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Odznaczenie za zas³ugi

"W uznaniu zas³ug dla samorz¹du tery-
torialnego nadajê Panu Janowi Ser-
kiesowi ODZNAKÊ HONOROW¥ ZA
ZAS£UGI DLA SAMORZ¥DU TERY-
TORIALNEGO"
30 maja Burmistrz Chojnowa odebra³ 
w Warszawie Odznakê Honorow¹ od
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji Mariusza Kamiñskiego.
W³odarz naszego miasta znalaz³ siê wœród
82 wyró¿nionych samorz¹dowców z Polski. 
Odznaka honorowa nadawana jest jako
zaszczytne wyró¿nienie za zas³ugi na
rzecz samorz¹du terytorialnego, w szcze-
gólnoœci w dzia³alnoœci w organach jed-
nostek samorz¹du terytorialnego.
Gratulujemy!

Ponad 10 mln z³otych dla
Chojnowa z Polskiego £adu

II edycja Programu Inwestycji Strate-
gicznych Rz¹dowego Funduszu Polski
£ad to 15 milionów z³otych dla gmin
ziemi chojnowskiej.
Miasto Chojnów z tej puli otrzyma³o a¿
10 400 000 z³otych. Te œrodki maj¹ swo-
je przeznaczenie - drugi etap przebu-
dowy i rozbudowy oczyszczalni œcieków
w Goliszowie.
- To bardzo du¿e pieni¹dze dla naszego
miasta - komentuje burmistrz Jan Serkies.
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
jest niezbêdna ze wzglêdu na wiek obiektu.
Podkreœli³ tak¿e znaczenie wspó³pracy
rz¹du z samorz¹dami:

- Mia³em mo¿liwoœæ uczestniczenia w spot-
kaniu z premierem Mateuszem Mora-
wieckim i by³em bardzo zbudowany
wyst¹pieniem pana premiera. Bardzo
du¿o czasu poœwiêci³ wspó³pracy samo-
rz¹du z rz¹dem - deklarowa³ mo¿liwoœæ
wspierania ró¿nego rodzaju inwestycji.
To rozdanie jest œwiadectwem tego, ¿e
takie pieni¹dze bêd¹ wspiera³y samorz¹dy. 
Czeki inwestycyjne wrêczono 31 maja 
w Starostwie Powiatowym w Legnicy.
Beneficjentom towarzyszyli przedstawi-
ciele rz¹du - szef Gabinetu Politycznego
Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów,
pose³ Ewa Szymañska oraz senator Do-
rota Czudowska.

Dotacja 
na budowê oœwietlenia 
przy ul. Paderewskiego 

Burmistrz Miasta Chojnowa z r¹k Tymo-
teusza Myrdy Cz³onka Zarz¹du Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego odebra³ pro-
mesê z Programu Dolnoœl¹ski Fundusz
Pomocy Rozwojowej 2022 realizowa-
nego przez samorz¹d województwa.
W wydarzeniu w Lubinie wraz z wójta-
mi i burmistrzami z regionu legnicko-
g³ogowskiego uczestniczy³ Piotr Karwan
Radny Sejmiku Województwa Dolno-
œl¹skiego. 
Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a
pomoc finansow¹ w formie dotacji ce-
lowej w wysokoœci 89.929,00 z³ na pro-
jekt pn. "Podniesienie poziomu bez-
pieczeñstwa drogowego poprzez budowê
oœwietlenia drogowego wraz z rozbiórk¹
istniej¹cego oœwietlenia w ul. Pade-
rewskiego w Chojnowie".
W ramach realizacji zadania wymieniono
stare lampy oœwietleniowe wraz z lini¹
zasilaj¹c¹ na nowoczesne lampy z opra-
wami LED oraz zamontowano rozdziel-
nicê zasilana now¹ lini¹ kablow¹.
Jednoczeœnie zostanie doœwietlonych 
5 przejœæ dla pieszych.
Wykonawc¹ zadania jest konsorcjum
firm Firma Maciuœ Artur Guœciora z sie-
dzib¹ w Goliszowie oraz firma Erget Sp.
z o.o. Koszt robót budowlanych to blisko
120 tys. z³otych.

Celem realizacji zadania jest przede
wszystkim podniesienie poziomu bez-
pieczeñstwa drogowego mieszkañców
Chojnowa.

Lokalna Strategia Rozwoju
Wrzosowej Krainy 
na lata 2021-2027

Zapraszamy Mieszkañców Chojnowa na
spotkanie warsztatów z tworzenia
Lokalnej Strategii Rozwoju Wrzosowej
Krainy na lata 2021-2027 - 29.06.2022r.
godz. 10.00 Dom Schrama, Rynek 20.

Zebranie Chojnowianki 
Klub Sportowy Chojnowianka zawia-
damia, ¿e 23 czerwca o godz. 18.00 
w Domu Schrama odbêdzie siê Walne
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 
Zapraszamy osoby zainteresowane.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wydzia³ Go-
spodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
07.06.2022 r. do 28.06.2022 r. wykazu
nieruchomoœci przeznaczonych do od-
dania w u¿yczenie, tj. czêœæ dzia³ki
numer 185/26 po³o¿onej w obrêbie 6
Gminy Miejskiej Chojnów oraz czêœci
dzia³ek numer: 450/18, 23/40 i 56/75
po³o¿onych w obrêbie 4 Gminy Miej-
skiej Chojnów - Zarz¹dzenie Nr
92/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z 02 czerwca 2022 r. 
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/
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Spragnieni, stêsknieni, z³aknieni kultu-
ralno-sportowych wydarzeñ po dwulet-
nim lockdownie t³umnie wziêliœmy udzia³
w tegorocznych obchodach œwiêta miasta. 

Dni Chojnowa 2022 rozpocz¹³ tradycyjny,
kultywowany od wielu lat, korowód.
Tym razem przebiega³ pod has³em
"Zdrowo-Kolorowo". Jednostki oœwia-
towe i kulturalne oraz mieszkañcy bio-
r¹cy udzia³ w tym barwnym przemarszu
ulicami miasta doskonale siê przygoto-
wali. 11 czerwca, inauguracja œwi¹tecz-
nego dnia mia³a niezwykle malowniczy

przebieg. Feeria barw, has³a propaguj¹ce
zdrowy tryb ¿ycia, akcenty sportowe, ko-
stiumy, rekwizyty…wszystko to nada³o
wspania³y, wielobarwny, œwie¿y pejza¿
zachêcaj¹cy do uczestnictwa w "zdrowo-
kolorowej" fecie. Ten niecodzienny po-
chód otwiera³y atrakcyjne ma¿oretki, za
nimi sz³y dzieci Miejskiego ¯³obka,
Przedszkola Miejskiego nr 1, Przed-
szkola Miejskiego nr 3, Przedszkola
Sióstr S³u¿ebniczek, Przedszkola Tera-
peutycznego, Szko³y Podstawowej nr 3,
Szko³y Podstawowej nr 4 - ich opieku-
nowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcje,
potem w³odarz miasta witaj¹cy miesz-
kañców z radnymi Rady Miejskiej
Chojnowa i M³odzie¿owej Rady Miej-
skiej, za nimi pracownicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Muzeum Regio-
nalnego, cz³onkowie Warsztatu Terapii
Zajêciowej, Zwi¹zku Strzeleckiego i na
koniec, g³oœno zamykaj¹cy przemarsz,
chojnowscy motocykliœci i ich goœcie.
Korowód przeszed³ Rynkiem pod wielk¹
scenê, na której Burmistrz, w tradycyj-
nym, szlacheckim stroju przywita³ uczest-
ników i mieszkañców, podziêkowa³ za
zaanga¿owanie, zaprosi³ do dalszego œwiê-
towania i oficjalnie otworzy³ Dni Choj-
nowa 2022. 

Przekaza³ tym samym miejsca na scenie
artystom. Na pocz¹tek "Talenty znad
Skory" - blok prezentacji chojnowskich,
uzdolnionych tancerzy i wokalistów.

Okazuje siê, ¿e w Chojnowie mamy moc
piêknie œpiewaj¹cych i doskonale tañ-
cz¹cych m³odych mieszkañców. Na wiel-
kiej scenie wyst¹pi³y, jak zawsze œwietne
i dynamiczne formacje Brooklynu prowa-
dzonego przez pani¹ Marzenê Anton i Ka-
rambola, którego trenerk¹ jest pani Ja-
goda Zderska. Wokalnie zaprezentowali
siê: utytu³owany Micha³ Kowalczyk, lau-
reatki tegorocznego konkursu piosenki
obcojêzycznej Milena Hajder i Zosia
Augustynowicz, obchodz¹ca tego dnia
swoje 18. urodziny Oliwia Semieñczuk
oraz Jurand Kowalski z w³asnymi kom-
pozycjami. To by³o (jak co roku) œwietne
show!

Kolejny punkt artystycznych wystêpów
to koncert zespo³u Spontan. Mi³oœnicy
disco-polo z pewnoœci¹ byli usatysfakcjo-
nowani - melodyjne utwory, dynamika,
kontakt z publicznoœci¹ - grupa œwietnie
wprowadzi³a publikê w nastrój przed
wystêpem kolejnych discopolowców -
znanych w œrodowisku fanów tego ga-
tunku - zespo³u Daj to g³oœniej!

Gwiazda wieczoru nie zawiod³a. Cen-
trum miasta pulsowa³o muzyk¹, œwiat-
³ami, a publicznoœæ da³a siê porwaæ ¿y-

wio³owym piosenkom doskonale bawi¹c
siê do póŸnych godzin wieczornych.

Przerwy miêdzy kolejnymi prezentacjami
na scenie wykorzystano na oficjalne
og³oszenie wyników laureatów dwóch
imprez towarzysz¹cych - nagrodzono
zwyciêzców XVII Chojnowskiego
Dyktanda (szczegó³y str. 7) i Zawo-
dów Wêdkarskich o Puchar Burmistrza
Miasta Chojnowa, klasyfikacja których
przedstawia siê nastêpuj¹co:
Klasyfikacja indywidualna
I miejsce Andrzej Mazurkiewicz (Ko³o
Dolzamet)
II miejsce Marek Tworzyd³o (Ko³o Choj-
nów Miasto)
III miejsce £ukasz Jordan (Ko³o Choj-
nów Miasto)
Klasyfikacja dru¿ynowa
I miejsce Ko³o Chojnów Miasto
II miejsce Ko³o Dolzamet
III miejsce Ko³o Skora

Drugi dzieñ miejskiego œwiêta otworzyli
najm³odsi artyœci. Przegl¹d Piosenki
Przedszkolnej "Bambiniada" zawsze
rozczula, bawi, a nawet wywo³uje ³zy.
Wystêpy wokalne, uk³ady choreogra-
ficzne, wspania³e stroje, ogromne przejê-
cie i zapa³ - to sk³adowe cudownego Prze-
gl¹du zaprezentowanego przez maluchy
¯³obka Miejskiego, Miejskiego Przed-
szkola nr 1, Miejskiego Przedszkola nr 3
i Przedszkola Sióstr S³u¿ebniczek.

Dzieci bawi³y publicznoœæ, przyszed³
zatem czas, by zabawiæ dzieci. Spektakl
muzyczny dla dzieci pt. "Bajeczna fiesta"
by³ doskona³ym prezentem. Dowcipna
opowieœæ z atrakcyjn¹ opraw¹ mu-
zyczn¹ z³o¿y³y siê na zabawne przedsta-
wienie przyjemne nie tylko dla dzieci. 

Blok dla starszych otworzy³a grupa Apo-
kalipsa z Wo³owa. Ciê¿kie brzmienie,
dym, ogieñ i patriotyczne treœci - ta for-



ma wyra¿ania siebie ma w Chojnowie
swoich fanów.
Potem na scenie wyst¹pi³ rodzimy team
- Plug'n'Blues. Zdecydowanie l¿ejszy
repertuar, ³agodniejsza nuta i g³êboki
wokal… Mi³o siê tego s³ucha³o.

Czêœæ muzyczn¹ tego dnia dope³ni³
Dawid Kwiatkowski - gwiazda wieczoru,
idol nastolatków, piosenkarz, autor tek-
stów, kompozytor i osobowoœæ telewi-
zyjna. Doskonale znane utwory artysty
porwa³y publikê. Setki osób pod scen¹
wtórowa³o Dawidowi. W tym zbioro-
wym chórze dominowa³y fanki Dawida,
które, jak siê dowiedzieliœmy, od godziny
pierwszej w nocy czeka³y pod scen¹, by
kolejny raz móc byæ, jak najbli¿ej swo-
jego idola. Koncert Dawida Kwiatkow-
skiego, zdaniem wielu, by³ trafion¹ pro-
pozycj¹ na zakoñczenie Dni Chojnowa.

Przez dwa dni imprezom muzycznym
towarzyszy³ Festiwal Tkactwa i Rêko-
dzie³a Artystycznego. To by³a osiem-
nasta edycja, która nawi¹zuje do choj-

nowskich tkackich tradycji. Przy pom-
niku Tkacza w Rynku stanê³y stragany 
z wyrobami lokalnych rzemieœlników 
i producentów. By³ te¿ warsztat tkacki 
i kowalski. 
Uzupe³nieniem wszystkich atrakcji by³a
bogata gastronomia i strefy zabaw dla
dzieci.
Mi³o by³o, po d³ugiej przerwie, znów
spotkaæ siê w centrum miasta. Dni Choj-
nowa, to wydarzenie, które przyci¹ga
najwiêksz¹ liczbê osób. Spotykaj¹ siê tu

mieszkañcy i goœcie spoza naszego mias-
ta. Œwiêto miasta jest zatem wielk¹ bie-
siad¹ w gronie znajomych lub nowo poz-
nanych. Nie jest jednak jedyn¹ imprez¹
w roku. Zapraszamy na kolejne, które
organizuj¹ chojnowskie instytucje kultury.
Jakie, kiedy, gdzie? - œledŸcie na choj-
now.eu, miejskim Facebooku i w Gazecie
Chojnowskiej. eg
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Podziêkowania
Burmistrz Miasta Chojnowa serdecz-
nie dziêkuje wszystkim zaanga¿owa-
nym w organizacjê Dni Chojnowa 2022.
Podziêkowania kieruje do uczestników
barwnego korowodu przebiegaj¹cego
w tym roku pod has³em "Zdrowo-
Kolorowo" - grupy ma¿oretek, dzieci
Miejskiego ¯³obka, Przedszkola Miej-
skiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3,
Przedszkola Sióstr S³u¿ebniczek, Przed-
szkola Terapeutycznego, Szko³y Podsta-
wowej nr 3, Szko³y Podstawowej nr 4
- ich opiekunów i rodziców, nauczy-
cieli i dyrekcji, radnych Rady Miej-
skiej Chojnowa i M³odzie¿owej Rady
Miejskiej, pracowników Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej i Muzeum Regio-
nalnego, cz³onków Warsztatu Terapii
Zajêciowej, Zwi¹zku Strzeleckiego,
grupy chojnowskich motocyklistów,
zespo³ów tanecznych, wokalistów i ich
opiekunów oraz organizatorów bardzo
udanych imprez towarzysz¹cych.

Gor¹co dziêkuje dyrekcji i pracowni-
kom MOKSiR oraz s³u¿bom medycz-
nym, mundurowym, technicznym oraz
porz¹dkowym CHZGKiM.

Dziêkuje wszystkim, którzy aktywnie
w³¹czyli siê w obchody miejskiego œwiêta.
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11 czerwca Radni Rady Miejskiej, na
LVIII sesji, nadali tytu³ Zas³u¿onego
dla Miasta Chojnowa Zenonowi Chmie-
lewskiemu.
Wniosek z³o¿ony przez Burmistrza Miasta
Jana Serkiesa radni poparli jednog³oœnie.

W uzasadnieniu czytamy:
"Pan Zenon Chmielewski nauczyciel mu-
zyki, za³o¿yciel klas muzycznych, szkol-
nych zespo³ów instrumentalnych i wokal-
nych - "Konsonans", "Fantazja" oraz
chóru "Allegro" wraz ze swoimi ze-
spo³ami w³o¿y³ ogrom pracy w promocjê
naszego miasta na ³amach powiatu,
województwa, kraju, a nawet poza jego
granicami. Corocznie w okresie œwi¹-
tecznym od 2004 do 2020 uczestniczy³ ze
swoimi zespo³ami w wyjazdach Burmis-
trza Miasta do Wroc³awia, promuj¹cych
Chojnów wœród pracowników i intere-
santów Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódz-
kiego, Urzêdu Marsza³kowskiego oraz
Dolnoœl¹skiego Kuratorium Oœwiaty. Ta
swoista lekcja obywatelska dla dzieci 
i m³odzie¿y sta³a siê coroczn¹ tradycj¹,
lubian¹ przez wykonawców oraz wy-
czekiwan¹ przez gospodarzy wojewódz-
kich instytucji. 
Pan Zenon Chmielewski dyrygowa³ i akom-
paniowa³ swoim chórzystom równie¿
przy okazji innych niezwykle wa¿nych
wydarzeñ, bior¹c pod uwagê ich rangê
oraz osobistoœci, które w nich uczest-
niczy³y. Barwny i szeroki repertuar
dzieci z SP4 prezentowa³y podczas
spotkania Wojewody z prezydentami,
burmistrzami i wójtami dolnoœl¹skich
gmin w Sali Oratorium Marianum
Uniwersytetu Wroc³awskiego w 2002 r.
Wraz z klas¹ muzyczn¹, która przyjê³a
nazwê "Muzycznej Gromady" pan Zenon
Chmielewski reprezentowa³ szko³ê i mia-
sto na Dolnoœl¹skiej Konferencji Wycho-
wania pn. "Polak - patriota we wspó³-
czesnej Europie" we Wroc³awiu. Nato-
miast w 2005 r. wystêpy zespo³u wokal-
nego uœwietni³y Ogólnopolsk¹ Konfe-
rencjê Postêpu Technicznego. Niesa-

mowitym wydarzeniem, zarówno pod
wzglêdem wychowawczym dla uczniów,
jak i ze wzglêdu na aurê otoczenia by³
charytatywny koncert zespo³u wokalnego
w dolnoœl¹skim zamku Ksi¹¿. 
Z równie mi³ymi reakcjami publicznoœci 
i owacjami spotykali siê chórzyœci, wo-
kaliœci i instrumentaliœci przygotowy-
wani przez pana Zenona oraz sam muzyk
poza granicami naszego pañstwa. 
W 2007 r. wystêpy chóru by³y bardzo
dobrze przyjête przez widowniê w Luk-
semburgu, a w 2012 r. przez miesz-
kañców miasta partnerskiego w Egel-
sbach w Niemczech, w 2016 r. przez
mieszkañców miasta partnerskiego 
z Czech Mnichowo Hradiste, zaœ w roku
2019 przez mieszkañców Commentry we
Francji. 
Po powstaniu 16.10.2007 r. z inicjatywy
pani Krystyny Czapskiej chojnowskiego
chóru "Skoranta" pan Zenon Chmie-
lewski obj¹³ dyrygenturê, któr¹ spra-
wowa³ przez siedem lat. Wspólne mu-
zykowanie przynios³o nie tylko radoœæ
œpiewaj¹cym i s³uchaczom oraz rozwój
ukrytych talentów, ale tak¿e wiele suk-
cesów. Wœród nich wymieniæ nale¿y
nagrodê Grand Prix wyœpiewan¹ w 2010 r.
podczas II Festiwalu Kolêd i Pastora³ek
w Gminnym Oœrodku Kultury i Sportu 
w Siedliskach, udzia³ w I Miêdzyrzeckiej
Uczcie Chórów Amatorskich w 2011 r., 
a tak¿e I miejsce zdobyte w III edycji
Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Mi³kow-
icach w roku 2011.
Chór "Skoranta" dyrygowany przez pana
Zenona Chmielewskiego sta³ siê pow-
szechnie znany wœród mieszkañców
naszego miasta za spraw¹ okolicznoœ-
ciowych i cyklicznych wystêpów na tere-
nie Chojnowa. Pocz¹tkiem stycznia ka¿-
dego roku mo¿na by³o uczestniczyæ w
niezwykle nastrojowym Koncercie Kolêd
i Pastora³ek organizowanym m.in. przez
pana Chmielewskiego w koœciele pw. œw.
aposto³ów Piotra i Paw³a. W 2011 r.
"Skoranta" sta³a siê czêœci¹ wiêkszego
wydarzenia - akademii upamiêtniaj¹cej
93 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê. Zaœ w roku 2012 z inicjaty-
wy za³o¿ycielki chóru pani Krystyny
Czapskiej powsta³ wspania³y spektakl
muzyczny poœwiêcony ¿yciu, podró¿om,
naukom i twórczoœci naszego rodaka,
wielkiego Polaka - Jana Paw³a II. Ca-
³oœæ oprawy muzycznej przygotowa³ pan
Zenon Chmielewski, daj¹c tym samym
mieszkañcom Chojnowa niecodzienn¹
okazjê prze¿ycia g³êbokiej refleksji i zadumy. 
Tytu³ "Zas³u¿onego dla Miasta Choj-

nowa" zgodnie z Regulaminem zawar-
tym w Uchwale Nr XXVI/120/04 Rady
Miejskiej Chojnowa z 23 czerwca 2004 r.
jest wyrazem wyró¿nienia i uznania oso-
bie, któr¹ przez wiele lat cechuj¹ wybitne
zas³ugi w rozwoju kluczowych dziedzin
¿ycia spo³ecznego miasta. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e praca pana Zenona Chmie-
lewskiego znacz¹co wp³ywa³a na proces
budowania pozycji i marki miasta
Chojnowa w regionie i poza jego grani-
cami. Bez w¹tpienia jest oddanym dzie-
ciom, m³odzie¿y i miastu mieszkañcem 
- choæ zawsze skromny, stoj¹cy z boku,
akompaniuj¹cy, ciesz¹cy siê nie z w³as-
nych sukcesów, a z sukcesów osób, którym
towarzyszy³ w muzycznej drodze. 

Gratulacje, ¿yczenia, kwiaty dope³ni³y
uroczystoœci.
- Jestem niezmiernie wzruszony, ¿e otrzy-
mujê dziœ tytu³ Zas³u¿onego dla Miasta
Chojnowa - miasta, z którym jestem
zwi¹zany od ponad 50 lat - mówi³ tu¿ po
ceremonii wrêczenia aktu nadania tytu³u
Zenon Chmielewski. - Muzyka zawsze
by³a, ci¹gle jest i ju¿ zawsze bêdzie moj¹
najwiêksz¹ pasj¹. Jako nauczyciel i dyry-
gent chórów, edukuj¹c kolejne pokole-
nia, uwra¿liwiaj¹c na otaczaj¹c¹ rzeczy-
wistoœæ w³aœnie poprzez muzykê, sta-
ra³em siê odp³aciæ za sympatiê, otwar-
toœæ i przyjacielskie gesty. Bycie nauczy-
cielem, to nie tylko moja prace, ale i ro-
dzaj d³ugu do sp³acenia wobec wielu
ludzi. Dziêkujê, ¿e Chojnów dostrzeg³ mój
wysi³ek, wieloletni¹ pracê, zaanga¿owa-
nie. Jestem wzruszony i wdziêczny.
Zakoñczê s³owami Abrahama Lincolna:
"To piêkne, gdy cz³owiek jest dumny ze
swojego miasta, lecz jeszcze piêkniej, gdy
miasto mo¿e byæ dumne z niego…"
Dziêkujê Pañstwu, dziêkujê chojno-
wianom i dziêkujê mojej rodzinie.

Zenon Chmielewski by³ ju¿ wczeœniej
wielokrotnie wyró¿niany - otrzyma³ Na-
grodê Ministra Oœwiaty i Wychowania,
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Honorow¹ Odznakê Polskiego Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr, Nagrodê Burmistrza
Miasta Chojnowa.
Dost¹pi³ zaszczytu Zas³u¿onego jako
czwarty obywatel naszego miasta.
Dotychczas tytu³ ten otrzymali; Andrzej
Paw³owski, Jerzy Janus, Stanis³aw
Horodecki.

Gratulujemy!
eg

Zanon Chmielewski - Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa
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124 uczestników zg³osi³o siê do tego-
rocznej edycji Ogólnopolskiego Dyk-
tanda Chojnowskiego. 
Teksty z nie³atw¹ pisowni¹ przygoto-
wa³y nauczycielki chojnowskich szkó³ -
Ewa Wo³oszyn, Ewa Wiêcek, Ma³gorza-
ta Szczepanowska, Aneta Czapska, Anna
Pauch, Ma³gorzata Graban, Beata Waw-
rzeñczyk oraz Klaudia Dominiak. 

XVII edycja Ogólnopolskiego Dyktanda
Chojnowskiego, jak co roku, wpisa³a siê
w ramy obchodów Dni Chojnowa. Trzy
krótkie opowieœci nasycone k³opotliwy-
mi wyrazami dostosowano do grup wie-
kowych - w kategorii najm³odszej (ucz-
niowie szkó³ podstawowych) dyktando
pisa³o 49 osób, w kategorii szkó³ ponad-
podstawowych z ortografi¹ mierzy³o siê
67 osób, w kategorii open (osoby doros³e)
znalaz³o siê tylko oœmioro œmia³ków.
Nad ca³oœci¹ czuwa³a koordynator - Lu-
cyna Spes t³umacz¹c zasady, wyjaœniaj¹c
regulamin, trzymaj¹c pieczê nad spraw-
noœci¹ przebiegu dyktanda.

Czy treœci dyktanda sprawi³y uczestni-
kom k³opot? Zapewne - jêzyk polski nie
nale¿y do ³atwych i chyba ka¿dy z pisz¹-
cych musia³ zastanowiæ siê przynajmniej
nad kilkoma sformu³owaniami. 
Jury pod przewodnictwem Ma³gorzaty
Szczepanowskiej skrupulatnie spraw-
dzi³o ka¿dy arkusz wy³aniaj¹c Mistrzów
Ortografii 2022.

Kategoria I 
Uczniowie klas IV - VI szkó³ 

podstawowych z terenu 
Miasta i Gminy Chojnów

MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJ-
NOWSKIEJ - Karolina £aba 
I WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI
CHOJNOWSKIEJ - Natalia B³aszczyk 

Maja Guœciora
II WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI
CHOJNOWSKIEJ - Aleksander Kucyk
MIEJSCA IV - X
4. Hanna Barszczyk
5. Martyna Bandziak
6. Zofia Augustynowicz
7. Aleksandra Moczydlak

Anna Bogacz - Bieliñska 
8. Maja Mazurkiewicz
9. Agata Giersok

Szymon Baran
10. Bartosz Kruk

Martyna Wieczorek

Kategoria II 
Uczniowie klas VII - VIII szkó³ 

podstawowych oraz uczniów szkó³
ponadpodstawowych do lat 18. 

z terenu Miasta i Gminy Chojnów

MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJ-
NOWSKIEJ - Kalina Sajewicz 
I WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI
CHOJNOWSKIEJ -Kinga Mielniczek
II WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI
CHOJNOWSKIEJ - Jagoda Bartczak

MIEJSCA IV - X
4. Aleksandra BrzeŸniakiewicz
5. Magda Mroczko 
6. Aleksandra Radziszewska
7. Zuzanna Kudelska  
8. Maja Opiela
9. Martyna Gwadera
10. Maja Berezowska

Kategoria III 
Osoby pe³noletnie 

z terenu ca³ego kraju 
MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJ-
NOWSKIEJ - Jaros³aw Szlapiñski 
I WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI
CHOJNOWSKIEJ - El¿bieta Bojda 
II WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI
CHOJNOWSKIEJ - Kamila Kasprzak
MIEJSCA IV - X
4. Justyna Szlapiñska
5. Emilia Mazurkiewicz  
6. Andrzej Bobik 
7. Rafa³ Wyciszkiewicz   

Krystyna Czapska 
Nagrody laureaci otrzymali na scenie pod-
czas obchodów Dni Chojnowa, z r¹k Bur-
mistrza Jana Serkiesa, który gor¹co
dziêkowa³ koordynator Dyktanda pani
Lucynie Spes i paniom polonistkom ze
szkó³ za zaanga¿owanie i sprawn¹ orga-
nizacjê XVII ju¿ Chojnowskiego Dyktanda
DZIÊKUJEMY I GRATULUJEMY!

eg

XVII Ogólnopolskie Dyktando Chojnowskie
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Miejska Biblioteka Publiczna ju¿ od 27 lat
organizuje dla najm³odszych swoich adre-
satów "Pasowanie na Czytelnika". Od
dawna wydarzenie to wpisuje siê w ob-
chody Dni Chojnowa.
8 czerwca w sali widowiskowej domu
kultury dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1,
Przedszkola Miejskiego nr 3, Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek i Nie-
publicznego Przedszkola "Skrzat" uczest-
niczy³y, w pierwszej chyba tak podnio-
s³ej dla nich uroczystoœci.
Tegorocznym motywem przewodnim Pa-
sowania by³o has³o "Kolorowa ksi¹¿ka",
piosenka pod takim samym tytu³em sta³a
siê zatem muzycznym t³em uroczystoœci.
Ale artystycznych akcentów by³o tego
dnia du¿o wiêcej… 

Uroczystoœæ rozpoczêto barwnym spek-
taklem "O krasnoludkach i sierotce Ma-
rysi" w wykonaniu dzieci ze œwietlicy
Szko³y Podstawowej nr 3, które t¹ baœni¹
zaakcentowa³y 180-t¹ rocznicê urodzin
polskiej poetki Marii Konopnickiej.
Potem scenê opanowa³y przedszkolaki 
- ka¿de z przedszkoli zaprezentowa³o
wokalno-taneczny wystêp daj¹c popis
wschodz¹cych talentów.

Trzy biblioteczne krasnoludki sprawdzi³y
wiedzê maluchów o bibliotece i traktowa-
niu ksi¹¿ek, odczyta³y wspólnie z przed-
szkolakami przyrzeczenie i przyst¹piono do
pasowania.
Wielu oddanych Czytelników zyska³a
tego dnia Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie, a ceremonia Pasowania 
z pewnoœci¹ na d³ugo zapadnie w pamiêæ
najm³odszym Czytelnikom.

eg

PPaassoowwaanniiee  nnaa  CCzzyytteellnniikkaa  

"Us³yszeæ przesz³oœæ - DŸwiêkowy Pejza¿ Chojnowa" to pro-
jekt, którego inauguracja mia³a miejsce 10 czerwca. 
Intryguj¹cy tytu³ oryginalnej inicjatywy Muzeum Regional-
nego kryje w sobie wiele dzia³añ prowadz¹cych do stworzenia
DŸwiêkowej Mapy Chojnowa. S³uchowiska, koncerty, wys-
tawy, spacery dŸwiêkowe oraz dŸwiêkowe warsztaty, w orygi-
nalny sposób maj¹ przybli¿yæ historiê Chojnowa, wspó³czesny
i historyczny pejza¿ dŸwiêkowy miasta oraz to¿samoœæ przy-
rodnicz¹.
Projekt otworzy³o s³uchowisko dŸwiêkowe "Skora Rzeka Choj-
nowa". Podró¿, wzd³u¿ rzeki Skory, brzegami jej doliny, która
zbudowa³a i ukszta³towa³a dzisiejszy Chojnów i szlak oko-
licznych miejscowoœci mia³a szczególny charakter. W jednej 
z sal zabytkowego zamku wybrzmia³y tego dnia naturalne nuty
rzeki i jej otoczenia. Sta³y siê organicznym t³em opowieœci
snutej przez lektora - o historii od zarania dziejów, po wspó³-
czesny obraz koryta niedostrzegalnej na co dzieñ rzeki.
Wyj¹tkowe to by³o doœwiadczenie... - melancholijny, poetycki
niemal¿e nastrój…

Suplementem s³uchowiska by³a prezentacja, albumu przyrod-
niczego "Dolina Mgie³ - Pieœni Wêdrownych Ptaków" czyli
po³¹czenie unikatowych fotografii Agnieszki Florczyk i nagrañ
terenowych dŸwiêków natury zrealizowanych przez Micha³a
Zygmunta. Audiowizualny spektakl znad Doliny Baryczy
nawi¹zywa³ do fauny i flory Skory sprzed setek lat. Kolejne,
emocjonuj¹ce doznania.
Goœcie muzeum d³ugo dyskutowali jeszcze z twórcami inaugu-
racyjnego wydarzenia - Micha³em Zygmuntem i Andrzejem
Œwidurskim - o walorach, uroku, historii i zasobach Skory...
S³uchacze opuszczali mury zamku z niedosytem, ale s³u-
chowiska mo¿na bêdzie wkrótce pos³uchaæ ponownie za
poœrednictwem strony Internetowej Muzeum.
A ju¿ 30 czerwca Muzeum rozpoczyna nastêpne dzia³anie pro-
jektowe - "Warsztaty kreatywne Mapa DŸwiêkowa Miasta".
Brzmienia tworz¹ce pejza¿ wspó³czesnego Chojnowa zderz¹
siê z dŸwiêkami odczytanymi z archiwalnej fotografii.
Niezwykle intryguj¹ce. Ju¿ dziœ zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych.

eg

*** S³uchowisko o Skorze ***
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Có¿ bardziej uroczego ni¿ radoœæ dziecka? (pytanie z gatunku
retorycznych). Œmiechu dzieci, zabawy, gwaru i uciechy nie
brakowa³o 1 czerwca w Parku Œródmiejskim.

Atrakcje przygotowane przez MOKSiR z okazji Dnia Dziecka
przyci¹gnê³y chojnowskie dzieci jak magnez. A oferta by³a
efektowna. W plenerze, przy s³onecznej pogodzie na naj-
wa¿niejszych goœci tego dnia czeka³y dmuchane zje¿d¿alnie,
strefy zabaw - pi³ki, hula hop, krêgle, skakanki, gry zrêcznoœ-
ciowe, miejsce do rysowania, pokaz wielkich baniek mydla-
nych, spektakl Teatru Czerwona Walizka i wystêp klauna Rufi
Rafi oraz prezentacja sprzêtu chojnowskiej stra¿y po¿arnej.
Pracownicy MOKSiR witali dzieci balonikami - w mgnieniu
oka zieleñ parku przes³oni³y liczne niebieskie punkciki…
Obdarowywali tak¿e zabawkami i ma³ymi zasobnikami do
mydlanych baniek.
Dope³nieniem by³o stanowisko tatua¿y, plecenia warkoczy,
malowania buziek, ponadczasowa wata cukrowa i popcorn.
To by³ z pewnoœci¹ udany Dzieñ Dziecka!

eg

WWeessoo³³yy  DDzziieeññ  DDzziieecckkaa

Uczniowie Chojnowskiego Towarzystwa
Muzycznego Dzieñ Dziecka uczcili na
scenie sali kinowej w MOKSiR, gdzie
zaprezentowali swoje umiejêtnoœci wo-
kalne, gry na gitarze klasycznej, skrzyp-
cach, pianinie oraz klarnecie.
Wydarzenie to z wielu wzglêdów by³o
d³ugo oczekiwane przez uczniów, ale
równie¿ przez rodziców. Dla niektórych
by³ to pierwszy w ¿yciu wystêp i z pewnoœ-
ci¹ nie ostatni.
Serdecznie gratulujemy m³odym, pocz¹t-
kuj¹cym muzykom i ¿yczymy dalszych
sukcesów muzycznych!

***
Tego dnia podziêkowano Pani Ró¿y Pa-
kule, która przez 30 lat pe³ni³a funkcjê
Dyrektora Spo³ecznego Ogniska Muzycz-
nego w Chojnowie.
Za trud, wk³ad i zaanga¿owanie w nau-
czaniu gry na skrzypcach oraz pianinie
podziêkowali Burmistrz Miasta Choj-
nowa Jan Serkies, Radna Miasta Choj-
nowa Krystyna Czapska oraz obecny
Dyrektor Chojnowskiego Towarzystwa
Muzycznego Piotr Koziar.

Pani Ró¿o dziêkujemy i ¿yczymy Pani
wielu cudownych i spokojnych chwil na
emeryturze.

ChTM

Koncert dzieci na Dzieñ Dziecka
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Za³o¿ona w 2007 r. ma za cel rozwijanie
twórczoœci plastycznej mieszkañców
Chojnowa: dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Od 15 lat prezentuje amatorsk¹ twór-
czoœæ fotografików, plastyków, rêkodziel-
ników, hobbystów i innych paraj¹cych
siê sztuk¹ w jej szerokim znaczeniu.
Jubileusz Galerii M³odych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej wpisa³ siê w ramy
obchodów Dni Chojnowa, a jego oficjal-
na czêœæ mia³a miejsce 9 czerwca.

Wernisa¿ wystawy fotograficznej "Zatrzy-
maæ czas" zaakcentowa³ rocznicê pow-
stania Galerii. Zaprezentowano tu prace
kilku lokalnych fotografów - Marty Kond-
rackiej, Dariusza Matysa, Kamila Szle-
giera, Paw³a Wróbla, Rafa³a Wyciszkie-
wicza i Krzysztofa Wyskockiego.
Ta wystawa jest 121. na przestrzeni 15 lat.
Mieszkañcy ogl¹dali tu wystawy indy-
widualne i zbiorowe. Pod szyldem Ga-
lerii M³odych organizowano warsztaty

plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y, przed-
stawiano plon projektu "M³odzi tworz¹
sztukê". Dziœ nikt ju¿ nie zliczy iloœci
eksponatów, prac, uczestników powi¹-
zanych z Galeri¹. Od pocz¹tku spe³nia
za³o¿enia i cele, jakie pracownicy bib-
lioteki zak³adali tworz¹c to miejsce 
w holu placówki. Od 15 lat MBP wita
przy wejœciu zmiennymi ekspozycjami
ciesz¹c oczy czytelników.
Obecna wystawa prezentuje czêœæ zbio-
rów szeœciu fotografów, którzy na otwar-
ciu opowiadali o swojej pasji. W Sali
edukacyjnej natomiast mo¿na by³o za-
poznaæ siê z projekcj¹ ilustruj¹c¹ wszys-
tkie 120 poprzednie wystawy.

Gratulujemy Pracownikom dotychcza-
sowych sukcesów, gratulujemy jubi-
leuszu, a pani Agnieszce Tworzyd³o 
- koordynatorowi GM ¿yczymy realizacji
nowych przedsiêwziêæ i kolejnych ju-
bileuszy.

eg

8 czerwca, w ramach imprez towarzysz¹cych Dniom Choj-
nowa Miejska Biblioteka Publiczna zaprosi³a na promocjê
ksi¹¿ki "Jak zszed³em na psy" Tadeusza Rybczyñskiego. 
To kolejna publikacja w cyklu "Chojnowskie Spotkania 
z Ksi¹¿k¹ Regionaln¹".

Chojnowianin znany jest w naszym
mieœcie jako za³o¿yciel amator-
skiego Klubu Psich Zaprzêgów "Sfora
Chojnów", mi³oœnik zwierz¹t, przy-
rody i lasu oraz samotnych górskich
wêdrówek, spo³ecznik, pomys³o-
dawca i uczestnik akcji charytatyw-
nych, biegacz i entuzjasta zimowych
k¹pieli.

Aktywny, spe³niaj¹cy siê mê¿czyzna,
dwie dekady wstecz by³ zupe³nie
innym cz³owiekiem:
- To w³aœnie psy, z nieprzytomnego od alkoholu faceta
wracaj¹cego do domu i u¿alaj¹cego siê na swój los, zrobi³y
sportowca, za³o¿yciela klubu i w koñcu podró¿nika. By³o to
jakieœ 20 lat temu. - mówi³ w rozmowie z Gazet¹ autor. 
- W dos³ownym i alegorycznym znaczeniu odmieni³o mnie
"zejœcie na psy".
Myœl o napisaniu ksi¹¿ki z pieszych wêdrówek z czworo-
no¿nym przyjacielem Karelczykiem dojrzewa³a d³ugo. Jej
namiastk¹ by³y wpisy na blogu - pisane "lekkim piórem", dow-
cipne i zajmuj¹ce. Znajomi, rodzina namawiali do zebrania
tych wpisów i wydania publikacji ilustruj¹cej te nieszablonowe
wyprawy, ale dopiero odejœcie Karelczyka pchnê³o pana Ta-
deusza do pracy nad woluminem.
- To dla jego pamiêci powsta³a ta ksi¹¿ka. Postanowi³em, ¿e
napiszê wszystko od pocz¹tku - jak pojawi³ siê pierwszy pies 
w naszym domu dla chorej córki, jak dla jej rozwoju, wspólnie
z ¿on¹, zmieniliœmy swoje ¿ycie, jak zdobywamy razem górskie
szczyty, jak zaczê³a siê przygoda z psimi zaprzêgami, o wê-
drówkach z Karelczykiem i o tym jak psy mnie odmieni³y…
W¹tków jest wiêcej, bo pan Tadeusz prowadzi niezwykle dy-
namiczny tryb ¿ycia. Swoimi pasjami zara¿a innych, skupiaj¹c

wokó³ siebie mi³oœników psich zaprzêgów, morsowania, ro-
dzinnych wypraw czy czu³ych na krzywdê innych, zw³aszcza
na potrzeby dzieci.
Dla siebie jednak i obecnego czworono¿nego towarzysza
wêdrówek - ³ajki rosyjsko-europejskej o imieniu Sybir -
pozostawia samotne wyprawy w leœne i górskie ostêpy - to
swego rodzaju katharsis i stymulant jednoczeœnie.

Tadeusz Rybczyñski zadziwi³ nie tylko swoj¹ opowieœci¹, ale
te¿ form¹ sprzeda¿y ksi¹¿ki. Wzorem napotkanego w czeskich
górach bezobs³ugowego "Leœnego Baru" udostêpnia³ publi-
kacjê za "co ³aska". Po ksi¹¿kê mo¿na by³o siêgn¹æ wrzucaj¹c
do puszki uznaniow¹ kwotê. Potem mo¿na by³o poprosiæ o au-
tograf. Ci, których spotkanie autorskie ominê³o, a s¹ zaintere-
sowani zakupem, mog¹ j¹ nabyæ za poœrednictwem Internetu
wpisuj¹c tytu³. 

Promocja wyj¹tkowej publikacji przyci¹gnê³a liczne grono
znajomych i najbli¿szych pana Tadeusza. Sala edukacyjna
Miejskiej Biblioteki by³a tego dnia przestrzeni¹ dla barwnej
opowieœci o ¿yciu, prze¿yciach, o pokonywaniu w³asnych gra-
nic i walce ze s³aboœciami, o przyjaŸni i wartoœciach…
- Mam nadziejê, ¿e swoim ¿yciem i t¹ ksi¹¿k¹ puszczê w œwiat
impuls, by inni mogli czyniæ to samo. ¯e stanie siê inspiracj¹
dla tych, którzy czuj¹ siê zagubieni i szukaj¹ swojej drogi…
Granice stawiamy sobie sami, w g³owie, a wystarczy czasem na
chwilê wy³¹czyæ myœlenie i zadzia³aæ sercem…

eg

“Jak zszed³em na psy” - promocja ksi¹¿ki T. Rybczyñskiego

15 lat Galerii M³odych
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IV edycja Turnieju Taekwondo dla
dzieci ju¿ za nami. Rozdano worek
medali, wrêczono dyplomy i nagrody dla
najlepszych zawodników w konkuren-
cjach trójboju technicznego i walk w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.
Dla uczestników Turnieju sobotnie przed-
po³udnie (04.06.2022) obfitowa³o w emo-
cje, endorfiny i rywalizacjê w duchu fair-
play.
Najm³odsi zawodnicy z LMKS Sfora Choj-
nów oraz UKS Warrior Zgorzelec stanêli
do rywalizacji w konkurencjach technik
szybkoœciowych (kopniêcia naprzemien-
nie), technik specjalnych (kopniêcie do-
siê¿ne z miejsca i z wyskoku) oraz walk
soft stick.
Serdecznie gratulujemy WSZYSTKIM,
którzy wziêli udzia³ w zawodach. Mamy
te¿ nadziejê, ¿e dobrze siê bawiliœcie.

Dziêkujemy naszym wolontariuszom i sym-
patykom, bez których zawody nie by³yby
mo¿liwe. 
Razem z #TKDChojnów byli:
* Gmina Miejska Chojnów
* Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
* Reklamy Halikowski
S³owa uznania kierujemy dla Dyrekcji:
* Powiatowego Zespó³ Szkó³ w Chojnowie
* Szko³y Podstawowa nr 3 w Chojnowie
za wsparcie organizacyjne naszego przed-
siêwziêcia. 
Do zobaczenia za rok!    

LMKS "SFORA"

TTuu rrnn iiee jj   TTaaeekkwwoonnddoo  oo  PPuucchhaarr  BBuurrmmiiss tt rr zzaa

3 czerwca dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 oraz z Przedszkola Miej-
skiego nr 1 wziê³y udzia³ w VIII Ogólno-
polskim Maratonie Przedszkolaków
"Sprintem do maratonu", którego organi-
zatorem jest miesiêcznik Bli¿ej Przed-
szkola. 
Chojnowskie przedszkola po raz pier-
wszy uczestniczy³y w projekcie. Koordy-
natorem wydarzenia by³a Pani Ewa Ko-
zo³up - nauczycielka Przedszkola Miej-
skiego nr 3 w Chojnowie. 
"Sprintem do maratonu" ma na celu roz-
powszechnianie zdrowego stylu ¿ycia,
aktywnego spêdzania czasu oraz pro-
mowania biegów wœród dzieci i ich ro-
dzin. Uczestnicy imprezy otrzymali nu-
mery startowe, a przed rozpoczêciem
biegów odby³a siê wspólna rozgrzewka,
któr¹ poprowadzi³y uczennice SP 4 
w Chojnowie - przygotowane przez
Pani¹ Marzenê Anton.

Dzieci w skupieniu wys³ucha³y historii
powstania "maratonu" oraz pozna³y jego
magiczn¹ liczbê 42 km 195 m. Nastêpnie
wszystkie przedszkolaki uda³y siê na
bie¿niê. Grupy bieg³y naprzemiennie,
zaczynaj¹c od najm³odszych sportow-
ców, którzy mieli do pokonania 100m.
Starsze grupy pokonywa³y dystans 150m. 
Wszyscy byli zwyciêzcami. Nie liczy³o
siê zdobyte miejsce, a pokonanie wyzna-
czonego dystansu w radosnej atmosferze. 
W projekcie g³ówn¹ rolê odgrywa wspó³-
praca i zachêcanie do aktywnoœci fi-
zycznej. 
Przedszkolaki przebieg³y ³¹cznie 32 950 m,
czyli 32.95 km.

Ogromny wysi³ek i zapa³ do biegu zosta³
nagrodzony wspania³ymi medalami. Na
mecie ka¿de dziecko otrzyma³o butelkê
wody, by ugasiæ pragnienie. 

Gratulujemy 250. ma³ym uczestnikom
projektu "Sprintem do maratonu"! 

Serdeczne podziêkowania dla:
- wszystkich zaanga¿owanych rodziców i na-
uczycieli 
- Rady Rodziców
- Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
- Przychodni Rejonowej w Chojnowie
(Pani Oli i Sylwii)
- Marzeny Anton i uczennic SP4
- Pañstwa Halikowskich
- Sklepu "Hulanka"
- Miejskiego Domu Kultury Sportu i Re-
kreacji
- KS Chojnowianka

organizator

Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków "Sprintem do maratonu"Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków "Sprintem do maratonu"
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LMKS "SFORA" Chojnów dzia³a w naszym mieœcie od kilku
lat. O sukcesach zawodników taekwondo pisaliœmy wielokrot-
nie. Reprezentanci sztuk walki z Chojnowa siêgaj¹ coraz
wy¿ej lansuj¹c taekwondo i gród nad Skor¹ daleko poza
granicami miasta. 
Z ostatniego turnieju Mistrzostw Polski Martyna Merunowicz 
i Franciszek Olszewski wrócili z cennymi medalami.

Martyna Merunowicz wicemistrzyni Polski Juniorów:

By³o to niesamowite szczêœcie, ale te¿ minimalny niedosyt po
przegraniu walki fina³owej. Mimo to jestem bardzo zado-
wolona z tego sukcesu, bo celem dla mnie w dniu startu by³o
dostanie siê do strefy medalowej, ale z ka¿d¹ wygran¹ walk¹
sta³o siê dla mnie klarowniejsze to, ¿e mogê stawiaæ po-
przeczkê wy¿ej. Do tego startu przygotowywa³am siê prakty-
cznie ca³y rok. Taekwondo jest bardzo wymagaj¹cym sportem,
w którym rozwoju wymaga nie tylko cia³o, ale te¿ umys³ i po-
konywanie swoich ograniczeñ. Przygotowania kosztowa³y mnie
bardzo du¿o wysi³ku, ale te¿ cierpliwoœæ, czasu i wiele ma³ych
lub trochê wiêkszych kontuzji, jak to w sportach bywa. By³am 
w tym roku na wielu miêdzyklubowych konsultacjach
sparingowych, na których bardzo wiele siê nauczy³am od osób
z inny klubów. Uczestniczy³am te¿ w Pucharze Polski, niestety
by³ to nieudany start.

Dla mnie to osi¹gniêcie jest naprawdê wa¿ne, to mój pierwszy
zdobyty medal w kategorii juniorów. Odczuwam minimalny
niedosyt, ale jest to dla mnie motywuj¹ce, by staraæ siê jeszcze
bardziej i pod¹¿aæ dalej w drodze do jeszcze wiêkszego rozwoju
w dyscyplinie jak¹ jest taekwondo.
W najbli¿szym czasie bêdê trenowaæ na obozie sportowym
razem z kolegami i kole¿ankami z klubu. Kolejny start w za-
wodach mam dopiero w listopadzie, wiêc jest du¿o czasu na
przygotowanie. Przede wszystkim chcê siê dalej rozwijaæ, by
móc zdobyæ wymarzony tytu³ mistrzyni Polski.

Franciszek Olszewski - br¹zowy medalista Mistrzostw
Polski Kadetów:

Walka nie nale¿a³a do naj³atwiejszych. Walczy³em z przeciw-
nikiem, z którym spotka³em siê na jednym z Pucharów Polski 
i tak jak wtedy, tym razem te¿ wygra³em. Na Mistrzostwach
Polski rozgrywane s¹ tak¿e konkurencje sprawnoœciowe, pod-
czas których z³apa³em kontuzjê, która mocno utrudni³a mi
póŸniejsze walki. Odpad³em na etapie pó³fina³u, tym samym
zajmuj¹c 3 miejsce na Mistrzostwach Polski kadetów.

Czujê niedosyt, bo gdyby nie kontuzja mog³o byæ znacznie le-
piej. To mój pierwszy medal z mistrzostw Polski, wiêc finalnie
jestem zadowolony ze startu.

W przysz³ym roku chcia³bym dojœæ do fina³u Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y, a nawet zostaæ Mistrzem Polski.

Adrian Iwanowski - trener zawodników nie kryje dumy 
z m³odych sportowców:

Zarówno Franciszek jak i Martyna maj¹ potencja³ zostania
mistrzami w swoich kategoriach wiekowych i wagowych. To
jest nasz cel na sezon 2022/2023. W ci¹gu roku spêdzamy od
30 do 50 dni na wyjazdach: zgrupowania, sparingi, turnieje
krajowe i miêdzynarodowe. To sporo, jak na m³odzie¿ szkoln¹,
ale ka¿de z nich jest zdeterminowane do ciê¿kiej pracy i zdoby-
wania nowych szczytów, sukces nie bierze siê z przypadku tylko
z mozolnej pracy dzieñ po dniu.
Jestem pewien, ¿e jeœli utrzymaj¹ to zaanga¿owanie to nieraz
dostarcz¹ nam emocji na mistrzowskim poziomie i w Choj-
nowie coraz g³oœniej bêdzie o m³odych wojownikach. Jako
szkoleniowiec chcia³bym, ¿eby moi zawodnicy kontynuowali
swoj¹ karierê jak najd³u¿ej, nawet do koñca studiów!
Natomiast w relacji mistrz-uczeñ zale¿y mi przede wszystkim
na tym, ¿eby przez ca³e ¿ycie pamiêtali to czego ich uczy³em 
i przekazali tê wiedzê przysz³ym pokoleniom.
Taekwondo uczy ciê¿kiej pracy, sumiennoœci, wspó³pracy 
w grupie, wyznaczania sobie celów i niepoddawania siê, gdy
wiatr wieje w oczy. Dlatego nie jest popularne wœród dzieci 
i m³odzie¿y, gdy¿ coraz wiêcej osób nie chce podejmowaæ trudu.
Na szczêœcie w Chojnowie jest blisko setka œwiadomych rodzi-
ców, którzy przyprowadzaj¹ swoje pociechy i inwestuj¹ w ich
przysz³oœæ. Jestem przekonany, ¿e w przysz³oœci te osoby bêd¹
mia³y pozytywny wk³ad na spo³ecznoœæ dooko³a siebie.

2 czerwca m³odzi mistrzowie wraz z trenerem byli goœæmi bur-
mistrza Jana Serkiesa, który gratulowa³ sportowcom sukcesów,
a szkoleniowcom zaanga¿owania i wyników.
My te¿ do³¹czamy do tych gratulacji!

MMiisstt rrzzoowwiiee  ttaaeekkwwoonnddoo



NOC KUPA£Y 
18.06., godz. 18.00 

park przy LO ul. PoŸniaków
Zapraszamy na œwiêto ognia, wody,
s³oñca i ksiê¿yca, urodzaju, p³odnoœci,
radoœci i mi³oœci...
MOKSiR, WTZ i PZS serdecznie
zapraszaj¹ na NOC KUPA£Y - wstêp
wolny!

IV Festyn Parafialny 
19.06.; godz. 14.00

park przy LO ul. PoŸniaków

MUZYKOWANIE NAD SKOR¥
Koncert "Yaga Kowalik 

w repertuarze Piaf Greco
Aznavour" 

26.06.; godz. 17.00
Park Œródmiejski

Warsztaty kreatywne
Mapa DŸwiêkowa Miasta

30.06.; godz. 17.00
01.07.; godz. 17.00
02.07.; godz. 11.00

Muzeum Regionalne
Kolejne dzia³ania projektu "Us³yszeæ prze-
sz³oœæ DŸwiêkowy Pejza¿ Chojnowa"
Brzmienia tworz¹ce pejza¿ wspó³czes-
nego Chojnowa zderz¹ siê z dŸwiêkami
odczytanymi z archiwalnej fotografii…
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FOKI KONTRA REKINY
18/19.06. - godz. 15.00

Quinn jest urocz¹, ale i zadziorn¹ fok¹,

która chêtnie wystrzêpi³aby p³etwê nie-

jednemu ¿ar³aczowi. Niestety, odk¹d

gang rekinów pod przywództwem nie-

jakiego Grimesa na dobre zadomowi³ siê

w podwodnej okolicy, ciê¿ko o zado-

walaj¹ce jedzenie poza resztkami z uczt

zêbatych drapie¿ników. Tak byæ nie

mo¿e! 

Quinn postanawia skompletowaæ dru-

¿ynê marzeñ i przepêdziæ raz na zawsze

swoich uzbrojonych po zêby wrogów. 

W sk³ad foczego oddzia³u do zadañ

specjalnych wejd¹ najwiêksze asy pod-

morskiej ¿eglugi, a w ich p³etwach zna-

jdzie siê sprzêt, z którym (prawie) nie

ma ¿artów: samopompuj¹ce siê miny

rozdymkowe, krabowe pistolety, bara-

kudy dalekiego zasiêgu i oczywiœcie na-

³adowane odnawialn¹ energi¹ wêgorze

elektryczne. Gdy na horyzoncie pojawi

siê wielka uczta w postaci ³awicy sar-

dynek - podwodne manewry najwy¿szy

czas bêdzie zacz¹æ!



Posiadam gara¿ do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057. (059208)

Sprzedam rower trójko³owy w bardzo
dobrym stanie o nazwie "Tolek", kolor
czerwony, ma³o u¿ywany, cena 700 z³ 
- do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 600-147-987. (059130)
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658
APTEKA POD S£OÑCEM

ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur 
w godz. 9.00-13.00 
oraz 17.00 -18.00

Og³oszenia drobne
CZERWIEC

16.06. W Intermarche
19.06. Melisa

26.06. W Intermarche

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
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Nocna i œwi¹teczna pomoc ambulatoryjna

510-784-412 lub 661-999-140
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

UCHWA£A NR LVII/270/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 maja 2022 r.
w sprawie nadania Panu Rudol-
fowi Wilhelmowi Moritz tytu³u
"Honorowy Obywatel Miasta
Chojnowa"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 559) oraz § 1 ust. 1
Regulaminu zasad i trybu nada-
wania tytu³ów: Honorowy Oby-
watel Miasta Chojnowa, zas³u¿ony
dla Miasta Chojnowa, Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:
§ 1. Nadaje Panu Rudolfowi
Wilhelmowi Moritz tytu³ "Hono-
rowy Obywatel Miasta Chojnowa".
§ 2. Wykonanie uchwa³y po-
wierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 
z dniem podjêcia i podlega og³o-
szeniu w BIP, na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
oraz w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

UCHWA£A NR LVIII/271/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 10.06.2022 r.
w sprawie nadania Panu Ze-
nonowi Chmielewskiemu tytu³u
"Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz 
§ 1 ust. 1 Regulaminu zasad i try-
bu nadawania tytu³ów: Hono-
rowy Obywatel Miasta Chojnowa,
Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa,
Rada Miejska Chojnowa uch-
wala, co nastêpuje:
§ 1. Nadaje Panu Zenonowi
Chmielewskiemu tytu³ "Zas³u-
¿ony dla Miasta Chojnowa".
§ 2. Wykonanie uchwa³y po-
wierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 
z dniem podjêcia i podlega og³o-
szeniu w BIP, na tablicy    og³o-
szeñ Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie oraz w "Gazecie Choj-
nowskiej".

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski
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DNI CHOJNOWA 2022 - „Bambiniada”



DNI CHOJNOWA 2022DNI CHOJNOWA 2022
Korowód „Zdrowo-Kolorowo”Korowód „Zdrowo-Kolorowo”


