowski Chór SKO-
RANTA i MOKSiR w Chojnowie
zaprosili wszystkie Mamy na koncert 
z okazji zbli¿aj¹cego siê Ich œwiêta.

Spotkanie rozpocz¹³ swymi balladami
dedykowanymi Matce pan Jurand
Kowalski. Po nim na scenie w dwu
ods³onach zaprezentowali siê chórzyœci
pod batut¹ pana Piotra Koziara. 

Wieczór z piosenk¹ uatrakcyjnili te¿:
Karolina Czerniawska prezentacj¹ po-
ezji, grupa akrobatyczna ze Szko³y Pod-
stawowej nr 3, przygotowana przez pani¹
Hannê Kaczyñsk¹ oraz rodz¹cy siê w tej
placówce talent wokalny - Piotr Suchecki.

Obdarowane ¿yczeniami Mamy zapro-
szono te¿ na kolejny koncert - "Melodie
dla Anny".

sh

DDDDzzzziiiieeeeññññ  MMMMaaaattttkkkkiiii   
nnnnaaaa  sssscccceeeennnniiiieeee  

DDDDoooommmmuuuu  KKKKuuuullll ttttuuuurrrryyyy

Mi³oœnicy staroci, bibelotów, rêkodzie³a 
i rzeczy wszelakich mieli okazjê oddaæ siê
pasji poszukiwañ i zakupów upragnionych
przedmiotów podczas Chojnowskiego
Retro Bazarku, zorganizowanego w ostat-
ni¹ niedzielê maja przy Muzeum Regio-
nalnym w Chojnowie.
Impreza zosta³a zorganizowana ju¿ po raz
drugi, a jej organizatorzy – Gildia Arty-
stów Chojnowa oraz Muzeum Regionalne
– maj¹ nadziejê, ¿e przerodzi siê w comie-
siêczne, cykliczne spotkania kolekcjone-
rów, rzemieœlników, twórców i odbiorców
kultury. 
Na majowym Bazarku mo¿na by³o kupiæ
miêdzy innymi bi¿uteriê, porcelanowe bi-
beloty, ¿y³kow¹ siatkê na zakupy z czasów
PRL-u, hulajnogê, fotelik i buty dzieciêce,
wazoniki, ma³e mebelki, obrazy, stare
i nowsze ksi¹¿ki, ciuszki, kartki okolicz-
noœciowe, stare i nowe zegarki, p³yty oraz
damskie torebki.
Organizatorzy licz¹, ¿e pomys³ przyjmie
siê wœród mieszkañców Chojnowa i okolic,
i na kolejne spotkania w zaciszu placu
Zamkowego przybywaæ bêdzie osób chc¹-

cych sprzedaæ, oddaæ lub wymieniæ u¿y-
wane przez siebie rzeczy, przedmioty
kolekcjonerskie oraz wyroby rêkodziel-
nicze czy artystyczne. Bo mo¿e warto
poprzegl¹daæ swoje szafy, strychy i gara¿e
pod k¹tem niepotrzebnych rzeczy w do-
brym jeszcze stanie, które mog³yby ewen-
tualnie trafiæ do kolejnych w³aœcicieli i tym
samym sprawiæ nowym nabywcom trochê
radoœci. Wiêcej informacji o tej imprezie
znajduje siê na www.facebook.com/cho-
jnowski.retro.bazarek/             margot stel

Organizatorzy ju¿ dzisiaj serdecznie
zapraszaj¹ na nastêpny 

Chojnowski Retro Bazarek 
26 czerwca, od 9.00 do 13.00 

przy placu Zamkowym.

RReettrroo BBaazzaarreekk zzaapprraasszzaa
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W dniach 16-20 maja br. uczniowie Gim-
nazjum nr 2 im. M. Kopernika w Choj-
nowie pod opiek¹ anglistki Pauliny Rajcza-
kowskiej, która pe³ni³a równie¿ rolê prze-
wodnika, wziêli udzia³ w wyj¹tkowym
wyjeŸdzie do krajów skandynawskich.
Wyj¹tkowym, poniewa¿ opieraj¹cym siê
wy³¹cznie na przyjacielskich relacjach 
z duñsk¹ szko³¹ i nauczycielami w miejs-
cowoœci Humlebaek trwaj¹cych ju¿ od
2009 roku. 
Dania jest najmniejszym z nordyckich
pañstw, za to jej mieszkañcy uchodz¹ za
najszczêœliwszych ludzi. Na pewno utwier-
dzili nas w tym mieszkañcy Zelandii - jed-
nej z wysp Danii, których mieliœmy przy-
jemnoœæ odwiedziæ.
Naszej m³odzie¿y w ci¹gu piêciu dni uda³o
siê zobaczyæ wiele ciekawych miejsc ta-
kich jak Kulhuse - piêkna miejscowoœæ wy-
poczynkowa na zachodnim wybrze¿u; Ros-
kilde - by³a stolica Danii znana miêdzy
innymi jako miejsce pochówku duñskich
monarchów oraz ze s³ynnego muzeum wiki-
ngów; Kopenhaga - obecna stolica Danii
przepe³niona akcentami królewskimi, jak
równie¿ pamiêci¹ o s³ynnym równie¿ 
w Polsce pisarzu H. Ch. Andersenie;
Helsingor - znane w jêzyku polskim jako
Elsynor, czyli miejsce akcji s³ynnego dra-
matu Szekspira "Hamlet" oraz Helsingborg
- miasto w Szwecji nad cieœnin¹ Sund dzie-
l¹c¹ oba kraje. 

Ca³y wyjazd mia³ na celu przede wszys-
tkim poszerzenie horyzontów naszych wspa-
nia³ych gimnazjalistów i zapoznanie ich 

z now¹ kultur¹ i zwyczajami panuj¹cymi 
w Danii. Uczniowie byli bardzo ciep³o
przyjêci przez duñskie rodziny, a rówieœni-
cy, których poznali podczas wyjazdu oka-
zali siê byæ niesamowicie przyjaŸni, co
zaowocowa³o licznymi nowymi znajomoœ-
ciami. By³a to zatem doskona³a okazja do
zastosowania w praktyce znajomoœci jêzy-
ka angielskiego, a na pewno potê¿na moty-
wacja do dalszej nauki. 
Agnieszka Kurczak, kl. 1C:
"Dania to bardzo ³adny kraj. Jest tam wiele
ciekawych miejsc i zabytków wartych obej-
rzenia. Ludzie s¹ mili, kulturalni, sympaty-

czni, a tak¿e otwarci na nowe znajomoœci.
Bardzo mi siê ta wymiana podoba³a,
poniewa¿ nauczyliœmy siê wielu ciekawych
rzeczy i poznaliœmy wspania³ych ludzi.
Wzbogaciliœmy nasz jêzyk o nowe s³owa
oraz poznaliœmy ich kulturê. Nasi nowi
przyjaciele okazali siê byæ super fajni.
Uwa¿am tê wycieczkê za bardzo udan¹, 
a ci, którzy nie pojechali z nami, niech ¿a-
³uj¹. Na kolejn¹ tak¹ wycieczkê równie¿
chcia³abym pojechaæ”.
Kuba Wengrzyn, kl. 1C: 
"Ludzie tam byli bardzo przyjaŸni, chcieli
rozmawiaæ, byli bardzo ciekawi œwiata.
Wszyscy ¿yli tam inaczej ni¿ w Polsce,
spokojnie, rodzina by³a dla nich najwa¿-
niejsza. Bardzo zdziwi³ mnie ich poziom
jêzyka angielskiego - wszyscy mówili per-
fekcyjnie i mog³em siê od nich nauczyæ
wielu przydatnych zwrotów, s³ów. Chyba
nigdy nie zapomnê tych wspania³ych chwil,

szczególnie gdy mama duñskiego kolegi
prawie zaczê³a p³akaæ, gdy dosta³a prezent,
ceramikê boles³awieck¹. Jeœli bêdzie kiedyœ
mo¿liwoœæ pojechania tam ponownie, oczy-
wiœcie to zrobiê."
S³awek Czapski, kl. 1C:
"Wymiana do Danii by³a bardzo niety-
powym prze¿yciem, poniewa¿ mieszkaliœmy
u przemi³ych duñskich rodzin. Rówieœnicy 
i ich rodziny przyjê³y nas bardzo ciep³o.
Poznaliœmy ich kulturê i obyczaje, próbo-
waliœmy potraw i smako³yków oraz ogl¹da-
liœmy domy i budynki. Zwiedziliœmy piêkne
miasta i zabytki oraz nowoczesne budynki 
i biblioteki publiczne. ZaprzyjaŸniliœmy siê
z m¹drymi i przyjaznymi rówieœnikami,
którzy mam nadziejê, odwiedz¹ wkrótce
nasze miasto."
Rafa³ Wiszniewski, kl. 3C:
"Zamieszkaliœmy w miejscowoœci Hum-
lebaek. By³em bardzo zestresowany wiado-
moœci¹, ¿e bêdziemy spaæ u rodzin duñs-
kich. Zastanawia³em siê, jak bêdê z nimi
rozmawia³. By³em pewien, ¿e siê nie doga-
damy. Moimi nowymi kolegami okazali siê
byæ Pelle i Lauritz. Im lepiej ich pozna-
wa³em i im wiêcej z nimi rozmawia³em, tym
bardziej zaczyna³em ich lubiæ. Pozna³em
ich rodziców i zobaczy³em, jak ¿yj¹ ludzie 
w Danii. Po pewnym czasie (straci³em
rachubê) udaliœmy siê do Kopenhagi, gdzie
chodziliœmy trójkami. To pozwoli³o mi
bardziej poznaæ moich towarzyszy.
Kolejnego dnia, po uroczystym obiedzie 
w domu Lauritza (mieszka³em u Pelle, jed-
nak ten obiad by³ u tego pierwszego) otrzy-
ma³em prezenty. Koszulkê z Louisiany
(Muzeum Sztuki Nowoczesnej), ciastka,
czekoladê w lukrecji - to by³y naprawdê
œwietne prezenty! Jednak otrzyma³em te¿
od nich kartkê, w której napisali coœ od
serca. Nie chcia³em tego czytaæ, lecz nale-
gali i to zrobi³em. Zrobi³o mi siê smutno, 
¿e mój pobyt dobiega koñca, dlatego po
przyjeŸdzie do Chojnowa ju¿ zacz¹³em siê
zastanawiaæ, kiedy by znów pojechaæ do
Danii."

gim2

Gimnazjum nr 2 w Skandynawii - zwiedzamy Daniê i Szwecjê

Podziêkowanie
Podziêkowanie dla SKO SP4 w Chojnowie za dar serca w postaci setki kg nakrêtek

zebranych i ofiarowanych przez spo³ecznoœæ uczniowsk¹, nauczycieli, rodziców. 
Wasza akcja kontynuowana jest na rehabilitacjê Daniela Piskorowskiego. 

Dziêki Waszej pomocy, po tragicznym w skutkach wypadku samochodowym, 
dochodzi on  do sprawnoœci potrzebnej w codziennych ¿yciowych czynnoœciach. 

Za co Wam wszystkim serdecznie dziêkujemy, a szczególnie inicjatorom tej akcji SKO SP4.

Znajomi i przyjaciele Daniela
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Warsztat Terapii Zajêciowej nie jest miej-
scem codziennej monotonii, która spra-
wia, i¿ u cz³owieka narastaj¹ negatywne
emocje - nie chcemy ¿yæ stereotypowo 
i zachêcamy Was, abyœcie te¿ czasami
odbiegli od schematu ogólnie przyjêtej
codziennoœci. Choæ spotykamy siê od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
7:30 - 15:30, to wierzcie nam, i¿ nasze
chwile nie s¹ zmarnowane.
Pomimo nat³oku spraw w ostatnim cza-
sie zwi¹zanych z licznymi wyjazdami
oraz organizowanym przez nasz¹ pla-
cówkê "V Regionalnego Konkursu Ka-
raoke dla Osób Niepe³nosprawnych",
znajdujemy zawsze chwilê na odskocz-
nie. Znany ju¿ naszemu Warsztatowi
Teatr z Krakowa przedstawi³ sztukê 
o "Góralskim Weselu" - by³y to bardzo
ciekawe chwile, gdzie wspólnym œpie-
wem, tañcami oraz nauk¹ regionalnych
kultur wype³niliœmy ostatnie pracowite
chwile tygodnia.

A przed nami wielkie wydarzenie - "V Re-
gionalnego Konkursu Karaoke dla Osób
Niepe³nosprawnych". Bêdzie wielu goœ-
ci, mnóstwo wykonawców i z pewnoœci¹
burza emocji. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.

“Góralskie WWesele” 
w WWTZ

Obywatelu Europejczyku - Europa wita
Ciê dziœ bez granic!
Lecz TY nie oddawaj swej Polskoœci za nic,
B¹dŸ obywatelem wiernym sercu swemu!
A skoro nie ma ju¿ granic, wybierz siê 
w podró¿ po Europie
By nowe kraje zwiedziæ. To dziœ jest na
topie!
Takimi s³owami uczniowie Gimnazjum
nr 1 w Chojnowie rozpoczêli coroczne
obchody Dnia Europejskiego. A Euro-
pejczykami s¹ "na bank", o czym mog¹
œwiadczyæ tegoroczne wycieczki do
Berlina czy Pragi! W dodatku, ju¿ na
pocz¹tku nastêpnego roku szkolnego
czekaj¹ ich kolejne wyprawy m.in. do
Czeskiego Raju wraz z zaprzyjaŸnion¹
szko³¹ z miasta Mnichovo Hradištì.
Cieszymy siê wiêc bardzo, ¿e podró¿e
po Europie stan¹ siê nieod³¹czna czêœci¹
obchodów Dnia Europejskiego!!!

Natomiast 25.05.2016r. na uroczystej
gali uczniowie zaprezentowali nakrê-
cony w Pradze "czeski film", przedsta-
wili najwa¿niejsze zabytki wybranych
krajów europejskich oraz spróbowali
swoich si³ w Konkursie Piosenki Obco-
jêzycznej. Mo¿na by³o us³yszeæ wiele
popularnych utworów w wykonaniu

naszych utalentowanych gimnazjalistów.
Po d³ugich obradach jury wy³oni³o zwy-
ciêzców i wrêczy³o nagrody, które ufun-
dowane zosta³y przez Radnego Gminy
Chojnów- pana Jana Kozubskiego.
I miejsce zaj¹³ Tomasz Bielecki z kl. IIId,
który zaœpiewa³ piosenkê Adele pt.
"Hello" przy akompaniamencie gitaro-
wym Klaudii Kawy. II miejsce zajê³a
Natalia Kawerska z kl. IIIa, która
wykona³a utwór "They don't know about
us" zespo³u One Direction. III miejsce
zajê³a Ewelina P³achta w piosence
John'a Legend pt. "All of me".
Wyró¿nienie za szczególnie interesuj¹c¹
interpretacjê piosenki "Personal Jesus"
Marilyn'a Manson'a otrzyma³ Przmy-
s³aw Lipa z kl.IIIC

Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom !!!
Europejsk¹ galê uœwietni³y tak¿e wys-
têpy taneczne naszego szkolnego zespo³u
tanecznego prowadzonego przez pani¹
Jaros³awê Koczañsk¹ oraz zespo³u One
Beat z MDK w Chojnowie prowadzo-
nego przez pani¹ Jagodê Zdersk¹.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za
wspóln¹ zabawê i niezapomniane wra-
¿enia!!!

gim1

Obchody Dnia Europejskiego w Gimnazjum nr1
- Zwiedzamy Europê

Sobota 28 maja zapisa³a siê w kalenda-
rzu tym, ¿e by³a przepiêkna pogoda, 
a stacje telewizyjne kusi³y emocjami mu-
zyczno- sportowymi. 
W takich okolicznoœciach kawiarnia "Ju-
bilatka" zaprosi³a chêtnych na wieczorek
muzyczny. W roli g³ównej dobrze znane
trio NIEWINNI. Kto z chojnowian chcia³,
skorzysta³ z tej oferty.
Koncertów u nas ci¹g³y g³ód. Mo¿na
wiêc by³o mi³o spêdziæ czas w ten so-
botni wieczór.
Repertuar panowie zaserwowali z po-
granicza bluesrocka. Dobrze wywa¿one
proporcje utworów polskich i zagranicz-

nych. Nieoficjalnie wiemy, ¿e NIEWINNI
bêd¹  przygotowywaæ materia³ autorski.
Przypomn¹ wiêc niektóre kawa³ki
z czasów grupy THE TWISTERS, na
gruzach której powsta³o to trio. 
Mo¿e byæ ciekawie. Oby to siê sta³o
jeszcze w tym roku 

P.M.

Zagrali “Niewinni”
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Za nami trzy dni rywalizacji w ramach orga-
nizowanej przez Powiatowy Zespó³ Szkó³
Lekkoatletycznej Olimpiady.
Pierwszego dnia zawodów naprzeciwko
siebie stanêli uczniowie szkó³ podstawowych
z terenu powiatu legnickiego: Szko³a Podsta-
wowa nr 4 w Chojnowie. Szko³a Podstawowa
w Legnickim Polu, Zespó³ Szkolno-Przed-
szkolny w Rokitkach, Szko³a Podstawowa 
w Rzeszotarach, Szko³a Podstawowa nr 3
w Chojnowie, Szko³a Podstawowa w Koœciel-
cu, Szko³a Podstawowa w Kunicach, Szko³a
Podstawowa w Krotoszycach i 9. Szko³a Pod-
stawowa w Bieniowicach.

Uczniowie tych szkó³ zmierzyli siê w trzech
konkurencjach: biegu na 60 m, skoku w dal
oraz rzucie pi³k¹ lekarsk¹.
88 m³odych sportowców z 5 dolnoœl¹skich
gimnazjów wystartowa³o w zawodach w œro-
dowe przedpo³udnie. Honoru naszego miasta
bronili zawodnicy reprezentuj¹cy Gimnazjum
nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 - zaciêta walka po-
miêdzy tymi szko³ami da³a obydwu placów-
kom miejsca na podium - na najwy¿szym
stopniu stanêli jednak gimnazjaliœci z Zagrod-
na. 

Po ca³odziennych zmaganiach klasyfikacja
dru¿ynowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Gimnazjum w Zagrodnie - 470 pkt
2. Gimnazjum nr 1 w Chojnowie - 432 pkt
3. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie - 373 pkt
4. Gimnazjum w Krotoszycach - 224 pkt
5. Gimnazjum w Mi³kowicach - 214 pkt
Ostatni dzieñ sportowej rywalizacji w ra-
mach Olimpiady Lekkoatletycznej to czas
rywalizacji uczniów Powiatowego Zespo³u
Szkó³. Tytu³ Najlepszej Lekkoatletki i Najlep-
szego Lekkoatlety PZS w Chojnowie zdobyli:
Ma³gorzata Klatka i Tomasz Górak!

pzs

Olimpiada Lekkoatletyczna za nami

Otwarcia II Mitingu P³ywackiego,
organizowanego przez Gimnazjum
nr 1 oraz Fundacjê Smak Sukcesu
dokonali burmistrz Jan Serkies oraz
przedstawiciele dyrekcji Gimnazjum
nr 1 - El¿bieta Fa³at i Magdalena
Czapska. Sportowa zabawa prowa-
dzona by³a przed dwóch nauczycieli
wychowania fizycznego - Andrzeja
Tracza i Macieja Cieœlê, których
wspomagali Jaros³awa Koczañska,
Bogdan Ho³owiak i m³odzie¿ nasze-
go gimnazjum. Zawody rozpoczê³y
siê od zmagañ najm³odszych uczest-
ników: reprezentantów przedszkoli 
i szkó³ podstawowych, którzy rywa-
lizowali na dystansie 25 m. Przepro-
wadzono wyœcigi w stylach: dowol-
nym, grzbietowym i klasycznym.

Kolejn¹ kategori¹ wiekow¹
startuj¹c¹ w II Mitingu P³ywackim
byli starsi sportowcy reprezentuj¹cy
szko³y podstawowe. Tym razem
zmagania przebieg³y na dystansie 50
metrów. Tu równie¿ tutaj rywalizac-
ja przebiega³a w stylu dowolnym,
grzbietowym i klasycznym.
Ostatni¹ grup¹ startuj¹c¹ w II
Mitingu P³ywackim byli w g³ównej
mierze reprezentanci szkó³ ponad-
podstawowych, lecz nie tylko. W gro-
nie startuj¹cych znaleŸli siê bowiem
równie¿ Martyna Bijak i Andrzej

Tracz. Rywalizacja w tej grupie wie-
kowej powiêkszona zosta³a o start 
w stylu motylkowym.
Reprezentanci przedszkoli i szkó³
podstawowych.
Styl dowolny:
1. Maja Siwka - 2009  I m
2. Agata Giersok -2009  II m
1. Alicja Giersok - 2007  I m
2. Julia Kamiñska - 2007  II m
3. Kinga Bogacka - 2007  III m
1. Dominika Ho³da - 2006  I m
2. Hanna Giersok - 2006   II m 
1. Oliwia Kitliñska - 2008  I m
2. Amanda Go³da - 2008  II m
2. Natalia Janczyñska - 2008  III m
1. Filip Równanek - 2008  I m
1. Maciej Kucharski - 2009  I m
1. Borys Kaszubowski - 2008  I m
2. Kamil Ziomek - 2008   II m
3. Aleksander Gang - 2008   III m
1. Kajetan Borys - 2007  I  m
2. Bart³omiej Ptasznik - 2007  II m
3. Micha³ Piróg - 2007   III m
1. Jan Czapski - 2006  I m
2. Mateusz Gromala - 2006  II m
3. Bartek Górnicki - 2006   III m
Styl grzbietowy:
1. Agata Giersok -2009  I m
2. Maja Siwka - 2009   II m
1. Natalia Janczyñska - 2008  I m
2. Amanda Go³da - 2008   II m
3. Oliwia Kitliñska - 2008  III m
1. Alicja Giersok - 2007  I m
2. Julia Kamiñska - 2007  II m
3. Aleksandra Or³owska - 2007   III m
1. Dominika Ho³da - 2006  I m
1. Kinga Bogacka - 2007  I m
2. Magdalena Perchaluk - 2007  II m
3. Aleksandra Or³owska - 2007  III m
1. Filip Równanek - 2008   I m
1. Borys Kaszubowski  -2008  I m
2. Kamil Ziomek - 2008  II m

3. Aleksander Gang - 2008   III m
1. Bart³omiej Ptasznik - 2007 I m
2. Kajetan Borys -2007   II  m
3. Micha³ Piróg - 2007   III m
1. Bartek Górnicki -2006  I m
2. Jan Czapski-2006  II m
3. Grzegorz Paw³owski-2006   III m

Styl klasyczny:
1. Hanna Giersok - 2006   I m
1. Mateusz Gromala - 2006   I m
Styl dowolny:
1.Julia Jab³oñska - 2005  I m
2.Otylia Pachla -2005  II m
3.Wiktoria Rybczyñska  -2005 III m
1.Aleksandra Wiele¿ew - 2004  I m
2.Jowita Maœlej - 2004  II m
1.Nikodem Œwietlicki - 2005 I m
2.Dominik Kwiatkowski - 2005  II m
3.Kajetan Tracz - 2005  III m
1.Marcel Bijak - 2004 I m
2.Miko³aj Gil - 2004  II m
3.Micha³ Chopkowicz - 2004 III m
1.Kacper Rogowski - 2003  I m
Styl grzbietowy:
1.Julia Jab³oñska -2005 I m
2.Wiktoria Rybczyñska  -2005 II m
3.Julia Krakowska  -2005  III m
1.Marcel Bijak - 2004  I m
2.Miko³aj Gil -2004  II m
3.Nikodem Œwietlicki -2004 III m
Styl klasyczny:
1.Otylia Pachla  -2005  I m
2.Eliza Laskowska -2005  II m
3.Jagoda Szpiter  -2005  III m

1.Aleksandra Wiele¿ew - 2004  I m
2.Kajetan Tracz - 2005  I m
3.Dominik Kwiatkowski - 2005 II m
4.Micha³ Czarnota - 2005  III m
1.Micha³ Chopkowicz  -2004  I m

Poni¿ej przedstawiamy koñcowe
wyniki:
Styl dowolny:
1.Martyna Bijak - 2003  I m
2.Konstancja Iwañska -2002  I m
3.Julia Mej - 2001  I m
4.Krystian Jastrzêbski -2002 I m
5.Jakub Chudy - 2002 II m
6.Kacper Rubik - 2002 III m
7.Kamil Tarnawski 2000  I m
8.Dominik Radiusz - 2000  II m
9.Amadeusz Paras - 2000  III m
10.Krystian Mendel - 2001 I m
11.Micha³ Szumilas - 2001  II m
12.Dawid Krakowski - 2001 III m
Styl grzbietowy:
1.Jan £ajus - 2000 I m
2.Kamil Tarnawski - 2000   II m
3.Kacper Rubik - 2002  I m
4.Jan Koczañski - 2002 II m
Styl klasyczny:
1.Julia Mej - 2001 I m
2.Martyna Bijak - 2003  I m
3.Konstancja Iwañska - 2002  I m
4.Dominik Radiusz  2000 I m
5.Amadeusz Paras - 2000 II m
6.Micha³ Szumilas - 2001 I m
7.Dawid Krakowski - 2001  II m
8.Sylwester Kopyra - 2002 III m
9.Krystian Jastrzêbski - 2002  I m
10.Jakub Chudy - 2002 II m
Styl motylkowy:
1.Krystian Mendel - 2001  I m
2.Andrzej Tracz     I m

gim1
wiêcej na:
www.gim1chojnow.pl/za-nami-ii-
miting-plywacki/

Za nnami III MMiting PP³ywacki
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Nieco wczeœniej ni¿ zak³ada data
w kalendarzu, bo 28 maja, a nie
1 czerwca chojnowskie ko³a wêd-
karskie zorganizowa³y dla m³o-
dych chojnowian Wêdkarski
Dzieñ Dziecka. 
Ju¿ o godz. 8 rano mi³oœnicy
³owienia ryb na wêdkê i plenero-
wej rekreacji stawili siê na tzw.
Rybaczówce, by w ciszy i spo-
koju, aczkolwiek z emocjami,
rywalizowaæ o wêdkarskie laury.
Jak siê okaza³o, wspó³zawodnic-
two nie ograniczy³o siê wy³¹cz-
nie do po³owów. Organizator za-
proponowa³ dzieciom dodatkowe
atrakcje - rzuty lotkami do tar-
czy, rzuty kó³kiem i worecz-
kiem, pysznego grilla i mnóstwo
upominków oraz nagród. Te
ostatnie (okaza³e puchary) wrê-
cza³ dzieciom gospodarz miasta
Jan Serkies. 
Cudowna zabawa, wiele nies-
podzianek, wspania³a atmosfera
- niezwyk³y Dzieñ Dziecka.

Zainteresowanym podajemy kla-
syfikacjê (medalowe wyniki)
poszczególnych konkurencji 
w dwóch grupach wiekowych
(starsi i mlodsi):
Zawody wêdkarskie
1. Paulina Mosiewicz - 481 pkt
2. Kacper Letkiewicz - 380 pkt
3. Mateusz K³usek - 326 pkt

1. Kacper Wawroniak - 311 pkt
2. Szymon Szpetecki - 274 pkt
3. Dawid Ptak - 269 pkt

Rzut do tarczy
1. Dominika Ho³da 
2. Mateusza Krauzowicza
3. Oliwia Butryn

1. Paulina Mosiewicz 
2. KryspinaTyszkiewicza
3. Kacpra Letkiewicza

Rzut kó³kiem 
1. Piotr Malica
2. Natalia Mazurkiewicz
3. Dominika Ho³dê

1. Mateusz K³usek
2. Dawid Merunowicza 
3. Domink Kwiatkowski

Rzut woreczkiem
1. ex aequo Kacper Wawroniak,
Szymon Maj i Szymon Szpetecki

1. ex aequo Bartosz Degusz,
Kacper Letkiewicz i Dominik
Kwiatkowski.

eg

Plenerowy Dzieñ Dziecka

Zdoln¹ mamy m³odzie¿ w Chojnowie. Kto nie wierzy,
powinien chocia¿ raz obejrzeæ fina³ Festiwalu "Œpiewam
i tañczê" organizowanego przez Gimnazjum nr 2. 
Od 22 ju¿ lat szkolna spo³ecznoœæ na scenie domu kultury
prezentuje artystyczne talenty. Niby amatorzy, a ka¿dy
wystêp przedstawicieli poszczególnych klas pokazuje,
jeœli nie profesjonalizm, to co najmniej ogromn¹ pasjê
m³odych-zdolnych.

25 maja kolejny raz gimnazjaliœci dali niezwyk³e show,
bawi¹c licznie zgromadzon¹ publicznoœæ. Dominowa³
taniec, bo "Chojnów przecie¿ tañcem stoi". Nie zabrak³o
jednak wokalistów, instrumentalistów i kabareciarzy.
Zabawa zabaw¹, a werdykt musia³ paœæ. W tym roku
nagrodzono: Karolinê Brylak z klasy IIIc, Uczniów
klasy Ib oraz Kingê Chocho³owicz. Nagroda Pub-
licznoœci "powêdrowa³a" do Jakuba Niwiñskiego 
z klasy Ia.

Dodatkow¹ atrakcj¹ fina³u by³y wystêpy Brooklynu oraz
absolwentek gimnazjum - Karoliny Ziomek, Julii
Sildorff, Karoliny Koñki,

¯adne s³owa nie oddadz¹ atmosfery tego wydarzenia,
dlatego zachêcamy do obejrzenia filmu z fragmentami
wystêpów. Odsy³amy na stronê  internetow¹:
https://www.youtube.com/watch?v=DoedzOsx1n8
i zapraszamy na fina³ za rok. 

eg; fot chojnow.pl

Zdoln¹ mamy m³odzie¿Zdoln¹ mamy m³odzie¿
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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

Og³oszenia drobne
DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee

Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia
Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ:
tel. 606-819-429. 

Sprzedam 2 domy jednorodzinne w zabu-
dowie bliŸniaczej w ca³oœci lub oddzielnie.
Dzia³ki 3.arowe, atrakcyjna lokalizacja,
blisko centrum. Wiadomoœæ: tel. 606-819-
429 lub 889-216-227. 

Na sprzeda¿ dom jednorodzinny w zabu-
dowie szeregowej w Chojnowie o pow.
86m2, wykoñczony, wysoki standard.
Cena: 320.000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej info
+zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3-
pokojowe na IIIp., po remoncie, do
zamieszkania od zaraz. Nowe okna, drzwi
antyw³amaniowe, p³ytki, kafelki, panele,
balkon ocieplany. Cena 160 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 609-950-328. 

PILNE! Okazja: 115.000 z³ do negocjacji!
- mieszkanie o pow. 64,40m2, £okietka,
IVp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
przedpokój, balkon, œrodkowe, s³oneczne,
ciep³e, rozk³adowe. 
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej info
+zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 3 pokoje, 75,4m2, Ip., przy cen-
trum - 92.000 z³. Bezczynszowe, super
lokalizacja. Mieszkanie wymaga remontu.
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej info
+zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 2 pokoje, 37m2, I piêtro, przy
centrum - 74.000 z³. Niski czynsz ok. 100 z³,
super lokalizacja. Przestronny salon, sy-
pialnia, osobna kuchnia, ³azienka z wc oraz
przedpokój. 
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej info
+zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.biz

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
55,50 m2, Ip., do remontu, cena 72 000. z³. 
w Chojnowie, ul. Legnicka, 2 pokoje,
przedpokój, toaleta, kuchnia,  pomie-
szczenia gospodarcze. Wiadomoœæ: tel.
513-044-564.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze o pow. 44,14 m2 w Chojnowie 
w centrum miasta, Ip., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, po re-moncie. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 609-140-
134 lub 721-590-921. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Goliszowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka 
z wc, pow. u¿yt. 47m2, dodatkowo muro-
wana komórka z mo¿liwoœci¹ przeksz-
ta³cenia na gara¿ i dzia³ka 5 ar. Do zamie-
szkania od zaraz. Goliszów 83/b, Ip. - miesz-
kanie bezczynszowe. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 725-124-769. 

Do sprzedania ³adne mieszkanie o pow. 101 m2

w centrum miasta, 3 s³oneczne pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, spi¿arka,
balkon, Ip., œrodkowe, bezczynszowe, po
remoncie, ogrzewanie gazowe. 
Cena 1985,00 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow.
24m2 na wiêksze. Mieszkanie na parterze,
po kapitalnym remoncie, mo¿liwoœæ sp³aty
zad³u¿enia lub dop³aty do mieszkania. 
Wiadomoœæ: tel. 793-727-906. 

Na sprzeda¿ gospodarstwo (budynek miesz-
kalny + zabudowania gospodarcze) w Krzy-
wej wraz z mo¿liwoœci¹ zakupu gruntów
ornych - razem 1,96ha. Cena 169.000 z³; 
w opcji z jedn¹ dzia³k¹ orn¹ 145.000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. 
Wiêcej info + zdjêcia: 
www.ramhaus.choj-now.biz

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konra-
dówce, pow. ca³kowita 59 arów z mo¿li-
woœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 792-678-824. 

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 76818-88-01.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jaroszówce.
Wiadomoœæ: tel. 606-832-852. 

IInnnnee
Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy dwu-
funkcyjny, g³êboki z opcj¹ zamiany na space-
rowy w kolorze "jasny kawa z mlekiem".
Zwrotne pompowane ko³a. Do obejrzenia 
w drukarni przy ul. Okrzei 2. Cena: 700 z³
(do negocjacji).
Wiadomoœæ: tel. 606131417. 

Tanio sprzedam: drukarka "OKI", 24-
ig³owa, nieu¿ywana - 200 z³; rower elek-
tryczny; wêdzarnia-ro¿en 50x50x200 cm;
czêœci do fiata 126p.; zlewozmywak 1-kom.
50x90 cm. Wiadomoœæ: tel. 698-965-014.




