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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
15.06.2018 r. do 06.07.2018 r.:
- wykazu lokalu niespe³niaj¹cego wy-
mogów samodzielnego lokalu miesz-
kalnego przeznaczonego do sprzeda¿y
w trybie przetargu ograniczonego znaj-
duj¹cego siê w budynku po³o¿onym
przy ul. Miko³aja Reja 12 w Chojnowie
- Zarz¹dzenie Nr 66/2018 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2018 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do 27.07.2018 r.

SSttyyppeennddiiaa BBuurrmmiissttrrzzaa 
W chojnowskich szko³ach mo¿na pobie-
raæ wnioski o przyznanie nagród - stypen-
diów Burmistrza Miasta Chojnowa 
w kategorii naukowej (za wysok¹ œredni¹
ocen na œwiadectwie szkolnym), artysty-
cznej i naukowej (za osi¹gniêcie wyso-
kich miejsc w konkursach artystycznych
i naukowych) oraz sportowej (za wyso-
kie miejsca w konkursach i zawodach
sportowych). 
Uprawnieni s¹ uczniowie zamieszkali na
terenie Chojnowa. 
Wnioski mog¹ sk³adaæ rodzice za poœre-
dnictwem dyrektora szko³y, dyrektor
szko³y lub pe³noletni uczeñ za poœred-
nictwem dyrektora szko³y. Termin przyj-
mowania wniosków - 10 lipiec.

GGooœœcciiee zz FFrraannccjjii
Z sympatyczn¹, prywatn¹ wizyt¹ zawi-
ta³a do Chojnowa szeœcioosobowa rodzina
powi¹zana z Commentry - naszym mia-
stem partnerskim we Francji.
Inicjatork¹ tych odwiedzin by³a Stefania
Fayolle - Polka, orêdowniczka partner-
stwa, od pocz¹tku zaanga¿owana w jego
rozwój.
- Moja rodzina bardzo chcia³a zobaczyæ
Polskê - wyjaœnia p. Stefania. - Uda³o
nam siê w jednym terminie zaplanowaæ
wspólny wyjazd. Jesteœmy w podró¿y od
14 dni. Zwiedziliœmy kilka miast na pol-
skim wybrze¿u, na koniec zajechaliœmy

odwiedziæ przyjació³ w Chojnowie. Moja
córka i wnuczki ciesz¹ siê, ¿e mia³y
mo¿liwoœæ poznaæ kraj swoich przodków.
Jesteœmy zachwyceni Polsk¹ i panuj¹c¹
tu goœcinnoœci¹.

Goœcie zwiedzili Chojnów, spotkali siê
te¿ z burmistrzem.
Serdecznie zapraszamy ponownie.

WWaakkaaccyyjjnnee 
zzmmiiaannyy ggooddzziinn pprraaccyy

Informujemy, ¿e Miejska Biblioteka
Publiczna w okresie wakacji udostêpnia
swoje zbiory w Dziale dla Dzieci i M³o-
dzie¿y w poniedzia³ek, wtorek, czwartek
i pi¹tek od 9:00 do 16:00. 
Dzia³ dla Doros³ych bêdzie w te same dni
dostêpny do godziny 17:00. 
W œrodê i sobotê biblioteka nieczynna. 

Basen Miejski od 23.06. do 26.08
bêdzie czynny codziennie od godziny
12:00 do 21:30. 

W plebiscycie "Gazety Wroc³awskiej"
na Najlepsz¹ Grupê Przedszkoln¹
Roku laureatami zosta³y Krasnale 
z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Choj-
nowie, którymi opiekuje siê p. Renata
Frymus. 

15 czerwca dzieci odwiedzi³ dziennikarz
Mateusz Ró¿añski i wrêczy³ zwyciêzcom
zestaw zabawek i gier edukacyjnych.
Ka¿de dziecko otrzyma³o kubek ze zdjê-
ciem grupy, woreczek z kredkami oraz
wejœciówki do parku wodnego we
Wroc³awiu i na warsztaty taneczne! 
Wielkie gratulacje dla chojnowskich
Krasnali! 

KKrraassnnaallee nnaajj……

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co -
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta
- zachêcamy do korzystania z dostêp-
nych œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie
Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”
Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu
Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku
Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 
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"Polska jest z Was dumna. Piêknie ucz-
ciliœcie jubileusz 100.lecia odzyskania
niepodleg³oœci".
Tak burmistrz Chojnowa Jan Serkies
podsumowa³ tegoroczny korowód, który
przeszed³ 9 czerwca centrum miasta 
inauguruj¹c Dni Chojnowa 2018.
Rzeczywiœcie by³ imponuj¹cy i dosko-
nale oddawa³ patriotycznego ducha. Pro-
wadzi³y go atrakcyjne ma¿oretki. Tu¿ za
nimi szed³, witaj¹c mieszkañców na
obchodach œwiêta miasta, burmistrz.

Najm³odsi mieszkañcy - z miejskiego
¿³obka - wspólnie z rodzicami i pra-
cownikami otworzyli bia³o-czerwony
pochód. Za nimi sz³y dzieci z Przed-
szkola nr 1 i nr 3, które tak¿e wyst¹pi³y
w ojczystych barwach, w kostiumach
postaci z bajek, strojach ludowych i woj-
skowych.

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3
przypomnieli czasy insurekcji koœciu-
szkowskiej i kosynierów. Szko³a Podsta-
wowa nr 4 zaprezentowa³a bohaterów II
wojny œwiatowej. 
M³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 podkreœli³a
nasze narodowe barwy, a Gimnazjum nr 2
wyst¹pi³o jako husaria. 
Do korowodu do³¹czy³ tak¿e Zwi¹zek
Strzelecki w polskich mundurach, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, a niepodleg³o-
œciowy orszak zamknêli, jak co roku,
motocykliœci.
Efektowny korowód robi³ wra¿enie -
chojnowianie oklaskiwali go z entuzja-
zmem.
- Serdecznie wszystkim dziêkujê za
ogromne zaanga¿owanie i pracê w³o-
¿on¹ w przygotowanie tak wspania³ego,
kolorowego pochodu - mówi³ ze sceny
w³odarz miasta. - Dziêkujê dyrekcjom

placówek oœwiatowych, pracownikom,
rodzicom oraz dzieciom i m³odzie¿y.
Dziêkujê wszystkim uczestnikom tegoro-
cznego korowodu. 

Patriotyczny marsz otworzy³ Dni Choj-
nowa 2018. Potem, na wielkiej scenie,
zaprezentowa³y siê lokalne talenty.
W ramach tradycyjnego ju¿ programu
"Chojnowianie-Chojnowianom" wy-
st¹pi³y nasze niezwykle dynamiczne 
i utytu³owane zespo³y taneczne, zdolni
wokaliœci, grupy gimnastyczno-akro-
batyczne. Koncert autorskich utworów
da³ Jurand Kowalski ze swoim zespo³em
oraz £ukasz Kindel.
Przez kilka godzin mieszkañcy mieli
okazjê ogl¹daæ, wys³uchaæ i oklaskiwaæ
naprawdê uzdolnionych chojnowskich
artystów. 

W program wpisa³y siê tak¿e dekoracje
laureatów trzech powa¿nych rywalizacji.
Tego dnia, na scenie uhonorowano zwy-
ciêzców Zawodów Wêdkarskich (czytaj
str. 14), Chojnowskiego Dyktanda 
(o szczegó³ach pisaliœmy w poprzednim
wydaniu G.Ch.) oraz dru¿ynê klasy spor-
towej SP4 - zwyciêzcê II Miêdzynaro-
dowego Turnieju Pi³ki No¿nej Ch³opców.
Gratulacje dla wszystkich wykonawców,
zawodników, laureatów i ich opiekunów.

Mo¿na przyj¹æ, ¿e nasze miejskie gwia-
zdeczki mia³y tego dnia swój support.
Tu¿ po zakoñczeniu ich prezentacji na
scenê weszli ONI - oœmiu cz³onków ze-
spo³u Zakopower. £¹cz¹ tradycyjn¹ gó-
ralsk¹ melodiê z nowoczesn¹ muzyk¹.
S¹ przyk³adem jednej z najbardziej b³ysko-
tliwych karier ostatnich lat w polskiej
muzyce. Wszystkie ich albumy zdoby³y
status Z³otej P³yty, a "Boso" - potrójnej
Platynowej P³yty. Ponad godzinny kon-
cert zawodowych muzyków z oryginal-
nym wokalem Sebastiana Karpiela-
Bu³ecki, z efektami œwietlnymi, dla setek
osób pod scen¹ z pewnoœci¹ by³ wyj¹-
tkowym, niezapomnianym show. 

Od 16. ju¿ lat Dniom Chojnowa towa-
rzyszy Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego. Nawi¹zuj¹cy do naszych
miejskich tradycji festiwal prezentuje
dorobek lokalnych rzemieœlników, artys-
tów i pasjonatów. W tym roku na stra-
ganach znaleŸæ mo¿na by³o m.in.
miody, wyroby z wosku, pierniki, za-
bawki, bi¿uteriê, ozdoby, obrazy, szka-
tu³ki, kartki okolicznoœciowe, kalendarze,
prace z we³ny, sizalu, drewna, wikliny,
przetwory z Wrzosowej Krainy…

DDnnii CChhoojjnnoowwaa 22001188
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Mnóstwo kolorowych, niebanalnych 
i niepowtarzalnych przedmiotów, bêd¹-
cych dzie³em sprawnych i utalentowa-
nych r¹k rzemieœlników-artystów.

Drugi dzieñ miejskiego œwiêta rozpo-
czê³a "Bambiniada". Przegl¹d Piosenki
Przedszkolnej doczeka³ siê 22. edycji. To
jedno z tych wydarzeñ, które wzrusza 
i bawi do ³ez. Najm³odsi w mieœcie wy-
konawcy tañcem i œpiewem ujmuj¹
ka¿dego. Najbli¿si - rodzice, dziadko-
wie, rodzeñstwo - z ogromnym przejê-
ciem i chyba z wiêksz¹ trem¹ ni¿ sami
artyœci, prze¿ywali ka¿dy wystêp. Mali
wykonawcy natomiast na scenie czuli siê
jak przys³owiowa ryba w wodzie i bez
zak³opotania, spontanicznie, ¿ywio³owo,
prezentowali wyuczony pokaz. G³oœne
brawa i aplauz publicznoœci by³y najwiê-
ksz¹ nagrod¹ dla debiutuj¹cych artystów.
Kolejny punkt programu wpisany w ob-
chody Dni Chojnowa pokrzy¿owa³a
aura. W bloku "Rock z Chojnowa"
zaplanowano wystêpy chojnowskich
kapel. Po kilku utworach zespo³u
"Plug'n'blues" (muzyków nawi¹zuj¹-
cych do starego, dobrego bluesa, utwo-
rów np. ojca polskiego bluesa Tadeusza
Nalepy) zerwa³ siê porywisty wiatr i spad³
ulewny deszcz. Rynek opustosza³ i za-
milk³ na pó³torej godziny. Potem wyst¹-
pi³ jeszcze Korabel - grupa m³odych,
pocz¹tkuj¹cych instrumentalistów gra-
j¹cych (jak sami okreœlaj¹) ciê¿kiego
melodycznego rocka! 
A na fina³… oczekiwana przez (jak osza-
cowano) oko³o 6 tysiêcy osób (z Chojno-
wa i miast oœciennych) energetyczna
grupa "Piêkni i M³odzi". 
Zespó³ za³o¿ony w 2012 roku propaguje
disco polo dance i pop rock - nurty popu-
larne i lubiane. St¹d na chojnowskim

rynku t³um doskonale bawi¹cy siê z cha-
ryzmatyczn¹, atrakcyjn¹ wokalistk¹. 

Dni Chojnowa 2018 za nami.
Najwiêksza w roku impreza plenerowa
otwiera sezon kolejnych. Najbli¿sza 24
czerwca w parku LO przy ul. PoŸniaków. 

O nastêpnych zainteresowani dowiedz¹
siê z naszej gazety, strony chojnow.eu 
lub miejskiego facebooka:
Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Internetowy
Miasta Chojnów

eg

DDnnii CChhoojjnnoowwaa 22001188

Burmistrz Miasta Chojnowa serdecznie dziêkuje 
wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê Dni Chojnowa 2018.

Podziêkowania kieruje do grupy ma¿oretek, dzieci ze ¿³obka, 
przedszkoli, szkó³ - ich opiekunów i rodziców, nauczycieli i dyrekcji, 

cz³onków Zwi¹zku Strzeleckiego, pracowników MBP, 
grupy chojnowskich motocyklistów, 

zespo³ów tanecznych, wokalistów i ich opiekunów 
oraz organizatorów imprez towarzysz¹cych.

Gor¹co dziêkuje dyrekcji i pracownikom MOKSiR 
oraz s³u¿bom medycznym, technicznym i porz¹dkowym.

Dziêkuje wszystkim , którzy aktywnie w³¹czyli siê 
w obchody miejskiego œwiêta.
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W Chojnowie mieszkaj¹ od niedawna -
od 7 lat. Czuj¹ siê tu doskonale, s¹ szczê-
œliwi i, jak mówi¹, teraz to jest ich miej-
sce na Ziemi. 
Wanda i Jerzy Zatorscy 9 czerwca w gro-
nie licznej rodziny i przyjació³ obchodzili
50. rocznicê po¿ycia ma³¿eñskiego. 

Uroczystoœæ nadania przyznanych przez
Prezydenta RP Medali za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie mia³a miejsce w Ce-
glanym Dworku.

- Droga, któr¹ wspólnie kroczycie od pó³
wieku, z pewnoœci¹ nie by³a ³atwym
szlakiem. By³y na niej œcie¿ki ³agodne, 
z barwnym pejza¿em, ale te¿ i w¹skie,
strome, wyboiste… - mówi³ prowadz¹cy
ceremoniê burmistrz miasta. - 50 lat
temu sk³adaliœcie sobie Pañstwo przy-
siêgê ma³¿eñsk¹. To nie przysiêga spra-
wia, ¿e wierzymy cz³owiekowi, ale cz³o-
wiek, ¿e wierzymy przysiêdze. Dlatego
dziœ wci¹¿ stoj¹c u boku ukochanej oso-
by podziêkujcie sobie za dotrzymanie da-
nych obietnic i za wszystkie, wspólnie spê-
dzone lata. 

Dostojni Jubilaci z przejêciem dziêko-
wali sobie za wieloletni¹ opiekê, mi³oœæ 
i przywi¹zanie. £zy wzruszenia ukrad-
kiem ocierali te¿ goœcie. Szampan, pre-
zenty i wiele ¿yczliwych gratulacji
dope³ni³o tê czêœæ obchodów. Potem,
przez wiele godzin, przy dŸwiêkach mu-
zyki, w krêgu najbli¿szych osób, œwiê-
towano niecodzienn¹ rocznicê. 

Wanda i Jerzy Zatorscy
To wyj¹tkowa mi³oœæ. Jubilaci zgo-
dnie twierdz¹, ¿e przez wszystkie te
lata nigdy nie dosz³o miêdzy nimi
do powa¿nego konfliktu, nigdy na
siebie nie krzyczeli, nie obra¿ali siê…
a pobrali siê po trzymiesiêcznej zna-
jomoœci!
Poznali siê kiedy Ona mia³a 20 lat,
On 24. Strza³a Amora trafi³a ich
jednoczeœnie. Oboje ulegli najpierw
urodzie drugiego, potem tak¿e oso-
bowoœci. Decyzja o wspólnym ¿yciu
zapad³a bardzo szybko, a ka¿dy ko-
lejny rok upewnia³ ich, ¿e by³a jedy-
nie s³uszn¹. 
Prze¿yli razem 50 lat. Razem praco-
wali (35 lat na oœrodku w Rokit-
kach), razem zajmowali siê domem,
wychowywali 2 córki, dŸwigali ciê-
¿ar obowi¹zków i cieszyli sukcesami.
Dziœ z dum¹ mówi¹ o swojej rodzi-
nie - córkach, 4 wnukach i 2 prawnu-
kach. Chêtnie pomagaj¹ bliskim, 
a odpoczywaj¹ w swoim domku 
w Rokitkach. 
Rzadko siê rozstaj¹. Je¿eli ju¿, to
nie na d³ugo - kiedy Pan Jerzy wy-
biera siê na ryby lub kiedy Pani Wan-
da wyje¿d¿a na krótko turystycznie. 
Pytani o receptê na d³ugoletnie,
zgodne ¿ycie znów jednomyœlnie
odpowiadaj¹ - szacunek, mi³oœæ,
wsparcie, zrozumienie…

Jubileusz 50.lecia ma³¿eñstwa Pañstwa
Zatorskich by³ wyj¹tkowy. Niecodzienna
okolicznoœæ, szczególne miejsce, nie-
zwykli goœcie… By³o piêknie, weso³o,
wzruszaj¹co…
Serdecznie gratulujemy Jubilatom i ich
najbli¿szym. ¯yczymy wielu kolejnych
lat w zdrowiu i, jak winszowa³ burmistrz
podczas ceremonii, "nastêpnych piê-
knych jubileuszy - ¯elaznych, Kamien-
nych i Brylantowych Godów”.

eg

ZZZZ³³³³ oooo tttt eeee  GGGGooooddddyyyy  PPPPaaaaññññssss ttttwwwwaaaa  ZZZZaaaa tttt oooorrrr ssss kkkk iiii cccchhhh
23.06. godz. 13.00 - Dom Kultury
Kraina snów - koncert Pracowni
Wokalnej Agnieszki Justyny Szumi³o

24.06. godz. 15.00 - park przy LO
II Festyn Parafialny

27.06. godz. 11.00 - MBP
"Bajka o ¿ó³tej kredce" -
Bibliteczna Akademia Malucha
2-6.06. - MOKSiR

WAKACJE Z MOKSiR
Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat .
W programie m.in. zajêcia spor-
towe, taneczne oraz plastyczne.
Zapisy w sekretariacie MOKSiR
w godz.8.00-16.00. Iloœæ miejsc
ograniczona.
9-13 lipca - MBP
WAKACJE Z BIBLIOTEK¥
Zapraszamy w podró¿ z Nel¹
Ma³¹ Reporterk¹ "Nela i skarby
Karaibów". Liczba miejsc ogra-
niczona. Zapisy w Dziale dla
Dzieci i M³odzie¿y do 29.06.2018 r.,
tel. 768188346.

Najbli¿sze Najbli¿sze 
wydarzenia w mieœciewydarzenia w mieœcie
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Motocykle towarzysz¹ mu od wielu lat.
Ka¿dy, który sta³ w jego gara¿u by³
modelem wyj¹tkowym, ale ten upra-
gniony, wymarzony sta³ siê jego w³a-
snoœci¹ dopiero trzy lata temu. 
Pasj¹ Czes³awa Skorupy s¹ motocykle,
podró¿e i przygoda.

Gazeta Chojnowska - Sk¹d zami³owanie
do jednoœladów?
Czes³aw Skorupa - Trudno powiedzieæ.
Za czasów mojej m³odoœci ka¿dy ch³opak
marzy³ o motorze. To by³o coœ - nobili-
towa³o w œrodowisku, a ka¿dy chyba
nastolatek, który chcia³by zadawaæ szyku
wœród rówieœników.
Pierwszy motocykl dosta³em od ojca za
pomoc w gospodarstwie. Sprzeda³ krowê
i kupi³ mi motocykl - brzmi mo¿e za-
bawnie, ale doceni³em ten gest i chyba
wtedy w³aœnie narodzi³a siê pasja. Przez
kolejnych wiele lat by³em w posiadaniu
ró¿nych modeli, ale w³aœciwie ¿aden 
z nich, jak siê okazywa³o, nie do koñca
spe³nia³ moje oczekiwania. 
W pewnym momencie mojego ¿ycia przy-
szed³ czas, ¿e musia³em przesi¹œæ siê za-
wodowo na samochód i zapomnieæ o pa-
sji. Dopiero niedawno mog³em sobie po-
zwoliæ na zakup wymarzonego motocykla
i realizowaæ od³o¿one zamierzenia.

G.Ch. - W³aœnie wróci³ Pan z W³och.
To by³a - jak Pan podkreœla - wyprawa
¿ycia.
Cz. S. - Tak. Od dawna planowa³em ten
wyjazd, ale mam ju¿ swoje lata i trochê
ba³em siê czy podo³am. Przekona³em siê
na jednym z motocyklowych zjazdów,
gdzie moi rówieœnicy, a nawet starsi ode
mnie, opowiadali o wyprawach. Zdecy-
dowa³em zatem, ale nikomu siê nie przy-
zna³em, nawet ¿ona nie bardzo wiedzia³a,
gdzie tym razem wyje¿d¿am. 
Droga do W³och zajê³a mi 27 godzin, bez
wiêkszych postojów. W sumie przeje-
cha³em, zwiedzaj¹c piêkn¹ Kalabriê,

ponad 6 tysiêcy kilometrów. Moim wier-
nym druhem by³ motocykl i bia³o-
niebieska flaga z herbem Chojnowa.
Wróci³em dumny i spe³niony.

G.Ch. - A propos spe³nienia. Pana pas-
ja to motocykle, podró¿e czy raczej
zwi¹zane z nimi spotkania z ludŸmi,
wspólne wyjazdy?
Cz.S. - Wszystko razem. Cztery lata temu
powo³aliœmy w Chojnowie Klub Moto-
cyklowy. Jest nas oko³o 30 cz³onków -
ka¿dy zakochany w swoim jednoœladzie 
i chêtny do pomocy. Robimy ró¿ne rze-
czy. Czujemy ogromn¹ satysfakcjê, kiedy
mo¿emy pomóc np. dzieciom, kiedy za-
praszaj¹ nas na plenerowe imprezy,
kiedy spotykamy siê z klubami z innych
miejscowoœci na zlotach, czy ludŸmi
zainteresowanymi nasz¹ dzia³alnoœci¹.
To naprawdê daje mi i moim kolegom
wiele radoœci. Ale lubiê te¿ wybraæ siê
moim BMW R 1150 RT w samotn¹ po-
dró¿. Wtedy bez poœpiechu i zobowi¹zañ

przystajê w miejscach, gdzie mi siê podoba,
fotografujê, ogl¹dam, napawam siê uro-
kami tego œwiata. 

G.Ch. - To nie jest tanie hobby!
Cz.S. - Zgadza siê. Dlatego wci¹¿ pracu-
jê. Nie obci¹¿am swoimi kaprysami do-
mowego bud¿etu, dodatkowo mam te¿
zajêcie, bo nie umiem ¿yæ bez pracy. 
A po niej - mogê swobodnie cieszyæ siê
swoj¹ pasj¹. To wszystko, jak to mówi¹,
dodaje mi skrzyde³. Proszê sobie wyobra-
ziæ, ¿e kiedy siedzê w fotelu, trudno mi
wstaæ, kiedy je¿d¿ê samochodem, doku-
cza mi ból nóg i pleców, a na motocyk-
lu…, nawet 27 godzin jazdy, jak siê prze-
kona³em, zupe³nie mnie nie mêczy! Nie
umiem tego wyt³umaczyæ, ale tak jest!

G.Ch. - Ktoœ w rodzinie podziela tê
pasjê?
Cz.S. - ¯ona toleruje, wspiera i czasami
nawet pomaga, ale zdecydowanie nie jest
fank¹ motocykli. We W³oszech mam
dwóch wnuków, którzy wykazuj¹ pewne
zainteresowanie, ale raczej, przynajm-
niej na ten moment, maj¹ inne, ciekaw-
sze zajêcia.

G.Ch. - Chojnowski Klub jest ju¿ znany
i rozpoznawany w naszym mieœcie. Jakie
macie plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
Cz.S. - Raczej nie planujemy. Jesteœmy
otwarci na propozycje, oferty, zaproszenia…
Nasz¹ ambicj¹ jest jednak wci¹gn¹æ 
w szeregi klubu wiêcej m³odych osób, 
a to nie jest ³atwe. Mam jednak nadziejê,
¿e wkrótce przyjdzie czas, ¿e klasyka 
i oldtimery stan¹ siê dla m³odych ludzi
atrakcyjniejsze od œcigaczy. 

G.Ch. - To marzenie prezesa klubu moto-
cyklowego, a motocyklisty-pasjonaty?
Cz.S. - Kolejne podró¿e. No i zdrowie
oczywiœcie, ¿eby móc podró¿owaæ. Mam
wiele koncepcji i mocno wierzê, ¿e uda
mi siê je zrealizowaæ.

G.Ch. Serdecznie tego ¿yczymy i liczy-
my na relacje z tych woja¿y. 
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Z myœl¹ o wszystkich dzieciach i m³o-
dzie¿y tworz¹cych spo³ecznoœæ szkoln¹
SP4, Dyrekcja w porozumieniu z Rad¹
Rodziców wpad³a na znakomity sposób
uczczenia Dnia Dziecka oraz przywita-
nia zbli¿aj¹cych siê wakacji! W minion¹
niedzielê, 17 czerwca, na boisku i placu
zielonym przy szkole odby³ siê piknik
rodzinny pn. "Rodzice - Dzieciom". 
Ferie letnie to czas zabawy, radoœci,
swobody i uœmiechu. Dok³adnie te same
has³a towarzyszy³y nam jako myœl prze-
wodnia przy organizacji tej¿e inicjatywy. 
Niesamowite, ogromnych rozmiarów,
dmuchane, i nie tylko, atrakcje zagospo-
darowa³y ca³y teren, który ju¿ przed po³u-
dniem sta³ siê wielkim placem rozrywki!
Miny przybywaj¹cych uczniów - bezcenne!
Z wielkim zapa³em i przys³owiowym
"uœmiechem od ucha do ucha" wszyscy
najm³odsi, i ci nieco starsi, przyst¹pili do

mega zabawy! Najlepszym dowodem na
powodzenie imprezy s¹ komentarze na-
szych uczniów:
- Najwiêksz¹ atrakcj¹ okaza³y siê byæ
ruchome pi³karzyki, którymi byliœmy my!
By³y tam naprawdê d³ugie kolejki, ale
op³aca³o siê czekaæ! - Maja Kowalik,
uczennica klasy VI.
- Wszyscy œwietnie siê bawiliœmy i ani na
sekundê nie opuœci³ nas uœmiech! -
Patrycja Marciniszyn, uczennica klasy
VI. 
- Moim zdaniem festyn by³ super!
Atrakcje by³y naprawdê ciekawe. Ko-
niecznie trzeba taki dzieñ powtórzyæ! -
Emilia Kopczyñska, uczennica klasy V.
- Œwietnie bawi³em siê podczas festynu,
poniewa¿ by³o bardzo du¿o atrakcji.
Uwa¿am, ¿e takie festyny powinny odby-
waæ siê czêœciej. - Kajetan Tracz, uczeñ
klasy VI.

- Chcia³abym czêœciej spêdzaæ takie
niedziele z rodzin¹! - Lena Olszewska,
uczennica klasy I.
- Najbardziej podoba³a mi siê atrakcja 
z wielkim dmuchanym m³otem! By³o
mnóstwo œmiechu przy spadaniu! -
Franciszek Salastowicz, uczeñ klasy III.

- Kiedy za³o¿y³am te szalone okulary,
id¹c prosto myœla³am, ¿e biegnê pod
górkê! Nigdy wczeœniej czegoœ takiego
nie prze¿y³am! - Daria Dyba³, uczennica
klasy III. 
Nic dodaæ, nic uj¹æ! Z utêsknieniem
czekamy na kolejny piknik rodzinny 
w SP4!

Natalia Halikowska

Zabawa z pomp¹ i moc atrakcji, 
czyli I piknik rodzinny „Rodzice - Dzieciom” w SP4!

9 czerwca by³ zdecydowanie dniem
imprez w naszym mieœcie, jedn¹ z nich
by³ Festyn Rodzinny. Od rana do po-
³udnia trwa³ wyj¹tkowy festyn zorgani-
zowany przez Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne w Chojnowie. 

Wiele atrakcji czeka³o na placu zabaw
przy ul. Drzyma³y. By³o przesympaty-
cznie. Pyszne ciasta królowa³y na sto-
³ach, by³y te¿ lody jako doskona³e ch³o-

dzenie w tym upalnym dniu, a wyj¹tko-
wo smaczna grochówka rozchodzi³a siê
w okamgnieniu. 

Zabawa by³a fantastyczna nie tylko dla
dzieci, ale i dla doros³ych. Prawdziw¹
atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki ku-
cykiem. Maluchy bawi³y siê wyœmieni-
cie - malowa³y, tañczy³y i œpiewa³y - jak
na najlepszym festynie przysta³o! Koniec
Rodzinnego Festynu zwieñczy³a loteria.

Szczêœliwcy otrzymali upominki. 
Zorganizowana zabawa nie by³aby mo-
¿liwa, gdyby nie otwartoœæ i pomoc osób,
które w³o¿y³y wiele serca i pracy w przy-
gotowanie festynu, za co serdecznie
dziêkowali wszyscy pracownicy przed-
szkola. 

K. Burzmiñska

FESTYN RRODZINNY ww NNiepublicznym PPrzedszkolu TTerapeutycznym
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7 czerwca w Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji odby³ siê koncert pt.
"Melodie dla Anny". Na chojnowskiej
scenie pojawili siê laureaci VI Festiwalu
Piosenki Anny German "Eurydyka" oraz
goœcie z Miñska i Bia³orusi. 

Wœród przyby³ych na koncert by³ Ta-
deusz Samborski Marsza³ek Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego, któremu szczegól-
nie dziêkowali twórcy, za jego nieoce-
nion¹ pomoc w organizowaniu muzy-
cznych spotkañ na Dolnym Œl¹sku. 
- Trudno artystom dziœ rywalizowaæ 
z piêkn¹ pogod¹, a jednak pañstwo siê
tak licznie pojawili. Dziêkuje serdecznie
panu burmistrzowi Janowi Serkiesowi za
nasze spotkania. Dziœ jest szczególny kon-
cert, bo bêd¹ wystêpowaæ nasi wspaniali
rodacy, którzy podtrzymuj¹ polskoœæ 
w pe³nym jej wymiarze na Bia³orusi -
mówi³ dr Tadeusz Samborski. 

Aurelia Sobczak z Warszawy oraz Ivan
Iliczew z Moskwy poprowadzili pe³n¹
wzruszeñ i radoœci muzyczn¹ galê.
Konferansjerzy zapoznali publicznoœæ 
z twórczoœci¹ i histori¹ ¿ycia Anny Ger-
man - artystki wyj¹tkowej, której piosen-
ki ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹.
Re¿yserk¹ koncertu jest Marina Towar-
nicka. 
Zabrzmia³y m.in. "Warszawa w ró¿ach",
"Ksiê¿yc i ró¿e", "Powracaj¹ce walczy-
ki", "Cz³owieczy los". Wyst¹pili laureaci
VI Festiwalu Piosenki Anny German
"Eurydyka" z Miñska na Bia³orusi:
Vasily Mingalev (solista Narodowego
Akademickiego Teatru Wielkiego Opery
i Baletu Republiki Bia³orusi w Miñsku),
Polina Donskaya, Jana Korniejczyk,
Julia Skurko i Halina Sokolnik. W kon-
cercie udzia³ wziêli tak¿e zaproszeni
goœcie: Piotr Ejfimow, przewodnicz¹cy
jury i honorowy goœæ Festiwalu, laureat

Miêdzynarodowego Festiwalu Pamiêci
Anny German "Tañcz¹ce Eurydyki" 
w Zielonej Górze 2006, Nadzieja Broñ-
ska, zespó³ "WitaM", zespó³ instrumen-
talny "Ars Longa", Witalij Alieszkewicz,
Irena Afonina oraz duet gitarowy: Ta-
tjana Drobysz i Alex Dziusau.
Wykonawcy zaprezentowali utwory 
w jêzyku polskim, rosyjskim, w³oskim 
i niemieckim. 
Spotkanie poœwiêcone twórczoœci Anny
German uœwietnione przez doskona³e
muzyczne prezentacje podkreœli³y dba-
³oœæ o kulturê, o jej miêdzynarodowy
wydŸwiêk i wartoœæ w codziennoœci.
Spotkanie zakoñczy³o siê  ³aciñsk¹
maksym¹ "Ars longa, vita brevis" -
"Sztuka d³uga, ¿ycie krótkie", podkre-
œlaj¹cej istotê dorobku artystycznego,
bêd¹cego przed³u¿eniem wci¹¿ za krót-
kiego ¿ycia, by poznaæ go g³êbiej. 

K.Burzmiñska

“Zaproszenie w œwiat mi³oœci, otwartej duszy i piêknego serca, 
w którym ¿y³a i œpiewa³a Anna German" 

- koncert "Melodie dla Anny"

13 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê wer-
nisa¿ wystawy pn. "W krainie kolorów". Wystawê przygowa³y
p. Gra¿yna Klucznik i p. Agnieszka Tworzyd³o. Autorami prac
s¹ dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3. 
- Prace plastyczne SP3 w Galerii M³odych prezentowane s¹ po
raz drugi. Twórczy debiut by³ w 2010 roku. Plastyczne inter-
pretacje stylem ³¹cz¹ nuty kubizmu i impresjonizmu - mówi³a
Agnieszka Tworzyd³o z MBP. Dyrektor SP3 Mariusz Szklarz
podziêkowa³ dzieciom i ich plastycznym opiekunom za arty-
styczny wk³ad w ¿ycie szkolnej i lokalnej spo³ecznoœci. 
Autorzy prac otrzymali s³odycze, a po wernisa¿u zostali zapro-
szeni na poczêstunek. 

Wszystkim artystom gratulujemy talentów! 
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca lipca. 
Zapraszamy!

K.Burzmiñska

W kkrainie kkolorów
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6 czerwca odby³o siê piêkne œwiêto "Pasowanie na czytel-
nika" wszystkich przedszkolaków klas "0". 
W Domu Kultury pojawi³y siê dzieci wraz z opiekunkami
z Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3
i "Ochronki" Sióstr S³u¿ebniczek w Chojnowie. 
Organizatorem wa¿nego i radosnego wydarzenia by³a
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie.

Pod opiek¹ p. Teresy Halikowskiej klasa IIb ze Szko³y
Podstawowej nr 4 przygotowa³a przedstawienie dla naj-
m³odszych czytelników. Na scenie pojawi³y siê Czerwone
Kapturki przyby³e z ró¿nych krajów œwiata. Byli te¿ inni
bohaterowie czyli babcia, wilk oraz gajowy. Dzieci wcie-
li³y siê w role wybornie! 

Na du¿ej scenie zaprezentowa³a swoje umiejêtnoœci tak¿e
ka¿da z grup przedszkolnych. By³ œpiew, recytacja, a na-
wet taniec. Piosenki o mamie, o ojczyŸnie, wierszyki 
o zwierzêtach i imponuj¹cy polonez dope³ni³y uroczyste
pasowanie na czytelnika. 

Otrzymane pami¹tkowe ksi¹¿ki od razu zachêci³y do
przegl¹dania stron i czytania! 

K.Burzmiñska

Przedszkolaki Przedszkolaki 
oficjalnie Czytelnikami MBP! oficjalnie Czytelnikami MBP! 

15 czerwca na scenie MOKSiR mogliœmy podziwiaæ uczniów Szko³y
Podstawowej nr 4 w tradycyjnym koncercie Dzieci-Rodzicom.
W tym roku obejrzeliœmy przedstawienie "A niech to Gêœ kopnie!"
na podstawie sztuki Marty Guœniowskiej. To historia Gêsi, która
straci³a sens w ¿yciu i idzie daæ siê po¿reæ Wilkowi. Prowadzi j¹ Lis,
aby siê jej pozbyæ, bo uwa¿a, ¿e jest irytuj¹ca i nieapetyczna. Po
drodze spotykaj¹ ró¿ne postacie, prezentuj¹ce swoje w³asne sensy.
Tekst jest bardzo zabawny, pe³en s³ownych skojarzeñ, odniesieñ 
i sk³ania do filozoficznych przemyœleñ na temat tego, co w ¿yciu jest
wa¿ne, np. rodzina, praca, cieszenie siê chwil¹ lub zabawa. Czwór-
kowi aktorzy dali niezwyk³y popis sztuki aktorskiej. Wyraziste posta-
cie w pomys³owych kreacjach bawi³y publicznoœæ. Kury w kurniku
jako kury domowe z piórami i wa³kami we w³osach, pe³en samo-
uwielbienia Kogut, popisuj¹cy siê rewelacyjnym tañcem czy grupa
zaj¹czków ubrana w moro i trenuj¹ca je Matka - Zajêczyca. Bardzo
spodoba³a siê te¿ grupa discopolowych Gêsi oraz NiedŸwiedŸ -
d¿entelmen i Wydra-przewoŸnik. Na wielkie brawa zas³u¿y³y g³ówne
postacie, czyli Gêœ, Lis i Reporterka. 
Pomys³owa, prosta scenografia i odpowiednie tempo nie pozwala³y siê
nudziæ. Ca³y koncert rozpocz¹³ wystêp zespo³u Reeplay&Rytm 
w dynamicznym uk³adzie tanecznym. Zespó³ ten wyst¹pi³ równie¿ 
w przedstawieniu jako grupa ma³ych Gêsi. Spektakl zakoñczy³ siê
piosenk¹ fina³ow¹ "Nie bój siê chcieæ", któr¹ zaœpiewa³y dwie dziew-
czynki z klasy siódmej. 
Zespó³ taneczny przygotowa³a pani Jagoda Zderska, nad ca³oœci¹
czuwa³a pani Barbara S³otwiñska. 

Koncert, jak zwykle, by³ na tradycyjnie wysokim poziomie i z pewno-
œci¹ na d³ugo pozostanie w pamiêci wykonawców i licznie przyby³ej
publicznoœci. Gratulujemy aktorom i ich opiekunom. 

eg; fot. Jacek JóŸwiak

“A niech to Gêœ kopnie” 
na koncercie Dzieci-Rodzicom
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo pow-
sta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rolniczo.
Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez drogê dojaz-
dow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³uczniem dro-
gowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do
uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one
s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone
s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do
sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ uzbrojenia
terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega kory-
tarz napowietrznej linii energetycznej SN (20kV), planuj¹c zabudowê
dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elektroenergety-
cznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci przebie-
gaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej konserwacji, re-
montów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie
kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, 
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowa-
nia i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u
ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adia-
cenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
03 lipca 2018 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pie-
nie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce 
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy
o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz

pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien prze-
d³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto 
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do 26 czerwca  2018r. (ze wskazaniem numeru
dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko
na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwart 17.02.2017 r.,
pi¹ty 12.05.2017 r., szósty 27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy
10.10.2017 r., dziewi¹ty 30.11.2017 r., dziesi¹ty 15.02.2018 r., jedenasty
odby³ siê w dniu 26.04.2018 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

dwunasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
w obrêbie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:
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ODLOTOWY NIELOT 
05.07.2018 - 16:00, 17:30 

Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey

zostaje uprowadzony przez wiejskiego

kocura. Aby prze¿yæ musi dotrzeæ do

Rajskiej Doliny, a nastêpnie podj¹æ

wa¿n¹ ¿yciow¹ decyzjê.

ZIMNA WOJNA 
05.07.2018 - 19:30 

Historia wielkiej i trudnej mi³oœci dwoj-

ga ludzi, którzy nie potrafi¹ byæ ze sob¹

i jednoczeœnie nie mog¹ bez siebie ¿yæ.

W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50.

w Polsce, Berlinie, Jugos³awii i Pary¿u.

Na czerwcowe spotkanie, które mia³o
miejsce w poniedzia³ek 4 w restauracji
"Pod Jeleniem", zaprosiliœmy po raz
kolejny obecn¹ w³aœcicielkê tego lokalu,
pani¹ Ma³gorzatê Sztompke.

Doszliœmy do wspólnego wniosku o stwo-
rzeniu w tym miejscu naszej galerii prac.
Gdy pomys³ nabierze rumieñców
zaprosimy wszystkich chêtnych do
podziwiania twórczoœci G.A.C. 
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e na rynku
wydawniczym nak³adem firmy "Astrum"

ukaza³a siê kolejna antologia wspó³czes-
nych polskich poetów. Jej tytu³ - "Mi³oœæ
niejedno ma imiê". ZnaleŸæ tam mo¿na
m.in. dziesiêæ wierszy pani Danuty
Schmeling. Nasza gildianka ma wiêc
powody do zadowolenia.

Dyrektor MOKSiR, pan Stanis³aw Ho-
rodecki, zreferowa³ tok przygotowañ do
Dni Chojnowa. Gildia by³a tam te¿ obec-
na. Na koniec du¿a garœæ poezji. Danuta
Schmeling, Ludwika Jurczyk-Suchecka 
i Piotrek Misikiewicz przedstawili nowe
propozycje. A ca³oœæ zakoñczy³a proza
pana Jaros³awa Macewicza o rozwodach
w oczach dziecka. Poruszaj¹cy esej nosi³
tytu³ "Tic-taco smaku miêty".

2. lipca (poniedzia³ek) zapraszamy 
na kolejne spotkanie w restauracji

"Pod Jeleniem" o godz. 18:00.

pm

Czerwcowa Gildia

Nasz punkrockowy jedynak, czyli ze-
spó³ Polish Fiction, doœæ czêsto koncer-
tuje. Œwiadczy to o rosn¹cej popularnoœci,
a zaproszenia na imprezy tylko wzmacnia-
j¹ reputacjê. Zachêci³o to grupê do wziê-
cia udzia³u w 18. Przegl¹dzie Kapel
Rockowych o Puchar Prezydenta Le-
gnicy. W ubieg³ym roku chojnowski rock
reprezentowa³ nasz Korabel. 
Na dziedziñcu LCK w sobotê 9 czerwca
ogó³em zaprezentowa³o siê osiem grup.
Co prawda, w ocenie jurorów chojno-
wianie nie znaleŸli uznania, ale wypadli
bardzo dobrze. 

Na marginesie warto wspomnieæ o zes-
pole Eder z Chrzanowa. Graj¹ rock
œrodka. Wokalist¹ i gitarzyst¹ jest Ma-
ciek Nowak - syn Leszka Nowaka - wo-
kalisty i klawiszowca s³ynnej grupy
Sztywny Pal Azji. 
Wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekamy na
drug¹ p³ytê Polish Fiction.

pm

POLISH FFICTION 
na 118-ttce

Zbli¿a siê Dzieñ Taty, dlatego w pi¹tek
15.06.2018. W ¯³obku Miejskim, w gru-
pie Tygrysków odby³y siê zajêcia czytel-
nicze ,,Kochany Tatuœ". 

Pani Marzenka i Pani Agnieszka z Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
przeczyta³y dzieciom ksi¹¿eczkê pt.
,,Kochany Tatuœ". Nastêpnie dzieci
wykona³y piêkne laurki dla swoich
tatusiów i wziê³y udzia³ w zabawie przy
muzyce.

Bajki pod S³oneczkiem



Turniej Szachowy 
o Mistrzostwo Chojnowa 
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Ostatni, X sp³yw kajakowy "Jedynki" za
nami. Po¿egnaliœmy siê z rzek¹, przy-
jació³mi i projektem "Kajakowa szko³a".
Z uwagi na bardzo trudne warunki na
odcinku Zagrodno - Jadwisin zdecy-
dowaliœmy siê skróciæ trasê. Ale nie zna-
czy, ¿e od Jadwisina do Chojnowa by³o
³atwo. Starym zwyczajem Skora zasko-
czy³a nas nowymi przeszkodami. Poko-
nywanie ich wymaga³o od nowicjuszy
sporo odwagi i mnóstwa determinacji.
Na tym odcinku nie ma miejsca, gdzie
mo¿na siê zatrzymaæ i powiedzieæ - dla
mnie wystarczy, dalej nie p³ynê.

Wszyscy dzielnie spisali siê, ale najdziel-
niejszy by³ œwie¿o upieczony kajakarz
Oliwier. P³yn¹³ w towarzystwie swojej
równie dzielnej mamy.  
A Skora? Skora zmieni³a siê od zesz³ego
roku. Brak deszczu, to niestety niski
poziom wody. A wiêc zdarza³o siê, ¿e
ci¹gnêliœmy kajaki. Ale by³o te¿ sporo
zdradliwych miejsc, gdzie woda siêga³a
nawet pasa. Kilka razy zatrzymywa³y nas
zarastaj¹ce rzekê krzewy, ³¹cz¹ce siê ze
sob¹ i uniemo¿liwiaj¹ce przep³yniêcie.
Powalone w poprzek drzewa zmusza³y
do przep³ywania "na p³asko". No i oczy-
wiœcie najwiêksze przeszkody, których

bez pomocy ekipy zabezpieczaj¹cej nie
pokonalibyœmy, cztery wodospady. No
mo¿e, trzy i pó³. Oraz kilka pomniej-
szych progów wodnych. Do tego nale¿y
dodaæ liœcie we w³osach, pajaki i mrów-
ki. Czyli mnóstwo atrakcji dla spragnio-
nych przygód.

Dziêkujê, ¿e mog³am ten ostatni raz
prze¿yæ to wszystko razem z Wami. 
Od 2012 roku przep³ynê³o z nami Skorê
mnóstwo fantastycznych ludzi. 
Dziêkujê za wspóln¹ zabawê, dziêkujê
za pomoc i ¿yczê wszystkiego dobrego!
Powodzenia i do zobaczenia na innych
szlakach! ahoj!

Bona Szaban

OOOOssssttttaaaattttnnnniiii   sssspppp³³³³yyyywwww

Na zakoñczenie rozgrywek pi³karskich 
A klasy III grupy Chojnowiance przysz³o
zmierzyæ siê z Radziechowiank¹ Ra-
dziechów. Czyli lider gra³ z outsiderem.
Mecz rozegrano w niedzielê 10 czerwca
na wyjeŸdzie. Mia³ on ostatecznie przy-
pieczêtowaæ awans naszej dru¿yny do
ligi okrêgowej. 

Efektownie i z przytupem podopieczni
trenera Marcina Rabandy wykonali za-
danie. Grad goli by³ na boisku rywala.
A¿ osiem razy bramkarz gospodarzy wy-

ci¹ga³ pi³kê z siatki. Natomiast Radzie-
chowianka zanotowa³a jedno, honorowe
trafienie. Tym samym jedni awanso-
wali, a drudzy spadli do B klasy.

Serdecznie gratulujemy dru¿ynie se-
niorów KS Chojnowianki Chojnów po-
wrotu do ligi okrêgowej!

Statystyki nie k³ami¹. Bia³o-niebiescy 
w tej rundzie nie przegrali ani jednego
meczu. Jednym s³owem – NIEPOKO-
NANI. Stosunek bramek – 57-14. Witaj,
okrêgówko!

pm

Pi³ka no¿na

Komplet wyników Chojnowianki z wiosennej rundy rewan¿owej:
KS Chojnowianka Chojnów – Orze³ Zagrodno 5:1
KS Chojnowianka Chojnów – Przysz³oœæ Prusice 1:1
Nysa Wiatrów – KS Chojnowianka Chojnów 1:3
KS Chojnowianka Chojnów – LZS Nowy Koœció³ 4:2
Sokó³ Krzywa (k. Legnicy) – KS Chojnowianka Chojnów 0:4
KS Chojnowianka Chojnów – Wilkowianka Wilków 3:0
Huragan Proboszczów – KS Chojnowianka Chojnów 0:5
KS Chojnowianka Chojnów – Fenix Pielgrzymka 2:1
KS Chojnowianka Chojnów – Bazalt Piotrowice 6:2
P³omieñ Michów – KS Chojnowianka Chojnów 0:1
Burza Go³aczów – KS Chojnowianka Chojnów 1:7
KS Chojnowianka Chojnów – B³êkitni Koœcielec 4:2
LZS Lipa – KS Chojnowianka Chojnów 0:3
KS Chojnowianka Chojnów – Skora Jadwisin 3:2
Radziechowianka Radziechów – KS Chojnowianka Chojnów 1:8

Rankiem 10 czerwca w Domu Schra-
ma, w ramach Dni Chojnowa, odby³ siê
Turniej Szachowy o Mistrzostwo Choj-
nowa. Zawodnicy rozegrali kilka intere-
suj¹cych rund logicznego myœlenia. 

W "królewskiej grze" zwyciê¿y³
Edward Gorczyca, drugie miejsce wy-
walczy³ Dariusz Gorczyca, ostatnim na
podium zosta³ Zbigniew Bojczuk. 
W kategorii Junior zwyciê¿y³ Micha³
Jankowski, który jest tak¿e mistrzem
powiatu w warcabach. 
Gratulujemy! 

K. Burzmiñska
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Op³ata 
za wwa¿noœæ mmiejsc 

na CCmentarzu KKomunalnym

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informu-

je 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 kolej-

nego pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opie-
kunów grobów na Cmentarzu w Choj-
nowie 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.

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

W sobotê 9 czerwca na kortach przy Sta-
dionie Miejskim rozegrano Turniej Tenisa
Ziemnego. Rozgrywki zaplanowano jako
imprezê towarzysz¹c¹ obchodom Dni
Chojnowa. 

Tenis jest sportem olimpijskim, wymaga od
zawodników m.in. wytrzyma³oœci, koordy-
nacji, szybkoœci … 
W Chojnowie o Puchar Burmistrza walczy³o
dziewiêciu tenisistów. 
Fina³ rozegrali Sylwester Cio³czyk i Ma-
rek Kazieczko. 
Zwyciêzc¹ "bia³ego sportu" zosta³ Syl-
wester Cio³czyk.

Turniej TTenisa ZZiemnego 
8 czerwca w ramach obchodów Dni
Chojnowa odby³ siê turniej bryd¿a
sportowego. W turnieju wziê³o udzia³ 12
par z naszej miejscowoœci i Boles³awca,
Legnicy, Mi³kowic i Chojnowa.
Rywalizacja rozpoczê³a siê o godz. 17.15
natomiast zakoñczenie z podaniem
ostatecznych wyników mia³o miejsce
oko³o godz. 21.20.
Zawody bardzo sprawnie poprowadzi³
sêdzia z Boles³awca kol. Drecki Marek.
Fundatorem pucharów oraz nagród rze-
czowych by³ Burmistrz Miasta Choj-
nowa, natomiast nagrody pieniê¿ne dla
trzech pierwszych par przypad³y z wpiso-
wego. 
Najlepsi okazali siê: 
Albina Suder i Ryszard Suder 
Marian Go³¹bek i Wies³aw Kozie³ 
Bronis³aw Tabisz i Ryszard Makuch 
Henryk Wiszniewski i Aleksander
Poznysz 

Organizator turnieju 
Henryk Wiszniewski

9 czerwca na jeziorze Tataran w Je-
zierzanach, rozegrane zosta³y zawody
wêdkraskie o "Puchar Burmistrza Mia-
sta Chojnowa". 
W rywalizacji wziê³o udzia³ 18 zawo-
dników z trzech chojnowskich kó³ wêd-
karskich. 

Indywidulanie pierwsze miejsce zaj¹³
Piotr Bie¿uñski z Ko³a Chojnów
Miasto. Drugie miejsce wywalczy³
Ryszard Kuks z Ko³a Chojnów
Miasto. Trzecie miejsce natomiast,
zdoby³ Andrzej Urbañski równie¿ 
z Ko³a Chojnów Miasto. Dru¿ynowo
zwyciê¿y³o Ko³o Wêdkarskie Chojnów
Miasto.

Turniej bryd¿a
sportowego

Wêdkarska 
rywalizacja

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam kawalerkê w Rokitkach na 
I piêtrze po kapitalnym remoncie, ume-
blowana. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (18492)

DDzziiaa³³kkii
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (18946)

IInnnnee
Wynajmê 3 gara¿e z parkingiem w Choj-
nowie na ul. Koœciuszki. Ceny wynaj-
mu: 1000 z³, 1500 z³, 2000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 668-186-482. (18903)

Og³oszenia drobne
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...nigdy nam ze sobą nie było nudno -
te słowa wypowiedział były burmistrz
naszego niemieckiego miasta partner-
skiego Egelsbach podczas pożegnalnej
kolacji.

Od 13 do 17 czerwca po raz kolejny goś-
ciliśmy w Chojnowie mieszkańców
niemieckiego miasta partnerskiego Egel-
sbach. Była to bardzo udana wizyta - peł-
na ciepła i wzajemnej serdeczności. Mi-
mo różnej mentalności potrafimy cieszyć
się tym, że jesteśmy razem - obojętnie czy
to w Chojnowie, czy w Egelsbach - i akcep-
tować się takimi, jakimi jesteśmy.
Goście wspólnie z członkami Chojnow-
skiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miast
Partnerskich odwiedzili Krzyżową -
miejsce pojednania polsko-niemieckiego
podczas sławetnej mszy. Obecnie jest
tam siedziba Fundacji „Krzyżowa” 
i Centrum Kultury Europejskiej. Miejsce
to zrobiło duże wrażenie nie tylko na
gościach z Niemiec, ale również i na nas.
Poznaliśmy nieznaną dotąd historię ruchu
oporu w Niemczech. 

Nasi goście byli zachwyceni Kościołem
Pokoju w Świdnicy. Budowla świadczy 
o niesamowitych możliwościach czło-
wieka: do budowy można było używać
tylko drewna, gliny i słomy - i ani jedne-
go gwoździa. Obiekt znajduje się pod pa-

tronatem UNESCO. Na Dolnym Śląsku
pod patronatem UNESCO są jeszcze -
Kościół Pokoju w Jaworze i Hala Stu-
lecia we Wrocławiu. 
W piątek odwiedziliśmy Świeradów
Zdrój. Zgodnie z mottem dnia "Kto
potrafi odkryć piękno przyrody, potrafi
znaleźć drogę do szczęścia" skierowa-
liśmy pierwsze kroki na Łąkę Izerską.
Tutaj pod rozgwieżdżonym niebem pół-
kuli północnej obejrzeliśmy film i wysłu-
chaliśmy krótkiej prelekcji o otaczającej
nas przyrodzie. Zobaczyliśmy jak piękna
jest przyroda i krajobraz Gór Izerskich - 
przypominający krajobraz Skandynawii.
Byliśmy też w klimatycznym parku zdro-
jowym.

Podczas zwiedzania Zamku Czocha
mieliśmy nadzieję, że ukarze nam się
duch Białej Damy, ale byliśmy chyba za
wcześnie. Po powrocie do Chojnowa
dzieliliśmy się wrażeniami minionego
dnia przy wspólnej kolacji.
W sobotę po śniadaniu Chojnowskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Part-
nerskich zaplanowało połączyć "przy-
jemne z pożytecznym". Pojechaliśmy do
Borówek w gminie Gromadka. Tam,
otoczeni przez piękną przyrodę, wzię-
liśmy udział w warsztatach kulinarnych 
i zielarskich. Gromki śmiech towarzyszył
lepieniu litewskich pierogów, sporządza-

niu ziołowych olejków do kąpieli i poo-
biedniej grze w ladder golfamil. Dla
zwycięzców były nawet puchary (wrę-
czone podczas uroczystej kolacji).

Sobotnia uroczysta kolacja zakończyła
program wizyty gości. Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies w ciepłych słowach podzię-
kował niemieckim gościom za kolejną
wizytę w naszym mieście. 
Rudi Moritz - wcześniejszy burmistrz 
i przewodniczący Związku Kultury 
w Egelsbach powiedział, że gdy przed 6.
laty rozwiązało się stowarzyszenie miast
partnerskich, urzędujący wówczas bur-
mistrz zwrócił się do związku o kontynu-
owanie partnerstwa albo z Chojnowem,
albo z francuskim Pont Saint Esprit.
Jednogłośnie przez członków związku
został wybrany Chojnów. 
- "Serdeczność i przyjaźń, których pod-
czas naszych spotkań doświadczamy
zadecydowały o tym, że chcemy kontynu-
ować partnerstwo właśnie z Polską -
mówił były burmistrz Egelsbach, wielki
orędownik partnerstwa, Rudi Moritz. -
Dlatego przywiozłem wam specjalny
prezent - naszego nowo wybranego bur-
mistrza".
- „Jako nowy burmistrz będę w następ-

nych latach podtrzymywał te wspaniałe
relacje i wspierał partnerstwo" - dodał
Tobias Wilbrand wznosząc toast za długą
i owocną przyjaźń między Chojnowem 
i Egelsbach.

Wierzymy w szerość tych słów i już
czekamy na rewizytę w maju przyszłego
roku. 

Elżbieta Kłapcińska
Prezes CHSPMP

Zarząd Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Miast Partnerskich dziękuje
Burmistrzowi Chojnowa, pracownikom
Urzędu Miejskiego i członkom stowa-
rzyszenia za pracę włożoną w przygo-
towanie i przebieg wizyty.

Spotykamy się już od 13-stu lat i ...
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