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Egelsbach - to ju¿ pi¹ty raz!
Mosty Juliana Pamu³y
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Œwiêto Wojska Polskiego oraz Imieninowe spotkanie Marii, Maryœ, Marysieniek...



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/8862

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee     rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii
Mo¿na pp³aciæ kkart¹

Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje,
¿e w kasie urzêdu, w Urzêdzie Stanu
Cywilnego, w CHZGKiM, MOKSiR 
i Basenie Miejskim mo¿na p³aciæ za
poœrednictwem kart p³atniczych.

Informacje 
z MMiejskiego BBasenu

* P³ywalnia zamkniêta
Od 21 sierpnia do 3 wrzeœnia basen
bêdzie nieczynny w zwi¹zku z ko-
niecznoœci¹ wykonania szeregu prac
naprawczych i konserwacyjnych. Za
utrudnienia przepraszamy i zapraszamy
ponownie ju¿ 4 wrzeœnia od godz. 15:00.
* Praca dla ratownika wodnego od
wrzeœnia/paŸdziernika 2017.
Basen Miejski w Chojnowie zatrudni
ratownika wodnego.
Wymagania:
- uprawnienia ratownika WOPR,
- kurs KPP,
- pe³noletnoœæ.
Oferujemy:
- pracê na umowê w pe³nym wymiarze
godzin,
- pracê dodatkow¹ na umowê-zlecenie,
- elastyczny czas pracy,
- praca zarówno w tygodniu jak i w wee-
kendy (do ustalenia).
Osoby zainteresowane proszone s¹ o kon-
takt: basen@chojnow.eu

Zajêcia ww OOgnisku
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie og³asza nabór na rok szkolny
2017/18 na nastêpuj¹ce instrumenty:
gitara klasyczna, fortepian, keyboar,
skrzypce, klarnet, saksofon, akordeon.
Zapisy od 4 wrzeœnia tj. poniedzialek 
w budynku biblioteki miejskiej Pl. Zam-
kowy 2, I piêtro.

Uwaga GGildianie!
Powakacyjne spotkanie bêdzie mia³o
miejsce 4 wrzeœnia, o godz. 18 
w MOKSiR. 
Zapraszamy wszystkich chêtnych do
udzia³u, bêdzie okazja do wakacyjnych
wspomnieñ oraz naszych planów na
przysz³oœæ.

Ogólnopolski ssystem
nieodp³atnej 

pomocy pprawnej 
Ministerstwo Sprawiedliwoœci urucho-
mi³o program pomocy prawnej, która
kierowana jest do wybranych œrodowisk
- kombatantów, osób uprawnionych do
pomocy spo³ecznej z powodu m.in. nie-
pe³nosprawnoœci i przemocy w rodzinie,
weteranów, m³odzie¿y do 26 roku ¿ycia 
i osób powy¿ej 65 roku ¿ycia, posia-
daczy karty "Du¿ej rodziny" i ka¿dego
zagro¿onego lub poszkodowanego kata-
strof¹ naturaln¹, techniczn¹ oraz klêsk¹
¿ywio³ow¹.
Pomoc dotyczy prawa pracy, ubezpie-
czenia spo³ecznego, przygotowania do
rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej,
spraw administracyjnych, spraw
karnych, spraw cywilnych, spraw
rodzinnych, prawa podatkowego. 
Mieszkañcy Powiatu Legnickiego mog¹
korzystaæ z nieodp³atnej pomocy praw-
nej w dwóch punktach: Legnica, pl.
S³owiañski 1, I piêtro - pok. Nr 145
(Starostwo Powiatowe w Legnicy),
Chojnów, ul. Rynek 20, I piêtro, pok.
Nr 10 (filia Powiatowego Urzêdu
Pracy w Legnicy).
W obu punktach nieodp³atna pomoc praw-
na udzielana jest: 
* w poniedzia³ki i wtorki - od godz. 8:00 do
godz. 12:00 
* w œrody, czwartki i pi¹tki - od godz.
11:00 do godz. 15:00
wiêcej na www.ms.gov.pl

Pomieszczenia 
na ddworcu ddo wwynajêcia

W zwi¹zku z modernizacj¹ budynku
dworca w Chojnowie zaplanowan¹ na
lata 2017-2018 PKP S.A Odzia³ Gospo-
darowania Nieruchomoœciami poszukuje
przysz³ych najemców na powierzchnie
komercyjne. 

Projekt inwestycyjny zak³ada dwa lokale
komercyjne: jeden na parterze o pow.
32,07 m2 z przewidzian¹ dzia³alnoœci¹
handlowo-us³ugow¹, drugi o pow. 142,44m2

zaprojektowany z myœl¹ o dzia³alnoœci
placówki dydaktycznej dla najm³odszych
tj. punktu przedszkola lub ¿³obka. 
Lokale oddane do najmu bêd¹ w stanie

deweloperskim, dziêki czemu przysz³y
najemca bêdzie móg³ je wykorzystaæ
wed³ug potrzeb prowadzonej przez sie-
bie dzia³alnoœci.
Szczegó³owe informacje zainteresowani
otrzymaj¹ pod numerami telefonów -
506-626-401; 71717-51-19 lub pisz¹c na
adres iwona.majka@pkp.pl

MMoobbiillnnyy kkoonnttaakktt 
zz ddzziieellnniiccoowwyymm

MSWiA uruchomi³o now¹ wersjê

aplikacji mobilnej „Moja Komenda”,

dziêki której odnajdziemy dzielnico-

wego, który opiekuje siê naszym rejo-

nem zamieszkania. Aplikacja zawiera

tak¿e bazê teleadresow¹ wszystkich ko-

mend i komisariatów w Polsce. Jest ju¿

dostêpna zarówno na telefony z Android

oraz iOS. 

Us³uga jest bezp³atna, a u¿ytkownik nie

musi mieæ dostêpu do Internetu, by

odnaleŸæ swojego dzielnicowego. Aby to

zrobiæ wystarczy wpisaæ np. adres za-

mieszkania, a aplikacja odnajdzie fun-

kcjonariusza, który dba o nasz rejon za-

mieszkania oraz poka¿e, w której jed-

nostce pracuje. Dzielnicowych mo¿emy

wyszukaæ tak¿e po imieniu lub nazwi-

sku. Aby po³¹czyæ siê z funkcjonariu-

szem wystarczy jedno klikniêcie. Wy-

szukiwarka dzielnicowych dzia³a w try-

bie offline. Us³uga jest bezp³atna.

ROD ““Jaœmin” zzaprasza
Zarz¹d Rodzinnych Ogrodów Dzia³-
kowych "Jaœmin" przy ul. Boles³awiec-
kiej w Chojnowie informuje o wolnych
dzia³kach na terenie ogrodu. 
Dzia³ki o powierzchni œrednio 302m2

(3ary) posiadaj¹ ujêcie wodne i sieæ wo-
doci¹gow¹, du¿y parking g³ówny od
strony Boles³awieckiej i dwa dodatkowe
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UROCZYSTOŒÆ POGRZEBOWA 
KSIÊDZA ANDRZEJA GO£¥BA

1 sierpnia 2017 r. odby³ siê pogrzeb ksiêdza kanonika
Andrzeja Go³¹ba. Uroczystoœæ pogrzebowa rozpoczê³a
siê w koœciele p.w. Niepokalanego Poczêcia NMP 
w Chojnowie. Uroczystej Mszy œw. przewodniczy³ J.E.
ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski. Przy o³tarzu
wspó³celebrowali ksiê¿a, którzy razem ze œp. ksiêdzem Andrzejem studiowali
w Seminarium Duchownym we Wroc³awiu. Ponadto we Mszy Œw. wziê³o
udzia³ ok. 40 ksiê¿y.
Po uroczystym wyprowadzeniu trumny z koœcio³a kondukt pogrzebowy
wyruszy³ na cmentarz. Mo¿liwoœæ spokojnego przejazdu zabezpieczali
funkcjonariusze Policji. 

W imieniu rodziny zmar³ego ksiêdza Andrzeja dziêkujemy tym wszystkim,
którzy uczestniczyli we wspólnej modlitwie i po¿egnaniu kap³ana.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê J.E. ks. Biskupowi Zbigniewowi
Kiernikowskiemu za ofiarê Mszy œw. i ciep³e s³owa o zmar³ym, ks. pro-
boszczowi Miros³awowi Makowskiemu za zorganizowanie tej uroczystoœci,
legnickiej Caritas za pos³ugê w czasie choroby i odejœcia ksiêdza Andrzeja,
w³adzom Chojnowa  za bezinteresown¹ pomoc oraz Policji. 

Siostra Józefa Born
i brat Wojciech Go³¹b 

z rodzinami

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³-
¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co
najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku
ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej oby-
watelom polskim. 

* Wnioski o nadanie Medalu za D³u-
goletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstaw-
iaj¹ Prezydentowi wojewodowie (za
poœrednictwem urzêdów stanu
cywilnego).

* Szczegó³owych informacji udzieli zain-

teresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie 

ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; 

e-mail: usc@chojnow.eu

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 dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym 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.

Sesja RRady MMiejskiej 

29 sierpnia 2017r. o godz. 12.00 w sali

posiedzeñ /nr 11 II p/ Urzêdu Miej-

skiego w Chojnowie odbêdzie siê Sesja

Rady Miejskiej.

Porz¹dek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porz¹dku obrad.

3.  Przyjêcie protoko³ów z sesji Nr

XXXVII/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. 

i NrXXXVIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy

miêdzy sesjami.

5. Estetyka  miasta - mo¿liwoœci usuniê-

cia  pojemników do selektywnej zbiórki

odpadów ze skwerów i ci¹gów  pie-

szych  (okreœlenie terminu tej operacji).

6. Zieleñ miejska - charakterystyka, stan

obecny i planowane zamierzenia.

7. Podjêcie uchwa³:

a) w sprawie zmiany bud¿etu Miasta

Chojnowa na 2017 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Miasta Chojnowa.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje i komunikaty Przewo-

dnicz¹cego Rady.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapyta-

nia radnych.

11. Wolne wnioski, informacje i oœwia-

dczenia.

12. Sprawy ró¿ne.

13. Zamkniêcie obrad.

wejœcia od strony po³udniowej i zachod-
niej. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w siedzibie (biurze) Ogrodu przy ul. Ko-
lejowej 27/2. Wykaz wolnych dzia³ek,
plan sytuacyjny znajduje siê na tablicy
og³oszeñ vis a vis wejœcia g³ównego. 
W sierpniu biuro nieczynne, w pozosta³e
miesi¹ce: IX- 07, X-05, XI-09, XII-07 -
biuro czynne bêdzie od godz. 18:00 do
godz. 19:00. 

Zapraszamy. Zarz¹d ROD "Jaœmin"
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Dzieñ 15 sierpnia w kalendarzu polskich
uroczystoœci pañstwowych od 25 lat
zapisany jest jako Œwiêto Wojska Pol-
skiego. Wprowadzone ustaw¹ Sejmu 
z 30 lipca 1992  przypomina o wydarze-
niach sprzed 97 lat, o bohaterskiej walce
naszych rodaków - uczestników Bitwy
Warszawskiej stoczonej w czasie wojny
polsko-bolszewickiej.
Chojnowianie uczcili to wydarzenie
Msz¹ œw. w koœciele pw. NPNMP i spot-
kaniem pod obeliskiem przy ul. Chmielnej.
Eucharystia w intencji Ojczyzny odpra-
wiana przez proboszczy obu chojnows-
kich parafii - dziekana ks. Marka
Osmulskiego i ks. proboszcza Miros³awa
Makowskiego - by³a jednoczeœnie cele-
bracj¹ Wniebowst¹pienia Najœwiêtszej
Marii Panny. Szczególnej oprawy Mszy
œw. doda³y poczty sztandarowe choj-
nowskich szkó³, dru¿yna Zwi¹zku
Strzeleckiego i orkiestra dêta Piotra
Koziara.

Tu¿ po nabo¿eñstwie wierni w asyœcie
orkiestry przeszli pod obelisk.
- W sierpniu 1920 roku Armia Czerwona
zosta³a zatrzymana u wrót stolicy. Bitwa
Warszawska, któr¹ nie bez przyczyny
nazywa siê cudem nad Wis³¹, zatrzyma³a
pochód komunizmu na Europê Zacho-
dni¹. Wielka, wspania³a lekcja 15 sierp-
nia 1920 roku powinna byæ dla nas zaw-
sze aktualna i pouczaj¹ca. - mówi³ w swo-
im wyst¹pieniu burmistrz Jan Serkies. 

- Rocznica tych wydarzeñ kieruje nasz¹
uwagê na to, co w ¿yciu pañstw i naro-
dów najwa¿niejsze i najcenniejsze. Na
cnoty narodowe, z którymi powinniœmy
siê uto¿samiaæ i do których d¹¿ymy:
umi³owanie wolnoœci, honoru i wiernoœci
OjczyŸnie.

Dziœ ¿yjemy w wolnej Polsce - piêknej,
ho³duj¹cej tradycjom i dynamicznie siê
rozwijaj¹cej. Wspó³czesne ¿o³nierskie
pokolenie stoi na stra¿y bezpieczeñstwa
niepodleg³ego i demokratycznego pañ-
stwa, s³u¿y spo³eczeñstwu nie tylko go-
towoœci¹ do obrony, ale równie¿ pomoc¹
w trudnych sytuacjach zagro¿eñ ¿ywio-
³ami. W imieniu swoim i mieszkañców
sk³adam ho³d poleg³ym w walce o pokój 
i nasze dziedzictwo, dziêkujê weteranom
i kombatantom, wszystkim tym, którzy 
o Polskê walczyli, czy to z broni¹ w rêku,
czy to swoj¹ niez³omnoœci¹ i odwag¹.
Przekazujê jednoczeœnie wyrazy uznania
i wdziêcznoœci Si³om Zbrojnym Rzeczpo-
spolitej Polskiej za ochronê i poczucie
bezpieczeñstwa. Naszym dzielnym
¿o³nierzom ¿yczê spokoju i stabilizacji,
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Symboliczne wieñce z³o¿yli pod obe-
liskiem przedstawiciele w³adz miasta -
burmistrz Jan Serkies i przewodnicz¹cy
Rady Jan Skowroñski, w³adz gminy -
sekretarz Honorata Tajchman Rêkoœ,
w³adz powiatu - wiceprzewodnicz¹cy
Rady Grzegorz Gapski. Pok³on boha-
terom oddali tak¿e kombatanci, reprezen-
tanci PiS i mieszkañcy. Dope³nieniem
uroczystoœci by³ Apel Pamiêci odczytany
przez Czes³awa Dula ze Zwi¹zku Strze-
leckiego.
Kilka godzin póŸniej, w rynku choj-
nowianie spotkali siê ponownie, by
wspólnie bawiæ siê na Imieninowym
Spotkaniu Marii, Maryœ, Marysieniek…

Pierwsza edycja wyj¹tkowego wydarze-
nia œci¹gnê³a do centrum wielu zaintere-
sowanych. Wœród nich odnotowano 69
Marii w ró¿nym wieku - najm³odsza
mia³a 8 tygodni. Ka¿d¹ z nich uhono-
rowano czerwonymi koralami i drobny-
mi upominkami. Maria £asek, która
dowiedzia³a siê o Imieninowym Spot-
kaniu z prasy, przyjecha³a z Wroc³awia.
Z ogromnym sentymentem wróci³a po
latach do Chojnowa. Przed laty pra-
cowa³a tu jako nauczycielka nauczania
pocz¹tkowego w Szkole Podstawowej nr 2,

m¹¿ by³ dyrektorem w Papierni. Ze wzru-
szeniem odkrywa³a miasto na nowo, spot-
ka³a te¿ swoich by³ych uczniów.
Odwiedzi³y nas tak¿e Marie m.in.
z Legnicy, Lubina, Kunic, a nawet 
z Ukrainy.
Œwi¹teczne wydarzenie mia³o charakter
festynu, nie mog³o wiêc na nim zabra-
kn¹æ muzyki. Przez pierwsze godziny
publicznoœæ bawi³ zespó³ Weso³a Gro-
mada i Kapela Kunice, a podsumowa-
niem by³ koncert Haliny Marii Fr¹ckowiak.

Popularna piosenkarka, autorka tekstów,
kompozytorka da³a koncert znanych i lu-
bianych melodii, do których liczna publi-
cznoœæ wróci³a z ogromn¹ sympati¹. 

Kolorowe bañki, rysowanie na sztalu-
gach, konkursy, nagrody, wspania³a
pogoda i Ballada o Marii Magdalenie
œpiewana wspólnie przez Marysie i goœci
by³y uzupe³nieniem Imieninowego Spot-
kania, które prowadzi³ dynamiczny ra-
diowiec Jacek Saja. 

Wszystkie Marie zapowiedzia³y swoj¹
obecnoœæ w przysz³ym roku. Liczymy, ¿e
nastêpne spotkanie Marii, Maryœ i Mary-
sieniek przyci¹gnie kolejne solenizantki.

eg

1155  ssiieerrppnniiaa  --   wwiieellkkiiee  œœwwiiêêttoowwaanniiee
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"Przyjaciele s¹ jak gwiazdy. Czasami

ich nie widaæ, ale zawsze s¹."

Pod takim has³em w dniach 16 - 20 sier-

pnia odby³a siê pi¹ta wizyta mieszkañ-

ców Chojnowa w Egelsbach w Niem-

czech w ramach istniej¹cego od 12. lat

partnerstwa miast. W sumie nasi obywa-

tele spotkali siê ju¿ 10 razy (piêæ razy

goœciliœmy naszych niemieckich partne-

rów w Chojnowie). W ci¹gu tych lat po-

wsta³o wiele trwa³ych przyjaŸni i wci¹¿

powstaj¹ nowe, nie z obowi¹zku, lecz 

z prawdziwej potrzeby serca. Nie tylko

coroczne bezpoœrednie spotkania na-

szych obywateli - raz w Chojnowie, raz

w Egelsbach - s¹ sta³ym elementem

sk³adowym naszego partnerstwa, ale tak¿e

nieoficjalne wizyty z okazji ró¿nych uro-

czystoœci: jak urodziny, Dni Chojnowa

lub po prostu - chêæ spotkania siê z przy-

jació³mi. Równie¿ dzia³alnoœæ charytaty-

wna, spotkania stowarzyszeñ i organiza-

cji, wzajemna wspó³praca i wymiana

doœwiadczeñ oraz wzajemna pomoc two-

rz¹ solidn¹ podstawê partnerstwa i prawdzi-

wej przyjaŸni. 

G³ównym celem tego przedsiêwziêcia

jest po pierwsze - cz³owiek, po drugie -

wzajemne zrozumienie i dopiero potem

polityka, bez której wsparcia nie mo¿na

by³oby tego partnerstwa realizowaæ.

Z naszymi przyjació³mi z Egelsbach spê-

dziliœmy kilka wspania³ych dni. Przygo-

towali dla nas piêkny program pobytu:

rejs statkiem po Menie do Seligenstadt,

wycieczkê do Lohr (tam powsta³a znana

baœñ o królewnie Œnie¿ce i siedmiu kras-

noludkach), wyjazd do Weilrod/Taunus 

i papuziego zoo, spotkania w Egelsbach 

i wspólne posi³ki. 

Ciep³e i serdeczne przyjêcie, razem spê-

dzony czas, wzajemne rozmowy tylko

zacieœniaj¹ nasz¹ przyjaŸñ. Dobrze czu-

jemy siê w swoim towarzystwie i dosko-

nale siê rozumiemy (bariera jêzykowa

te¿ czêsto nie stanowi problemu, w koñ-

cu od czego ma siê rêce). Obydwie stro-

ny ciesz¹ siê tym, ¿e maj¹ s¹siada, który

jest przyjacielem, rozumie nas i cieszy

siê ze spotkania.

PrzyjaŸñ miêdzy mieszkañcami naszych

miast, któr¹ zbudowaliœmy dziêki part-

nerstwu, jest czymœ wspania³ym. Trzeba

o ni¹ dbaæ i j¹ pielêgnowaæ, tak jak dba

siê o piêkny kwiat, ¿eby stale kwit³.

W przysz³ym roku czekamy na rewizytê

naszych przyjació³ z Egelsbach.

El¿bieta K³apciñska

Prezes Chojnowskiego Stowarzyszenia

Przyjació³ Miast Partnerskich

To ju¿ pi¹ty raz!
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Od po³owy maja do koñca czerwca
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chojnowie realizowa³ projekt
pn. "¯yj zgodnie z przyrod¹". Adreso-
wano go g³ównie do dzieci i m³odzie¿y,
choæ i osoby doros³e mia³y okazjê wzi¹æ
udzia³ w niektórych dzia³aniach. 

Nastawialiœmy siê przede wszystkim na
uœwiadomienie uczestnikom roli i zna-
czenia owadów - g³ównie pszczó³ - dla
naszego, ludzkiego œwiata. By³y wiêc
warsztaty i prelekcje, ale tak¿e dzia³ania
animacyjne o zabawowym nieco charak-
terze, zgodnie z maksym¹, by bawi¹c -
uczyæ. Ca³oœæ, w blisko 20-minutowym
filmowym skrócie, mo¿na obejrzeæ na
stronie www.moksir.chojnow.eu - w za-
k³adce - "filmy". Polecamy go wszystkim
Pañstwu, a szczególnie uczestnikom pro-
jektu.

W przygotowane przez Miejski Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
dzia³ania pn. "¯yj zgodnie z przyrod¹"
zaanga¿owanych by³o wiele osób. Spot-

kania z przedszkolakami prowadzi³ 
mistrz pszczelarski, Pan Jerzy Poznar.
Warsztaty i prelekcje o œwiecie roœlin 
i owadów zrealizowa³ dla szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów starszy kustosz
Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej
Górze, Pan Leszek Koœny.
"Entomologiczne" dyktanda dla uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjalistów 
i osób doros³ych opracowa³y i nad ich
przebiegiem czuwa³y Panie: Aneta Czaps-
ka, Klaudia Dominiak, Ma³gorzata
Graban, El¿bieta Izworska, Anna Pauch,
Gabriela Seweryniak, Lucyna Spes,
Ma³gorzata Szczepanowska, Ewa Wiê-
cek, Ewa Wo³oszyn. Prezentacje daw-
nych rzemios³ opartych na wykorzysta-
niu dóbr natury to zas³uga: Pani Leokadii
Adamowicz (tkactwo), Pani Anny Ba-
rzyk (garncarstwo), Pana Konrada Baj-
gera (bartnictwo), animatorów z Agencji
Artystycznej "Przy³bica" pod kierunkiem
Pana Tomasza Soko³owskiego (warsz-
taty: powroŸnika i m³yno-piekarni).
W "Korowodzie ogrodów" pomaszero-
wali reprezentanci: ze ¯³obka Miej-
skiego "S³oneczko", Przedszkoli Miej-
skich nr 1 i 3, Szkó³ Podstawowych nr 3
i 4, Gimnazjów nr 1 i 2, Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej oraz mieszkañcy Choj-
nowa i goœcie z partnerskiej Gminy
Egelsbach w Niemczech.
W XXI edycji Przegl¹du Piosenki
Przedszkolnej "Bambiniada" wyst¹pi³y
dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 1 i 3.
W konkursie plastycznym pn. "¯yj zgod-
nie z przyrod¹" wziê³y udzia³ przedszko-
laki i uczniowie m³odszych klas szkó³
podstawowych Chojnowa.
Zabytkowe ule mogliœmy zaprezentowaæ
na wystawie dziêki ¿yczliwoœci Pana
Stanis³awa Firszta - dyrektora Muzeum

Przyrodniczego w Jeleniej Górze, a ekspo-
nowaliœmy je g³ównie w lapidarium
Muzeum Regionalnego w Chojnowie,
dziêki uprzejmoœci jego gospodarza,
Pana dyrektora Jerzego Janusa.
Dziêkujemy dyrektorom chojnowskich
placówek opiekuñczych i edukacyjnych
za pomoc w realizacji projektu: Pani
Lucynie Setli-Bar (¯³obek Miejski), Pani
Gra¿ynie Babiarz (Przedszkole Miejskie
nr 1), Pani Iwonie Falucie (Przedszkole
Miejskie nr 3), Panu Mariuszowi
Szklarzowi (Szko³a Podstawowa nr 3),
Pani Beacie Miler-Kornickiej (Szko³a
Podstawowa nr 4), Pani El¿biecie Fa³at
(Gimnazjum nr 1), Panu Andrzejowi
Urbanowi (Gimnazjum nr 2) - oraz
wszystkim pracownikom tych placówek.
Dziêkujemy samorz¹dowi miasta Choj-
nowa na czele z Panem Burmistrzem
Janem Serkiesem za ¿yczliwe podejœcie
do realizacji projektu oraz wszystkim,
którzy w jakiejkolwiek formie w³¹czyli siê
w dzia³ania pn. "¯yj zgodnie z przyrod¹".

Projekt dofinansowano ze œrodków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
c³awiu - www.wfosigw.wroclaw.pl

Stanis³aw Horodecki
dyr. MOKSiR w Chojnowie

¯YJ ZGODNIE Z PRZYROD¥

4 sierpnia w ¯³obku Miejskim w Choj-
nowie odby³o siê kolejne spotkanie 
w ramach projektu „Od bajki do bajki”
Rozpoczêliœmy czytaniem - dzieci z gru-
py Tygrysków i Misiów wys³ucha³y

bajeczki „Bardzo g³odna g¹sienica”
Erica Carle, której tytu³owa bohaterka
przemierza œwiat w poszukiwaniu sma-
cznych k¹sków. Nastêpnie wspólnie

wyklejaliœmy kolorowe g¹sienice i mo-
tylka. Na koniec spotkania bawiliœmy siê
w zabawê ”Baloniku nasz malutki”.

Miejska Biblioteka Publiczna

Od bajki do bajki: 
Bajki pod S³oneczkiem - "Bardzo g³odna g¹sienica”
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Dla niektórych, jak siê okazuje, to jednak
k³opot. W mieœcie ka¿dego dnia znaleŸæ
mo¿na miejsca, gdzie wokó³ pojem-
ników na odpady porozrzucane œmieci
zak³ócaj¹ estetykê i woñ okolicy. Taki
stan rzeczy to czêsto wynik niedbalstwa
u¿ytkowników i nieumiejêtnego korzys-
tania z pojemników. Ka¿dy z nich ma
swoje przeznaczenie i na ogó³ czyteln¹
informacjê dotycz¹c¹ rodzaju odpadów,
jakie nale¿y do niego wrzucaæ. 
Szczegó³owy sposób segregacji okreœla
rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska 
z dn. 29 grudnia 2016r w sprawie szcze-
gó³owego sposobu selektywnego zbiera-
nia wybranych frakcji odpadów. G³ówna
zasada Wspólnego Systemu Segregacji
Odpadów (WSSO) jest jedna - nale¿y
oddzielaæ surowce od odpadów, które nie
nadaj¹ siê do powtórnego przetworzenia.
Jakie surowce oddzielamy? S¹ to:
tworzywa sztuczne i metale, papier,  opa-
kowania szklane i odpady biodegrado-
walne. 
Zbieranie osobno papieru, szk³a, two-
rzyw sztucznych wraz z metalem, a tak¿e
oddzielanie odpadów biodegradowal-
nych pozwala uzyskaæ najbardziej pe³no-
wartoœciowe surowce do ponownego
przetworzenia.

Przy segregacji bezwzglêdnie trzeba
pamiêtaæ o odpadach niebezpiecznych,
do których zaliczaj¹ siê zu¿yte baterie 
i akumulatory, przeterminowane le-
karstwa, zu¿yte œwietlówki, odpady po
¿r¹cych chemikaliach (np. œrodkach
ochrony roœlin), a tak¿e zu¿yty sprzêt
RTV i AGD (tzw. elektroodpady).
Tych odpadów nie wolno wyrzucaæ do
œmieci zmieszanych. Mo¿na je oddaæ 
w specjalnie wyznaczonych punktach 
w sklepach i aptekach, a tak¿e w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych).

O segregacji pisaliœmy wielokrotnie, ale
dla utrwalenia ponownie podamy kilka
cennych wskazówek.

W dniach 31 lipca - 4 sierpnia 
w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chojnowie odby³y siê
warsztaty muzyczne dla dzieci “Œpiewy,
krzyki i inne wybryki”. Warsztaty
poproowadzi³a Karolina Rosocka, ani-
matorka kultury oraz pasjonatka polskiej
kultury i muzyki tradycyjnej, która od
kilku lat regularnie uczy siê archaicznych
pieœni od œpiewaków tradycyjnych oraz
etnomuzykologów polskich. 

Na warsztaty przyby³o oko³o 25, pe³nych
energii, uczestników w wieku od 7 do 13
lat. Pomimo niemi³osiernych upa³ów 
i wakacji dzieciaki stawia³y siê dzieñ 

w dzieñ punktualnie w budynku Domu
Kultury chêtne i gotowe do dzia³ania. 
W trakcie piêciu dni warsztatów uczest-
nicy uczyli siê 4 pieœni tradycyjnych

dotycz¹cych obrzêdu weselnego (w tym
roku podczas Narodowego Dnia Czy-
tania czytamy "Wesele" S. Wyspiañ-
skiego). I choæ melodie nie by³y trudne,
to jednak sama technika œpiewu natural-
nego wymaga nieco wprawy i æwiczeñ,
dlatego uczestnicy najpierw uczyli siê
prawid³owego oddechu, relaksowania
cia³a oraz pracy z g³osem. Nastepnie zaj-
mowaliœmy siê rytmem i wirowaniem,
by na koñcu przys¹tpiæ do gry na instru-

mentach perkusyjnych (kij deszczowy,
misa tybetañska, bêben obreczowy,
burza, dzwonki, ¿abki…).  W ten sposób
tworzyliœmy t³o muzyczne i nastrój do
opwiedzianych w pieœniach historii. 
Pomiêdzy nauk¹ œpiewania by³ czas na
zabawê, zapoznanie i integracjê. 
Na zakoñczenie warsztatów, w holu bu-
dynku MOKSiR, odby³ siê "minipokaz".

Uczestnicy zaprezentwali pieœni, których
wczeœniej siê uczyli. Akustyka w holu
okaza³a siê bardzo dobra, dziêki czemu
stare pieœni, w wykonaniu dzieci, piêknie
wybrzmia³y.

kr
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1. Butelki plastikowe nale¿y zgniataæ 
i wrzucaæ do pojemników w kolorze
¿ó³tym. Do pojemników tych wrzucamy
równie¿ :
-opakowania po chemii , kosmetykach,
kartony po mleku i sokach owocowych,
styropian, puszki po napojach i ¿ywnoœci.
2. Do pojemnika niebieskiego wrzu-
camy:
-opakowania z papieru i tektury, gazety,
czasopisma, katalogi, foldery, ksi¹¿ki,
zeszyty torebki papierowe, papier biu-
rowy, papier pakowy 
3. Do pojemnika zielonego wrzucamy:
- butelki po napojach alkoholowych,
s³oiki po napojach i ¿ywnoœci, szklane
opakowania po kosmetykach np. per-
fumach.
4. Odpady budowlane przekazujemy do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który mieœci siê na ul.
Kraszewskiego i pracuje od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-17, 
a w soboty od 10-15.
5. Odpady wielkogabarytowe (sprzêt
RTV, AGD, meble) wystawiamy dzieñ
przed planowan¹ zbiórk¹.
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PORA NA KLUB SENIORA

Wizyta we Wrzosowej Chacie w Borówkach
W sobotê 29 lipca Klubu Seniora 
w Chojnowie zorganizowa³ wycieczkê
do Borówek w gminie Gromadka, gdzie
znajduje siê ekomuzeum "Wrzosowa
Chata". Jest to wyj¹tkowe miejsce oto-
czone lasem i wrzosowiskami, pe³ne zió³
i pozytywnej energii. Na miejscu uczest-
ników wycieczki przywita³a inspiruj¹ca
seniorka i w³aœcicielka Wrzosowej Chaty
pani Bogusia Naruszeiwcz, która opo-
wiedzia³a o historii tego miejsca, jego
ofercie oraz swojej pracy i pasji do zió³.
Nastêpnie odby³y siê warsztaty, na któ-
rych mo¿na by³o nauczyæ siê wytwarza-
nia praktycznych rzeczy codziennego
u¿ytku, takich jak woreczki zapachowe,
olejki do k¹pieli oraz oleje do sa³atek na
bazie zió³. Podczas wizyty odby³ siê
tak¿e spacer po wsi, na którym seniorzy
mogli poznaæ walory i najciekawsze
zak¹tki Borówek. Najodwa¿niejsi bosy-
mi stopami przeszli "œcie¿k¹ zmys³ów" -
rynnê z sosnowych ¿erdzi, któr¹ wy³o-
¿ono szyszkami, igliwiem, kor¹ oraz
leœnymi owocami. Spacer po œcie¿ce by³
okazj¹ na przypomnienie sobie o sile
naszych zmys³ów, które pozwalaj¹ na
bezpoœredni kontakt z przyrod¹. 

Po czêœci szkoleniowo-warsztatowej by³
tak¿e czas na odpoczynek i posi³ek przy
ognisku. Goœcinnoœæ gospodarzy oraz
przygotowany program spotkania po-
zwoli³y mi³o i aktywnie spêdziæ czas
chojnowskim seniorom. 
Przekazana przez Bogusiê wiedza i do-
œwiadczenie na temat uprawy i wyko-
rzystania zió³, jej energia i pomys³y na
pewno zaktywizuj¹ wiele osób do roz-
woju swoich zainteresowañ i aktywnego
wykorzystania czasu wolnego.

W najbli¿szym czasie rozpoczn¹ siê ko-
lejne wydarzenia, które pozwol¹ uczest-
nikom Klubu lepiej siê poznaæ oraz po-
szerzyæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci. Bê-
d¹ to m.in. warsztaty rêkodzielnicze,
spotkania szkoleniowe oraz wycieczka
na wrzosowiska w okolice Przemkowa,
gdzie wspólnie z przewodnikiem poz-
namy wyj¹tkowe zak¹tki Wrzosowej
Krainy.

G³ównym celem Klubu Seniora jest
aktywizacja, integracja i edukacja œro-
dowiska osób w wieku 60+ w Choj-
nowie. Dlatego te¿ przygotowano dla
nich ciekaw¹ ofertê warsztatów, wy-
cieczek i spotkañ. 
Klub Seniora jest miejscem otwartym dla
wszystkich, którzy chc¹ aktywnie dzia³aæ
i kreatywnie spêdziæ czas. 

Osoby, które chcia³yby wzi¹æ udzia³ 
w spotkaniach i zajêciach 

organizowanych przez Klub Seniora
zapraszamy do zg³aszania 

i zapisywania siê. 
Nale¿y zrobiæ to osobiœcie w ka¿d¹

œrodê lub czwartek, 
w Domu Schrama 

od godziny 10.00 do 13.00. 
W tym w³aœnie czasie cz³onkowie

Klubu obecni s¹ na miejscu 
i przyjmuj¹ zg³oszenia.

******************************
Projekt "Pora na Klub Seniora" dofinan-
sowano ze œrodków Programu "Dzia³aj
Lokalnie X" Polsko-Amerykañskiej Fun-
dacji Wolnoœci realizowanego przez Aka-
demiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Oœrodka Dzia³aj Lokalnie - Fundacjê
"Wrzosowa Kraina".

£ukasz ¯uber
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28 lipca - na ten dzieñ Miejska Biblio-
teka Publiczna zaplanowa³a wernisa¿
prac Juliana Pamu³y pt. £¹cz¹ czy...
napewno? Wystawa dostêpna by³a ju¿ od
jakiegoœ czasu w Galerii MBP. W pi¹t-
kowe popo³udnie wystawê mo¿na by³o
obejrzeæ w gronie chojnowian ³akn¹cych
orzeŸwiaj¹cego powiewu kultury i sztuki.

Po przywitaniu licznie zgromadzonych
goœci przez Agnieszkê Tworzyd³o - przed-
stawicielkê gospodarza wystawy, przy-
szed³ czas na zapoznanie siê z treœci¹ prac

autora. Julian Pamu³a nale¿¹cy do Gildii
Artystów Chojnowa maluje obrazy od
czasu szko³y podstawowej. To kolejny
jego wernisa¿ i chyba najlepszy.

G³ównym tematem 30 wyeksponowa-
nych prac s¹ mosty oraz przejazdy kole-
jowe w naszym mieœcie i poza nim. 
W kilku przypadkach, przyda³a siê pa-
miêæ topograficzna - w miejscach wy-
dawa³oby siê doskonale znanych, odwie-
dzanych np. w czasie zakupów lub pod-
czas spacerów. Wœród tych klimaty-

cznych obrazów znajdziemy tak¿e wize-
runek Baszty Tkaczy, Dom Kata, Dom
Schrama...
Gor¹co polecamy wystawê, a potem pro-
ponujemy zaplanowanie rodzinnej
wycieczki szlakiem lokalnych mostów.
Wystawa czynna do koñca sierpnia.

pm

Mosty wwed³ug JJuliana PPamu³yMosty wwed³ug JJuliana PPamu³y

07.09. - Dni Romansu Polsko-
Rosyjskiego

 MOKSiR godz. 19.00
Kolejna edycja muzycznych spotkañ 
z kultur¹ Kresów. Us³yszymy i zoba-
czymy artystów z Polski i zza wschod-
niej granicy. Wstêp wolny.

08. 09. - Narodowe Czytanie
Rynek godz. 16.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie oraz Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie zapra-

szaj¹ do uczestnictwa w kolejnej edycji
Narodowego Czytania. Patronat Hono-
rowy nad t¹ ogólnopolsk¹ akcj¹ pu-
blicznego czytania najwiêkszych pols-
kich dzie³ literackich objê³a Para Prezy-
dencka Andrzej Duda i Agata Korn-
hauser-Duda. Tegoroczn¹ lektur¹ jest
dramat "Wesele" Stanis³awa Wyspiañ-
skiego. Chojnowskie Narodowe Czytanie
odbêdzie siê 8 wrzeœnia w Rynku o godz.
16.00. Fragmenty "Wesela" czytane bêd¹
przez mieszkañców, przy specjalnie
przygotowanej scenografii (m.in. stó³
weselny, plecenie wianka weselnego).
Prezentacjom czytelniczym towarzyszyæ
bêd¹ obrzêdowe pieœni weselne w wyko-
naniu m³odzie¿y oraz muzyka ludowa.
Spotkanie zakoñczy siê wspólnym tañ-
cem weselnym uczestników. 
W ramach Narodowego Czytania odbê-
dzie siê tak¿e: czytanie "Wesela" w szko-
³ach, warsztaty œpiewacze obrzêdowych
pieœni weselnych dla m³odzie¿y oraz
akcja informacyjna o charakterze happe-
ningowym zapraszaj¹ca na Narodowe
Czytanie.

09.09. - Bittersweet - spektakl 
muzyczno-kabaretowy 

- kawiarnia Jubilatka godz. 18.00

Kameralny spektakl muzyczny ³¹cz¹cy
krotochwilê z grotesk¹ w stylu retro. Za-
bawne, momentami nawet krotochwilne
perypetie aktorki z bulwarowego teatru,
która pope³niwszy zbrodniê skazana jest
na niekoñcz¹c¹ siê ucieczkê staj¹c¹ siê
podró¿¹ w czasie i przestrzeni do œwiata
przedwojennych kabaretów i teatrzyków
kawiarnianych… 
Bilety w cenie 20 z³ do nabycia w Jubilatce.

Najbli¿sze wydarzenia kulturalne w mieœcie Najbli¿sze wydarzenia kulturalne w mieœcie 
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Pod tytu³em, który nam równie¿ pos³u¿y³
za nazwê artyku³u, od 17 do 21 lipca br.
trwa³y w Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie zajêcia
prowadzone przez Pracowniê Wokaln¹
Agnieszki Justyny Szumi³o. 

Grupa 14. dzieci "wêdrowa³a" wraz 
z prowadz¹c¹ przez czarown¹ krainê pio-
senki, a oprócz wprawek i æwiczeñ war-
sztatowych znalaz³a siê te¿ chwila na
stosowane w pracy wokalisty æwiczenia
ruchowe. 

Ca³oœæ zwieñczy³a "lekcja pokazowa",
na której uczestnicy zaprezentowali
rodzicom i opiekunom plon tygodniowej
pracy. Nie zabrak³o ³ez wzruszenia, 
a kwiaty, którymi obdarowano prowa-
dz¹c¹, najlepiej œwiadczy³y o iloœci
dobrych emocji, jakie wyzwoli³a "Waka-
cyjna przygoda z piosenk¹".

S.H.

Wakacyjna przygoda z piosenk¹

Pawe³ Wróbel ka¿d¹ woln¹ chwilê spê-
dza na rowerze. Na ³amach Gazety pisa-
liœmy ju¿ o jego wyprawach wzd³u¿ za-
chodniej i wschodniej polskiej granicy,
lini¹ wybrze¿a, szlaku w Beskidach i na
Dolnym Œl¹sku oraz trudnych podjaz-
dach na Œnie¿kê. W tym roku chojno-
winin zaplanowa³ podró¿ brzegiem Warty.
Na wyprawê rowerow¹ wyruszy³em 
z kole¿ank¹ Halin¹. Celem wycieczki
by³a trasa wzd³u¿ rzeki Warty od Ÿród³a
do ujœcia rzeki. Eskapada rowerowa
zaczê³a siê od miejscowoœci Zawiercie,
gdzie znajduje siê Ÿród³o Warty. Prze-
mierzaj¹c trasê z biegiem rzeki po dro-
gach, wertepach, terenach leœnych po-
znawaliœmy historiê miast, miasteczek 
i wsi, a co najwa¿niejsze rzekê Wartê, po-
dziwiaj¹c jej piêkno i walory przyro-
dnicze. Ciekaw¹ miejscowoœci¹ jest
Uniejów, gdzie znajduj¹ siê lecznicze
wody termalne, z których skorzystaliœmy
za¿ywaj¹c k¹pieli solankowej i innych
atrakcji. Godnym zwiedzenia jest zamek
w Uniejowie pochodz¹cy z XIV. w. kry-
j¹cy wiele tajemnic w swoich murach 
z dawnych czasów. Niegdyœ siedziba
Arcybiskupów GnieŸnieñskich, dzisiaj
atrakcja turystyczna. Po³o¿ony tu¿ nad
brzegiem Warty w otaczaj¹cym go parku,
przyci¹ga turystów kusz¹c tajemniczoœ-
ci¹ i magi¹. Ufundowa³ go arcybiskup
gnieŸnieñski Jaros³aw Bogoria ze Skot-
nik, równie¿ on za³o¿y³ nowe miasto
Uniejów na prawie niemieckim. Zamek
ten zosta³ wybudowany na ruinach wczeœ-
niejszego zamku zniszczonego przez
Krzy¿aków. Po³o¿ona kilka kilometrów
od Uniejowa wieœ Spycimierz jest znana
w ca³ej Polsce dziêki kwiatowym dywa-

nom tworzonym w œwiêto Bo¿ego Cia³a.
Niesamowite wra¿enie zrobi³ na nas
dwukilometrowy dywan z ró¿norodnych
kwiatów szerokoœci 2 metrów. Kompo-
zycje kwiatowe przedstawia³y bukiety,
geometryczne figury, kwiaty, symbole
religijne i patriotyczne, obrazy religijne.
Ten przepiêkny dywan uk³adany jest 
z jaœminu, maku, ³ubinu, chabrów,
akacji, piwonii, paproci, mchu, rumianku
i wielu innych roœlin. 

Zbaczaj¹c 38 km z zaplanowanej trasy
zajechaliœmy do wnêtrza ziemi - a¿ 600m
pod jej powierzchniê, do najg³êbszej
podziemnej trasy turystycznej w Polsce. 
I tak znaleŸliœmy siê w kopalni soli "K³o-
dawa", która powsta³a w 1949 r.
Wyrobiska d³ugoœci 300m, wysokoœci
35m i szerokœci 15m, w których zmieœ-
ci³oby siê kilka samolotów oraz kory-

tarze ci¹gn¹ce siê ok. 400 km. pod mia-
stem mo¿na zwiedzaæ w dni, gdy pracuj¹
górnicy. Turyœci podpatruj¹ dziêki temu
pracê przy wydobywaniu soli kamiennej
o barwie bia³ej oraz unikatowej ró¿owej
powsta³ej 200 mln lat wstecz. To
niezwykle ciekawe miejsce pod wzglêdem
geologicznym. 

Na uwagê zas³uguje te¿ ma³a miejsco-
woœæ Puszczykowo, gdzie znajduje siê
muzeum Arkadiego Fidlera, s³ynnego
pisarza, przyrodnika i podró¿nika. Cie-
kaw¹ ekspozycj¹ s¹ ogrodowe pos¹gi
dawnych kultur m. in. pos¹g moai 
z Wysp Wielkanocnych, Sfinks, Budda,
Kamienny Wojownik z cywilizacji Tol-
teków w Meksyku. Podziwiaj¹c orygi-
nalne eksponaty z Afryki, Azji, Ame-ryki
Po³udniowej i Pó³nocnej przywiezione
przez pisarza i jego synów czuje siê kli-
mat tajemniczego œwiata Indian. 
Jad¹c brzegiem rzeki zwiedziliœmy wiele
kolejnych atrakcyjnych miejsc turysty-
cznych - Czêstochowa, Mys³ów, Radom-
sko, Sieradz, Warta, P¹czniew, Siedl¹t-
ków, Uniejów, K³odawa, Che³nno, Konin,
Pyzdry, Œrem, Kórnik, Puszczykowo,
Poznañ, Rogalin, Biedrusko, Sieraków
Skwierzyna, Santok, Gorzów Wielkopol-
ski, Witnica i inne. Ostatni¹ miejscowoœ-
ci¹ by³ Kostrzyñ nad Odr¹, gdzie Warta
wpada do Odry i tu zakoñczy³a siê dwu-
tygodniowa wyprawa rowerowa.

Przejechaliœmy 966 km. Tych niemal
tysi¹c kilometrów dostarczy³o niezliczon¹
iloœæ wra¿eñ. Serdecznie polecam tego
typu wycieczki - œwiat z perspektywy ro-
werowego siode³ka, to wspania³a, nieza-
pomniana przygoda.

pw

Rowerem wzd³u¿ Warty
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Mi³oœnicy i dumni posiadacze zabytkowych pojazdów zacie-
raj¹ ju¿ rêce i szykuj¹ swoje auta, motocykle i inne pojazdy.
Ju¿ nied³ugo bo 27 sierpnia br. odbêdzie siê II Rajd i Zlot
Pojazdów Zabytkowych Ziemi Chojnowskiej. Jedno 
z najwiêkszych w naszym regionie wydarzeñ motoryza-
cyjnych. Organizatorem imprezy jest Klub Oldtimer Chojnów,
wspierany przez okoliczne w³adze samorz¹dowe, przedsiêbior-
ców oraz lokln¹ spo³ecznoœæ. Patronat medialny obejm¹ - por-
tal  chojnow.pl, Telewizja Regionalna TVP3, Muzyczne Radio
Jelenia Góra. Tegoroczna edycja przebiegnie pod has³em:
"z³oto dla zuchwa³ych".
Do zesz³orocznego rajdu stanê³o kilkadziesi¹t za³óg, natomiast
sam zlot odwiedzi³o ponad 100 pojazdów. Dlatego w tym roku,
zmotywowani sukcesem ubieg³orocznej edycji postanowiliœmy
poszerzyæ zakres dzia³añ zwi¹zanych zarówno z przygoto-
waniem, jak i przeprowadzeniem ca³ej imprezy. W tym roku
spodziewamy siê goœciæ oko³o dwustu pojazdów. Ju¿ teraz jest
zg³oszonych ponad 60 za³óg do Rajdu. Start Rajdu odbêdzie
siê rano o godz. 8 z chojnowskiego Rynku. Ka¿dy uczestnik
podczas rejestracji otrzyma tabliczkê z numerem startowym,
itinerer z opisem trasy, któr¹ nale¿y pokonaæ, a tak¿e oko-
licznoœciowe upominki. Rajd bêdzie przebiegaæ malowniczymi
zak¹tkami Pogórza Kaczawskiego i Krainy Wygas³ych
Wulkanów. Przewidzieliœmy sporo atrakcji na trasie zarówno
turystycznych, jak i zabaw konkursowych znajduj¹cych siê na
punktach kontrolnych, czy te¿ prób sprawnoœciowych, a tak¿e
z wiedzy motoryzacyjnej. Uczestnicy bêd¹ musieli zamel-
dowaæ siê w punktach kontrolnych, wykonaæ zadania, za co
zdobêd¹ punkty. Istot¹ rajdu nie jest rywalizacja prêdkoœciowa,
a raczej dok³adnoœæ przejazdu, spostrzegawczoœæ, jak i prze-
strzeganie przepisów kodeksu drogowego. A to wszystko dla
zabawy, spêdzenia czasu w dobrym towarzystwie, w rodzinnej
atmosferze. 
Oko³o godziny 15-tej spodziewamy siê powrotu pierwszych
za³óg z trasy rajdu. Przyjad¹ na chojnowski Rynek, gdzie
rozpocznie siê II Zlot Starych Pojazdów. Na p³ycie Rynku
bêdzie mo¿na podziwiaæ prawdziwe "pere³ki" minionej epoki.
Rok temu goœciliœmy unikatowe samochody, pojazdy mili-
tarne, motory i maszyny rolnicze. Aspekty historyczne dawnej
motoryzacji, w tym opisy znajduj¹cych siê na Rynku pojazdów
przybli¿y nam pan Jerzy Janicki - prezes Automobilklubu
Legnickiego. Na placu znajdzie siê te¿ "K¹cik Motomalucha",
a jego atrakcj¹ bêdzie samochód przeznaczony do pomalowa-
nia przez dzieci. Mieszkañcy Chojnowa bêd¹ mogli zag³o-
sowaæ miêdzy innymi na naj³adniejszy pojazd Zlotu. 
Podczas imprezy odbêdzie siê charytatywna licytacja przed-
miotów na pomoc dla trzylatka Kamila Wawrucha zamiesz-
ka³ego w niedalekim Biskupinie. Dochód z niej zostanie przez-
naczony na sfinansowanie aparatu s³uchowego dla ch³opca.
Aukcjê poprowadzi Szczepan Knapp z Muzycznego Radia. 
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o pojeŸdzie klubowym mar-
ki ¯uk, zwanym ¯ukiett¹. ¯ukietta ma ju¿ za sob¹ udzia³ 
w charytatywnych i prospo³ecznych inicjatywach. By³a to
pomoc dla podopiecznych Domu Dziecka, akcja krwiodawstwa
i inne. Tym razem ¯ukietta bêdzie uczestniczyæ w kolejnej
du¿ej akcji pomocowej przy wspó³udziale Wolontariatu
KGHM, w³aœnie dla Kamila, ch³opca który urodzi³ siê jako
wczeœniak wa¿¹c 820 gramów. Dziêki wspania³ej postawie
zespo³u lekarskiego z Legnicy oraz pomocy WOŒP - Kamil

prze¿y³. Mimo wielu trapi¹cych schorzeñ, ch³opiec widzi,
niestety od urodzenia jest g³uchy. Jest szansa na odzyskanie
tego zmys³u przy u¿yciu implantów œlimakowych, których
koszt jednostkowy to przesz³o 100 tysiêcy z³otych! NFZ zre-
funduje jedn¹ sztukê implantu, ale tylko wtedy gdy Rodzice,
Przyjaciele i My Darczyñcy zbierzemy na drugi! Sytuacja jest
o tyle pilna, ¿e Kamila mózg z biegiem czasu utraci mo¿liwoœæ
odbierania bodŸców z implantów! Ka¿dy miesi¹c siê liczy! 
W listopadzie przejdzie komisjê kwalifikacyjn¹ NFZ, na której
zapadnie decyzja o refundacji. Do tego czasu potrzebujemy
zebraæ odpowiedni¹ kwotê, aby niezbêdna operacja siê odby³a!
Goœciem specjalnym imprezy bêdzie Mistrz Polski i Œwiata
Strongman Marcin Kukaj Sendwicki, który wraz z Kamilem
dokona honorowego startu ekspedycji charytatywnej ¯ukietty
do Kraju Basków.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa posiadaczy starych
pojazdów, a tak¿e zwiedzaj¹cych wraz z rodzinami do
odwiedzenia naszego wydarzenia.

Old Timer Chojnów

II RRajd ZZlot PPojazdów ZZabytkowych ZZiemi CChojnowskiej II RRajd ZZlot PPojazdów ZZabytkowych ZZiemi CChojnowskiej 
- zzapraszamy!- zzapraszamy!



Dzia³ dla doros³ych

Marek Kamiñski - "IdŸ w³asn¹ drog¹"
Wydawnictwo WAM, 2017

Przes³anie podró¿nika, który sta³ siê piel-
grzymem. "To jeden z paradoksów
¿ycia: czasem trzeba przejœæ dalek¹
drogê, ¿eby dojœæ do samego siebie".
Spotkania z Markiem Kamiñskim przy-
ci¹gaj¹ t³umy. Wiele osób przyznaje, ¿e
kontakt z nim odmieni³ ich ¿ycie. Jaka
jest tajemnica jego ¿yciowej filozofii?
Co go inspiruje? Sk¹d czerpie si³y? W bar-
dzo osobistej rozmowie z Joann¹ Podsa-
deck¹ s³ynny podró¿nik po raz pierwszy
opowiada o swojej najwa¿niejszej po-
dró¿y. Ta wêdrówka wiod³a przez wiele
nieznanych l¹dów, ale nie widaæ jej na

fotografiach. Jest to droga, która prowa-
dzi poza sukcesy i osi¹gniêcia, do pozna-
nia tego, co w ¿yciu najwa¿niejsze. W tej
intymnej ksi¹¿ce Marek Kamiñski dzieli
siê swoimi wewnêtrznymi zmaganiami 
i odkryciami.
Po wielu latach poszukiwañ zdobywca
biegunów dociera do najwa¿niejszego ze
swoich ¿yciowych celów. Równie¿ ty
zaufaj intuicji i przekonaj siê, ¿e nie ma
rzeczy niemo¿liwych.

Dzia³ dla dzieci

Jan D¹browski - "Takie tam"
Insignis Media, 2016

Nazywam siê Jan D¹browski. Dziœ mam
20 lat. Jeszcze dziesiêæ lat temu nie po-
myœla³bym nawet, ¿e kiedyœ mój kana³
na YouTubie zasubskrubuje milion wi-
dzów, a m³odzi ludzie bêd¹ wieszaæ
plakaty na œcianach w³aœnie ze mn¹. Co
to siê porobi³o!…
Wiem jedno - nigdy nie mów nigdy.
Pisz¹c tê ksi¹¿kê, mia³em podobny cel
jak przy tworzeniu filmów na YouTubie
- chcia³em Wam podarowaæ chwile ni-
czym nieskrêpowanej radoœci bez cienia
negatywnych emocji oraz wywo³aæ na
Waszych twarzach bezcenny uœmiech. 
I zaraziæ wiar¹, ¿e œwiat jest pe³en nie-
ograniczonych mo¿liwoœci, wiêc ka¿dy
mo¿e spe³niaæ swoje marzenia.
Wystarczy tylko po nie siêgn¹æ!
Podpowiadam Wam, jak tworzyæ filmiki

i pracowaæ nad swoim kana³em; w co siê
ubraæ, ¿eby fajnie wygl¹daæ i dobrze siê
czuæ; jak pokonaæ nieœmia³oœæ i nabraæ
pewnoœci siebie, a nawet udzielam kilku
porad sercowych. Stylizacje, przepisy,
wspomnienia, zdjêcia z albumów rodzin-
nych i spotkañ z fanami, opowiadania
nawi¹zuj¹ce do moich ulubionych po-
wieœci, a nawet mój w³asny komiks -
postara³em siê umieœciæ w tej ksi¹¿ce
wszystko, co mog³oby siê Wam spo-
dobaæ!
Znajdziecie tu tak¿e interaktywne strony
wspó³dzia³aj¹ce z darmow¹ aplikacj¹,
dziêki której uzyskasz dostêp do niepub-
likowanych materia³ów, zabaw i wyz-
wañ, których siê podj¹³em, by moja ksi¹-
¿ka by³a dla Was jak najatrakcyjniejsza!
Zapraszam do mojego œwiata!

Cezary Harasimowicz - "Uœmiech"
Wydawnictwo Zielona Sowa, 2017

Tekla jest naburmuszona i smutna. Po
œmierci mamy, uœmiech ca³kiem znikn¹³
z jej twarzy. Dziewczynka mierzy siê z za-
lewaj¹cym j¹ smutkiem, gdy w jej ¿ycie
wkracza tajemnicza Pani z Bilboardu. Od
tej chwili rozpoczyna siê pe³na zwrotów
akcji, nieco szalona i niezwyk³a przygo-
da Tekli.
"Uœmiech" to opowieœæ o przezwyciê-
¿aniu trudów i smutków, o poszukiwaniu
szczêœcia. To tak¿e historia, która uczy,
¿e ka¿dy dzieñ jest szans¹ na odna-lezie-
nie uœmiechu, tego prawdziwego.
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Miejska Biblioteka Puibliczna poleca

Muzeum Regionalne zaprasza 
na autorsk¹ wystawê Alicji Niejskiej.

Alicja Niejska wiedziona artystyczn¹
pasj¹ i architektonicznym zmys³em,
poprzez swoje plastyczne przedstawienia
najwa¿niejszych zabytków architekto-
nicznych Chojnowa i okolic jest prze-
wodnikiem po jego urokliwych miej-

scach. Ka¿da z wizji artystki, staje siê
osobn¹ opowieœci¹ o œwiadectwach
œwietnoœci Chojnowa – dzisiaj najwiêk-
szego pod wzglêdem mieszkañców, mias-
ta powiatu legnickiego. Spod plamy 
i kreski w dzie³ach Niejskiej, wy³ania siê
mapa historycznych tropów we wspó³-
czesnym pejza¿u, tego jednego z naj-

ciekawszych miast Dolnego Œl¹ska, ulo-
kowanego nad brzegami Skory.

(Z biogramu A. Niejskiej prof. Jana
Wiktora Sienkiewicza)

Alicja Niejska - urodzona w Bystrzycy
K³odzkiej, absolwentka Wydzia³u
Architektury Politechniki Wroc³awskiej
w katedrze prof. E. Ma³achowicza.

Wystawa czynna do koñca wrzeœnia.

Alicja Niejska "AKWARELE PASTELE RYSUNKI"
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KAPITAN MAJTAS: 
PIERWSZY WIELKI FILM

25, 26.08.2017 
godz. 16:00, 18:00

Dwóch obdarzonych wyj¹tkowo

niezwyk³¹ wyobraŸni¹ przyjació³

szkolnych, którzy s³yn¹ z niesa-

mowitych wyczynów, hipnotyzu-

je znienawidzonego dyrektora,

ka¿¹c mu wierzyæ, ¿e jest niepo-

konanym i pe³nym entuzjazmu,

choæ niezbyt rozgarniêtym super-

bohaterem, znanym jako "Kapi-

tan Majtas".

Z wielkimi nadziejami 19 sierpnia (sobo-
ta) chojnowscy kibice zape³nili szczelnie
trybuny Stadionu Miejskiego.
W drugiej kolejce spotkañ o mistrzostwo
A klasy, a pierwszym meczu w roli gos-
podarza, Chojnowianka podejmowa³a
P³omieñ Michów. O falstarcie z pier-
wszej kolejki (0:5 z Przysz³oœæ Prusice)
nale¿a³o jak najszybciej zapomnieæ. 
Ju¿ w pierwszych minutach spotkania
obie dru¿yny niczym wet za wet, zmar-
nowa³y dogodne okazje. To by³ sygna³
dla kibiców, ¿e ³atwo nie bêdzie. 
W 27 minucie, przy rzucie wolnym,
przepiêknym strza³em z ok. 30m popisa³
siê Robert Krasoñ - w samo okienko
bramki: 1-0. Po objêciu prowadzenia,
wydawa³o siê, ¿e dru¿yna trenera Mar-

cina Rabandy, pójdzie za ciosem. Goœcie
sprawiali wra¿enie jakby opadli z si³.
By³ to jednak chwilowy kryzys. Po jed-
nym sk³adnym kontrataku, s¹siedzi zza
miedzy doprowadzili do remisu - 1-1.
Zapanowa³a lekka konsternacja. Odnieœæ
mo¿na by³o wra¿enie, ¿e zawodnicy 
z Michowa lepiej wytrzymali kondycyj-
nie ca³y mecz. Obie dru¿yny mia³y kilka
okazji, by przechyliæ szalê zwyciêstwa
na w³asn¹ korzyœæ. Tak siê jednak nie
sta³o. 

Cieszy ten jeden punkt. Zaleg³oœci punk-
towe ju¿ naros³y. Trzeba je jak najszyb-
ciej odrobiæ. Czego serdecznie ¿yczymy
dru¿ynie trenera Marcina Rabandy.

pm
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OG£OSZENIA
Sprzedam mieszkanie o pow. 40,80m2

2 pokojowe, I piêtro w Chojnowie.
Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 696-349-187 (07518)

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
z mo¿liwoœci¹ adaptacji na 3. Mie-
szkanie w kamienicy, pow. 56 m2 do
remontu przy ulicy Rejtana. 
Cena 95 000 z³ do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 605-339-688 (07796)

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê 
w Rokitkach na I piêtrze po kapitalnym
remoncie, umeblowana. 
Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (07082)

Zamieniê na wiêksze mieszkanie 2. po-
kojowe kuchnia, ³azienka, CO, pier-
wsze piêtro + 2 piwnice i komórka.
Wiadomoœæ: tel. 577-791-101. (07294)

Zamieniê kawalerkê o pow. 37 m2, 
(IV piêtro) na mieszkanie 2.pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 602-385-305. (07453)

Posiadam mieszkanie do wynajêcia sa-
modzielne w nowym domku jednoro-
dzinnym, 72,00m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc, przedpokój, ganek, piwni-
ca. Obrze¿e Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 603-391-995. (06900)

Wynajmê mieszkanie przy ul. Kiliñ-
skiego w Chojnowie, pow. 64m2, 3
pokoje, ³azienka, ubikacja, kuchnia,
balkon, IV piêtro. Koszt najmu to 700 z³
odstêpne + czynsz 462 z³ + media.
Kaucja zwrotna 1000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 697-950-197. (07559)

Posiadam mieszkanie do wynajêcia 
57 m2, 3 pokoje, ³azienka + wc, kuch-
nia. Mieszkanie po³o¿one na osiedlu
przy ul. Kiliñskiego. Dogodna lokaliza-
cja. 
Wiadomoœæ: tel. 888-209-718. (07731)

Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê bu-do-
wlan¹ w Rokitkach o pow. 72a - 29 z³
metr. Uzbrojona, piêkny drzewostan.
Blisko przystanek autobusowy i k¹pie-
lisko. Wiadomoœæ: tel. 667-699-906.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (07769)

"Firma Corrugated Board" z Polkowic
zatrudni: pracowników produkcji, pa-
kowaczy, magazynierów. Praca dla ko-
biet i mê¿czyzn. Atrakcyjne wynagro-
dzenie - mo¿liwy dojazd z innymi pra-
cownikami z Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. 664-999 437,
praca@alken.pl
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Wyprzeda¿, likwidacja sklepu
armatura sanitarna, 

hydrauliczna i grzejniki 

PHU Galux
ul. Legnicka 35 róg Koœciuszki

(wejœcie od Koœciuszki). 
Kontakt pod numerem telefonu: 

691-338-222

19 sierpnia amatorski Klub Psich Za-
przêgów "SFORA CHOJNÓW" za-
prezentowa³ siê w Western City 
w Œciêgnach ko³o Karpacza podczas
najwiêkszej w Polce edukacyjnej
imprezy jeŸdzieckiej "Myœl¹c o ko-
niu". Nie dotyczy³a ona jednak tylko
koni, ale tak¿e psów. Wyk³ady pro-

wadzi³ m.in. trener Rafa³ Adamczak.
Wybraliœmy siê tam na zaproszenie
maszera z Podlasia - Wojtka Sygu³y.
Jest on zwyciêzc¹ d³ugodystanso-
wych wyœcigów psich zaprzêgów LA
GRANDE ODYSSEE dooko³a Mont
Blanc i WO£GA QUEST. Stano-wil-
iœmy praktyczne dope³nienie wy-
k³adu Wojtka. To, ¿e wybra³ w³aœnie

Klub z Chojnowa, jest dla nas wiel-
kim wyró¿nieniem i zaszczytem. 
Po wyk³adzie Wojtka zaprezentowa-
liœmy widowni, jak wygl¹daj¹ dyscy-

pliny zaprzêgowe w praktyce. Potem
dzieci mog³y pobawiæ siê z psami i do-
wiedzieæ siê wiêcej zadaj¹c pytania.
Na koniec obdarowaliœmy je plaki-
etkami z naszym logo. 

Sfora Chojnów

Sfora w Western City

TTTTuuuu  jjjjeeeesssstttt
mmmmiiiieeeejjjjsssscccceeee  

nnnnaaaa
TTTTwwwwoooojjjj¹¹¹¹

rrrreeeekkkkllllaaaammmmêêêê
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Zapraszamy mieszkañców do zerejestro-

wania siê na bezp³atnym serwisie infor-

macyjnym SMS. Dziêki rejestracji

bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ najwa-

¿niejsze lokalne informacje w postaci wiado-

moœci SMS. 

W sytuacjach zagro¿enia najwa¿niejsze

jest skuteczne i szybkie przekazanie

ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system

SISMS. 

Informacje o zbli¿ajacych siê zagro¿eniach

pozwol¹ Pañstwu unikn¹æ strat material-

nych. Równie przydatne bêd¹ lokalne

informacje o utrudnieniach, imprezach

i wszelkich istotnych wydarzeniach na te-

renie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, 

aby otrzymaæ bezp³atne 
informacje SMS?

W³¹cz w swoim telefonie komórkowym
tryb wysy³ania wiadomoœci SMS.
Jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01). Wpisuj¹c kod reje-
struj¹cy, zwróæ uwagê na kropkê i brak
odstêpów. Wyœlij SMS na numer 661-
000-112 (op³ata za wys³anie wiadomoœ-
ci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim
planem taryfowym). Otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem rejestracji w serwisie.
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Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e okres wa¿noœci op³aty za miejsce pochówku
wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która

skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie

op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do

sprawdzenia wa¿noœci op³at za miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

Esemesowe powiadamianie

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
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



Œwiêto WŒwiêto Wojska Polskiego ojska Polskiego 
oraz Imieninowe spotkanie oraz Imieninowe spotkanie 

Marii, Maryœ, Marysieniek...Marii, Maryœ, Marysieniek...

Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Maja Miler - 10 lat
Uczennica SP 3, lubi œpiewaæ,
tañczyæ, uczêszcza na zajêcia
akrobatyczne. Lubi jazdê na ro-
werze i gra w pi³kê no¿n¹. 
W wolnych chwilach s³ucha pio-
senek Sylwi Grzeszczak.

Burmistrz Miasta Chojnowa
zaprasza do korzystania 

z bezp³atnego mobilnego systemu
powiadamiania i ostrzegania. 

Informujemy o: 
zagro¿eniach,

niebezpieczeñstwach, aktualnych
sprawach dotycz¹cych

mieszkañców, utrudnieniach 
i awariach, 

imprezach kulturalnych
i sportowych, 

innych wa¿nych wydarzeniach 
z terenu naszego miasta. 

Informacja i bezpieczeñstwo
- bezp³atne powiadomienia

prosto z Urzêdu Miejskiego.


