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Sesja nadzwyczajna zwołana 7 czerwca
na wniosek Burmistrza Miasta była wy-
jątkowym posiedzeniem. Chojnowscy
radni głosowali nad uchwałą w sprawie
nadania Panu Jerzemu Janusowi -
dyrektorowi Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie - tytułu „Zasłużony dla
Miasta Chojnowa”.

W uzasadnieniu, jakie złożył radnym
burmistrz czytamy m.in. 
Pan Jerzy Janus zatrudniony jest w Mu-
zeum Regionalnym w Chojnowie od
roku 1978. Stanowisko Dyrektora pias-
tuje nieprzerwanie od 1988r. - 31 lat.
Przez te lata Muzeum pod kierownic-
twem pana Dyrektora Jerzego Janusa
rozszerzyło zakres swoich działań, a zapro-
ponowana atrakcyjna oferta programo-
wa i edukacyjna zdobyła pełne uznanie
zwiedzających. Wymierny efekt zarzą-
dzania Muzeum Regionalnym w Choj-
nowie to ponad 120 zrealizowanych wys-
taw, zbiory wzbogacone o blisko 1.300
eksponatów i księgozbiór muzealnej bi-
blioteki powiększony o ponad 3.000 wolu-
minów. 
Dzięki wielu inicjatywom Pana Dyrektora,
Muzeum może szczycić się dziś unikal-
nymi ekspozycjami, jak zbiór renesan-
sowych kafli z XVI wieku, który przez
lata był pieczołowicie uzupełniany i ewi-
dencjonowany, czy bogata kolekcja nu-
mizmatów antycznych.
W realizację dynamicznej misji rozwoju
i podniesienia prestiżu Muzeum Regio-
nalnego w Chojnowie wpisuje się aran-
żacja sal wystaw stałych opracowana
według pomysłu Pana Janusa, których
ukoronowaniem jest sala z ekspozycją
obrazującą zabudowę XVIII wiecznego
Chojnowa. 
Pan Dyrektor to inicjator nowych roz-
wiązań prezentacji unikalnych zbiorów,
w szczególności lokalnych wyrobów
złotniczych, jak cenny puchar choj-
nowskiego złotnika Baltazara Pohla
pozyskany na aukcji antyków w Niem-

czech przy wsparciu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego. Dyrektor Jerzy Janus zainicjował
utworzenie sali im. dr. Zygmunta Ry-
żewskiego, którą zdobią unikatowe sgra-
ffita z XVI wieku.
Ponadto od wielu lat w Muzeum reali-
zowany jest ambitny program 6 wystaw
czasowych rocznie, głównie poświęco-
nych dawnemu rzemiosłu artystyczne-
mu i sztuce współczesnej.
Nowe spojrzenie na otoczenie Muzeum,
które wniósł Pan Dyrektor, poskutko-
wało stworzeniem lapidarium w muzeal-
nym ogrodzie, gdzie m.in. prezentowana
jest fontanna miejska z rynku Chojnowa
z końca XIX w. Drugie lapidarium zo-
stało urządzone w piwnicach muzeal-
nych. Ttu eksponowana jest renesan-
sowa kamieniarka o niemałej wartości
historycznej i materialnej, jak epitafia i
za-bytkowe chrzcielnice pozyskane z
okolic Chojnowa.
Pan Jerzy Janus posiada również zasłu-
gi w kształtowaniu poczucia tożsamości
i integracji społeczności lokalnej oraz
promuje Chojnów i historię przybyłym
mieszkańcom miast partnerskich z Nie-
miec, Francji i Czech. 
Działania na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego to przede wszystkim kreo-
wanie różnych przedsięwzięć kultural-
nych i edukacyjnych np. Noc Muzeum,
która z powodzeniem wpisała się do ka-
lendarza imprez miejskich, stała się
popularna i bardzo chętnie odwiedzana
nie tylko przez mieszkańców Chojnowa
i wielu gości z regionu. W tym roku od-

była się już 8 edycja. Uznaniem cieszyły
się także cykliczne Przeglądy Chojnow-
skiej Plastyki skupiające wokół Muzeum
licznych twórców i odbiorców sztuki.

Najważniejsze dokonania w latach:
* 1990-1995 Badania archeologiczne na
terenie dawnego założenia zamkowego,
zaowocowały setkami renesansowych
kafli. Po zakończeniu badań urządzono
plenerową wystawę archeologiczną. 
* 1991 Oddano po remoncie do użytku
lapidarium w piwnicach 
* 1997 Remont sal wystaw czasowych 
* 2004 Konserwacja renesansowego
portalu
* 2008 Remont elewacji i dachu zamku
* 2009 Udostępniono lapidarium na te-
renie ogrodu muzealnego
* 2010 Remont elewacji i dachu Baszty
Tkaczy

* 2013 Remont wnętrz Baszty Tkaczy
* 2014 Baszta Tkaczy staje się drugim
obiektem Muzeum Regionalnego, otwar-
cie ekspozycji oraz punktu widokowego
* 2018 Remont sklepienia czytelni
* 2019 Zbiory liczą 2359 eksponatów 
(w 1989 – zbiory liczyły 1084 eksponatów)
* 2019 Księgozbiór liczy 6034 książki 
(w 1989r. księgozbiór liczył 2910 książek)
* 1989-2019 – ponad 120 wystaw, liczne
odczyty, koncerty. 

Radni jednomyślnie przyjęli wniosek i uro-
czyście nadali Jerzemu Janusowi zasz-
czytny tytuł. W historii Chojnowa to dru-
ga, tak wysoko wyróżniona osoba. 

Niespodzianką dla nominata była fil-
mowa prezentacja obrazująca metamor-
fozę naszego cennego muzeum na prze-
strzeni 30 lat. Komentarz dyrektora do
każdej niemal fotografii dowiódł, jak
wielką wiedzę posiada i jak zasobna jest
jego pamięć!

Kwiaty, gratulacje, podziękowania od
osób współpracujących z Jerzym Ja-
nusem i wiele życzeń na przyszłość były
podsumowaniem zawodowej kariery
Zasłużonego, który jak oficjalnie ogłosił,
w tym roku przechodzi na emeryturę. 

Redakcja Gazety Chojnowskiej dołącza
do wszystkich gratulacji, a ze swojej
strony serdecznie dziękuje za wielolet-
nią, wspaniałą współpracę.

eg
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GGmmiinnnnyy PPoorrttaall PPooddaattkkoowwyy
Pod adresem: https://podatki.chojnow.eu
za pomoc¹ konta ePuap/Profilu zaufane-
go lub nadanego loginu i has³a mo¿emy
zalogowaæ siê do naszego konta podatko-
wego, gdzie:
- mo¿emy podejrzeæ nasze zaleg³oœci 
w podatkach np. podatek od nierucho-
moœci, op³ata za wywóz œmieci, wie-
czyste u¿ytkowanie itp.,
- mo¿emy wprowadziæ nasz adres e-mail
oraz/lub nr telefonu i wyraziæ zgodê na
otrzymywanie powiadomieñ o przetermi-
nowanych p³atnoœciach,
- mo¿emy dokonaæ p³atnoœci na nasze
indywidualne konto bankowe bezpoœred-
nio z tego portalu za pomoc¹ bezpie-
cznych p³atnoœci online (PayU).
Osoby chc¹ce uzyskaæ dostêp do konta
podmiotu np. firmy, spó³dzielni, pro-
szone s¹ o zg³oszenie siê z upowa¿nie-
niem do kasy Urzêdu Miejskiego w celu
po³¹czenia kont.
Osoby nieposiadaj¹ce konta ePuap/Profilu
zaufanego, a chc¹ce mieæ dostêp do swo-
jego konta w Portalu Podatnika, proszo-
ne s¹ o zg³oszenie siê do kasy Urzêdu Miej-
skiego w celu za³o¿enia konta.
Zapraszamy do korzystania!

RRzzeecczznniikk zzaapprraasszzaa
28 czerwca Miejski Rzecznik Praw Kon-
sumentów zaprasza mieszkañców Choj-
nowa do Domu Schrama na konsultacje.
W godzinach 12:00-14:00 ka¿dy zainte-
resowany bêdzie móg³ liczyæ na bez-
p³atn¹ pomoc w przygotowaniu pisma
reklamacyjnego, procesowego (pozew
przeciwko przedsiêbiorcy) czy egzeku-
cyjnego.
Zg³aszaj¹c siê po poradê nale¿y przy-
nieœæ ze sob¹ wszystkie dokumenty is-
totne dla sprawy (np. paragon, fakturê,
zamówienie, umowê, regulamin, z³o¿one
reklamacje, prowadzon¹ z przedsiêbiorc¹
korespondencjê, itp.).

WWaallnnee zzeebbrraanniiee CChhoojjnnoowwiiaannkkii
W pi¹tek - 14 czerwca, w Domu Schra-
ma odby³o siê walne zebranie KS Choj-
nowianka Chojnów. Zatwierdzono spra-
wozdanie z dzia³alnoœci klubu za rok 2018.
Jednak najciekawsz¹ czêœci¹ zebrania
by³a dyskusja. Pad³o kilka interesuj¹cych
propozycji, które systematycznie bêd¹
realizowane. Oto dwie z nich: powo³anie
pi³karskiej grupy dziewczynek z choj-
nowskich szkó³ podstawowych, rocznik
2011 i starsze oraz jesienna organizacja

gali pi³karskiej. Bol¹czk¹ jest brak aktyw-
nego, spo³ecznego dzia³ania na rzecz klubu
kibiców i sympatyków. 
Jak tê grupê zachêciæ?
Póki co, wszyscy trzymamy kciuki za
dru¿ynê seniorów, która walczy o byt w li-
dze okrêgowej.

WWaakkaaccjjee
Rok szkolny 2018/2019 dobieg³ koñca.
Uczniowie i nauczyciele po¿egnali siê na
czas wakacji. Na zawsze rozstaliœmy siê
z gimnazjami - ostatni rocznik opuœci³
mury Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2,
gdzie od 1999 roku m³odzie¿ kontynu-
owa³a naukê po szóstej klasie szko³y pod-
stawowej. Tym samym dokona³a siê re-
forma szkolnictwa z 2017r. zak³adaj¹ca
powrót 8-letniej szko³y podstawowej, 
4-letniego liceum, 5-letniego technikum 
i likwidacjê gimnazjów. 
Wszystkie chojnowskie placówki oœwia-
towe uroczyœcie zakoñczy³y rok szkolny.
Podsumowaniem by³o mnóstwo nagród,
wyró¿nieñ, gratulacji, a na koniec ¿yczeñ
wspania³ych, s³onecznych wakacji.
Nasza redakcja te¿ wszystkim - nauczy-
cielom, uczniom i rodzicom - ¿yczy wyma-
rzonego wypoczynku.

10 czerwca zakoñczy³o siê g³osowanie na projekty zg³o-szone
do Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Chojnowa. 
G³osowanie trwa³o od 31 maja do 10 czerwca 2019 roku,
poprzez oddanie g³osu na karcie i wrzucenie do urny w Urzê-
dzie Miejskim lub na stronie internetowej.
£¹cznie oddano (na wszystkie propozycje) - 416 g³osów, 
w tym: g³osów wa¿nych - 362 szt., g³osów niewa¿nych - 54 szt.
W g³osowaniu za pomoc¹ platformy internetowej oddano 409
g³osów, w g³osowaniu stacjonarnym oddano 7 g³osów.

Najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyska³ projekt:
PÓ£NOCNA STRONA MIASTA:

Szafki uczniowskie dla Szko³y Podstawowej nr 3 
w Chojnowie - 192 wa¿ne g³osy

W trosce o zdrowie uczniów szko³y powsta³a propozycja
zakupu 350 sztuk szafek uczniowskich do przechowywania
podrêczników i przyborów szkolnych. Przeci¹¿one tornistry i ple-
caki maj¹ bezpoœredni wp³yw na powstawanie wad postawy 
u uczniów. 

PO£UDNIOWA STRONA MIASTA:
Chojnowianie bli¿ej Europy - 132 wa¿ne g³osy

Projekt zak³ada przygotowanie pomieszczeñ oraz zakup i mon-
ta¿ cyfrowej pracowni jêzykowej w Szkole Podstawowej nr 4
przy ulicy Kiliñskiego 23, która pozwoli mieszkañcom
prze³amywaæ bariery jêzykowe i doskonaliæ umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem obcym. Projekt bêdzie s³u¿y³
wszystkim mieszkañcom Chojnowa - uczniom, rodzicom,
obcokrajowcom.

BUD¯ET OOBYWATELSKI MMIASTA CCHOJNOWA 22019 - WWYNIKI GG£OSOWANIA



MARZENIA II PPASJE
Has³o tegorocznego korowodu pozwoli³o ma³ym i du¿ym mieszkañcom miasta podzieliæ siê z innymi w³asnymi pragnieniami.

Kolorowe stroje, rekwizyty, banery z has³ami g³oœno oznajmia³y, jakie marzenia i jakie pasje maj¹ chojnowianie. Ci najm³odsi

standardowo - pragn¹ zostaæ ksiê¿niczkami, królami, rycerzami, policjantami, stra¿akami…. Nieco starsi chc¹ w przysz³oœci reali-

zowaæ siê zawodowo - jako artyœci, lekarze, naukowcy…. Doroœli maj¹ ju¿ nieco inne têsknoty - podró¿e, spe³nienie, relaks…

Uczestnicy dorocznego marszu - chojnowskie ma¿oretki, Miejski ¯³obek, Przedszkole Miejskie nr 1 i nr 3, Szko³a Podstawowa 

nr 3 i 4, Gimnazjum nr 1 i 2, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, liczni mieszkañcy i zamykaj¹cy barwny korowód moto-

cykliœci - otworzyli Dni Miasta g³oœno i efektownie. Imponuj¹cy pochód przemierzaj¹cy centrum miasta, jak co roku, by³ jedn¹ 

z wielu atrakcji miejskiego œwiêta. 

CHOJNOWIANIE-CHOJNOWIANOM
Ten cykl ma ju¿ swoj¹ d³ugoletni¹ tradycjê. Zapowiada niebanalne wystêpy artystyczne uzdolnionej m³odzie¿y grodu nad Skor¹.

Ka¿dego roku przekonaæ siê mo¿na, jak liczna to grupa i jak wiele talentów generuje nasze miasto. Kilkadziesi¹t wystêpów -

tanecznych, wokalnych, akrobatycznych. Ka¿dy inny, ka¿dy profesjonalny, ka¿dy urzekaj¹cy. Najbardziej widowiskowe bez

w¹tpienia by³y dynamiczne zespo³y taneczne: wszystkie formacje Brooklynu i Karambola, S³odziaki oraz Paradoks.

Doskonale wypadli te¿ nasi wokaliœci: reprezentanci Szko³y Podstawowej nr 3 i 4 oraz uczestnicy Pracowni Wokalnej Agnieszki

Justyny Szumia³o. Niezwyk³y pokaz ekwilibrystyki da³y akrobatki z grupy "Piramida". 

To by³o wielkie, wspania³e widowisko! Kolorowa rewia nawi¹zuj¹ca do tegorocznego has³a "pasji i marzeñ".

NAJLEPSI
Tego dnia, jak co roku, na wielkiej scenie uhonorowano laureatów Chojnowskiego

Dyktanda i Zawodów Wêdkarskich o Puchar Burmistrza. O XVI ju¿ edycji zmagañ 

o tytu³ Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej pisaliœmy w poprzednim wydaniu.

Relacjê z zawodów wêdkarskich zainteresowani znajd¹ na stronie 12.
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FESTIWAL TTKACTWA II RRÊKODZIE£A AARTYSTYCZNEGO
To by³a ju¿ XVII edycja wydarzenia, które nawi¹zuje do naszych œredniowiecznych tradycji. Na miejskich straganach, jak przed

wiekami, lokalni rzemieœlnicy wy³o¿yli swoje produkty. Nieco inne ni¿ te sprzed wieków, niemniej równie atrakcyjne. Bi¿uteria

ró¿nego rodzaju, precyzyjnie dziergane serwety, obrazy, wyroby z tkanin, w³óczki, nici, szk³a, drewna, okolicznoœciowe karty 

i ozdoby, p³ócienne zabawki i wiele, wiele innych urzekaj¹cych misternym wykonaniem i znajomoœci¹ rzemios³a. Rêkodzie³a

najlepszego gatunku, których znaczna czêœæ znalaz³a nabywców doceniaj¹cych kunszt artystyczny.

MUZYKA ZZE SSCENY
Pierwszego dnia miejskiego œwiêta tysi¹ce osób niecierpliwie oczekiwa³o Gwiazdy wieczoru - zespo³u Wilki. Zanim jednak na

scenê wyszli muzycy popularnej grupy, czas oczekiwania na gwiazdê umila³ publicznoœci Jurand Kowalski - chojnowski kom-

pozytor, autor ponad 100. utworów.

A o godzinie 21.00 fani Wilków z entuzjazmem przywitali swoich idoli. 

- Niewiele jest takich zespo³ów jak ten! Niewielu zespo³om udaje siê przez 27 lat utrzymywaæ na szczycie. Niewielu siê udaje ca³y

czas elektryzowaæ publicznoœæ i niewiele zespo³ów ma takie przeboje, które zostaj¹ naprawdê g³êboko w serduchu przez cale lata

- mówi³a ¿ona lidera zespo³u Monika Gawliñska zapowiadaj¹c niecodzienny dla chojnowian koncert. 

Przez pó³torej godziny z g³oœników, w miejsk¹ przestrzeñ p³ynê³y bardziej i mniej znane przeboje - "Na zawsze i na wiecznoœæ",

"Baœka", "Urke", nowoœci z ostatniej p³yty… 

Wystêp Wilków zaliczamy do tych, które na d³ugo zapadn¹ w pamiêæ. Muzycy te¿ ciep³o wspominaæ bêd¹ wizytê w Chojnowie,

czego wyraz dali przesy³aj¹c do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie pisemne podziêkowania:

Serdeczne dziêki dla Pana Burmistrza, dla wspania³ej publicznoœci, dla wszystkich, którzy pracowali przy organizacji imprezy -

dla Oœrodka Kultury, ochrony, obs³ugi technicznej i pañ kucharek. Bêdziemy bardzo mile wspominaæ koncert w Chojnowie.

¯yczymy wszystkiego, co piêkne. Wilki

BAMBINIADA
Drugi dzieñ œwiêtowania rozpoczêli nasi najm³odsi mieszkañcy XXIII edycj¹ Przegl¹du Piosenki Przedszkolnej. Popularna

Bambiniada, to mnogoœæ emocji zarówno na, jak i przed scen¹. Przy profesjonalnych mikrofonach stanê³y nieskrêpowane przed-

szkolaki z dwóch chojnowskich placówek - Przedszkola Miejskiego nr 1 i nr 3. Mali artyœci tañcem i œpiewem wype³nili pier-

wszych kilkadziesi¹t minut. ¯adnej tremy, ¿adnego skrêpowania, za to du¿o radoœci, energii i ekscytacji. Publicznoœæ z kolei

wzruszona, dumna i uradowana.

DDNNII   CCHHOOJJNNOOWWAA  22001199
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SCENA DDLA RROCKA
Ten punkt programu przyci¹gn¹³ przed scenê fanów bluesa i rocka. Rodzime zespo³y - Plug'n'Blues i Polish Fiction - zagra³y

kompozycje w³asne i covery. Oba gatunki muzyczne maj¹ w naszym mieœcie okreœlone grono s³uchaczy, zespo³om zatem

wtórowa³y sympatyzuj¹ce z nimi grupy dopinguj¹c, oklaskuj¹c i wspieraj¹c swoich ulubionych muzyków.

NA ZZAKOÑCZENIE
Dico-polo na do widzenia - to strza³ w dziesi¹tkê. Zespó³ Weekend rozbawi³ swoimi przebojami wielotysiêczn¹ publicznoœæ.

Znane utwory, rytmiczna muzyka, charyzma na scenie, wspania³y kontakt z publicznoœci¹ - to sk³adowe udanego koncertu, 

o którym zapewne d³ugo jeszcze mówiæ siê bêdzie w mieœcie…

Dni Chojnowa 2019 przesz³y do historii. By³o kolorowo, gwarnie, ró¿norodnie i efektownie. Dwudniowym obchodom w Rynku

towarzyszy³o szereg innych imprez. Ka¿dy zatem mieszkaniec móg³ znaleŸæ ciekaw¹ dla siebie propozycjê. 

Koniec jednych obchodów rozpoczyna automatycznie prace nad zamys³em kolejnych. Jakie atrakcje bêd¹ nas czekaæ w przysz³ym

roku? Musimy na razie uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, ale z pewnoœci¹ bêdzie kolorowo, gwarnie, ró¿norodnie i efektownie…
eg

Burmistrz Miasta Chojnowa serdecznie dziêkuje wszystkim zaanga¿owanym 
w organizacjê Dni Chojnowa 2019.

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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Œrodowisko fanów motocykli, to spo³ecznoœæ wyj¹tkowa. Niezwykle
zwarta i w pe³nej gotowoœci na akcyjne has³a. Liczna grupa, jak¹
skrzyknêli chojnowscy motocykliœci, okazale zaprezentowa³a siê pod-
czas tegorocznego korowodu otwieraj¹cego obchody œwiêta miasta.
Dominuj¹cy czarny kolor kilkudziesiêciu okaza³ych maszyn, ich
w³aœciciele w odpowiednim rynsztunku, ryk silników, zapach spalin, …
- powalaj¹cy efekt przyci¹gn¹³ t³umy. 
Chojnowscy motocykliœci od dawna w³¹czaj¹ siê w miejski pochód. Na
ich zaproszenie odpowiada wielu innych cz³onków okolicznych
klubów motocyklowych. Tradycj¹ jest, ¿e wszyscy uczestnicz¹cy 
w korowodzie motocykliœci, najpierw spotykaj¹ siê w koœciele. 
8 czerwca w œwi¹tyni pw. NPNMP mszê œw. celebrowa³ ks. proboszcz
Miros³aw Makowski. Treœæ kazania, u³o¿one przed o³tarzem kaski
dobitnie wskazywa³y komu dedykowana jest Eucharystia.

Swoj¹ liczn¹ w Chojnowie obecnoœæ, motocykliœci zaakcentowali
parad¹ ulicami miasta. Moc silników s³yszeli chyba wszyscy mieszkañ-
cy grodu nad Skor¹. Nieco póŸniej mo¿na ich by³o us³yszeæ i zobaczyæ
z bliska podczas œwi¹tecznego korowodu. Kawalkada lœni¹cych
maszyn by³a z pewnoœci¹ jedn¹ z wiêkszych atrakcji pierwszego dnia
obchodów.

eg

21 czerwca 
w pi¹tek w godz. 12-14
mi³oœnicy zabytkowej 

motoryzacji bêd¹ mieli okazjê
zobaczyæ na chojnowskim Rynku

ok. 200 pojazdów
uczestnicz¹cych w III O³awskim

Charytatywnym Rajdzie Koguta.

Nasze miasto jest na trasie 
II etapu - Boszkowo-Karpacz.

Klub Oldtimer Chojnów 
organizuje w Rynku 

PUNKT KONTROLNY,
przy którym ka¿da za³oga bêdzie

musia³a siê zatrzymaæ 
i okazaæ "paszport zadañ" 
w celu otrzymania pieczêci

potwierdzaj¹cej swoj¹ obecnoœæ
w Chojnowie.

Pierwsze pojazdy powinniœmy
zobaczyæ ok. godz 12:00.

Zapraszamy mieszkañców 

do kibicowania!

MMoottooccyykklloowwaa  ff eerraajjnnaa
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Czerwcowe spotkanie w przyjaznych

wnêtrzach restauracji "Pod Jeleniem"

zosta³o  podzielone na dwie czêœci.

Pierwsz¹ zaliczy³a trójka gildian. Jak

zwykle niezawodna pani Józefa Pawlak

zaprezentowa³a najnowszy, jeszcze œwie-

¿y obraz pt. "Powiew wiosny". Pa³eczkê

prezentacji przej¹³ nastêpnie pan Jaro-

s³aw Macewicz. Uwagê szczególnie

zwróci³ (z trzech propozycji) heksametr

osnuty na kanwie "Króla Edypa" Sofo-

klesa. Gdy Piotrek Misikiewicz zapowie-

dzia³ swój nowy wiersz pt. "Boczniaki"

zapachnia³o grzybami. Tymczasem poe-

tycka refleksja dotyczy³a bocznych uli-

czek miejskich starówek. 

Dzieñ póŸniej, podczas pierwszego dnia

obchodów Dni Chojnowa, kilku gildian

mia³o swoje stoiska na Festiwalu Tkac-

twa i Rêkodzie³a Artystycznego: Anna

Wójcik, Jadwiga Stopa, Julian Pamu³a 

i Andrzej Bobik z drukarni UNI-FOT.

22 czerwca (sobota) zapraszamy wszyst-

kich chêtnych na "Noc Kupa³y" - boisko

przy LO, ul. PoŸniaków 2, godz. 18.30.

Powakacyjne spotkanie G.A.C.

odbêdzie siê 6 wrzeœnia (pi¹tek) 

o godz. 18.00 

w restauracji "Pod Jeleniem".

pm

W ramach projektu Z KSI¥¯K¥ NA WA-

LIZKACH 2019 zorganizowany by³ kon-

kurs plastyczny "Mój Mistrz literatury".

G³ówni organizatorzy konkursu:

Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna im.

Tadeusza Mikulskiego we Wroc³awiu,

Wydawnictwo Literatura i Wydawnic-

two Akapit Press. Tematyka: przedsta-

wienie ksi¹¿ki lub ksi¹¿ek pisarza, któ-

rym m³ody czytelnik jest zafascynowany

i chcia³by jego twórczoœæ rozreklamo-

waæ wœród swoich rówieœników. 

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Hanna

Markiewicz ze Szko³y Podstawowej 

nr 3 w Chojnowie zdoby³a w tym kon-

kursie nagrodê g³ówn¹ w kategorii 

kl. IV-VI za pracê: Frances Hodgson

Burnett "Tajemniczy ogród".

Gratulujemy! 

Pracê Hani mo¿na obejrzeæ na Face-

booku projektu Z KSI¥¯K¥ NA WA-

LIZKACH:

https://www.facebook.com/zksiazkan-

awalizkach/photos/pcb.10857543849578

94/1085753804957952/?type=3&theater

Projekt dofinansowano ze œrodków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, pochodz¹cych z Funduszu Pro-
mocji Kultury oraz dziêki wsparciu
samorz¹dów województwa dolnoœl¹skiego,
miasta i gminy Œwidnica, powiatu œwid-
nickiego i samorz¹dowych instytucji
kultury na Dolnym Œl¹sku. 

MBP

Seriale rodzimej produkcji ciesz¹ siê 
w naszym kraju du¿¹ popularnoœci¹. Ich
zalet¹ jest to, ¿e scenariusze powstaj¹ na
podstawie autentycznych wydarzeñ.
Ciekawostk¹ jest te¿ fakt, ¿e do ich pro-
dukcji anga¿owani s¹ amatorzy. Gdy siê
przejdzie pomyœlnie casting i trafi do
bazy danych, mo¿na prze¿yæ serialow¹
przygodê. 
Okazuje siê, ¿e kolejna chojnowianka
poznaje blaski i magiê telewizyjnych
seriali. Mowa o Joannie Go³dy. Jej natu-
ralnym atutem jest oryginalna uroda. To
niew¹tpliwie musia³o zwróciæ uwagê
producentów. Do wziêcia udzia³u w ca-
stingach namówi³a j¹ inna chojnowian-
ka - Anna Derbich. To by³ przys³owio-
wy strza³ w dziesi¹tkê, który spowodo-
wa³ seriê ról. Na pocz¹tek by³ epizod
Leokadii w "Policjantach i Policjant-
kach". Potem wiêksza rola - mamy nas-
toletniego Antka w 103. odcinku "Lom-
bard - ¿ycie pod zastaw". W koñcu
g³ówna rola Katarzyny - partnerki po-
szukiwanego przez policjê gangstera 
w "Dlaczego ja?"

Praca na planie wymaga dyspozycyj-
noœci. W przypadku ustabilizowanej
pozycji zawodowej i prywatnej jest to
trudne. Czas na wyjazd do Warszawy
nie³atwo znaleŸæ, zdarza siê zatem, ¿e
propozycjê roli trzeba odrzuciæ. Ale nic
straconego. Seriale tego typu powstaj¹
tak¿e we Wroc³awiu. Kto wie zatem,
jak¹ jeszcze niespodziankê sprawi choj-
nowskim telewidzom nasza urocza
mieszkanka.
Marzeniem pani Asi jest zagranie w re-
klamie telewizyjnej, byæ mo¿e ju¿ nie-
d³ugo siê spe³ni...

pm

Serialowa przygodaMój Mistrz Literatury

Przedwakacyjna Gildia
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Muzeum Regionalne w Chojnowie 
sk³ada serdeczne podziêkowania 

Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnowie 
za szczodr¹ darowiznê, dziêki której 

uda³o nam siê wzbogaciæ zbiór numizmatów 
o rzadk¹, antyczn¹ monetê z 1. po³owy V w.

Z okazji Diamentowych Godów Sza-

nownym Jubi latom Zbigniewowi 

i Marii Steæ w zdrowiu i spokoju do-

czekania nastêpnych Godów ¿ycz¹ przyja-

ciele: Mietek, Czesiek i Edek.

18.05.2019 roku Spo³eczne Stowa-

rzyszenie Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y

Specjalnej Troski bra³o udzia³ w piel-

grzymce do Krzeszowa organizowanej

przez Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Bardzo dziêkujemy za mile spêdzony

czas.

KKrroonniikkaa TToowwaarrzzyysskkaa

tekst sponsorowany*tekst sponsorowany*tekst sponsorowany*tekst sponsorowany**tekst sponsorowany*tekst sponsorowany*

"Najlepszy" w Chojnowie
Biuro Regionalne Oriflame w Chojnowie zaprasza na otwarcie Wellness Center. Goœciem specjalnym
wydarzenia bêdzie ambasador Wellness by Oriflame Jerzy Górski - pochodz¹cy z Legnicy triathlonista 
i mistrz œwiata w podwójnym Ironmanie, którego historiê opowiedzian¹ w filmie "Najlepszy" ju¿ wkrótce
zobaczyæ bêdziemy mogli w chojnowskim kinie Kultura.
- Przygotowujemy dla Was atrakcje, upominki, poczêstunek - zapowiadaj¹ organizatorzy - W tym dniu bêdziecie
mogli zapisaæ siê na bezp³atn¹ analizê sk³adu cia³a i testy zdrowia Wellness (opracowane przez m.in. szwedzkich
naukowców).

Jerzy Górski - goœæ specjalny spotkania - od 35 lat z sukcesami uprawia
triathlon. Swoje najwiêksze sukcesy odnosi³ w latach 90. XX wieku, kiedy
to m.in. zdoby³ tytu³ mistrza œwiata w rozgrywanych w amerykañskim
Huntsville zawodach Double Iron Triathlon. Postaæ Jerzego Górskiego jest
przyk³adem niezwyk³ej przemiany; zanim rozpocz¹³ sportow¹ karierê by³
bowiem narkomanem oraz kilkukrotnie przebywa³ w wiêzieniu. 
Historia Jerzego Górskiego sta³a siê inspiracj¹ dla twórców filmu
"Najlepszy" z Jakubem Giersza³em w roli g³ównej. Obraz, który na swoim
koncie ma m.in. szeœæ nagród na 42. Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni, ju¿ 29 i 30 czerwca o godzinie 18:00 bêdziemy
mogli zobaczyæ w chojnowskim kinie Kultura.

Otwarcie Wellness Center by Oriflame 
odbêdzie siê 1 lipca o godzinie 16:00 

w Biurze Regionalnym Oriflame przy ul. Chmielnej 17a. 

Oprócz Jerzego Górskiego swoj¹ obecnoœæ na spotkaniu zapowiedzia³ tak¿e Tomasz Kalinowski - Wellness Manager
Poland. Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich - którzy podobnie jak "Najlepszy" - chc¹ zmieniæ swój styl ¿ycia i swoje
nawyki. Wstêp wolny.

Adam Biegaj, chojnow.pl

w Chojnowie
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Od kilku dni hol Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie, mieni¹c siê
feeri¹ barw, wprowadza w nastrój waka-
cyjnych woja¿y po ca³ym niemal
œwiecie. A wszystko to zawdziêczamy
nowej wystawie w Galerii M³odych,
której otwarcie odby³o siê 13 czerwca.
„Folkowe Dziewczyny Œwiata” - bo taki
tytu³ nosi wystawa - to prezentacja kil-
kudziesiêciu wielkoformatowych zdjêæ
autorstwa Rafa³a Wyciszkiewicza – choj-
nowskiego fotografa, muzyka, mi³oœnika
wypraw rowerowych. 

Powitaniem autora fotografii oraz wszys-
tkich przyby³ych goœci, wernisa¿ wys-
tawy rozpoczê³a jej opiekunka - Ag-
nieszka Tworzyd³o. W kilku s³owach

przybli¿y³a sylwetkê chojnowskiego
fotografa, wspomnia³a, ¿e to ju¿ druga
wystawa Rafa³a w Galerii M³odych i do-
da³a, i¿ prezentowane fotografie przed-
stawiaj¹ uczestniczki Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Folklorystycznego
„Œwiat pod Kyczer¹”. Natomiast Rafa³
Wyciszkiewicz opowiedzia³ o swoich
pasjach, dziêki którym nie tylko zwiedza
piêkne miejsca w kraju i za granic¹, ale
równie¿ poznaje ciekawych ludzi. Jedn¹
z takich osób jest niew¹tpliwie goœæ
specjalny wernisa¿u, Jerzy Starzyñski –
dyrektor MFF „Œwiat pod Kyczer¹”,
równoczeœnie szef £emkowskiego Ze-
spo³u Pieœni i Tañca „Kyczera” z Legnicy.
Pan Jerzy przybli¿y³ wszystkim obec-
nym ideê organizowanego od 1996 r.

festiwalu, na który ka¿dorazowo sk³ada
siê kilka koncertów galowych oraz kilka-
naœcie wystêpów w ró¿nych miejscowoœ-
ciach Dolnego Œl¹ska. Znakiem rozpoz-
nawczym festiwalu s¹ prezentacje w ma-
³ych miejscowoœciach oraz zamkniêtych
placówkach opiekuñczo-wychowaw-
czych. Prezentacjom artystycznym towa-
rzysz¹ m. in. wystawy, spotkania poety-
ckie i warsztaty jêzykowo-artystyczne.
Jak wspomnia³ pan Jerzy, wymyœlaj¹c
Festiwal jego organizatorzy chcieli uka-
zaæ £emków, jako ludzi otwartych na
œwiat oraz powiedzieæ œwiatu o o sobie,
ich ma³ej i du¿ej OjczyŸnie. 

W drugiej czêœci spotkania Rafa³ Wy-
ciszkiewicz przedstawi³ kolejno multi-
medialn¹ prezentacjê zdjêæ z Jarocina 
i Petersburga, krótki film ukazuj¹cy fes-
tiwal „Pod Kyczer¹”, a na zakoñczenie
godzinny pokaz ok. 1200 zdjêæ z festi-
walu oraz innych wydarzeñ, a tak¿e tych
ukazuj¹cych piêkno przyrody.
Wystawê „Folkowe Dziewczyny Œwia-
ta” mo¿emy ogl¹daæ w holu MBP do koñ-
ca lipca.

Margot Stel

FOLKOWE DZIEWCZYNY ŒWIATA – wernisa¿ wystawy Rafa³a Wyciszkiewicza

W pi¹tek 24.05.2019 r. po raz pierwszy
wziêliœmy udzia³ w XII Miêdzynaro-
dowych Mistrzostwach Osób Niepe³no-
sprawnych w Grillowaniu organizo-
wanych przez Zak³ad Aktywnoœci Za-
wodowej w Œwierzawie oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Z³otoryi.
Celem konkursu by³o nagrodzenie
najlepszej potrawy z grilla przygoto-
wanej podczas trwania konkursu.
Uczestnicy mieli równie¿ za zadanie ude-
korowaæ we w³asnym zakresie stó³, który
w rywalizacji z innymi móg³ zostaæ na-
grodzony nagrod¹ specjaln¹. 
Uczestnikami konkursu by³y osoby nie-
pe³nosprawne w sk³adzie 6 osób. 

Chojnów reprezentowali: przewodni-
cz¹cy zespo³u Józef Tomiak, Anna Mar-
czak, Kamila Szuka³o, Agnieszka Bie-
niek, Magdalena Jadach oraz Tomasz
Kaszczyszyn. 
Przed przyst¹pieniem do grillowania,
ka¿da z grup mia³a za zadanie odpo-
wiedzieæ poprawnie na 10 pytañ, aby
otrzymaæ skrzynkê z potrzebnymi pro-
duktami. £¹czny czas wykonania zadania
to 2 godziny. Oceniane by³y nastêpuj¹ce
potrawy: hamburger z grilla, grillowane
miêso oraz dodatki. Jakoœæ wykonanych
potraw ocenia³o jury, które zwraca³o
uwagê na wygl¹d potrawy, sposób ser-
wowania, estetykê sto³u, wygl¹d i smak

g³ównego sk³adnika potrawy, smak 
i kompozycjê dodatków. 
W trakcie zmagañ uczestnicy nie bio-
r¹cy udzia³u w konkursie oprócz kibico-
wania, mogli korzystaæ z poczêstunku
oraz szeregu ró¿nych atrakcji przygoto-
wanych przez organizatorów (fotobudka,
œcianka wspinaczkowa, uje¿d¿anie byka
czy zawody sportowe). 
Po zakoñczeniu zmagañ by³ czas na od-
stresowanie siê przy muzyce przygoto-
wanej przez prowadz¹cego dj'a. Po krót-
kiej zabawie przyszed³ czas na og³osze-
nie wyników. 

Nasza dru¿yna zajê³a pierwsze miejsce
za najlepsze przebranie oraz dwie
nagrody indywidualne za zawody
sportowe dla Krzysztofa Bieñka oraz
Paw³a Dobrowolskiego. 
Wszyscy mimo, ¿e zmêczeni wrócili za-
dowoleni i szczêœliwi. 
Dziêkujemy za wspania³¹ zabawê !!!!

WTZ Chojnów

WTZ na Miêdzynarodowych Mistrzostwach 
Osób Niepe³nosprawnych w Grillowaniu
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8 czerwca 2019 roku w Chojnowie, po
blisko piêciu latach nieobecnoœci w ka-
lendarzu imprez sportowych, zorgani-
zowano dla najm³odszych adeptów kore-
añskiej sztuki walki III Turniej Taek-
wondo dla Dzieci. Patronat nad Tur-
niejem obj¹³ Burmistrz Miasta Choj-
nowa, Pan Jan Serkies. 
Dziêki uprzejmoœci Dyrekcji Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie,
konkurencje zosta³y rozegrane w u¿y-
czonej do tego celu Hali Sportowej przy
ul. Matejki 1.

Do rywalizacji przyst¹pi³o 41 zawod-
ników z dolnoœl¹skich Klubów TKD -
LMKS SFORA Chojnów oraz Ucz-
niowski Klub Sportowy Warrior Zgo-
rzelec. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat
rywalizowa³y w konkurencjach wszech-
stronnie sprawdzaj¹cych ich sprawnoœæ
fizyczn¹ i umiejêtnoœci techniczne.
Najlepsi w konkurencjach sprawnoœcio-
wych i walkach oprócz medali otrzymali
drobne upominki od naszych sponsorów.
W sumie wrêczono 25 specjalnie t³o-
czonych kompletów medali, a wœród
uczestników widaæ by³o wielu multime-
dalistów.
Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa dla
najlepszej dru¿yny zosta³ u gospodarza
Turnieju, którego zawodnicy systematy-
cznie æwicz¹ i poznaj¹ techniki walki
pod okiem trenera Adriana Iwanow-
skiego.

Tego typu turnieje to dla dzieci œwietna
zabawa i naprawdê aktywnie spêdzony
czas, a do tego doskona³a okazja zapre-
zentowania i sprawdzenia swoich umie-

jêtnoœci w konfrontacji z rówieœnikami
trenuj¹cymi taekwondo olimpijskie 
w innych klubach. 
Organizacja i oprawa tegorocznej im-
prezy, zosta³a wysoko oceniona przez
zawodników, trenerów i kibiców.
Turniej ma szansê na sta³e wpisaæ siê 
w kalendarz imprez sportowych Choj-
nowa i z roku na rok siê rozwijaæ, dla-
tego ju¿ dziœ rozpoczêliœmy prace nad
jego kolejn¹ edycj¹.

Funkcjonowanie LMKS "SFORA"
Chojnów jest mo¿liwe dziêki zaanga-
¿owaniu i pracy jego cz³onków oraz za-
wodników, a tak¿e wsparciu finanso-
wemu, w szczególnoœci Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie i Ministerstwa
Sportu i Turystyki. 
Dziêkujmy wszystkim Partnerom za oka-
zan¹ pomoc i wparcie dla naszych ini-
cjatyw i przedsiêwziêæ sportowych 
w roku szkolnym 2018/2019: 
Dyrekcji Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie, Dyrekcji Szko³y Podsta-
wowej nr 3, Dyrekcji Szko³y Podstawo-
wej nr 4 oraz Dyrekcji Gimnazjum nr 2
w Chojnowie. 
Szczególne s³owa uznania kierujemy do
Dyrekcji Gimnazjum nr 1 w Chojnowie,
którego sala sportowa by³a przez ponad
dekadê miejscem treningowym naszych
podopiecznych. 
Podziêkowania kierujemy równie¿ do
firm: APIS SP. z o.o., Przedsiêbiorstwa
Us³ugowego JAREXS SP. z o.o., Dom 
z Keramzytu D.S. Dariusz Sywak,
FAMAR Fabian Rudziak, Anna Grzy-
wacz Fizjoterapia Mobilna oraz Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie. 

Wyra¿amy nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê
w przysz³oœci i realizacjê kolejnych pro-
jektów w ramach promowania aktywnoœci
fizycznej wœród dzieci i m³odzie¿y.

LMKS SFORA Chojnów

W ramach obchodów Dni Chojnowa jedn¹
z licznych atrakcji by³ turniej bryd¿a spor-
towego parami, przeprowadzony 7 czerwca.
Podobnie jak w poprzednich latach, odby³
siê on w goœcinnych progach Domu Schrama.
Do Chojnowa przybyli bryd¿yœci z  Legnicy,
Z³otoryi, Mi³kowic, Chojnowa i okolic. 

W turnieju wziê³o udzia³ dwanaœcie par.
Po powitaniu wszystkich uczestników
przez organizatora (H. Wiszniewski), sê-
dzia zawodów - Marek Drecki oko³o godz.
17.15 rozpocz¹³ rozgrywanie turnieju.
Dla dodania kolorytu oraz rangi zawo-
dów, Burmistrz Miasta Chojnowa ufun-
dowa³ puchary i nagrody rzeczowe, nato-
miast ca³a pula z wpisowego zosta³a przez-
naczona dla trzech pierwszych par.
Turniej przebiega³ w bardzo mi³ej i kole-
¿eñskiej atmosferze. Zakoñczenie, z poda-
niem ostatecznych wyników i wrêczeniem
nagród rzeczowych oraz pieniê¿nych,
mia³o miejsce ok. godz. 21.30.

I miejsce: Stanis³aw Wiszniewski, Ry-
szard Wodziñski – KBS Mi³kowice
(Mi³kowice)
II miejsce: Henryk Wiszniewski,
Bogumi³ Wegner – KBS Mi³kowice
(Mi³kowice)/KS Konfeks I (Legnica)
III miejsce: Eugeniusz G¹ska, Marek
Czerniawski – KS Konfeks II (Legnica)

HW

WW rraammaacchh DDnnii CChhoojjnnoowwaa
III Turniej Taekwondo dla Dzieci Przy zielonym stoliku



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 12/92912

W sobotê 8 czerwca chojnowskie ko³a
PZW rywalizowa³y w zawodach wêd-
karskich o "Puchar Burmistrza" zorgani-
zowanych z okazji obchodów Dni Choj-
nowa. Ka¿de ko³o wystawi³o po 6 naj-
lepszych zawodników w wêdkarstwie
sp³awikowym. 

Zawody rozgrywano na jeziorze "Ta-
tarak". Pogoda sprzyja³a i ryby bra³y
bardzo dobrze. Najlepszy wynik, po czte-
rech godzinach wêdkowania, uzyska³
Zbigniew Turek z Ko³a Chojnów -
Miasto (7,600 kg). 
Drugie miejsce zaj¹³ Dariusz Granda
z Ko³a "Skora" (6,080 kg). 
Na trzecim sklasyfikowano Piotra
Bie¿uñskiego z Ko³a Chojnów - Miasto
(6,060 kg). 

G³ówna wygrana "Puchar Burmistrza"
przypad³a Ko³u Chojnów - Miasto,
które zdoby³o w sumie 28 pkt. 
Drugie miejsce zajê³o Ko³o "Skora" 70 pkt.,
a trzecie Ko³o "Dolzamet" 72 pkt.
Puchary za zdobyte miejsca w klasy-
fikacji indywidualnej i dru¿ynowej wrê-

cza³ burmistrz Jan Serkies na estradzie 
w centrum Chojnowa. Puchar Burmistrza,
w imieniu Ko³a PZW Nr 3 Chojnów
Miasto, odebra³ sêdzia g³ówny zawodów
Kazimierz Wijatyk.

Ko³o PZW Nr 3 
Chojnów "Miasto"

W dniach 08-09.06.2019 na kortach

tenisowych MOKSiR, z okazji Dni

Chojnowa odby³y siê cykliczne mis-

trzostwa naszego miasta w tenisie ziem-

nym o Puchar Burmistrza. 

Na starcie stanêli zawodnicy, którzy

niejednokrotnie walczyli o to trofeum,

jak równie¿ kilku nowych tenisistów.

Rozgrywki by³y ciekawe, a zawodnicy

niektóre braki w technice gry nadrabiali

ogromnym zaanga¿owaniem. 

Oprócz rywalizacji sportowej, na obiek-

cie panowa³a bardzo kole¿eñska atmo-

sfera oraz gor¹cy doping.

W finale spotkali siê Andrzej Kaziecz-

ko i Micha³ Rubik. Z tej potyczki zwy-

ciêsko wyszed³ ten drugi, a mecz koñ-

czyli na skraju wyczerpania w trzy-

dziestostopniowym upale. 

Trzecie miejsce zaj¹³ Sylwester Cio³-

czyk po pokonaniu Miros³awa Kaczówki.

Puchar fair play ufundowany przez

pana Mariana Kociubê otrzyma³

Micha³ Rubik. 

Szczególne podziêkowania i s³owa uzna-

nia nale¿¹ siê nowym opiekunom kor-

tów: Andrzejowi i Markowi Kazieczkom

oraz Sylwestrowi Cio³czykowi, za przy-

gotowanie obiektu w sposób profesjonal-

ny oraz dba³oœæ o szczegó³y techniczne.

Poza tym nikt z zawodników nie wy-

szed³ z turnieju g³odny czy spragniony.

W nied³ugim czasie powstanie strona

internetowa, na której bêdzie mo¿na

zobaczyæ rezerwacje, jak równie¿ prze-

czytaæ o najnowszych wydarzeniach.

Szykuj¹ siê te¿ nowe turnieje.

(s)

WW rraammaacchh DDnnii CChhoojjnnoowwaa
Rywalizacja o Puchar Burmistrza

Tenisowe rozgrywki
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Zgodnie z pismem Prezesa S¹du Okrê-
gowego w Legnicy z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Radê
Miejsk¹ Chojnowa wyborów ³awników
do S¹du Okrêgowego w Legnicy w licz-
bie 3 ³awników i S¹du Rejonowego 
w Z³otoryi w liczbie 3 ³awników, infor-
mujemy i¿ przyjmowane s¹ zg³oszenia
kandydatów na ³awników. 

Zasady i tryb 
zg³aszania kandydatów na  ³awników 

Zasady i tryb zg³aszania kandydatów na
³awników okreœla ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. - Prawo o ustroju s¹dów pow-
szechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 
z póŸn.zm.).

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i ko-
rzysta z pe³ni praw cywilnych i obywa-
telskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoñczy³ 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub mieszka w miejscu kan-
dydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczy³ 70 lat,
6) jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdro-
wia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
7) posiada co najmniej wykszta³cenie
œrednie lub œrednie bran¿owe.

£awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach pow-
szechnych i innych s¹dach oraz w pro-
kuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów,
od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skie-
rowania sprawy na drogê postêpowania
s¹dowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne oso-
by zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze
œciganiem przestêpstw i wykroczeñ,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
UWAGA: Nie mo¿na byæ ³awnikiem jed-
noczeœnie w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.

Podmiotami uprawnionymi do zg³asza-
nia kandydatów na ³awników s¹:
prezesi w³aœciwych s¹dów, stowarzy-
szenia, inne organizacje spo³eczne i za-
wodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wy³¹czeniem partii
politycznych, oraz co najmniej piêæ-
dziesiêciu obywateli maj¹cych czynne
prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale
na terenie gminy dokonuj¹cej wyboru.

Termin zg³aszania kandydatów na
³awników up³ywa 30 czerwca 2019
roku (liczy siê data wp³ywu do Urzêdu).
Zg³oszenia kandydatów, które wp³ynê³y
do rady gminy po up³ywie tego terminu,
a tak¿e zg³oszenia, które nie spe³niaj¹
wymagañ formalnych, pozostawia siê
bez dalszego biegu.

Zg³oszenia kandydatów na ³awników
dokonuje siê na karcie zg³oszenia, do
której kandydat ma obowi¹zek do³¹czyæ
nastêpuj¹ce dokumenty, opatrzone dat¹
nie wczeœniejsz¹ ni¿ 30 dni przed dniem
zg³oszenia:
1) informacjê z Krajowego Rejestru Kar-
nego dotycz¹c¹ zg³aszanej osoby.
2) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest
prowadzone przeciwko niemu postêpo-
wanie o przestêpstwo œcigane z oskar-
¿enia publicznego lub przestêpstwo skar-
bowe,
3) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest
lub nie by³ pozbawiony w³adzy rodzi-
cielskiej, a tak¿e, ¿e w³adza rodzicielska
nie zosta³a mu ograniczona ani zawie-
szona,
4) zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdro-
wia, wystawione przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej w rozumieniu
przepisów ustawy o podstawowej opiece
zdrowotnej, stwierdzaj¹ce brak przeci-
wwskazañ do wykonywania funkcji
³awnika,
5) 2 zdjêcia zgodne z wymogami stoso-
wanymi przy sk³adaniu wniosku o wyda-
nie dowodu osobistego.
UWAGA: Zdjêcia nale¿y dostarczyæ w ko-
percie, a na ich odwrocie wpisaæ swoje
imiê i nazwisko.

Do zg³oszenia kandydata na ³awnika,
dokonanego na karcie zg³oszenia przez

stowarzyszenie, inn¹ organizacjê spo-
³eczn¹ lub zawodow¹, zarejestrowan¹ na
podstawie przepisów prawa, do³¹cza siê
równie¿ aktualny odpis z Krajowego
Rejestru S¹dowego albo odpis lub za-
œwiadczenie potwierdzaj¹ce wpis do in-
nego w³aœciwego rejestru lub ewidencji
dotycz¹ce tej organizacji, opatrzone dat¹
nie wczeœniejsz¹ ni¿ 3 miesi¹ce przed
dniem zg³oszenia.

Do zg³oszenia kandydata na ³awnika
dokonanego na karcie zg³oszenia przez
obywateli do³¹cza siê równie¿ listê osób,
zawieraj¹c¹ imiê (imiona), nazwisko,
numer ewidencyjny PESEL, miejsce
sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny
podpis ka¿dej z piêædziesiêciu osób zg³a-
szaj¹cych kandydata.

Koszt op³aty za wydanie informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego ponosi
Skarb Pañstwa.
Koszt op³aty za badanie lekarskie i za
wystawienie zaœwiadczenia lekarskiego
ponosi kandydat na ³awnika.
Koszt op³aty za wydanie aktualnego od-
pisu z Krajowego Rejestru S¹dowego
albo odpisu lub zaœwiadczenia z innego
w³aœciwego rejestru lub ewidencji po-
nosi Skarb Pañstwa.

Karty zg³oszenia kandydata na ³awni-
ka wraz z kompletem za³¹czników -
przyjmowane s¹ w BIURZE RADY
MIEJSKIEJ CHOJNOWA Pl. ZAM-
KOWY 1, POK. NR 4 w godzinach
urzêdowania (poniedzia³ek, œroda,
czwartek: 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 -
16.30 oraz pi¹tek 7.30 - 14.30).

Karta zg³oszenia oraz pozosta³e druki
dostêpnie s¹ w biurze Rady Miejskiej
oraz na stronach internetowych:
bip.chojnow.net.pl oraz chojnow.eu.

Wybory ³awników s¹dowych na kadencjê 2020-2023
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
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

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,  nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak, Katarzyna
Burzmiñska wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom poniemiecki po kapital-
nym remoncie i stodo³ê na dzia³ce 1,02 ha
w Jerzmanowicach. 
Wiadomoœæ: tel. 602-453-620. (29883)

Wynajmê murowany pawilon handlowo -
us³ugowy o pow. u¿ytkowej 50 m2, po³o-
¿ony w Chojnowie przy ul. B. Chrobrego 3. 
Wiadomoœæ: tel.- 76 81-88-971, 
po godz. 15.00: 600-271-043. (30765)

DDzziiaa³³kkii
Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka bu-
dowlana o pow. 11,62 ha. Z nowoczes-
nym projektem budowlanym PATRYK
III G1 oraz pozwoleniem na budowê 
w miejscowoœci Jerzmanowice.
Dzia³ka jest ogrodzona p³otem. Media:
woda, pr¹d. Cena 85 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (31227)

Og³oszenia drobneOd lipca nowy cennik na cmentarzu
Ostatnio zmieniane w roku 2011 przepisy prawa lokalnego, dotycz¹ce Cmentarza
Komunalnego nie obejmowa³y zmian wynikaj¹cych z aktualnego zakresu i spo-
sobów œwiadczenia us³ug pogrzebowych.
Ponadto nie zmieniane od siedmiu lat stawki op³at za korzystanie z mienia komunal-
nego, zwi¹zane z Cmentarzem Komunalnym w Chojnowie by³y zani¿one w sto-
sunku do ich poziomu w oœciennych miejscowoœciach.
Z powy¿szego stanu wynik³a potrzeba zmiany zarówno regulaminu cmentarza, jak 
i cennika op³at zwi¹zanych z jego funkcjonowaniem.
Z dniem 01.07.2019 r. wchodzi w ¿ycie ZARZ¥DZENIE Nr 83/2019 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 31 maja 2019 r. w sprawie Cmentarza Komunalnego 
w Chojnowie, którego treœæ wraz z za³¹cznikami wyznacza nowe przepisy lo-
kalne w tym zakresie.
Zamieszczamy cennik op³at za korzystanie z mienia komunalnego na Cmentarzu
Komunalnym w Chojnowie, do regulaminu odsy³amy na stronê BIP.
1. Wykupienie miejsca pochówku na 20 lat od daty op³aty pod grób: 

a - ziemny, osoby do 8 lat 150 z³
b - murowany, osoby do 8 lat 180 z³
c - ziemny, osoby powy¿ej 8 lat (zwyk³y) 260 z³
d - ziemny, pog³êbiony w pionie, osoby powy¿ej 8 lat 290 z³
e - murowany - osoby powy¿ej 8 lat 300 z³
f - urnowy 170 z³

Przed³u¿enie na nastêpne 20 lat nastêpuje za wzniesieniem powy¿szych
op³at. Op³ata prolongacyjna za zw³okê po terminie wa¿noœci poprzedniej
op³aty za ka¿dy rok opóŸnienia 10 z³.
2. Rezerwacja miejsca na cmentarzu na 20 lat pod grób: 

a - ziemny jedno lub dwuosobowy w pionie 300 z³
b - murowany 320 z³
c - urnowy 180 z³

3. Ka¿dorazowy wjazd na cmentarz (za wyj¹tkiem przewo¿enia zw³ok
i obs³ugi ceremonii pogrzebowej)

a - sam. osobowy bez przyczepy 25 z³
b - sam. osobowy z przyczep¹ 50 z³
c - sam. ciê¿arowy do 3,5 T 80 z³
d - sam. ciê¿arowy pow. 3,5 T, ci¹gnik, koparka 100 z³

4. Dochowanie (zmiana grobu ziemnego zwyk³ego na pog³êbiony 
w pionie) 30 z³
5. Utrzymanie cmentarza na okres 20 lat przy pierwszym pochówku
do nowego grobu:

a - przy pochówku osoby do 8 lat 400 z³
b - przy pochówku osoby pow. 8 lat 800 z³

6. Utrzymanie cmentarza przy dochowaniu:
a - zw³ok lub urn do istniej¹cego grobu ziemnego i murowanego bez 
wzglêdu na rodzaj grobu po up³ywie 12 miesiêcy od pierwszego 
pochówku oraz szcz¹tków pochodz¹cych z ekshumacji 200 z³
b - w przypadku dochowania do tego samego grobu, nastêpuj¹cego 
w okresie do 12 miesiêcy od daty pierwszego pochówku, w/w op³aty
nie pobiera siê.
7. Op³ata za korzystanie z kaplicy:
a - w dni robocze - 1 godz. przed ceremoni¹ + 1 godz. ceremonii 
= 2 godz. 160 z³
b - dodatkowy czas za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê 50 z³
c - w dni wolne - 1 godz. przed ceremoni¹ + 1 godz. ceremonii 
= 2 godz. 200 z³
d - dodatkowy czas za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê 50 z³

8. Przechowywanie zw³ok w ch³odni max. 3 doby 100 z³
9. Op³ata za postawienie nagrobka 50 z³
10. Op³ata za wykonanie grobu murowanego:

a - do z³o¿enia zw³ok osoby do 8 lat 140 z³
b - do z³o¿enia zw³ok osoby powy¿ej 8 lat 350 z³
c - do z³o¿enia urny 190 z³



Jak co roku wszystkie chojnowskie przed-
szkolaki, które ukończyły przysposobie-
nie czytelnicze, zostały zaproszone na
Pasowanie na Czytelnika. 

Uroczystość odbyła się 12 czerwca 
w sali widowiskowej MOKSiR-u w Choj-
nowie. Przedszkolaki i zaproszeni goście
obejrzeli przedstawienie „Jak wróbelek
Elemelek w szkole uczył się literek” 
- wykonane przez uczniów kl. IIa i IIc ze
Szkoły Podstawowej nr 4, a przygoto-

wane pod kierunkiem nauczycielki Alek-
sandry Korby. Wspólne odśpiewanie
wiersza-piosenki Lucyny Krzemienieckiej
„Książeczka” zachęciło naszych przed-
szkolaków do występów wokalnych 
i tanecznych, które wzbogaciły uroczys-
tość. Ukoronowaniem spotkania jest
zawsze uroczyste przyrzeczenie i pasowa-
nie na czytelnika oraz wręczenie pamią-
tkowego dyplomu i książeczki. Tak było
także i tym razem. 

W tym roku w przysposobieniu biblio-
tecznym uczestniczyło ok. 200 dzieci 
z wszystkich chojnowskich przedszkoli.

ml
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Ponad 40 prezentacji, 9 kategorii
wiekowych, różne formy tańca, 30 na-
grodzonych formacji i setki młodych,
utalentowanych tancerzy – bilans tego-
rocznej, jubileuszowej Stonogi jest im-
ponujący. Ogólnopolski Turniej Zespo-
łów Tanecznych od 20 lat przyciąga
liczne grupy prezentujące na choj-
nowskiej scenie profesjonalne układy.
Feeria barw, niebanalne choreografie,
oryginalne kostiumy, dynamika i wielka
pasja uczestników, to podstawowe ele-
menty, które co roku tworzą niepow-
tarzalne, wspaniałe show w sali wido-
wiskowej MOKSiR. 

15 czerwca budynek domu kultury, przez
kilka godzin drżał w posadach. Jury po-
wołane przez organizatora, w składzie:
Katarzyna Krawczonek, Małgorzata Rost-
kowska i Marek Czajkowski, nie miało

łatwego zadania. Werdykt musiał jednak
zapaść. Wśród nagrodzonych chojnow-
skie zespoły wiodą prym. Nas to nie dzi-
wi. Tancerze znad Skory z każdego tur-
nieju wracają z tarczą! Gratulacje dla
uczestników, ich opiekunek i organiza-
torów!

eg; fot. D. Kulik

Kat. DISCO DANCE do 11 lat:
I - MAŁY KARAMBOL – Chojnów
II – SŁODZIAKI - Chojnów
II - MAŁY BROOKLYN – Chojnów
III – MINI BROOKLYN - Chojnów
Kat. DISCO DANCE do 12 – 15 lat:
I - KARAMBOL II - Chojnów
III - BROOKLYN JUNIOR 2- Chojnów
WYR: BROOKLYN JUNIOR 1- Chojnów
Kat. DISCO DANCE pow. 15 lat:
II – KARAMBOL - Chojnów
II - BROOKLYN - Chojnów

Kat. STREET DANCE do 11 lat:
I - CANONKI – Bolesławiec
II - MINI RESPEKT – Legnica
III – JUMP MINI – Sulechów
WYR. - MAŁE D - Brzeg 

Kat. STREET DANCE 12-15 lat:
I - MAŁY DETAL – Brzeg
II - BALBINKI – Legnica

II - MINI RESPEKT – Legnica
WYR. – MAŁY DETAL - Brzeg

Kat. STREET DANCE pow. 15 lat:
I - RESPEKT – Legnica
I - QUEST – Legnica
WYR. – CANON – Bolesławiec

Kat. INNE FORMY TAŃCA do 11 lat:
I - BALBINKI MINI – Legnica
II - TEATR TAŃCA MINI FLESZ –
Legnica
III – SROSS JUNIOR – Brzeg

Kat. INNE FORMY TAŃCA 12-15 lat:
I – QUEST – Legnica
III – MODERNIZACJA – Brzeg
WYR. – TEATR TAŃCA FREE - Żary

Kat. INNE FORMY TAŃCA pow. 15 lat:
I - QUEST – Legnica
II - TEATR TAŃCA SAY – Żary
II - GRUPA PROJEKTOWA FRIENDS
- Zielona Góra
III – MODUS - Bolesławiec

Jubileuszowa Stonoga

Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się l i terekJak wróbelek Elemelek w szkole uczył się l i terek
-  Pasowanie na Czytelnika- Pasowanie na Czytelnika
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