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Złote Gody Państwa Hajder

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Agata Koziar
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Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/20120

Wzruszające pożegnanie 
ks. Mirosława Makowskiego i ks. Marcina Boguckiego 

Nagrodzeni przez Burmistrza
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Nagrodzeni przez Burmistrza
To już szósty rok, jak gospodarz miasta, tuż
przed rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego, nagradza wybitnych uczniów i naj-
lepszych sportowców.

29 sierpnia ponad 40. uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych zaproszono na Galę wręczenia
stypendiów za szczególne osiągnięcia 
w roku szkolnym 2018/2019. 
Młodzież, w otoczeniu dumnej rodziny 
i swoich nauczycieli, odbierała z rąk wło-
darza zasłużone gratyfikacje i szczere gratulacje.

Troje uczniów otrzymało podwójne sty-
pendia naukowe: za wyniki w nauce i za
osiągnięcia w nauce:
1. Maja Matysiewicz - VII kl. SP 4 w Choj-
nowie – średnia ocen 5,71 oraz laureatka
konkursu zDolny Ślązaczek 2019 z języka
niemieckiego
2. Mikołaj Wołoszyn - VIII kl. SP 4 w Choj-
nowie - średnia ocen 5,5 oraz laureat
Ogólnopolskiej Olim-piady z j. angielskiego
PIONIER 2018
3. Michał Janusz - III kl. Gimnazjum Nr 2
w Chojnowie średnia ocen 5,67 oraz VIII
miejsce w kraju i I miejsce w województwie
w konkursie Maks Matematyczny 

Aż 35. uczniów chojnowskich szkół może
pochwalić się wysoką średnią ocen. Sty-
pendia naukowe za wyniki w nauce przy-
znano tym, którzy w klasach V-VI szkół
podstawowych uzyskali średnią co najm-
niej 5,60; w klasach VII-VIII i gimnazjach
co najmniej 5,40 i szkół średnich min. 5,20.
1. Wiktor Ziembowicz, II kl. Technikum
Ekonomicznego w Chojnowie – 5,43
2. Martyna Pirszlewicz, II kl. Technikum
Hotelarskiego w Chojnowie – 5,4
3. Adam Adamcewicz, III kl. Technikum
Ekonomicznego w Chojnowie – 5,33
4. Hanna Chopkowicz, I kl. Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy – 5,25
5. Natalia Moskwa, III kl. Gimnazjum Nr 1
w Chojnowie – 5,72
6. Kacper Rogowski, III kl. Gimnazjum Nr 1
w Chojnowie - 5,72
7. Julia Zieleń, III kl. Gimnazjum Nr 1 
w Chojnowie – 5,66 
8. Julia Wołoszyn, III kl. Gimnazjum Nr 1
w Chojnowie – 5,67
9. Oriana Kulpińska, III kl. Gimnazjum
Nr 1 w Chojnowie - 5,61 
10. Aleksandra Cawrycz, III kl. Gimnaz-
jum Nr 2 w Chojnowie – 5,83
11. Maciej Węgrzyn, III kl. Gimnazjum
Nr 2 w Chojnowie – 5,61 
12. Kacper Kapral, VII kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Chojnowie – 5,57

13. Natalia Borowy, VIII kl. SPSzkoły
Podsta-wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,88
14. Michał Chopkowicz VIII kl. Szkoły
Podstawowej Nr4 w Choj-nowie – 5,56
15. Agnieszka Jakubiak VIII kl. Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie – 5,78
16. Agata Zderska, VIII kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,78
17. Oliwia Sypień, VIII kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,67
18. Nikola Ingot, VIII kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,44
19. Maja Kowalik, VII kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,43
20. Julia Poznar, VII kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,43
21. Marcin Janicki, VII kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,79
22. Zuzanna Bajek, VI kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,5
23. Hanna Sikora, VI kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,64
24. Jakub Pisarczyk, VI kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,91
25. Natalia Roznowska, VI kl. Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 w Chojnowie – 6,0 

26. Dominik Zgrzeblak, VI kl. Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie – 5,82
27. Bartosz Górnicki, uczeń VI kl. Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie – 5,64
28. Paulina Ziomek, VI kl. Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 w Chojnowie – 6,0
29. Dominika Hołda, VI kl. Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 w Chojnowie – 5,64
30. Hanna Perchaluk, V kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,92
31. Hanna Fidor, V kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,64
32. Zuzanna Gawron, V kl. Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 w Chojnowie – 5,67
33. Amelia Ratman, V kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,67
34. Paulina Fudala, V kl. Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Chojnowie – 5,67
35. Aleksandra Orłowska, V kl. Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie – 5,75

Wśród wyróżnionych znaleźli się także, jak
co roku, młodzi sportowcy. Od dawna wia-
domo, że Chojnów kolarstwem stoi, stąd

większość nagród burmistrza trafiło do rąk
naszych kolarzy i kolarek, jedna do repre-
zentanta pływania.
1. Aleksandra Krowicka, Gimnazjum Nr 1
w Chojnowie, m.in. zajęła III miejsce 
w Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym 
o Puchar Karkonoszy
2. Wiktoria Brożyna, Gimnazjum Nr 2 
w Chojnowie m.in. zajęła II miejsce 
w Mistrzostwach Dolnego Śląska w jeździe
indywidualnej na czas

3. Arkadiusz Jarosławski, Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 w Chojnowie m.in. zajął III
miejsce w kategorii ŻAK w wyścigu MTB
Cross Country 
4. Martyna Gajda, Szkoła Podstawowa Nr 4
w Chojnowie m.in. zajęła I miejsce w Cza-
sówce Lubomierskiej w jeździe indywidu-
alnej na czas
5. Marcel Bijak, Szkoła Podstawowa Nr 4
w Chojnowie m.in. zajął I miejsce na dys-
tansie 50 m stylem grzbietowym w XI
Ogólnopolskich Zawodach Pływackich 
w Sprincie o Puchar Klubu Kibica w Świe-
bodzicach

- Chojnowski samorząd bardzo dużą wagę
przywiązuje do tego, aby nasze dzieci mo-
gły zdobywać wiedzę w jak najlepszych
warunkach – mówił witając laureatów, ich
bliskich i nauczycieli burmistrz Jan Serkies.
- Bardzo dużo środków z budżetu miasta
wydajemy na funkcjonowanie oświaty. Nasza
baza jest nowoczesna, staramy się każdego
roku każdą z naszych placówek tak udo-
skonalać, aby warunki nauczania były na
jak najwyższym poziomie. Doceniamy także
wagę zajęć pozalekcyjnych przeznaczając
środki na dodatkowe nauczanie, na zajęcia
dla uczniów uzdolnionych, zajęcia sportowe,
artystyczne. Dzisiejsze spotkanie jest podsu-
mowaniem minionego roku szkolnego -
osiągnięć dydaktycznych i sportowych na-
szych uczniów. Serdecznie gratuluję rodzi-
com, nauczycielom, dyrekcjom szkół,
a przede wszystkim wspaniałych wyników
laureatom.

Dodatkową nagrodą była część artystyczna
Gali. Nagrodzonych i ich bliskich bawił
doskonały iluzjonista Marcin Gogołowski -
absolwent międzynarodowej szkoły iluzji 
w Stanach Zjednoczonych, a także uczest-
nik słynnego programu „Mam talent”, który
zaczarował całą salę fantastycznym poka-
zem iluzji i urokiem osobistym…
Redakcja Gazety Chojnowskiej dołącza do
gratulacji dla laureatów, rodziców i nauczy-
cieli.

eg
więcej na chojnow.eu
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80. rrocznica 

wybuchu 
II WWojny ŒŒwiatowej

1 wrzeœnia 2019 roku obchodziliœmy 80.
rocznicê wybuchu II Wojny Œwiatowej.
By³ to najwiêkszy miêdzynarodowy kon-
flikt zbrojny w dziejach ludzkoœci, roz-
poczêty 1 wrzeœnia 1939 roku agresj¹
Niemiec na Polskê, a zakoñczony w Eu-
ropie 8 maja 1945 roku kapitulacj¹ Nie-
miec. Aby uczciæ bohaterów i poleg³ych
w Chojnowie odby³a siê Msza Œwiêta 
w ich intencji. O godzinie 12:00 w koœ-
ciele œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a ze-
brali siê kombatanci wojenni, przedstawi-
ciele w³adz miasta, gminy oraz miesz-
kañcy, wys³uchuj¹c homilii poœwiêconej
tragicznym wydarzeniom sprzed 80 laty:
- Czym jest 80 lat w historii œwiata? To
tak, jakby minê³a jedna setna sekundy. 
W tym koœciele s¹ ludzie, którzy pamiê-
taj¹ walkê o œwiêt¹ sprawê. Chocia¿ œwiat
poszed³ do przodu, to jednak musimy
pamiêtaæ w naszych rodzinach, ¿e budo-
wanie to¿samoœci polega na pamiêtaniu
o przesz³oœci - mówi³ ks. £ukasz Œwier-
niak. Po uroczystej Eucharystii komen-
dant Chojnowskiej Dru¿yny Strzeleckiej
Czes³aw Dul odczyta³ pod Obeliskiem
przy ul. Chmielnej Apel Pamiêci, po
czym z³o¿one zosta³y kwiaty, jako wyraz
wielkiej czci i honoru dla wszystkich tych,
którzy walczyli za woln¹ Polskê. 
Chwa³a i czeœæ Bohaterom!

Ju¿ jjest œœcianka
wspinaczkowa 

Mo¿na ju¿ korzystaæ ze œcianki wspi-
naczkowej zamontowanej przy Miejskim
Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
Wykonanie œcianki mo¿liwe by³o dziêki
grantowi finansowemu pozyskanemu
przez Uczniowski Klub Sportowy
"Oriens" i jego prezes Marzenê Anton,
w ramach "Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020". Umowa
opiewaj¹ca na kwotê 25.600 z³ na reali-
zacjê tego zadania zosta³a podpisana 
z dysponentem œrodków - Stowarzysze-
niem LGD "Wrzosowa Kraina". 

Dziêki tym œrodkom zosta³a wykonana
nowoczesna œcianka o wysokoœci nie
przekraczaj¹cej 2,5 m, na której dzieci 
i m³odzie¿ mog¹ próbowaæ swoich si³ we
wspinaczce.

Zapisy ddo OOgniska
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojno-
wie og³asza nabór na rok szkolny
2019/2020 na nastêpuj¹ce instrumenty:
gitara klasyczna, fortepian, keyboard,
skrzypce, klarnet, saksofon, akordeon.
Zapisy w budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy pl. Zamkowym 2, I piêtro.
Zachêcamy!

Darmowa ppomoc pprawna
Na podstawie umów o wspó³pracy za-
wartych miêdzy Starostwem Powiato-
wym w Legnicy a organizacj¹ poza-
rz¹dow¹, tj. Stowarzyszeniem Inicjatyw
Spo³ecznych "Wsparcie, Informacja,
Rozwój", w Chojnowie uruchomiono
Punkt nieodp³atnej pomocy prawnej 
i nieodp³atnego poradnictwa obywatel-
skiego. Pomoc prawna, g³ównie doty-
cz¹ca prawa rodzinnego i spadkowego,
dostêpna jest w ka¿dy poniedzia³ek 
i wtorek w godzinach: 800-1230 oraz 
w ka¿d¹ œrodê i czwartek w godzinach:
1030-1500. 
Nieodp³atne Poradnictwo Obywatelskie
- w ka¿dy pi¹tek w godzinach: 1100-1500.
Zainteresowanych zapraszamy do Domu
Schrama, ul. Rynek 20, Ip. 

Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Och-
rony Œrodowiska informuje o wywiesze-
niu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie od 04.09.2019 r. do
25.09.2019 r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do dzier¿awy w drodze
bezprzetargowej, czêœci nieruchomoœci
niezabudowanej oznaczonej nr 189/11
obr. 3 (Zarz¹dzenie Nr 125/2019 Burmis-
trza Miasta Chojnowa z 3 wrzeœnia 2019 r.).
Wykaz dostêpny jest na stronie interne-
towej urzêdu: bip.chojnow.net.pl

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
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 aktualnoœci z terenu
miasta ze zdjêciami, filmikami i plakatami
zapowiadaj¹cymi najbli¿sze wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
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25 sierpnia by³ dniem po¿egnania ksiê-
dza dr Miros³awa Makowskiego, który
przez ponad szeœæ lat pe³ni³ pos³ugê jako
proboszcz Parafii pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP w Chojnowie oraz ks.
Marcina Boguckiego, który przez dwa lata
by³ wikariuszem. 

- Chrystus postawi³ mnie tutaj przed
siedmioma laty po to, ¿ebym realizowa³,
to co uwa¿a³em za najwa¿niejsze w po-
s³udze ksiêdza. By³em klerykiem, dokto-
rantem, wikariuszem, ojcem duchownym
w seminarium i to by³y w wiêkszoœci mo-
jego kap³añskiego ¿ycia zadania, o któ-
rych nie marzy³em, które przyj¹³em jako
zadanie zlecone przez biskupa. Tutaj
miêdzy wami uczy³em siê jak byæ s³ug¹,
proboszczem. To jest najwiêksze bogac-
two, które ze sob¹ zabiorê w dalsz¹ dro-
gê, bo ta droga jeszcze siê nie koñczy,
tylko bêdzie siê realizowaæ w innej pa-
rafii, w innej wspólnocie… To doœwiad-
czenie, które biorê spoœród was, to naj-
wiêkszy skarb - mówi³ ks. Miros³aw
Makowski. 
Podczas Mszy Œwiêtych o godz. 10:00 
i 13:00 ¿egnano z niekrytym wzrusze-
niem ksiêdza Makowskiego, który za-
s³u¿y³ siê wieloma piêknymi inicjatywa-
mi w parafii i w ca³ym mieœcie. Podziê-
kowania z³o¿yli m.in.: Siostry S³u¿eb-
niczki z Ochronki, Liturgiczna S³u¿ba
O³tarza, w³adze miasta z burmistrzem
Janem Serkiesem oraz Przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej Chojnowa Janem Skowroñ-

skim, w³adze gminy z wójtem Andrze-
jem Pyrzem, przedstawiciele stowarzy-
szeñ i grup modlitewnych oraz osoby,
które szczególnie chcia³y wyraziæ swoj¹
wdziêcznoœæ za wszystkie lata wspólnej
modlitwy i przyjaŸni. 

Pos³ugê w parafii NPNMP w Chojnowie
po dwóch latach ukoñczy³ tak¿e ks.
Marcin Bogucki. Wikariusz wczeœniej
wype³nia³ swoje obowi¹zki w parafii
Nawiedzenia NMP w Karpaczu. Ksiêdza
Marcina w szczególnoœci po¿egna³a
m³odzie¿, z któr¹ prowadzi³ zajêcia. 

Ks. dr Miros³aw Makowski od 26 sierp-
nia bêdzie pos³ugiwa³ w parafii Œwiêtego
Jana Chrzciciela w Zgorzelcu, a ksi¹dz
Marcin Bogucki rozpocznie s³u¿bê w pa-
rafii Œwiêtego Bonifacego w Zgorzelcu. 
Od 26 sierpnia nowym proboszczem jest
ks. dr Dariusz Pude³ko, a wikariuszem
ks. Kamil Bulanda.

Ks. Miros³aw Makowski ukoñczy³ leg-
nickie seminarium i przyj¹³ œwiêcenia
prezbiteratu 30 maja 1998 r. Pos³ugiwa³
jako wikary w Zgorzelcu w parafii œw.
Bonifacego. Doktorat z teologii (specjali-
zacja - homiletyka) obroni³ na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim, a dyplom
z retoryki na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim. Pos³ugiwa³ we wspólnotach:
Wiara i Œwiat³o, Domowy Koœció³ i Od-
nowa w Duchu Œwiêtym. Przez 8 lat by³
prze³o¿onym w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Legnicy jako ojciec du-
chowny. Pe³ni³ funkcjê Delegata Bis-
kupa legnickiego ds. misji, by³ Dyrekto-
rem Papieskich Dzie³ Misyjnych w na-
szej diecezji. Jest diecezjalnym ojcem
duchownym.

K. Burzmiñska

Wzruszaj¹ce po¿egnanie 
ks. Miros³awa Makowskiego i ks. Marcina Boguckiego

25 sierpnia Tomasz Susmêd i Mariusz
Szczoczarz zagrali dla chojnowskiej pu-
blicznoœci w ramach Letnich Koncertów
Organowych organizowanych przez Po-
wiat Legnicki. O godz. 19:00 w koœciele
œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a zgroma-
dzonych przywita³ ks. proboszcz Marek
Osmulski. Prowadz¹cym muzyczne spot-
kanie by³ p. Grzegorz Gapski. 

Tomasz Susmêd (organy) i Mariusz
Szczoczarz (tr¹bka) po³¹czyli  instru-
menty i dali koncert sk³adaj¹cy siê z kla-
sycznych, znanych i lubianych utworów
Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga
Amadeusa Mozarta czy Denisa Bedarda. 
Obaj muzycy podziêkowali publicznoœci
za gromkie oklaski i uznanie: 
- Dziêkujemy za podjêcie miejscowych
muzyków,  nie tylko œwiatowych wirtu-
ozów, ale tych skromniejszych, którzy 
z wielk¹ radoœci¹ zagrali dziœ dla pañstwa -
mówi³ Tomasz Susmêd. 

Chojnowska czwarta edycja Letnich Kon-
certów Organowych dobieg³a koñca.
Partnerem Letnich Koncertów Organo-
wych s¹ Koleje Dolnoœl¹skie. 

K. Burzmiñska

Muzyczny duet 
zakoñczy³ chojnowsk¹ 

edycjê Letnich Koncertów
Organowych
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Weso³o i melodyjnie celebrowali swój
jubileusz Pañstwo Bronis³awa i Euge-
niusz Hajder, którzy 24 sierpnia, z r¹k
burmistrza odbierali Medale Za D³ugo-
letnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.

- Serdecznie witam Pañstwa w Urzêdu
Stanu Cywilnego w Chojnowie - roz-
pocz¹³ burmistrz Jan Serkies. - Przy-
wiod³a nas tu dzisiaj wyj¹tkowa, wspa-
nia³a uroczystoœæ - Z³ote Gody. Najwy¿-
sze w³adze pañstwowe postanowi³y uho-
norowaæ Pañstwa nadaj¹c odznaczenia
bêd¹ce symbolicznym wyrazem uznania,
jakie ¿ywi¹ dla ¿ycia rodzinnego oraz
wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci
ka¿dej rodziny. W imieniu Prezydenta
RP, z ogromn¹ satysfakcj¹ wrêczam
Pañstwu Medale za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie.

Jubilaci, w otoczeniu licznie przyby³ej na
Ich œwiêto rodziny i przyjació³, dziê-
kowali sobie nawzajem za wspólnie spê-
dzone lata, za troskê i wsparcie. 
Kwiaty, gratulacje, ¿yczenia i lampka szam-
pana dope³ni³y ca³oœci. Kolorytu cere-
monii nada³y okolicznoœciowe, ludowe
przyœpiewki intonowane przez siostrê
Jubilata.
- Pragnê serdecznie podziêkowaæ naszym
goœciom, ¿e s¹ tu z nami - mówi³ ze wzru-
szeniem w g³osie Pan Eugeniusz. - To
dla nas bardzo wa¿ne, ¿e tak licznie
odpowiedzieliœcie na nasze zaproszenie.
Dziêkujemy tak¿e panu burmistrzowi 
i pani kierownik USC za piêkn¹ uroczys-
toœæ. Wszystkich zapraszamy na skromny
poczêstunek.

***
Bronis³awa i Eugeniusz Hajder
Ich historia ma pocz¹tek ponad pó³
wieku temu. M³ody Gienek mieszka³
wtedy w Konradówce, Bronka w Woj-
ciechowie, ale bywa³a w Konradówce
- przyje¿d¿a³a do siostry. Ju¿ wtedy
zwróci³a uwagê dorastaj¹cego ch³opa-
ka. By³a ³adna, zgrabna i mia³a coœ, co
Gienia urzek³o od pierwszej chwili.
Wtedy jednak nie by³o sposobnoœci do
bli¿szego poznania. Los po³¹czy³ ich
nieco póŸniej - Bronka zaczê³a pracê
w zak³adzie, gdzie pracowa³ te¿ Gienek.
Wtedy Eugeniusz przekona³ siê, ¿e ta
urocza dziewczyna jest mi³¹, skromn¹
osob¹ i wiedzia³ ju¿, ¿e to TA. Wiele
wysi³ku jednak kosztowa³o go przeko-
nanie do siebie Bronki. W koñcu do-
ceni³a starania, wdziêk i urok kawalera
i pó³ roku póŸniej stanêli na œlubnym
kobiercu. Szczêœliwie zak³ad pracy
dysponowa³ w Zagrodnie mieszkania-
mi dla swoich pracowników, od razu
zatem ulokowali siê we w³asnych
czterech œcianach. Mi³oœæ i zaurocze-
nie szybko przygas³y w ferworze codzien-
nych spraw. W ci¹gu kolejnych piêciu
lat na œwiat przysz³y dzieci - najpierw
córka, potem dwóch synów. W tam-

tych czasach wychowywanie trójki
dzieci nie by³o ³atwe. Oboje pracowali,
w sklepach brakowa³o wielu podsta-
wowych produktów, czêsto poszuki-
wali opiekunki do dzieci, do tego
liczne zajêcia przy uprawie dzia³ki…
Wytchnienie przynosi³y wspólne wa-
kacyjne wyjazdy, rodzinne wycieczki.
Pan Eugeniusz dodatkowo oddawa³ siê
swojej pasji - pi³ce no¿nej, by³ napast-
nikiem. 
Po osiemnastu latach przenieœli siê do
Chojnowa. Dzieci ju¿ podros³y, czasy
siê zmieni³y, a przeprowadzka do mia-
sta u³atwi³a wiele spraw. I tak minê³y
kolejne 33 lata.
Dziœ z dum¹ mówi¹ o swoich dzie-
ciach, ciesz¹ siê siedmiorgiem wnucz¹t
i ceni¹ nade wszystko wspania³e ro-
dzinne relacje. 
Jaki maj¹ przepis na d³ugoletnie,
zgodne po¿ycie? Jenomyœlnie twier-
dz¹, ¿e kluczem jest kompromis.
- Tak ju¿ jest, ¿e w ma³¿eñstwie je-
den rz¹dzi, drugi jest w opozycji - do-
daje pan Eugeniusz. - Ale zawsze
trzeba znaleŸæ niæ porozumienia, iœæ
na ustêpstwa i wspólnie rozwi¹zy-
waæ problemy.

***
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolej-
nych, wspania³ych jubileuszy.

eg

ZZ³³oottee   GGooddyy   PPaaññss ttwwaa  HHaajjddeerr

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat
w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie 

ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; e-mail: usc@chojnow.eu

MMeeddaallee ddllaa mmaa³³¿¿oonnkkóóww
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce.
Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie 
w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak
doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
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Ponad 1100 uczniów chojnowskich szkó³ podstawowych - Szko³y Podstawowej nr 3 i Szko³y Podstawowej nr 4 - oficjalnie i uro-
czyœcie rozpoczê³o nowy rok szkolny. W ramach oœwiatowej reformy, od tego roku nie ma ju¿ gimnazjów, ostatni rocznik opuœ-
ci³ szkolne mury przed wakacjami. Budynki po gimnazjach przesz³y w zarz¹d podstawówek.

Chojnowska "trójka" przenios³a siê do budynku przy ul. Reymonta. Przez ca³e wakacje trwa³y tu prace modernizacyjne przys-
tosowuj¹ce obiekt do potrzeb szko³y. Wymieniono ca³¹ sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej, zadbano o now¹ nawierzchniê szkolnego
podwórka, odnowiono ogrodzenie. Wnêtrza szko³y zosta³y odmalowane, a klasy wyposa¿ono w nowoczesne sprzêty, meble,
pomoce dydaktyczne. Uczniowie z pewnoœci¹ szybko zaaklimatyzuj¹ siê w nowych warunkach - budynek jest przestronny 
i nowoczesny, a wkrótce zapewne, za spraw¹ grona pedagogicznego, pracowników szko³y, uczniów i rodziców, ka¿de szkolne
pomieszczenie nabierze spersonalizowanego, przyjaznego, estetycznego i praktycznego wygl¹du.

W Szkole Podstawowej nr 4 czas kaniku³y wykorzystano na odœwie¿enie holu i œwietlicy. Budynek Gimnazjum nr 2 przy ul.
Konarskiego jest obecnie integraln¹ czêœci¹ SP4 - tu zajêcia maj¹, podobnie jak w roku poprzednim, uczniowie klas VII-VIII.
Rozpoczêcie roku szkolnego ca³a spo³ecznoœæ tej placówki celebrowa³a na szkolnym boisku przy ul. Kiliñskiego.

Spo³ecznoœæ Powiatowego Zespo³u Szkó³, bior¹ca udzia³ w akcji "Przerwany Marsz" - inicjatywie Rady Dzieci i M³odzie¿y Rzeczy-
pospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP - podczas rozpoczêcia roku szkolnego uœwietni³a jednoczeœnie 
80. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. Ide¹ szlachetnej inicjatywy jest podziêkowanie tym, którzy walczyli za Polskê.
Inauguracja roku szkolnego po³¹czona z symbolicznym oddaniem szacunku przez minutê ciszy tym, którzy pamiêtaj¹
i prze¿yli czas walki o niepodleg³oœæ, by³a piêknym gestem podziêkowania. Wœród zaproszonych goœci m.in. Maria Kisielewska-
Podrez, prezes zarz¹du ko³a Zwi¹zku By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych 
w Legnicy, Krystyna Sobierajska - legenda Solidarnoœci, nauczycielka jêzyka polskiego m.in. w IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
w Legnicy, Przewodnicz¹ca Miêdzyszkolnego Komitetu Za³o¿ycielskiego w Województwie Legnickim w latach 80., w roku 1991
wyró¿niona Medalem Mazurka D¹browskiego oraz Przedstawiciele Ko³a Zwi¹zków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i By³ych WiêŸniów Politycznych z Chojnowa.

RRoozzppoocczzêêcciiee rrookkuu sszzkkoollnneeggoo 22001199//2200112200RRoozzppoocczzêêcciiee rrookkuu sszzkkoollnneeggoo 22001199//2200112200

Wielu sukcesów - edukacyjnych, sportowych, artystycznych - satysfakcji, wspania³ej atmosfery 
i wszystkiego najlepszego na najbli¿szych 10 miesiêcy nauczycielom i uczniom ¿yczy redakcja!

eg;kb
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Bohaterkê "Ludzi z pasj¹" od dziecka
fascynuje  materia dŸwiêkowa. Jest
muzykiem Orkiestry Dêtej Zak³adów
Górniczych Lubin oraz Orkiestry Dêtej
Zak³adów Górniczych Rudna. Gra na
waltorni i gitarze. Od 2010 roku jest
nauczycielem w Spo³ecznym Ognisku
Muzycznym w Chojnowie. 
Praca z dzieæmi, nutami i instrumenta-
mi sprawia jej ogromn¹ radoœæ i satys-
fakcjê. Agata Koziar wraz z mê¿em i sy-
nami tworz¹ muzyczny team, w ich domu
króluje muzyka, któr¹ ¿yj¹ na co dzieñ 
i zara¿aj¹ innych do wspólnego grania! 

Gazeta Chojnowska: Sk¹d zami³owanie
do muzyki?
Agata Koziar - Zami³owanie do muzyki
wynios³am z mojego rodzinnego domu,
od taty, który te¿ jest muzykiem, który by³
i jest dla mnie wzorem. To on by³ moim
pierwszym nauczycielem muzyki. Uczy³
mnie nut, namówi³ do grania na wal-
torni, a tak¿e zapisa³ mnie na prywatne
lekcje gry na gitarze klasycznej.

G.Ch. - Jak¹ wartoœæ wed³ug Pani ma
muzyka, co daje dzieciom ucz¹cym siê
graæ na instrumentach?
A.K. - Muzyka odgrywa ogromn¹ rolê 
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Stanowi ona
pewien rodzaj odprê¿enia psychicznego,
wp³ywa na wszechstronny rozwój osobo-
woœci, rozwija uczucia i wyobraŸniê oraz
dostarcza mnóstwo radoœci i piêkna.
Ka¿de dziecko od najm³odszych lat po-
winno byæ wprowadzane w œwiat muzyki.
Sposób, w jaki zostanie zachêcone do
s³uchania, œpiewania oraz w jakim stop-
niu bêd¹ rozbudzane zainteresowania
muzyczne dziecka, decydowaæ bêdzie 
o dalszym jego rozwoju w dziedzinie

muzyki. Muzyka uczy, bawi, wychowuje,
rozwija, wspomaga rozwój intelektualny
oraz wp³ywa na ogólny stan dziecka.
Dziecko, które potrafi graæ na instru-
mencie wie, ¿e jest to bardzo przyjemna
forma spêdzania czasu i choæ nieraz wy-
daje siê, ¿e praca z instrumentem wcale
nie jest taka ³atwa, to w efekcie daje ogrom-
n¹ radoœæ i zadowolenie.

G.Ch. - Jak siê rozpoczê³a Pani kariera
muzyczna?
A.K. - Kiedy mia³am 14 lat zapisa³am
siê na prywatne lekcje gry na gitarze kla-
sycznej do Pana Jana Buñkowskiego,
który wtedy by³ kapelmistrzem choj-
nowskiej orkiestry dêtej. Tam te¿ zrodzi³
siê pomys³, abym nauczy³a siê graæ na
waltorni. Pierwsze wskazówki uzys-
ka³am od taty, który gra na tym samym
instrumencie, ale dalsz¹ edukacjê roz-
poczê³am w Zespole Szkó³ Muzycznych 
w Legnicy na dwóch instrumentach je-
dnoczeœnie w klasie waltorni oraz w kla-
sie gitary. Bardzo mi³o wspominam ten
okres, kiedy gra³am w chojnowskiej or-
kiestrze dêtej, poniewa¿ to w³aœnie tutaj
pozna³am swojego mê¿a Piotra, z którym
muzykujemy ju¿ ponad 20 lat. Od 1998 r.
jestem muzykiem Orkiestry Dêtej Za-
k³adów Górniczych Lubin oraz Orkiestry
Dêtej Zak³adów Górniczych Rudna. Gra
na instrumencie dêtym sprawia mi ogromn¹
radoœæ i satysfakcjê, a tym bardziej mi³o
by³o, kiedy przystêpuj¹c do orkiestry
górniczej by³am pierwsz¹ kobiet¹, gra-
j¹c¹ w orkiestrze. Dziœ jest nas nieco
wiêcej. W miêdzyczasie na œwiat przy-
szli nasi synowie, którzy dziœ te¿ ucz¹ siê

gry na instrumentach. Jakub - klarnet,
fortepian, organy, Filip - gitara, fortepian.
Od 2010 r. zawodowo spe³niam swoj¹
drug¹ pasjê, któr¹ jest gitara. W tym ro-
ku zosta³am nauczycielem gry na gitarze
klasycznej w Chojnowskim Ognisku Mu-
zycznym. Moja praca sprawia mi wielk¹
radoœæ i satysfakcjê.

G.Ch. - Czy poza muzyk¹ ma Pani jesz-
cze inne pasje?
A.K. - Jest wiele rzeczy, które sprawiaj¹
mi radoœæ, aczkolwiek nic nie poch³ania
mnie tak bardzo, jak muzyka, któr¹ ¿yje-
my na co dzieñ.

G.Ch. - Jak wygl¹da praca z dzieæmi 
i m³odzie¿¹ w Ognisku Muzycznym?
A.K. - Zasadniczym celem dzia³alnoœci
Ogniska Muzycznego jest zainteresowa-
nie muzyk¹, pog³êbianie zami³owania, ale
równie¿ wy³apywanie talentów - wielu
naszych absolwentów podjê³o dalsze kszta³-
cenie muzyczne i ich przygoda z muzyk¹
ca³y czas trwa. Przekazuj¹c uczniom
wiedzê muzyczn¹ i tajniki gry na instru-
mentach tworzymy dla nich miejsce, gdzie
mam nadziejê,  wracaj¹ z przyjemnoœci¹
i radoœci¹. Uczniowie Ogniska Muzycz-
nego maj¹ indywidualne lekcje, co daje
nam mo¿liwoœæ dopasowania repertuaru
i poziomu trudnoœci do jego mo¿liwoœci.

G.Ch. - Plany i marzenia na przysz³oœæ?
A.K. - Ci¹gle mamy jakieœ plany, ma-
rzenia, które ma³ymi kroczkami realizu-
jemy i spe³niamy. Do pe³ni szczêœcia
potrzebujemy zdrowia, bez którego nic
nie daje tyle radoœci.

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu, ¿yczymy zatem du¿o zdrowia 
i dalszego realizowania muzycznej
pasji.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Sierpniowe posiedzenie Rady Miejskiej

Chojnowa dotyczy³o miêdzy innymi

funkcjonowania Przychodni Rejonowej

po wykonanej inwestycji - Centrum

Medyczne.

Temat przedstawi³ radnym kierownik

przychodni Boles³aw Jakubiak. Przy-

pomnia³ przebieg procedur wdro¿e-

niowych, mówi³ o procedurach finan-

sowych inwestycji, o jej wyposa¿eniu 

i dzia³alnoœci. 

Oficjalne otwarcie nowej przychodni

mia³o miejsce w czerwcu. Do obiektu

przeniesiono laboratorium, pracowniê 

z nowoczesnym sprzêtem RTG i gabinet

zabiegowy oraz poradniê chirurgiczn¹ 

i urazowo-ortopedyczn¹. Od czerwca

dzia³a tu tak¿e nocna i œwi¹teczna pomoc

medyczna. Inwestycja, mimo, ¿e ju¿

ukoñczona, wymaga jeszcze rozliczenia

dofinansowania.

Radni na sesji podjêli tak¿e kilka Uchwa³:

- w sprawie “Regulaminu dostarczania

wody i odprowadzania œcieków na tere-

nie Gminy Miejskiej Chojnów”,

- w sprawie wyboru metody ustalenia

op³aty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi, ustalenia stawki takiej op³a-

ty oraz stawki za pojemnik o okreœlonej

pojemnoœci, w sprawie udzielenia z bud-

¿etu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymsko-

katolickiej Parafii p.w. œw. Aposto³ów

Piotra i Paw³a w Chojnowie. 

Sprawozdanie 6/2019 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 26 czerwca 2019 r.
do dnia 27 sierpnia 2019 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Zakoñczono budowê nawierzchni ul.

Matejki. 

* Trwaj¹ prace w ramach modernizacji

budynku szko³y przy ul. Reymonta wraz

z zagospodarowaniem terenu; wyposa-

¿enie Szko³y Podstawowej Nr 3 zosta³o

przewiezione do nowej siedziby; sprz¹-

tane i urz¹dzane s¹ sale lekcyjne i pozo-

sta³e pomieszczenia. 

* Ukoñczono przebudowê nawierzchni

chodnika przy ul. Wyspiañskiego - lewa

strona.

* Zamontowano s³upki na chodniku przy

ul. Œciegiennego oraz kosze uliczne na

wybudowanych chodnikach przy ul. Matejki.

* Wyrównano i utwardzono kruszywem

bazaltowym drogi gruntowe: ul. Kuso-

ciñskiego, ul. Fabryczna i ul. Bielawska. 

* Wymieniono 61 szt. opraw oœwietlenia

drogowego na LED na terenie osiedla

Wyspiañskiego.

* Zamontowano œciankê wspinaczkow¹

na terenie MOKSiR.

* Zakupiono i zamontowano kurtynê

wodn¹ na chojnowskim Rynku.

* W ramach prac publicznych wykonano

ciecia pielêgnacyjne drzew przy ogro-

dzeniu boiska szkolnego przy ul. Rey-

monta oraz prowadzone s¹ prace zwi¹-

zane z koszeniem terenów zielonych.

* Naprawiane s¹ na bie¿¹co punktowe

uszkodzenia nawierzchni chodników,

wymieniane s¹ nieczytelne, uszkodzone

tarcze znaków drogowych.

* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie

terenów zielonych i ogrodów zabaw

wraz z dezynfekcj¹ piasku i konserwa-

cj¹ urz¹dzeñ. 

* Przydzielono 3 lokale mieszkalne oraz

przed³u¿ono 9 umów najmu lokali so-

cjalnych.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 

6 lokali mieszkalnych z zastosowaniem

obowi¹zuj¹cych bonifikat,

- na rzecz dotychczasowego najemcy lo-

kal u¿ytkowy w budynku przy ul. Kole-

jowej,

- na rzecz dotychczasowego najemcy nie-

ruchomoœæ zabudowan¹ gara¿em przy ul.

Witosa.

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego dwie dzia³ki pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy

ul. Mi³ej i ul. Jana Paw³a II oraz w dro-

dze przetargu ograniczonego do w³aœci-

cieli lokali po³o¿onych w budynku przy

ul. Legnickiej 75, lokal mieszkalny.

* Og³oszono przetargi ustne nieograni-

czone na sprzeda¿ nieruchomoœci nie-

zabudowanych przeznaczonych pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹:

- przy ul. Bohaterów Powstania Warszaw-

skiego o pow. 4334 m2,

- przy ul. Gen. W³adys³awa Sikorskiego

o pow. 717 m2. 

* Og³oszono przetarg ustny nieograni-

czony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego po-

³o¿onego przy ul. Kolejowej 25 o pow. 47,20 m2.

* Przygotowano i przeprowadzono prze-

targi ustne nieograniczone na sprzeda¿ 9

dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹

jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej, Mi³ej,

Pogodnej oraz 3 dzia³ek pod zabudowê

mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul.

Jana Paw³a II (rejon ul. Chmielnej, G³o-

wackiego Ogrodowej), zakoñczone wyni-

kiem negatywnym.

* Gmina nie wykona³a prawa pierwo-

kupu w odniesieniu do nieruchomoœci

niezabudowanej o powierzchni 469 m2,

po³o¿onej przy ul. Boles³awieckiej, prze-

znaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹

jednorodzinn¹ za cenê 100.000 z³, a zby-

wanej na rzecz osoby fizycznej.

* Wydano:

- 4 zezwolenia na wykreœlenie hipotek

obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lokalowe 

z tytu³u zwrotu bonifikaty.

- 111 zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych

przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wie-

czystego gruntów zabudowanych na cele

mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych

gruntów.

NNNNaaaa   XXXXVVVVIIIIIIII   sssseeeessss jjjj iiii
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- 70 informacji o wysokoœci op³aty jedno-

razowej za przekszta³cenie gruntów.

- zawiadomienie o ustaleniu numeru

porz¹dkowego dla nieruchomoœci po³o-

¿onej przy ul. Broniewskiego.

- wypis i wyrys oraz 2 zaœwiadczenia 

z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta. 

* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt na

poprawienie warunków zagospodarowa-

nia nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. Reja.

* Zawarto 20 aneksów do umów dzier-

¿awnych na grunty rolne.

Wydano 3 decyzje zezwalaj¹ce na usu-

niêcie drzew:

- gatunku modrzew przy ul. Kiliñskiego

dla Spó³dzielni Mieszkaniowej w Choj-

nowie (dwa drzewa w z³ej kondycji zdro-

wotnej),

- gatunku jesion przy ul. Koœciuszki dla

Wspó³w³aœcicieli Nieruchomoœci (drze-

wo usychaj¹ce),

- gatunku wierzba przy ul. Fabrycznej

dla Stacji Paliw "CHOJNÓWKA" (dwa

drzewa uschniête).

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze

- przyjêto 1.211 wniosków, rozpatrzono 572;

- wyp³acono 3.946 œwiadczeñ na kwotê

1.970.179,80 z³.

* Dobry start

- przyjêto 762 wnioski, rozpatrzono 722;

- wyp³acono 945 œwiadczeñ na kwotê

283.500 z³. 

* Dodatki mieszkaniowe

- przyjêto 61 wniosków, rozpatrzono 48;

- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na

kwotê 42.937,90 z³.

* Dodatki energetyczne

- przyjêto i rozpatrzono 38 wniosków;

- wyp³acono 200 dodatków energety-

cznych na ³¹czn¹ kwotê 2.874,47 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Za³atwiono 283 wnioski o wydanie

odpisów z akt stanu cywilnego.

* Sporz¹dzono:

- 7 aktów urodzenia, 

- 16 aktów ma³¿eñstwa, 

- 17 aktów zgonu; 

* Sprostowano i uzupe³niono 15 aktów

stanu cywilnego.

* Usuniêto 112 niezgodnoœci

* Przeprowadzono 131 migracji aktów

do tej aplikacji. 

* Przyjêto 26 zapewnieñ o braku oko-

licznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³-

¿eñstwa oraz wniosek o nadanie medali

za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

* Za³atwiono sprawê konsularn¹ i wy-

dano 2 zaœwiadczenia do zawarcia ma³-

¿eñstwa za granic¹. 

opr. eg
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Ludzie, których kochamy 
zostaj¹ na zawsze, 
bo zostawili œlady w naszych
sercach.

Wyrazy g³êbokiego 
wspó³czucia 

Ryszardowi D¹browie 
z powodu œmierci Ojca

œp. 
Janusza

Szuleckiego

sk³adaj¹ 
Stra¿acy 
Jednostki 

Ratowniczo-Gaœniczej
w Chojnowie

Panu Ryszardowi D¹browie 
oraz bliskim zmar³ego

wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia 
z powodu œmierci 

œp. Janusza Szuleckiego
sk³adaj¹

Szczere kondolencje i wyrazy wspó³czucia
Panu Ryszardowi D¹browie 

z powodu œmierci Ojca

œp. Janusza Szuleckiego
sk³ada

Zarz¹d Gminny ZOSPRP
w Chojnowie

Burmistrz Miasta
Chojnowa
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej

Jan Skowroñski
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W tym roku mija 70 rocznica istnienia
Wydzia³u Ceramiki i Szk³a wroc³awskiej
ASP (dawnej Wy¿szej Szko³y Sztuk
Plastycznych). Jednym z filarów wy-
dzia³u by³ profesor Ludwik Kiczura,
który od 1969 r. do 2007 r. kierowa³
Katedr¹ Szk³a. Warto jednak pamiêtaæ,
i¿ profesor Kiczura by³ tak¿e zwi¹zany 
z Chojnowem, poniewa¿ w³aœnie tu
ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce.

Chc¹c uczciæ kunszt artysty, a poniek¹d
przypomnieæ mieszkañcom Chojnowa
oraz regionu o twórczoœci prof. Kiczury,
Muzeum Regionalne przygotowa³o wys-
tawê czasow¹ pod tytu³em SZK£O -
Ludwik Kiczura. 
Zwiedzaj¹cym zostanie udostêpnionych
ponad 30 obiektów w tym 25 szkie³ unika-
towych oraz 5 grafik wypo¿yczonych ze
zbiorów rodziny L. Kiczury. Na tym jed-
nak nie koniec, poniewa¿ wystawê uzu-
pe³ni¹ materia³y przybli¿aj¹ce osi¹gniêcia
oraz wizerunek artysty.

Wrzeœniowa wystawa bêdzie drug¹ w hi-
storii naszego muzeum wystaw¹ prac
Profesora, który pierwszy raz goœci³ tu 
w 1996 r.

Ekspozycjê udostêpniono

zwiedzaj¹cym 5 wrzeœnia, 

uroczyste otwarcie nast¹pi 

w pi¹tek 13 wrzeœnia 2019 r. o

godzinie 17:30.

Mariusz Garbera

SSZZKK££OO  --   LLuuddwwiikk   KKiicczzuurraa

Ostatni dzieñ sierpnia by³ zdecydowanie
artystycznym dniem dla uczestników war-
sztatów rzeŸbiarskich dla doros³ych pt.
"P³askorzeŸba" prowadzonych przez rzeŸ-
biarza, malarza i animatora Grzegorza
Niemyjskiego. 

Od godz. 9:00 do godz. 13:00 w lapidar-
ium Muzeum Regionalnego trwa³y twór-
cze zajêcia, których wynikiem s¹ kreatyw-
ne gliniane p³askorzeŸby.

- Jest to pierwsza tego rodzaju inicjaty-
wa w naszym muzeum, a powsta³a
wskutek bardzo dobrej wspó³pracy z pa-
nem Grzegorzem Niemyjskim. Ca³y nasz
muzealny zespó³ du¿o pracy i serca w³o-
¿y³, ¿eby to wszystko piêknie przygo-
towaæ. - mówi³ dyrektor Mariusz
Garbera.

Grzegorz Niemyjski to Absolwent
Akademii Sztuk Piêknych we Wro-
c³awiu, obecnie wyk³adowca ASP we
Wroc³awiu. Artysta zajmuje siê pro-
wadzeniem dzia³añ plastycznych w prze-
strzeni otwartej. Prace rzeŸbiarza zdobi¹
m.in. rynek i Skwer Sybiraków w Le-
gnicy oraz rynek w Strzegomiu. W mar-
cu w Muzeum Regionalnym mia³a miej-
sce wystawa "Jutrznia" autorstwa pana
Niemyjskiego. Ekspozycja sk³ada³a siê 
z 50 prac, których motywem przewod-
nim by³y wielkopostne refleksje artysty.

Uczestnicy z wielkim zaanga¿owaniem
lepili z gliny. Projekty by³y najró¿-
niejsze, jednak najwiêkszym zaintere-
sowaniem cieszy³y siê zwierzêta na p³a-
skorzeŸbach. Warto podkreœliæ, ¿e bio-
r¹cy udzia³ w warsztatach spotkaj¹ siê

ponownie, aby dokoñczyæ swoje dzie³a.
Kto wie, mo¿e spotkanie z czasem stanie
siê cyklicznym i zachêci wiêcej osób do
uczêszczania na zajêcia pe³ne inwencji 
i nieszablonowego spêdzania wolnego
czasu. 
Twórcza inicjatywa nie odby³aby siê,
gdyby nie zaanga¿owanie kilku ¿yczli-
wych osób. 
Dyrektor Muzeum Regionalnego ser-
decznie dziêkuje przedsiêbiorstwu Eko-
ceramika sp. z.o.o za udostêpnienie 
300 kg gliny oraz pañstwu El¿biecie 
i Andrzejowi Graban za pomoc w jej
transporcie.

K. Burzmiñska

Gliniane warsztaty w muzeum
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Dla tej spo³ecznoœci to jeden z atrak-
cyjniejszych dni w roku. Przygotowuj¹
siê do niego przez kilka tygodni. Kilka-
dziesi¹t osób z oœrodków wspieraj¹cych
osoby niepe³nosprawne, dwunasty raz
przyjê³y zaproszenie od "Niebieskiego
Parasola" na Turniej Tañca i Œpiewu.

Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie na Rzecz
Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych
"Niebieski Parasol" organizuje to wy-
darzenie z myœl¹ o potrzebach ludzi nie-
pe³nosprawnych, którzy na co dzieñ zma-
gaj¹ siê ze swoimi u³omnoœciami, bólem,
ograniczeniami. Jak wiele radoœci spra-
wia im kontakt z innymi, jak bardzo lu-
bi¹ realizowaæ siê artystycznie, jak otwie-
raj¹ siê podczas tego typu imprez, obser-
wujemy od lat. Turniej Tañca i Œpiewu
by³, jest i d³ugo jeszcze zapewne bêdzie
wspania³¹ inicjatyw¹. W³¹czaj¹ siê w ni¹
nie tylko podopieczni, ale tak¿e opieku-
nowie, którzy najpierw godzinami æwi-
cz¹ choreografie b¹dŸ prezentacje wo-
kalne, potem na scenie oklaskuj¹ swoich
artystów, czêsto te¿ wystêpuj¹ razem 
z nimi. 

Co roku imprezie patronuje inny znany
artysta. Jego repertuar stanowi t³o mu-
zyczne do uk³adów tanecznych i kate-
gorii wokalnej. Dwunastej edycji towa-
rzyszy³y piosenki Anny German. Piêkne,
melodyjne utwory okaza³y siê wspania³¹
opraw¹ do pokazów tanecznych, dla œpie-
waków natomiast stanowi³y wyzwanie,

bo repertuar Anny German mimo, ¿e
przyjemny w odbiorze, to jednak trudny
w wykonaniu. Niemniej ka¿dy z zaan-
ga¿owaniem prezentowa³ swój talent,
daj¹c upust pasji i artystycznym zami-
³owaniom. 
Sceniczne wystêpy, jak na turniej przys-
ta³o, ocenia³o jury. Zanim og³oszono
werdykt swój recital mia³a utytu³owana
œpiewaczka, aktorka scen muzycznych
Agnieszka Babicz specjalizuj¹ca siê w re-
pertuarze Anny German.

Wspania³a, barwna impreza, w plenerach
chojnowskiego "Parasola", przy s³onecz-
nej, piêknej aurze, znów na d³ugo zapad-
nie w pamiêæ jej uczestnikom.
Organizator kolejny raz stan¹³ na wy-
sokoœci zadania zapewniaj¹c doskona³¹
atmosferê, doskona³e warunki, doskona³¹
biesiadê i doskona³¹ pogodê.
Gratulujemy!
Wyj¹tkowym akcentem tegorocznej edy-
cji by³a wizyta Tadeusza Samborskiego -
Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego
"Krajobrazy" z Legnicy, który w imieniu
Rady Krajowej Œrodowiska ¯o³nierzy Pol-
skich Oddzia³ów Samoobrony z Kresów
Po³udniowo-Wschodnich II RP uho-
norowa³ dyrektor "Niebieskiego Para-
sola", Ma³gorzatê Sztompke, Krzy¿em
Czynu Zbrojnego za popularyzowanie 
i utrwalanie pamiêci o ludziach i ich czy-
nach w walce o niepodleg³oœæ Polski
podczas II wojny œwiatowej i po jej za-
koñczeniu. 

eg

Rozrywkowo w "Parasolu"
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W dniach 17 - 18 sierpnia Klub Psich
Zaprzêgów "Sfora Chojnów" zorgani-
zowa³ dla chêtnych biwak sportowo -
rekreacyjny. By³ to biwak ogólnospor-
towy, gdy¿ oprócz pokazu psich zaprzê-
gów i jazdy sportowej na hulajnodze
mo¿na by³o na wyznaczonych dwóch
trasach pobiegaæ, przejechaæ siê na rowe-
rze czy hulajnodze zaprzêgowej. 
Chêtnych oczywiœcie by³o wielu poczy-
naj¹c od kilkulatków. Wielk¹ atrakcj¹
by³ koñ Rubik, na którym jeŸdzi³y nie
tylko dzieci. 

Wszystkim bardzo smakowa³ kocio³ek
przygotowywany na miejscu nad ognis-
kiem. W miêdzyczasie mo¿na by³o po-
graæ w siatkówkê i w badmintona. 
Wieczorem zap³onê³o ognisko, by³y pie-
czone kie³baski i d³ugie rozmowy do
nocy. Nocleg pod namiotami by³ du¿¹
atrakcj¹ dla dzieci. 
Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe medale.

Zdjêcia i tekst: 
"Sfora Chojnów"

"Sfora CChojnów" nna ssportowym bbiwaku 

W sobotni wieczór 24 sierpnia chojnowsk¹ kawiarniê
"Jubilatka" wype³ni³y dŸwiêki akustyczne. Nie by³y to
nuty byle jakie, ale na podwalinach bluesrocka. Zespó³ Nie-
winni zaprezentowa³ ¿yczliwej publicznoœci repertuar
znany i lubiany. Utwory grup D¿em, The Rolling Stones,
Kult, Hey i innych, wspaniale wype³ni³y kilka godzin
rozrywki.
Nie ka¿dy zdaje sobie sprawê, ¿e wroc³awskie trio, w ró¿-
nych sk³adach, przyje¿d¿a do Chojnowa od 18 lat. Tym
razem z pierwszorzêdnym gitarzyst¹. Marek "Sting"
Popow, gra³ w Recydywie Blues Band, zespole Mietka
Jureckiego i wielu inny. 
Porcja blues'n'rocka smakowa³a wyj¹tkowo dobrze. Oby
wiêcej takich niespodzianek w kawiarni "Jubilatka". 

B. Misikiewicz

Akustyczni Niewinni

"W zdrowym ciele zdrowy duch" - pod takim has³em przebiega³a
druga czêœæ wakacyjnych zajêæ w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji.
Chêtni, podobnie jak w lipcu, mogli skorzystaæ z oferty domu kultu-
ry i przez tydzieñ braæ udzia³ w licznych grach, konkursach
sportowych i umys³owych.
Zabawy z chust¹ animacyjn¹, zawody dru¿ynowe, rozgrywki 
w krêgle - te i inne propozycje wype³ni³y wakacyjny czas, tym,
którzy z przyjemnoœci¹  spêdzaj¹ go aktywnie.

eg

Wakacje z MOKSiR
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By³a kapitan miedziowej dru¿yny oraz
by³a reprezentantka Polski w pi³ce rêcz-
nej Kaja Za³êczna zaprasza najm³od-
szych mieszkañców Chojnowa - dzieci 
w wieku 4-8 lat do Akademii Sportfuture.
Akademia Sportfuture to zajêcia spor-
towe z elementami pi³ki rêcznej dla
dzieci w ró¿nym wieku. Wzoruje siê na
najlepszych, dlatego program oparty
jest na wybranych elementach kszta³-
cenia norweskiego czy holenderskiego.
G³ównym celem jest zachêcenie jak
najwiêkszej liczby osób do aktywnoœci
fizycznej oraz popularyzacja zdrowego
stylu ¿ycia wœród dzieci i m³odzie¿y,
zara¿anie je pasj¹ do sportu, wyzwa-
lanie pozytywnych emocji oraz uczenie
wartoœci charakteryzuj¹cych dobrego
sportowca, czyli szacunku do rywala i gry
fair play.
O rozwoju i specyfice zajêæ mówi Kaja
Za³êczna:
“Od dwóch lat zajêcia odbywaj¹ siê 
w Lubinie, gdzie w tym roku chcemy
podzieliæ dzieci ju¿ na trzy grupy wie-
kowe. Od zesz³ego roku zajêcia odby-
waj¹ siê równie¿ w Legnicy w Szkole
Podstawowej nr 9 przy ul. Marynar-
skiej, gdzie w zwi¹zku z du¿ym zaintere-
sowaniem chcemy w tym roku podzieliæ
dzieci na dwie grupy. A od paŸdziernika
ruszamy z dwoma nowymi lokalizacjami
we Wroc³awiu. Dochodz¹ do nas nowi
trenerzy i dalej szukamy nastêpnych,
którzy zagwarantuj¹ nam wysoki po-
ziom prowadzenia zajêæ. Mamy wiele
pla-nów, ale musimy je wdra¿aæ po
kolei, ¿eby wszystko by³o przemyœlane 
i dopiête na ostatni guzik. Chcemy siê
wci¹¿ rozwijaæ i zara¿aæ dzieci pasj¹ do
sportu, ale musi to byæ dopasowane do
ich wieku i umiejêtnoœci. 
Prowadzimy zajêcia dla dzieci w wieku
4-8 lat. Zarówno dziewczynki jak 
i ch³opcy "trenuj¹" w ³¹czonych gru-

pach. W zale¿noœci od miasta zajêcia
podzielone s¹ na godziny w zale¿noœci
od wieku. Zajêcia trwaj¹ godzinê i odby-
waj¹ siê dwa razy w tygodniu.
Chcê zaciekawiæ dzieci sportem. To ma
byæ œwietna zabawa i zdobywanie
nowych doœwiadczeñ. Opracowa³am
w³asny program zajêæ, który dla naj-
m³odszych ukierunkowany jest na ogól-
ny rozwój dziecka. Muszê powiedzieæ,
¿e to wspania³e uczucie patrzeæ, jakie
postêpy robi¹ dzieci uczêszczaj¹ce na
zajêcia, ich zaanga¿owanie i wysi³ek
jaki wk³adaj¹ w wykonanie posta-
wionych przed nimi zadañ, jak pokonuj¹
swoje lêki i obawy oraz nawi¹zuj¹ nowe
przyjaŸnie. Jednak nie mo¿na zapom-
nieæ o roli rodzica, kóry tak¿e ca³y czas
musi wspieraæ, motywowaæ i dawaæ
dobry przyk³ad, bo to rodzice s¹ najwa¿-
niejszymi osobami, idolami dla tych
dzieci.

Zg³oszenie dziecka poprzez maila

kaja@sportfuture.pl 

lub telefonicznie 502 13 14 04. 

W zg³oszeniu prosimy podaæ dane:

imiê i nazwisko, wiek dziecka 

oraz e-mail oraz tel. do opiekuna.

Zaproszenie ddo AAkademii KKai ZZa³êcznej!

Rzut oka na tabelê A klasowej ligi pi³-

karskiej i co? Wszystko idzie zgodnie 

z planem. Po czterech kolejkach spot-

kañ Chojnowianka bez pora¿ki jest li-

derem. Ale ³atwo nie jest. Dru¿yna tre-

nera Zbigniewa Grzybowskiego musi

sporo zdrowia zostawiæ na boisku, by

wygraæ pojedynek. Szczególnie by³o to

widaæ podczas meczu z Or³em Zagrodno. 

W sobotê 31 sierpnia kibice na Stadio-

nie Miejskim prze¿yli huœtawkê nastro-

jów. Bia³oniebiescy atakowali, a goœcie

wyprowadzali zabójcze kontry. Doœæ

powiedzieæ, ¿e do 30. minuty spotkania

rywal prowadzi³ 2:0. Mozolne odrabia-

nie strat op³aci³o siê. Do przerwy by³

remis 2:2. Potem d³ugo, d³ugo nic. Ale

koñcówka w wykonaniu naszej dru¿yny

postawi³a kropkê nad i. W 85. minucie

sytuacjê na polu bramkowym wy-

koñczy³ Piotrowski. 94 minuta przy-

nios³a szach-mat. Po b³êdzie defensywy

goœci. Kowalczyk popisem przytomnoœci

umys³u ustali³ wynik spotkania na 4-2. 

Powoli praca trenera Zbigniewa Grzy-

bowskiego przynosi efekty. Kadra pi³-

karska krzepnie, oby tak dalej. 

P³omieñ Michów - KS Chojnowianka

Chojnów 

1:3

KS Chojnowianka Chojnów - Orze³

Zagrodno 

4:2 

pm

Pi³ka No¿na 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 16/93314

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

OOpp³³aattaa 
zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 

nnaa CCmmeennttaarrzzuu
KKoommuunnaallnnyymm

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na

podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 

za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku na-

stêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która

skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie op³a-

cone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego

pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów

grobów na Cmentarzu w Chojnowie o spraw-

dzanie 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.

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
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e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  http://www.chojnow.eu
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee

Sprzedam dom mieszkalny, willê z lat

30. ubieg³ego wieku, po³o¿ony na

dzia³ce 1200 m2 w Konradówce.

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.  (33752)

Sprzedam mieszkanie pl. Dworcowy 3/5.

Mieszkanie do remontu, 3 pokoje,

pow. 67,5 m2. 

Wiadomoœæ: tel. 698-882-603. (32726)

DDzziiaa³³kkii

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one

w Chojnowie przy ul. Leœnej i Asnyka. 

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (33753)

Og³oszenia drobne

GABINET KARDIOLOGICZNY
lek. med. Maciej Banasiak

GABINET NEUROLOGICZNY
lek. Marta Trapszo - Myga

GABINET UROLOGICZNY
lek. Wojciech Franków

GABINET  DIAGNOSTYCZNY USG
lek. £ukasz Jastrzêbski

GABINET STOMATOLOGICZNY (NFZ)
lek. Zenon K³apciñski

OŒRODEK ZDROWIA W KRZYWEJ
Rejestracja i informacja pod numerem telefonu

76/8188968 
lub bezpoœrednio w Przychodni
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IV Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych
„Nie sprzedam, będę robił” – slogan
jaki odnaleźliśmy na jednym z wysta-
wianych aut dotyczy każdego wystawcy,
który 25 sierpnia wziął udział w czwartej
edycji Rajdu Zlotu Pojazdów Zabytko-
wych w Chojnowie. Klasyki osobowe,
motocykle, sprzęt rolniczy, branżowy –
kilkaset oryginalnych pojazdów, którym
można było przyjrzeć się z bliska.
Szczególne zainteresowanie oglądają-
cych zwracały samochody retro. Pan
Edmund z okolic Zgorzelca przyjechał
efektownym Citroënem AC4 z 1928
roku. Szyku dodały stroje z epoki – wła-
ściciel auta i jego pilot (czy raczej pilot-
ka) zadbali o odpowiednią stylizację.
- Ten model został sprowadzony z Fran-
cji. Mam go od trzech lat. Limuzyna była
częściowo wyremontowana, ale wyma-
gała jeszcze sporo pracy. Kończyłem
sam. To moje trzecie auto. Trzydzieści
lat temu kupiłem Fiata 500 Topolino 
z 1937 roku i Opla Kadeta z roku 1938.
Dopiero na emeryturze znalazłem czas
żeby zająć się ich remontem. 

W centrum miasta zaparkowały liczne
marki i modele. Najstarszy - Ford T -
wyprodukowano w 1924 roku i to on ot-
wierał rejestr rozwoju motoryzacji. Ko-
lejne, to przegląd techniki do lat 70. i tzw.
youngtimery z lat 90-tych ubiegłego wieku.
Samochody osobowe, motocykle, rowery,
pojazdy rolnicze, strażackie… Każdy ma
swoją historię. Niezwykle zajmująco
opowiadał o nich Jerzy Janicki, prezes
Automobilklubu Legnickiego Muzeum
Techniki i Motoryzacji, który swoją og-
romną motoryzacyjną wiedzą dzieli się 
z chojnowianami od pierwszej edycji zlotu.

Niezwykłą kolekcją starych pojazdów
może z pewnością pochwalić się pan Jan
Kościk z Goliszowa. Na tegorocznym
zlocie pokazał wprawdzie tylko jeden ze
swoich cennych eksponatów, ale w swo-
jej „stajni” ma ponad 20 motocykli i cztery
Syreny. 
- Jednośladów miałem więcej, ale dwa
lata temu 5 z nich mi skradziono – mówi
pan Jan - Wśród nich był najstarszy mo-
del motocykla z 1938 roku.
Organizator – Oldtimer Chojnów – za-
dbał o dodatkowe atrakcje. Jedną z nich
była z pewnością przejażdżka (też już za-
bytkowym) amerykańskim, szkolnym
autobusem. Dzięki uprzejmości Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie
Śląskiej gros mieszkańców skorzystało 
z tej możliwości i oglądało miasto z okien
żółtego School Busa. 

Dla najmłodszych, jak co roku, przygo-
towano karoserię malucha – oryginalną
przestrzeń do wspinaczki i wykazania się
plastycznymi umiejętnościami.
Zlot poprzedził atrakcyjny rajd. Dzień
wcześniej zainteresowane ekipy rywali-
zowały na, jak się okazało, niełatwej tra-
sie od Kliczkowa do Żagania i z powro-
tem. 60 załóg pokonało 150 km. 
Najlepsze nagrodzono. Na scenie, pod-
czas zlotu, burmistrz Jan Serkies i wice-
wójt Grzegorz Styrkowiec wręczyli na-
grody rajdowcom i wyróżnionym, przez
organizatora, uczestnikom zlotu.

Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych, to nie
tylko rozrywka i motoryzacyjna eduka-
cja, ale także idea charytatywna. Człon-
kowie Klubu Oldtimer Chojnów każdą
inicjatywę łączą z pomocą potrzebują-
cym. Podczas dwudniowej imprezy zbie-
rano fundusze na kampanię profilaktyki
nowotworowej.
- Przyłączamy się do akcji organizowa-
nej przez Dolnośląskie Centrum On-
kologii we Wrocławiu – wyjaśnia Tomasz
Halikowski, koordynator chojnowskiego
Rajdu i Zlotu. – Badania profilaktyczne 
i wczesne wykrywanie choroby, to obec-
nie najskuteczniejsza metoda walki z no-
wotworem. 

IV Rajd i Zlot Oldtimer Chojnów prze-
szedł do historii. Organizatorzy już zapo-
wiadają kolejną edycję. Czekamy zatem,
bo to wydarzenie przyciąga do Chojnowa
wielu sympatyków z regionu, w efektowny
sposób promując gród nad Skorą.

eg

fot. Oldimer
Chojnów
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Feliks Luźniak - 18 miesięcy
Felek to wesoły i energiczny
chłopiec.  Rośnie z niego praw-
dziwy miłośnik motoryzacji.

IV Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych

Rozrywkowo w „Parasolu”


