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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o
wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 02.06.2011 r. do 23.06.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanych ga-
ra¿ami przeznaczonych do sprzeda¿y w for-
mie przetargu - dzia³ki nr 21/22 i 21/23, po-
³o¿one przy ul. Wincentego Witosa w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 2 czerwca 2011 r. Nr 44/2011).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wniosek w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 14.07.2011 r.
2) w dniach od 14.06.2011 r. do 05.07.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - nierucho-
moœæ oznaczona nr 22/53 i 22/54 oraz nie-
ruchomoœæ oznaczona nr 22/70, po³o¿one
w obrêbie 2 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca
2011 r. Nr 48/2011).

Komputerowy Œwiat
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie 
w ramach cyklu „Komputerowy Œwiat dla
Ka¿dego” zaprasza doros³ych na bezp³atne
zajêcia, które odbêd¹ siê 20 i 21 czerwca 
o godz.16.00 w Sali Edukacyjnej MBP (Plac
Zamkowy 2). Temat zajêæ: “Zakupy w Inter-
necie - sklepy Internetowe, aukcje, zasady

bezpieczeñstwa”.Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o zg³aszanie siê do Dzia³u dla
Doros³ych (tel. 76 818 83 46) - iloœæ miejsc ogra-
niczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszenia. Za-
jêcia realizowane bêd¹ w ramach programu
“Akademia Orange dla bibliotek”.

Informacja dla podró¿uj¹cych 
i przyje¿d¿aj¹cych z Niemiec 
w z wi¹zku z wyst¹pieniem na tere-
nie Niemiec ognisk zachorowañ
wywo³anych E.coli O104 (STEC)
1. Od po³owy maja 2011r. w Niemczech notuje
siê wzrost zachorowañ wywo³anych szczepem
E.coli O104. Zachorowanie objawia siê bie-
gunk¹, a w oko³o 30% przypadków u chorych
dochodzi do rozwoju zespo³u hemolityczno-
mocznicowego, który w czêœci przypadków
mo¿e skutkowaæ trwa³ymi uszkodzeniami
funkcji nerek, a nawet zgon.
2. Zachorowania wystêpuj¹ przede wszystkim
w pó³nocno-zachodnich landach Niemiec. Zano-
towano równie¿ zachorowania u mieszkañców
Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, którzy w ostat-
nim czasie odwiedzili Niemcy. Jeden przy-
padek zanotowano tak¿e w Polsce u osoby,
która na sta³e zamieszkuje w Niemczech.
Zalecenie
1. Osoby przyje¿d¿aj¹ce z Niemiec, u których
w ci¹gu 10 dni od ostatniego dnia pobytu w Niem-
czech wyst¹pi biegunka, powinny niezw³ocz-
nie zg³osiæ siê do lekarza pierwszego kontaktu
lub na izbê przyjêæ oddzia³u zakaŸnego.
2. Niemieckie s³u¿by zdrowia publicznego na
podstawie przeprowadzonego dochodzenia
epidemiologicznego podejrzewaj¹, ¿e Ÿród³em

zachorowañ jest ska¿ona ¿ywnoœæ - najpraw-
dopodobniej warzywa. W zwi¹zku z powy¿szym,
do czasu wykrycia ska¿onego produktu i wycofa-
nia go z rynku, osobom wyje¿d¿aj¹cym do Nie-
miec zaleca siê nie spo¿ywanie surowych warzyw,
zw³aszcza ogórków, pomidorów i sa³aty. Bior¹c
pod uwagê, ¿e typowym Ÿród³em zaka¿enia
spowodowanych E. coli mog¹ byæ produkty
odzwierzêce nale¿y równie¿ unikaæ spo¿ywa-
nia surowego lub niedogotowanego miêsa
wo³owego oraz niepasteryzowanego mleka.
3. Równoczeœnie istotne jest zachowanie pod-
stawowych zasad higieny osobistej bior¹c pod
uwagê mo¿liwoœæ przeniesienia siê zaka¿enia
cz³owiek-cz³owiek drog¹ pokarmow¹, zw³aszcza
miêdzy osobami maj¹cymi ze sob¹ bliski kontakt.
W czasie podró¿y, gdy nie ma mo¿liwoœci umy-
cia r¹k myd³em pod bie¿¹c¹ wod¹, nale¿y
korzystaæ z nas¹czonych chusteczek lub ¿eli
myj¹cych na bazie alkoholu.
4. W Polsce nie stwierdzono zachorowañ, które
wskazywa³yby, aby ska¿ona ¿ywnoœæ trafi³a
na polski rynek. G³ówny Inspektor Sanitarny
przypomina jednak o koniecznoœci zachowania
zasad higieny podczas przygotowywania 
i spo¿ywania ¿ywnoœci, w szczególnoœci œwie¿ych
owoców i warzyw, które bêd¹ spo¿ywane na
surowo. Przed poddaniem ich myciu powinny
byæ namoczone, a nastêpnie ka¿da ich czêœæ
powinna byæ dok³adnie i wielokrotnie umyta.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad
postepowania z ¿ywnoœci¹ wskazuje wydana
przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia ulotka
informacyjna „Piêæ kroków do bezpieczniejszej
¿ywnoœci” zamieszczona na stronie interne-
towej GIS (www.gis.gov.pl).

Panu Jerzemu Krakowskiemu,
s³owa wspó³czucia 

w trudnej chwili po œmierci

Mamy, 

przekazuj¹ kole¿anki i koledzy
z Miejskiego Oœrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci 

œp. Tadeusza Prusika

¿onie Natalii, córce 

oraz ca³ej rodzinie 

sk³ada 

s¹siad z siostr¹. 

Wszytkim uczestnicz¹cym 

w ostatniej drodze

œp. Walerii Krakowskiej

serdeczne podziêkowania 

za wsparcie 

i wyrazy wspó³czucia

sk³ada 

rodzina zmar³ej.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
pani El¿biecie £ukaszewskiej 

z powodu œmierci Matki

œp. Walerii Krakowskiej
oraz wszystkim bliskim zmar³ej 

sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady        Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Skowroñski Jan Serkies

oraz pracownicy 
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
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Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje, ¿e wzór karty zg³oszenia kandydata na
³awnika, zosta³ opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci jako
za³¹cznik do rozporz¹dzenia w wersji podpisanej 9 czerwca 2011 r. przez
Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie sposobu postêpowania z dokumentami
z³o¿onymi radom gmin przy zg³aszaniu kandydatów na ³awników oraz wzoru
karty zg³oszenia, wydanego na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo 
o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.) 
w brzmieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo 
o ustroju s¹dów powszechnych og³oszonej w Dz. U. Nr 109 poz. 627.

W zwi¹zku z powy¿szym na stronie na stronie internetowej www.chojnow.eu
zosta³ udostêpniony wzór karty zg³oszenia kandydata na ³awnika, dostosowany
dla kandydatów ubiegaj¹cych siê o wybór na ³awników z terenu miasta Chojnowa.
Zg³oszenia kandydatów na ³awników - wed³ug nowych zasad - bêd¹ 
przyjmowane do 30 czerwca br.

organizacja akcji wyborczej 
WYDAWANIE WZORÓW KART ZG£OSZEÑ I WZORÓW

NIEKTÓRYCH ZA£¥CZNIKÓW

KARTY ZG£OSZENIA KANDYDATA NA £AWNIKA 
WRAZ Z KOMPLETEM ZA£¥CZNIKÓW - PRZYJMOWANE S¥

W BIURZE RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
PL. ZAMKOWY 1, POK. NR 4 W GODZINACH URZÊDOWANIA 

(poniedzia³ek, œroda, czwartek,  7.30 - 15.30,
wtorek 7.30 - 16.30 oraz pi¹tek 7.30 - 14.30).

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA KART ZG£OSZEÑ
UP£YWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2011 R.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ osobiœcie w Biurze Rady Miejskiej lub
pod numerem telefon: (076) 8188-285 wew. 107
Wszelkie potrzebne druki wydawane s¹ w Biurze Rady Miejskiej lub do pobrania 
w wersji elektronicznej na stronie Urzêdu Miasta Chojnowa: chojnow.eu lub 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Chojnowa: bip.chojnow.net.pl

OPINIOWANIE KANDYTATÓW NA £AWNIKÓW
Przed przyst¹pieniem do wyborów Rada Miejska w Chojnowie powo³uje
zespó³ ds. opiniowania kandydatów na ³awników, który przedstawi na sesji Rady, na
której bêd¹ przeprowadzane wybory, swoj¹ opiniê o zg³oszonych kandydatach,
w szczególnoœci w zakresie spe³nienia przez nich wymogów okreœlonych w ustawie.

WYBORY £AWNIKÓW
£awników do S¹du Okrêgowego w Legnicy i S¹du Rejonowego w Z³otoryi
wybiera Rada Miejska w Chojnowie - w g³osowaniu tajnym.

Wybory ³awników na kadencjê 2012 - 2015, odbêd¹ siê najpóŸniej w paŸdzierniku br.
na sesji Rady Miejskiej w Chojnowie. Dok³adny termin wyborów ³awników
zostanie podany po ustaleniu terminu sesji Rady w miesi¹cu paŸdzierniku br.

zasady i tryb zg³aszania kandydatów na ³awników 
Zasady i tryb zg³aszania kandydatów na ³awników okreœla ustawa z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (ostatnia zmiana
ustawy z 15 kwietnia 2011r.).

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

£awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ
skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze
œciganiem przestêpstw i wykroczeñ,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
UWAGA: Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.

Podmiotami uprawnionymi do zg³aszania kandydatów na ³awników s¹:
1) prezesi w³aœciwych s¹dów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje spo³eczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wy³¹czeniem partii politycznych, oraz
4) co najmniej piêædziesiêciu obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze,
zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy dokonuj¹cej wyboru.
Zg³oszenia kandydatów na ³awników dokonuje siê na karcie zg³oszenia.
W przypadku zg³oszenia przez mieszkañców miasta Chojnowa kandydata na
³awnika, do karty zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ listê mieszkañców go zg³aszaj¹cych.
Podmioty uprawnione mog¹ zg³aszaæ kandydatów na ³awników do dnia
30 czerwca 2011r.
Zg³oszenia kandydatów, które wp³ynê³y do rady gminy po 30 czerwca br.,
a tak¿e zg³oszenia, które nie spe³niaj¹ wymagañ formalnych, pozostawia siê
bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zg³oszenia kandydatów jest
niedopuszczalne.

wzory dokumentów niezbêdnych do zg³oszenia kandydata na ³awnika 
KARTA ZG£OSZENIA KANDYDATA NA £AWNIKA

W interecie udostêpniono wzór karty zg³oszenia kandydata na ³awnika w postaci
pliku *.PDF dostosowany dla osób kandyduj¹cych z terenu miasta Chojnowa na
³awników do s¹dów: Rejonowego w Z³otoryi i Okrêgowego w Legnicy.

Wykaz za³¹czników do karty zg³oszenia kandydata na ³awnika:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycz¹ca zg³aszanej osoby.
UWAGA: Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
ponosi kandydat na ³awnika.
2) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest prowadzone przeciwko niemu
postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpst-
wo skarbowe,
3) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest lub nie by³ pozbawiony w³adzy rodzicielskiej,
a tak¿e, ¿e w³adza rodzicielska nie zosta³a mu ograniczona ani zawieszona,
4) dodatkowe oœwiadczenie kandydata o posiadaniu pe³ni praw cywilnych
i obywatelskich,
5) zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, stwierdzaj¹ce brak przeci-
wwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika,
UWAGA: Koszt op³aty za badanie lekarskie i za wystawienie zaœwiadczenia
lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.
6) listê osób, zawieraj¹c¹ imiê (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL,
miejsce sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny podpis ka¿dej z piêædziesiêciu
osób zg³aszaj¹cych kandydata w przypadku zg³oszenia przez obywateli,
7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego albo odpis lub zaœwiadczenie
potwierdzaj¹ce wpis do innego w³aœciwego rejestru lub ewidencji dotycz¹ce
stowarzyszenia, innej organizacji spo³ecznej lub zawodowej dokonuj¹cej
zg³oszenia kandydata,
UWAGA: Za³¹cznik nale¿y do³¹czyæ do karty zg³oszenia kandydata na ³awnika
tylko w przypadku, gdy podmiotem zg³aszaj¹cym kandydata jest stowarzyszenie
albo inna organizacja spo³eczna lub zawodowa.
UWAGA: Koszt op³aty za wydanie aktualnego odpisu albo zaœwiadczenia
z w³aœciwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis
lub zaœwiadczenie.
8) 2 zdjêcia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk³adaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.
UWAGA: Zdjêcia nale¿y dostarczyæ w kopercie, a na ich odwrocie wpisaæ
swoje imiê i nazwisko.

Informacja dla kandydatów na ³awników do S¹du Okrêgowego w Legnicy oraz do S¹du
Rejonowego w Z³otoryi na kadencjê 2012-2015 wybieranych przez Radê Miejsk¹ Chojnowa
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W innym ni¿ zwykle otoczeniu obchodziliœmy tegoroczne Dni Chojnowa.
Inaczej te¿ ni¿ zwykle wygl¹da³o ich rozpoczêcie. Tradycyjny, dziewi¹ty
ju¿ Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego odby³ siê w Parku
Œródmiejskim, nie jak co roku w centrum miasta. Ze wzglêdu na
prowadzone w rynku prace rewitalizacyjne, miejskie œwiêtowanie
przeniesiono do tzw. ma³ego parku. Czy ta decyzja mia³a wp³yw na
klimat miejskiego œwiêta? Opinie s¹ podzielone (jak co roku nawiasem
mówi¹c). Nam zabrak³o barwnego korowodu i przestrzeni. W zamian
by³a kameralna atmosfera, otoczenie przepe³nione zieleni¹ i gwarem.
Z pewnoœci¹ nie straci³y tu na atrakcyjnoœci festiwalowe kramy.
Bardziej skupione robi³y wra¿enie pe³niejszych, bogatszych. Mieszkañcy
jak zawsze ¿ywo zainteresowani rêkodzielnictwem odwiedzali stragany,
dyskutowali o procesach wytwórczych, negocjowali ceny, nabywali
pami¹tkowe przedmioty. 
Wœród wystawców odnaleŸæ mo¿na by³o twórców bi¿uterii, rêkodzielniczych
przedmiotów u¿ytkowych i dekoracyjnych, potrawy i przysmaki 
z „Wrzosowej krainy”, kartki okolicznoœciowe, pisanki, kraszanki,
obrazy, wyroby tkackie, ceramiczne. Znalaz³y siê tu tak¿e publikacje 
z krêgu „Chojnoviana” dotycz¹ce naszego miasta.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê tkackie i garncarskie warsztaty
dla najm³odszych. Powstawa³y tu niewielkie kilimy, gliniane figurki 
i naczynia. 

Festiwal Tkactwa nawi¹zuj¹cy do chojnowskich tradycji sukienniczych
i tkackich, to nie tylko wyroby rêkodzielnicze, to tak¿e muzyka, taniec
i œpiew. Nieopodal kramów stanê³a zatem okaza³a scena, a na niej nasi
lokalni artyœci bawili mieszkañców. Pierwszy wyst¹pi³ zespó³ Azymut
R zapowiadany jako kapela bluesrockowa. Graj¹ od wielu lat, g³ównie
covery znanych, lubianych wykonawców polskich i zagranicznych, 
od niedawna z ¿eñskim wokalem. 
Potem publicznoœæ oklaskiwa³a najlepszych znawców polskiej
ortografii - uczestników VIII Chojnowskiego Dyktanda. Na scenie
wrêczano nagrody laureatom trzech kategorii wiekowych i wyró¿nio-
nym. Mistrzem ortografii w kategorii szkó³ podstawowych zosta³
Kacper Dudek, w grupie starszej Krzysztof Bogacz, wœród osób
doros³ych - Dominika Kubisz. Chwilê póŸniej puchary i tytu³y mistrzów
odbierali tu wêdkarze - mistrzowie zawodów wêdkarskich, w których
najwy¿szy tytu³ zdoby³ w klasyfikacji indywidualnej Daniel Mosiewicz.
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Krótko po godzinie 18, na scenie rozpoczê³y siê prezentacje ujête 
w has³o „taniec i œpiew”. Pod nim kry³y siê wystêpy grup tanecznych
oraz solistów wokalnych. Przez ponad dwie godziny m³odzie¿ i dzieci
dzielili siê swoimi talentami, wprowadzaj¹c czêsto w zdumienie tych,
którzy odkrywali naszych artystów po raz pierwszy. Zespo³y taneczne
Bronx, Ma³y i Du¿y Brooklyn, Ma³y i Du¿y Karambol, D¿ajf, grupa
akrobatyczna Piramida oraz 6 m³odych wokalistów uatrakcyjnili czas
oczekiwania na gwiazdê wieczoru - zespó³ Raz Dwa Trzy, ³¹cz¹cy
muzykê rockow¹ ze wspó³czesn¹ poezjê. Ten team goœci³ ju¿ na
naszym œwiêcie 6 lat temu, ale kto by nie chcia³ jeszcze raz pos³uchaæ
na ¿ywo „I tak warto ¿yæ”, Trudno nie wierzyæ w nic, „Jutro mo¿emy
byæ szczêœliwi”… Chêtnych by³o wielu.
Dzieñ drugi miejskiego œwiêta przebiega³ w klimatach greckich.
Spo³ecznoœæ Chojnowa, pochodzenia greckiego chcia³a w ten sposób
przypomnieæ, zaakcentowaæ i utrwaliæ swoje losy, które zwi¹za³y ich
z grodem nad Skor¹. Z pewnoœci¹ przypominaæ bêdzie o tym pami¹tkowa
tablica, ufundowana przez by³ych emigrantów, któr¹ tego dnia uro-
czyœcie ods³oniêto. „Z wdziêczn¹ pamiêci¹ za znalezienie w Polsce

nowego domu, a w goœcinnym Chojnowie swej Ma³ej Ojczyzny”
brzmi napis na tablicy. O szczegó³ach pobytu Greków na Ziemi Choj-
nowskiej mówiono podczas krótkich, okolicznoœciowych przemówieñ
wyg³aszanych zarówno przez stronê greckich delegatów jak i w³adz
miasta. Polichronis Kalagasidis, w imieniu fundatorów, odczyta³ kilka
ciep³ych s³ów przygotowanych na tê okolicznoœæ przez Stefaniê Arkadê
nauczycielkê-bibliotekarkê i nauczyciela j. greckiego w Szkole
Podstawowej nr 1 w Chojnowie (w latach 1959 - 1991).
„My Grecy jesteœmy bardzo wdziêczni za to, ¿e mogliœmy ¿yæ i prowadziæ

dzia³alnoœæ kulturaln¹ w Polsce. Wiêkszoœæ z nas w osiemdziesi¹tych
latach powróci³a do Grecji, bo ka¿dy z nas wraca do swoich korzeni,
ale nigdy nie zapomnimy o Chojnowie i ca³ej Polsce. Wszyscy Grecy,
gdziekolwiek jesteœmy, bêdziemy zawsze chwaliæ goœcinnoœæ polskiego
narodu. Dziêkujemy za wszystko dobro otrzymane od polskich przyjació³,
dziêkujemy, za drug¹ ojczyznê, któr¹ znaleŸliœmy w Polsce, a w szczegól-
noœci za ma³¹ ojczyznê, któr¹ sta³ siê dla nas Chojnów”.
O tamtych czasach i ¿yczliwym przyjêciu mówi³ tak¿e Lefteris Tselis.
Burmistrz Chojnowa natomiast dziêkowa³ za pamiêæ i wieloletni¹ przyjaŸñ.
- Niemal po 60 latach od pierwszych osiedleñ, stoimy wspólnie przed pa-
mi¹tkow¹ tablic¹, która utrwala wiedzê o tamtych wydarzeniach, o solidar-
noœci dwóch nacji - mówi³ Jan Serkies - Dziêkuj¹c w imieniu mieszkañców
i w³adz samorz¹dowych za p³yn¹ce z serca przes³anie i ufundowanie
tablicy pami¹tkowej, chcia³bym ¿yczyæ wszystkim chojnowskim Grekom,
aby przybywaj¹c do Chojnowa odnajdowali w nim fragment w³asnej Itaki.
Kilka s³ów do t³umnie zgromadzonych Greków, którzy na tê okolicznoœæ
przyjechali z ojczyzny, ich rodaków z Chojnowa i przyjació³, wyg³osi³
te¿ by³y senator RP Tadeusz Maæka³a gratuluj¹c tych wiêzi i tak
wspania³ej uroczystoœci. 
Na Placu Zamkowym zabrzmia³y narodowe hymny, potêguj¹c nastrój
wzruszenia. Delegacje obu stron - Stefania Zarkada, Christod
Pliatsikas, Iraklis Zykowski, Polichronis Kalagasidis - reprezentuj¹cy
goœci oraz burmistrz Jan Serkies wspólnie ods³onili tablicê. Jej poœwiê-
cenia dokona³ ks. Pra³at Tadeusz Jurek, który w swoim krótkim
wyst¹pieniu nawi¹za³ do ewangelii i œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego.
Nieco wczeœniej, podczas celebrowanej przez ks. T. Jurka Mszy œw.
goœcie i mieszkañcy Chojnowa wspólnie modlili siê w intencji zmar-
³ych Greków oraz o b³ogos³awieñstwo dla ¿yj¹cych.
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Oficjaln¹ czêœæ koñczy³o otwarcie w Muzeum Regionalnym wystawy
traktuj¹cej o pobycie Greków w Chojnowie. Pod tytu³em „Powrót do
Itaki”, kryje siê fotograficzna kronika uchodŸstwa ponad 200 Greków
- ich asymilacji i integracji z now¹ spo³ecznoœci¹. Powróci³y wspom-
nienia, refleksje i radoœæ. Niezwykle wzruszaj¹ce by³o spotkanie po
wielu latach Greków, którzy wrócili do Ojczyzny z tymi, którzy zdecy-
dowali zwi¹zaæ swoje ¿ycie na sta³e z naszym miastem oraz polskich
przyjació³, chojnowian wspieraj¹cyh przed laty uchodŸców. 
Wzruszeni w³asn¹ obecnoœci¹, uradowani mo¿liwoœci¹ ponownego
spotkania, na d³ugo zapamiêtaj¹ ten dzieñ, a pami¹tkowa tablica, która
znalaz³a swoje miejsce na budynku Urzêdu Miejskiego ju¿ sta³a siê
trwa³¹ kart¹ dziejów Chojnowa.
W tym samym czasie na scenie wystêpowa³ chojnowski zespó³ Faza
Blues - jak wskazuje nazwa, z repertuarem bluesowym. Zupe³nie inne
klimaty muzyczne wprowadzi³ kolejny wykonawca, Jurand Kowalski,
który w swoim benefisie zaprezentowa³ w³asne kompozycje w rytmach
popowych, cip³o i z sympati¹ przyjête przez publicznoœæ. Oko³o godz. 18
poinformowano o wynikach plenerowego konkursu plastycznego pn.
„ Magiczny œwiat antycznej Grecji”, który wygra³a Karolina P³ochocka
w kategorii szkó³ podstawowych i w grupie gimnazjalistów Klaudia
Giwojno. Uhonorowano tu tak¿e laureatów turnieju tenisowego 
o puchar burmistrza. Najwy¿sze trofeum w turnieju zdoby³ Tomasz
Sromek.
Swój koncert tego dnia mieli gitarzyœci z Gimnazjum nr 1. Grupa prowa-
dzona przez Tomasza Susmêda zaprezentowa³a akustyczne aran¿acje
znanych estradowych standardów. Zbli¿ony repertuar, ale w zupe³nie
innych brzmieniach us³yszeliœmy w wykonaniu chóru Skoranta. Znany 
i lubiany chór przyci¹ga na swoje wystêpy coraz wiêksze t³umy sym-
patyków. Na zakoñczenie lokalnych prezentacji, wyst¹pi³ jeden z chórzys-
tów - Zbigniew Misikiewicz, by³y cz³onek kapeli „Wacusie” z repertuarem
kapel podwórkowych.
PóŸnym wieczorem, na greck¹ nutê bawi³ nas zespó³ Mythos. Przy
skocznych dŸwiêkach, ¿ywio³owym wykonaniu

i pokazach greckich tañców bawiono siê przez ca³e dwie godziny.
Za rok jubileuszowy, dziesi¹ty Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycz-
nego. Czy obchodziæ bêdziemy go w otoczeniu zrewitalizowanego cen-
trum miasta? Wielu ma nadziejê, ¿e tak, chocia¿ s¹ te¿ tacy, którym
kameralny klimat Parku Œródmiejskiego odpowiada bardziej. Najwa-
¿niejsze jednak nie miejsce, a atmosfera skierowana na dobr¹ zabawê,
rozrywkê i wspólne, lokalne œwiêtowanie. I tego ¿yczymy na Dniach
Chojnowa za rok. eg

Dni Chojnowa 2011

Dyrektor MOKSiR dziêkuje 
WSZYSTKIM, których b¹dŸ sceniczne

prezentacje, b¹dŸ te¿ pomoc w organiza-
cji imprezy pozwoli³a zrealizowaæ

tegoroczne Dni Chojnowa.

Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych obchodom
Dni Chojnowa by³ spektakl teatralny pt. „Szafa”.
Swoj¹ premierê mia³ w maju, podczas
25.lecia Szko³y Podstawowej nr 4. Prze-
dstawienie dedykowane rodzicom uczniów
tej placówki, postanowiono pokazaæ tak¿e
mieszkañcom Chojnowa. 
Bohaterk¹ “Szafy” jest dziewczynka, która
w³aœnie w szafie znajduje swój azyl przed
nieprzychylnym œwiatem, ró¿nymi lêkami 
i nocnymi koszmarami. Rodzice, zajêci swoj¹
prac¹, nie maj¹ dla niej czasu, dlatego wiêk-
szoœæ dnia spêdza sama lub z opiekunkami.
Matka i ojciec nie maj¹ z dzieckiem bliskiego
kontaktu, w³aœciwie z nim nie rozmawiaj¹, 

a jeœli ju¿ im siê to zdarza, formu³uj¹ prze-
wa¿nie swoje zastrze¿enia i pretensje. Chcieli-
by mieæ idealne dziecko, które siê dobrze
uczy, ma osi¹gniêcia, jest samodzielne. Na
pewno nie takie, które przynosi jedynki, 
a w dodatku chowa siê w szafie.
Rodzice, zupe³nie niewra¿liwi na to, ¿e szafa
jest dla ich dziecka jedynym miejscem, 
w którym czuje siê bezpiecznie, postanawiaj¹
j¹ sprzedaæ. I w³aœnie wtedy okazuje siê, ¿e ich
dziecko zaginê³o, bo nie uzgodnili, kto ma
siê nim zajmowaæ…
Opowieœæ z przes³aniem, edukacyjnym
mora³em, poruszy³a odbiorców pozosta-
wiaj¹c wiêkszoœæ z nich z osobist¹ refleksj¹.
W przedstawieniu wyst¹pi³y zespo³y
artystczne: teatralny “Czwórka”, taneczne
“Rytm” i Reeplay” oraz szkolny chór.

opr.eg

Emocje ukryte w szafie
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Lokalni twórcy w muzeum
Ju¿ po raz ósmy Muzeum Regionalne w Chojnowie zorganizowa³o
wystawê pn. Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki. Odbywaj¹cy siê co dwa
lata wernisa¿, w tym roku zgromadzi³ rekordow¹ liczbê wystawców.
30 artystów zaprezentowa³o tylko po dwa eksponaty ze swoich ogrom-
nych zbiorów. Mimo tych koniecznych i przykrych ograniczeñ na
wystawie mo¿na obejrzeæ ponad siedemdziesi¹t prac.
- Po raz pierwszy Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki odby³ siê w 1990 r.,
ma wiêc ju¿ doœæ bogat¹ tradycjê - mówi dyrektor Muzeum Jerzy
Janus - Pocz¹tkowo odbywa³ siê nieregularnie. Od roku 1999 organi-
zowany jest co dwa lata. W pierwszym przegl¹dzie uczestniczy³o
zaledwie kilka osób. Dla niektórych jest to jednorazowa przygoda,
wywo³ana krótkotrwa³¹ wewnêtrzn¹ potrzeb¹, b¹dŸ nag³¹ erupcj¹ si³
twórczych, ale jest wcale liczna grupa twórców, którzy s¹ mu wierni. 

Sformu³owany na pocz¹tku cel, który leg³ u podstaw pierwszego
przegl¹du pozostaje nadal aktualny. By³o nim pobudzanie kreatywnoœci,
d¹¿enie do integrowania lokalnego œrodowiska, stworzenie mu forum
wymiany doœwiadczeñ, umo¿liwienie zaprezentowania siê szerszemu
krêgowi odbiorców, a nade wszystko wypracowanie takiej formu³y
spotkañ, która obejmowa³aby jak najwiêksz¹ grupê osób, zajmuj¹cych
siê twórczoœci¹ plastyczn¹, bez wzglêdu na zdobyte wykszta³cenie
artystyczne. Ten otwarty dla wszystkich uczestników charakter 

przegl¹dów, zarówno profesjonalistów, jak i autodydaktów, stanowi
jego specyficzny rys. 
Tradycyjnie dominuje tu malarstwo. Jego prymat utrzymuje siê od
pierwszego przegl¹du. Znajdziemy tu jednak ekspozycje malarskie o bardzo
ró¿norodnej technice, prace fotograficzne, a tak¿e wyroby ceramiczne,
bi¿uteriê i obrazy „malowane” haftem.
VIII Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki, wpisuje siê w obchody Dni
Chojnowa i organizowany z tej okazji Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego. Do wystawy do³¹czone jest skromne wydawnictwo,
które ma na celu przybli¿enie Pañstwu twórców i ich wybranych dzie³. 
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w czerwcu i lipcu - serdecznie zapraszamy.

opr. eg

Przedszkolaki, które przez ostatnich kilka mie-
siêcy poznawa³y tajniki czytelnictwa, 8 czerwca
mia³y swój wyj¹tkowy dzieñ. Miejska Biblioteka
Publiczna zaprosi³a ich na uroczystoœæ Paso-
wania na Czytelnika. 
Tego dnia sala widowiskowa Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji zamieni³a
siê w smerfow¹ wioskê, a przyby³ych tu m³odych
goœci wita³y radosne Smurfy. Starsze kole¿anki
i koledzy przedszkolaków odegra³y tu teatraln¹
scenkê o tym jak fajnie jest posiadaæ wiedzê, jak
dobrze byæ m¹drym i jak wiele mo¿na nauczyæ
siê korzystaj¹c z zasobów biblioteki. 
Zanim dosz³o do uroczystej przysiêgi i pasowa-
nia Smerfetka, Smerf Wa¿niak i Smerf  Laluœ
przetestowali kandydatów, sprawdzaj¹c ich
wiedzê na temat ksi¹¿ek, ich traktowania,
wypytuj¹c o bohaterów opowiadañ i gatunki
literackie. Okaza³o siê, ¿e przedszkolaki dosko-
nale znaj¹ odpowiedzi na ka¿de z zadawanych
pytañ, nie by³o zatem w¹tpliwoœci, ¿e tytu³
Czytelnika im siê nale¿y. Tak wiêc do tysiêcy
bywalców chojnowskiej biblioteki do³¹czyli
kolejni. eg

Czytelnicy w smerfowej wiosce

8czerwca w Galerii M³odych otworzyliœmy
wystawê „M³odzi Tworz¹ Sztukê: CZ£O-
WIEK” bêd¹c¹ fina³em naszego projektu

„M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ” realizowanego
wspólnie z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2,
Powiatowym Zespo³em Szkó³ oraz Urzêdem
Miejskim w Chojnowie.Tym projektem roz-
poczêliœmy cykliczny, coroczny program edu-
kacyjno-kulturalny wspieraj¹cy rozwijanie
zdolnoœci plastycznych dzieci i m³odzie¿y z choj-
nowskich szkó³. W tym roku has³em przewod-
nim spajaj¹cym przedsiêwziêcia o charakterze
plastycznym by³ „Cz³owiek”. 
Na wystawie zaprezentowaliœmy ponad 70 prac
wykonanych przez dziewiêtnastu m³odych arty-
stów z Gimnazjum nr 1: Ewelinê Biernatowsk¹,
Klaudiê Giwojno, Justynê Mazurkiewicz, Piotra
Moszyñskiego, Benitê Natkaniec, Ma³gorzatê
Piotrowsk¹, Jakuba Romaniaka, Honoratê
Zachary, Katarzynê Ziembowsk¹, z Gimna-
zjum nr 2: Agatê G¹sior, Juliê Gryz, Iwonê
Jurczyk, Ewelinê Kopeæ, Wiktoriê Kuprianowicz,
Sebastiana Misi¹ga, Macieja Pastyrnaka, Wioletê
Szczerbik oraz z Powiatowego Zespo³u Szkó³:
Marka Owsianickiego i Marcina Œwi¹tka.
Wszystkie prace powsta³y na warsztatach pla-
stycznych prowadzonych przez Jadwigê
Jêdrzejczyk - malarkê i instruktora plastyki.
Podczas wernisa¿u pokazaliœmy tak¿e efekty
prac grup informatycznych dokumentuj¹ce
nasze kilkumiesiêczne projektowe dzia³ania.
Obejrzeliœmy kilka bardzo pomys³owych 
i ró¿norodnych prezentacji multimedialnych,
które wykonane zosta³y na warsztatach pod
opiek¹ Dariusza Wo³oszyna, nauczyciela
informatyki z Gimnazjum nr 1. Prezentacje
przygotowywali uczniowie Gimnazjum nr 1:
Beata Giedroyæ, Jakub Langner, Danuta Leonhardt, 
Marta Moszyñska, Natalia Natkaniec, Klaudia
Wirzman i Gimnazjumn nr 2: B³a¿ej Gadek, 

Mateusz Jankowski, Jakub M³odzik, Filip
Turkosz. Ponadto, na warsztatach prowadzo-
nych przez Arkadiusza Rybczyñskiego 
ze Studia Komputerowego MEDIART powsta³a
strona internetowa promuj¹ca projekt ”M£ODZI
TWORZ¥ SZTUKÊ” - mts.chojnow.eu.
Wymyœlili j¹ i wykonali m³odzi informatycy
z Gimnazjum nr 1: Aleksandra Burzmiñska,
Dominika Jêdraszczyk, Anna Osadkowska
oraz Gimnazjumn nr 2: Micha³ Baszczak,
Aleksander Górny, Przemys³aw Komarnicki,
Arkadiusz Mat³osz i Damian Wdowiñski,
który opowiedzia³ nam równie¿ o tym, jak wygl¹-
da³y ich zajêcia. By³a to dla nich wyj¹tkowa
okazja do poznania tajników tworzenia strony
internetowej i do nauki prawid³owego korzysta-
nia z niej. Natomiast prowadz¹cy warsztaty,
poproszony prze nas, omówi³ cechy charak-
terystyczne tej strony, Ju¿ teraz mo¿na j¹  po-
ogl¹daæ, a wkrótce zamieszczone zostan¹ na niej
wszystkie materia³y zwi¹zane z projektem,
równie¿ prezentacje multimedialne.
Na zakoñczenie naszego fina³owego spotkania
podziêkowaliœmy - wrêczaj¹c pami¹tkowe
dyplomy i nagrody - uczestnikom projektu
oraz tym, którzy pomogli zrealizowaæ nam to
przedsiêwziêcie.
Wiêcej o wszystkich projektowych dzia³aniach
w nastêpnym numerze „Gazety Chojnowskiej”,
a tymczasem serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia tej wyj¹tkowej wystawy.

Barbara Landzberg

Zaczêliœmy od cz³owieka

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju
Bibliotek, który ma u³atwiæ polskim bibliotekom publicznym dostêp do komputerów,
Internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsiêwziê-
ciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.



Teksty tego typu trudno przeczytaæ, sztuk¹
mistrzowsk¹ zda siê ich napisanie. Takiego
wyzwania podjê³o siê ponad 100 uczestników
„Chojnowskiego dyktanda”, które ju¿ po raz
ósmy towarzyszy obchodom dni Chojnowa.
Z polsk¹ ortografi¹ zmaga³y siê trzy grupy
wiekowe - uczniowie szkó³ podstawowych,
osoby do 18 roku ¿ycia i doroœli.

Pomys³odawc¹, inicjatorem siedmiu poprzednich
edycji „Chojnowskiego dyktanda” by³ Jerzy
Kucharski - spo³ecznik, ekolog, nierozerwalnie
zwi¹zany ze œrodowiskiem nauczycielskim
Chojnowa. To on przez kolejne lata dba³ 
o logistyczne zaplecze organizacji konkursu,
koordynowa³ prace nauczycielek jêzyka pol-
skiego z chojnowskich szkó³ podstawowych 
i gimnazjalnych. By³ “cz³owiekiem orkiestr¹”,
który w œcis³ej wspó³pracy z Urzêdem Miej-
skim Chojnowa i Gazet¹ Chojnowsk¹ dba³ 
o prawid³owy przebieg imprezy.
Organizatorem VIII edycji zmagañ ortograficz-
nych (“wskrzeszonego” po rocznej przerwie)
by³ burmistrz, a wspó³organizatorami: wójt
Gminy Chojnów, Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie, Szko³a Podstawowa nr 3,
Szko³a Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. 
S³usznie zauwa¿y³ burmistrz Jan Serkies
otwieraj¹c oficjalnie dyktando, ¿e trzeba mieæ
du¿o odwagi by zmierzyæ siê z pisowni¹ jêzyka
polskiego. Cieszy zatem fakt, ¿e w dobie kom-
puteryzacji, a co za tym idzie sp³ycania jêzyka
i jego form, tak wielu chêtnych przyst¹pi³o
do tych zmagañ.
Tematyka tegorocznego dyktanda zwi¹zana
by³a ze zdrowym stylem ¿ycia i powsta³o ono
w oparciu o najnowsze s³owniki ortogra-
ficzne PWN. 

Spoœród wszystkich uczestników nagrodzono
w ka¿dej kategorii wiekowej trzech najlepszych
znawców ortografii, kolejnych siedmiu
wyró¿niono drobnymi upominkami. 

Nagrody w VIII Chojnowskim dyktandzie -
aparaty cyfrowe i kamerê ufundowa³ burmistrz
Chojnowa, ponadto za zajêcie pierwszego
miejsca w poszczególnych grupach przyz-
nano tytu³ Mistrza Ziemi Chojnowskiej. 

Koordynator VIII CHOJNOWSKIEGO DYK-
TANDA - Lucyna Spes, dziêkuje ludziom wiel-
kiego serca, bez wsparcia których, konkurs
przebiega³by zupe³nie inaczej: w³aœcicielowi
firmy Unifot - panu Andrzejowi Bobikowi za
ufundowanie plakatów, dyplomów oraz mate-
ria³ów piœmienniczych oraz Prezesowi Zarz¹du
Spó³ki „BIG FORM” - panu Stanis³awowi
Rokusowi za ufundowanie d³ugopisów, które
podoba³y siê wszystkim uczestnikom ze wzglêdu
na estetykê i dobór kolorów. Tak naprawdê
trzeba powiedzieæ, ¿e to dziêki wsparciu lokal-
nych przedsiêbiorców ósma edycja CHOJNOW-
SKIEGO DYKTANDA by³a bogata w atrakcje.
Ka¿dy uczestnik dyktanda otrzyma³ bowiem
pami¹tkowy d³ugopis, a dziêki ufundowaniu
papieru samokopiuj¹cego przez p. Andrzeja
Bobika móg³ zabraæ ze sob¹ do domu kopiê
swojej pracy. 
Ka¿dy z egzemplarzy dyktanda  zosta³ opieczê-

towany pieczêci¹ chojnowskiego dyktanda, która
wzorem lat poprzednich i pomys³u Jerzego
Kucharskiego i Andrzeja Bobika, stanie siê
rozpoznawalnym symbolem konkursu.

es

WYNIKI VIII CHOJNOWSKIEGO 
DYKTANDA

KATEGORIA ZAMKNI TA DLA MIESZ-
KAÑCÓW MIASTA I GMINY CHOJNÓW

GRUPA I – uczniowie szkó³ podstawowych
MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI
CHOJNOWSKIEJ - Kacper Dudek
I WICEMISTRZ - Kacper Jaworski
II WICEMISTRZ - Weronika Malicka
IV MIEJSCE - Katarzyna Furmanek
V MIEJSCE - Paulina Manias
VI MIEJSCE - Adrianna Stañczyk
VII MIEJSCE - Oliwia Dziurbiel
VIII MIEJSCE - £ukasz Faluta
IX MIEJSCE - Karolina Piro¿ek
X MIEJSCE - Klaudia Ho³owacz

GRUPA II - uczniowie gimnazjów 
i osoby do lat 18

MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI 
CHOJNOWSKIEJ - Krzysztof Bogacz
I WICEMISTRZ - Kamila Go³¹b
II WICEMISTRZ - Natalia Czapska
IV MIEJSCE - Kacper Mendocha
V MIEJSCE - Karol Uchañski
VI MIEJSCE - Micha³ Smoliñski
VII MIEJSCE - Szymon Homêtowski
VIII MIEJSCE - Mateusz Halikowski
IX MIEJSCE - Klaudia Giwojno
X MIEJSCE - Natanael Kopañski

GRUPA III - osoby pe³noletnie
MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI 
CHOJNOWSKIEJ - Dominika Kubisz
I WICEMISTRZ - Stanis³aw Gajos
II WICEMISTRZ - Micha³ Mendocha
IV MIEJSCE - Adam Kamiñski
V MIEJSCE - Daniel Michalak
VI MIEJSCE - Waldemar Bulkowski
VII MIEJSCE - Joanna Sromek
VIII MIEJSCE - Micha³ Paul
IX MIEJSCE - Krystyna Zawada
X MIEJSCE - Agnieszka Ma¿uchowska
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Przyje¿d¿aj¹ tu od lat. Ka¿dego roku w maju lub czerwcu
zwiedzaj¹ Chojnów i okolice, wspominaj¹c miejsca swojego
dzieciñstwa. W grupie Honorowego Obywatela Miasta

Chojnowa Dietera Schroedera, który organizuje w Niemczech
wyjazdy do Chojnowa by³ych mieszkañców naszego miasta, niewielu
jest ju¿ seniorów pamiêtaj¹cych Haynau i jego zak¹tki. Coraz czêœciej
z Dieterem przyje¿d¿aj¹ potomkowie chojnowian, którzy gród nad
Skor¹ odkrywaj¹ z zupe³nie ju¿ innymi emocjami.
9 czerwca goœcie spotkali siê w ratuszu z w³adzami miasta. Doroczne
spotkania sk³aniaj¹ Niemców do wyra¿enia spostrze¿eñ nad zacho-
dz¹cymi w naszym mieœcie zmianami, co podkreœlali w rozmowach.
Grupa odwiedzi³a tak¿e, jak co roku, Szko³ê Podstawow¹ nr 4 
i Powiatowy Zespó³ Szkó³, by³a te¿ w chojnowskim muzeum. Jej 
przyjazd zbieg³ siê z obchodami œwiêta miasta, Niemcy zatem uczestniczyli 

wspólnie z mieszkañcami w Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycz-
nego. Pobyt w Polsce wykorzystano równie¿ na wycieczki po bli¿szej
i dalszej okolicy. Z³otoryja, Grodziec, Jawor, Jelenia Góra, Kowary, 
a nawet Opole uatrakcyjni³y tê sentymentaln¹ podró¿ do Chojnowa. 

eg

Goœcie z Niemiec

„Szeœædziesiêcioszeœcioipó³letni pseudospecjalista medycyny niekonwen-
cjonalnej, choæ harwardczyk, chimeryczny histeryk Hipolit Chrz¹stkowski, 
z sympatii chiromanta, jak ka¿dy statystyczny Polak w okamgnieniu wydawa³
horrendalne kwoty na parafarmaceutyki i dlatego wyjecha³, wydawa³o mu siê
za pó³darmo, do ma³o znanego fitness klubu w Rucianem - Nidzie, by pod-
daæ siê licznym zabiegom pielêgnacyjnym, choæ nieobce mu by³y masa¿e na
sucho wygrywaj¹ce z cellulitem oraz aquawibron…(fragment dyktanda dla
osób doros³ych).



Dwa dni œwiêtowa³ „Niebieski Parasol” swoje 10 lecie. 
3 czerwca uroczystoœci zainaugurowa³a Msza œw. w kaplicy oœrodka.
Celebrowana przez ks. Artura Trelê odprawiana by³a w intencji chorych,
Stowarzyszenia, jego cz³onków, pacjentów i personelu.
Ten dzieñ by³ dniem spotkania osób mocno zwi¹zanych ze Stowarzysze-
niem „Niebieski Parasol” z jego przyjació³mi, sympatykami, ludŸmi
wspieraj¹cymi rzeczowo placówkê i jej pacjentów. Cz³onkowie stowa-
rzyszenia uznali, ¿e jest to idealna okazja do wyró¿nienia wszystkich
tych, którzy przez ostatnich 10 lat w ró¿nej formie zaanga¿owani byli
w dzia³alnoœæ organizacji. Blisko 30 osób zwi¹zanych z Parasolem
otrzyma³o okolicznoœciowe medale i listy z podziêkowaniami za
pomoc i wiarê w idee oœrodka pielêgnacyjnego. 

- Chcieliœmy doceniæ i wyró¿niæ ka¿dego, kto w nas wierzy³ - wyjaœnia
prezes Stowarzyszenia Niebieski Parasol, Ma³gorzata Cz³onka. -
Pocz¹tki bowiem by³y bardzo trudne. Niewystarczaj¹ce œrodki finansowe,
braki sprzêtowe, nowa kadra, a co za tym idzie czêsta rotacja na stano-
wiskach pracy i nie do koñca przychylne œrodowisko lokalne - to wszystko
prowadzi³o do konfliktów w samym stowarzyszeniu i nie s³u¿y³o budo-
waniu placówki. Dlatego tak wa¿ne by³o ka¿de mobilizuj¹ce s³owo,
ka¿dy serdeczny gest. 
Dziœ, po 10 latach, mamy stabiln¹ pozycjê w œrodowisku, tak ochrony
zdrowia jak i œrodowisku lokalnym, oddan¹, profesjonaln¹ kadrê,
ustabilizowan¹ sytuacjê finansow¹ i grono sprawdzonych ju¿ przyjació³.
Wœród nich tak¿e przyjaciele z partnerskiego maista Egelsbach, którzy
od lat wspieraj¹ nas medycznymi darami. Cieszy mnie fakt, ¿e nie
jestem ju¿ odbierana jako obca. Zosta³am zaakceptowana i sama te¿
bardzo polubi³am Chojnów i jego mieszkañców. 

Niebieski Parasol dysponuje 99. ³ó¿kami. Rocznie przebywa tu oko³o
180. pacjentów, g³ównie z Chojnowa i okolic, ale byli te¿ pensjonariusze
z Wroc³awia, G³ogowa, Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, z województwa
lubuskiego i Kotliny K³odzkiej. Przez 10 lat opiekê uzyska³o tu niemal
2 tysi¹ce potrzebuj¹cych. 
Oœrodek wci¹¿ wymaga inwestycji. Ambicj¹ pani prezes jest uruchomie-
nie pozosta³ych budynków, wymiana ³ó¿ek na sterowane elektrycznie
i zwiêkszenie zatrudnienia. 
- Taki oœrodek to “worek bez dna” - dodaje M. Cz³onka. - ¯eby zaspokoiæ
wszystkie potrzeby potrzebne s¹ ogromne pieni¹dze. Radzimy sobie jednak,
g³ównie dziêki przyjacio³om, kreatywnoœci za³ogi i gospodarnoœci.

Jubileusz, to czas refleksji i podsumowañ. Prezes Stowarzyszenia
Ma³gorzata Cz³onka w zgrabny i zabawny sposób ujê³a dzieje swojej
placówki w formie pamiêtnika, przedstawiaj¹c fragmenty historii oœrodka
jako kabaretowe skecze. Pomogli w tym uczniowie Gimnazjum nr 1,
których wspólnie z g³ówn¹ bohaterk¹ przygotowywa³ Dariusz Wo³oszyn.

Tego dnia nie by³o koñca gratulacjom, podziêkowaniom, ¿yczeniom.
Nie zabrak³o te¿ oprawy artystycznej. Uroczystoœci przeplatane by³y
wystêpami wokalnymi wolontariuszki, Gosi Hanieckiej.

W sobotnie popo³udnie, w tym samym miejscu, odby³ siê festyn, na
który zostali zaproszeni wszyscy mieszkañcy. Park przy oœrodku têtni³
tego dnia ¿yciem i muzyk¹ ró¿nego gatunku. Goœci wita³a ze sceny
ponownie Ma³gorzata Haniecka oraz jej kole¿anka Aleksandra Korba.
Chojnowskie wokalistki zast¹pi³ przed mikrofonami oryginalny zespó³
Persival wykonuj¹cy muzykê S³owian i wikingów. Oko³o dwudziestej
temperaturê „muzykogrania” podniós³ ¿ywio³owy „Babylon”. Grupa
da³a show, na który sk³adaj¹ siê wszystkie najwiêksze przeboje legendarnej
grupy Bony M. Nastroje uspokoi³ nieco (przed nocnym wypoczynkiem)
Josef Holly - wirtuoz gry na fortepianie i wokalista, ³¹cz¹cy w charak-
terystyczny dla siebie sposób muzykê klasyczn¹, jazz, funky, pop.

Jubileusz by³ na bogato, huczny i z pomp¹, a dodatkowo przyniós³
dochód oœrodkowi - i wszyscy zadowoleni.

eg
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10 lat pod Parasolem
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Koncertem fina³owym “Wakacje z Canterino” w Miejskim
Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie zakoñczy³
siê blisko dwuletni projekt SYNERGIA ZNACZY WIÊCEJ,

realizowany w PZS w Chojnowie w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykszta³cenia i kompetencji 
w regionie”. Dziêki finansowemu wsparciu œrodkami Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego od 1 sierpnia 2009
do 31 lipca 2011 roku 244 uczniów: 211 licealistów i 33 gimnazjalistów
mia³o mo¿liwoœæ korzystania z nastêpuj¹cych form zajêæ: wyrównaw-
czych z matematyki (prowadz¹ce panie: Beata Wójtowicz - Babij,
Ewa Humenna, Dorota Dreger), j. niemieckiego (prowadz¹ca pani
Józefa Olszañska) i chemii (prowadz¹ca pani Ma³gorzata Turkosz),
fakultatywnych z  biologii (prowadz¹ca pani Beata Majkut), matematyki
(prowadz¹ca pani Beata Wójtowicz - Babij), j. niemieckiego (prowadz¹ca
pani Józefa Olszañska) i j. angielskiego (prowadz¹ca pani Anna
Adamkiewicz), a tak¿e zajêæ pedagogiczno-psychologicznych (prowa-
dzonych przez panie Dorotê Poradê i Annê Kulpiñsk¹). W bogatej
ofercie znalaz³y siê te¿: zajêcia taneczne (Zespó³ Folklorystyczny
„Diabo³ki” prowadzony przez panie Agnieszkê Tomalê, Dorotê
Poradê, Agnieszkê Pod³aszczyk i pana Zbigniewa Niwiñskiego 
i taniec nowoczesny z elementami areobiku kierowany przez pani¹
Marzenê Anton), wokalne (chór szkolny CANTERINO dowodzony
przez panów Henryka S³otwiñskiego i Tadeusza Górnickiego),
teatralne (szkolne ko³o teatralne re¿yserowane przez pani¹ Barbarê
Homêtowsk¹) dziennikarskie (ko³em kierowali pani Monika Pacaniuk
i pan Stanis³aw Horodecki) czy historyczne, pod tajemniczo i atrak-
cyjnie brzmi¹cym has³em “Zmienne koleje losu Dolnego Œl¹ska”
(prowadz¹ce to panie Agnieszka Robak i Agnieszka Rybczyñska). 
Zwolennikom gier zespo³owych zaproponowano pi³kê siatkow¹ dla
dziewcz¹t (prowadz¹ca pani Jolanta Orz³owska) i ch³opców (prowa-
dz¹cy pan Jacek Najduk). Jednym s³owem, niczym w powiedzeniu
“dla ka¿dego coœ mi³ego”, uczniowie PZS mogli znaleŸæ dla siebie to, co w duszy (lub uzupe³nianiu edukacyjnych braków) najbardziej im

gra. By³y zajêcia w szkolnych salach i wyjazdy. By³y wizyty w teatrach
i muzeach, na górskich szczytach i nad morskim brzegiem. Czasem 
w nat³oku ofert - niektórzy uczniowie korzystali z kilku ró¿nych form
- trudno siê by³o zdecydowaæ. Có¿, od dawna wiadomo, ¿e kiedy
„osio³kowi w ¿³oby dano...” Nie obawiajcie siê jednak, drodzy
Czytelnicy - fina³ SYNERGII nie by³ to¿samy z losem bajkowego
k³apoucha - wszyscy w doskona³ych nastrojach dotarli do koñca, 
a jedyny smutek, jaki siê pojawi³, dotyczy³ tego, o czym kiedyœ
œpiewa³y „Elektryczne Gitary” - To jest ju¿ koniec...

Ko³o dziennikarskie

SYNERGIA na finiszu

Mo¿liwoœci organizacyjne kawiarni „Jubilatka” sprawiaj¹, ¿e pomys³y
na wieczorki muzyczne siêgaj¹ górnych rejestrów i najwy¿szych
pó³ek. Tym razem w pi¹tkowy wieczór - 10 czerwca podwoje choj-
nowskiego lokalu otworzy³y siê na jazz. Wszystko dziêki aptece „Pod
S³oñcem” pañstwa Wiszniewskich. Ich syn - Andrzej - oprócz farma-
cji interesuje siê te¿ dobr¹ muzyk¹. Posiada te¿ kontakty towarzyskie
w œwiatku krajowym jazzu. W ten oto sposób do Chojnowa zawita³ po
raz pierwszy projekt pod nazw¹ „HERBIE H. HART QUARTET”.
Herbie to przemi³y i towarzyski cz³owiek. Pomimo bariery jêzykowej
nawi¹zaliœmy jako tak¹ wiêŸ kulturaln¹, czego dowodem s¹ pami¹tkowe
fotografie. Saksofonista pochodzi z Los Angeles i jest wychowankiem
takich mistrzów jak: Michael Brecker, Lee Konitz, Billy Harper czy
Eddie Daniels. Artyœcie na terenie naszego kraju towarzysz¹ muzycy
polscy z formacji BLUEMONK. Na repertuar tego wieczorku muzycznego
z³o¿y³y siê kompozycje w³asne Herbiego i evergreeny chicagowskie 
z lat 20 i 30 ubieg³ego wieku. Jego zaczarowany saksofon i akustyczne
brzmienie zespo³u, z wybijaj¹cym siê kontrabasem, instrumentalnie
przenios³o wszystkich w czasy Al Capone i amerykañskiej prohibicji.

Trzeba siê tylko cieszyæ, ¿e Herbie H. Hart - wschodz¹ca gwiazda
œwiatowego jazzu, kompozytor muzyki filmowej, m.in. do filmu
Beyond The See z Kevinem Spacey, znalaz³ czas, by zawitaæ do Chojnowa
i tym samym byæ swoistym preludium do Dni Naszego Miasta.

Œwiadek Koronny & Demonter
Fot: Œ.K. I B.M.

Jazz Pod S³oñcem
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W tym roku BAMBINIADA, czyli Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej, œwiêtowa³ jubileusz 15-lecia
Kiedy w 1996 roku planowano organizacjê Bambiniady, za³o¿eniem
by³o zaprezentowanie przedszkolnych talentów na szerszym forum.
Wczeœniej maluchy wystêpowa³y okazjonalnie, w swoich w³asnych pla-
cówkach przed rodzicami, babciami. Ogromna scena i wielka widownia,
to mia³ byæ zupe³nie inny œwiat, inni odbiorcy, inne emocje. Tak te¿
siê sta³o. Bambiniada momentalnie podbi³a serca tak wykonawców
jak i publicznoœci. Wystêpy kilkulatków, ich czêsto spontaniczne
reakcje, ogromne, dzieciêce zaanga¿owanie, zapa³ i chêæ zaistnienia
na scenie, bawi¹, wzruszaj¹, doprowadzaj¹ do ³ez. Jak nie uœmiaæ siê,
kiedy „metrowy krasnal” staje na palcach, wyci¹ga szyjê i za wszelk¹
cenê chce siêgn¹æ ustami mikrofonu. Albo kiedy maluchy nieœwiadome
w³¹czonych ju¿ mikrofonów wyra¿aj¹, niby szeptem, swoje wra¿enia
ze sceny. Jak nie uroniæ ³ezki, kiedy nasza pociecha, pierwszy raz, 
w œwietle jupiterów, z ogromn¹ pasj¹ œpiewa piosenkê, której s³ów,
zdarza siê, ¿e nawet nie rozumiemy. Jak¿e zabawnie jest kiedy przed-
szkolaki tr¹caj¹c siê ³okciami przypominaj¹ sobie wzajemnie kwestie,
poszczególne wejœcia czy moment zejœcia ze sceny. Zdarzaj¹ siê
bowiem wykonawcy tacy, którzy zafascynowani swoim po³o¿eniem
pragn¹ w nim tkwiæ jak najd³u¿ej. 

Przez pierwsze lata przegl¹d mia³ formê konkursu - przedszkola ocenia³o
jury, przyznawa³o punktacjê i nagrody. Werdykty zawsze budzi³y
kontrowersje (jak to przy konkursach), a przedszkolaki z ni¿szych miejsc
popada³y w histeriê. Zrezygnowano wiêc z tej formy uznaj¹c, ¿e na
nagrody zas³uguj¹ wszyscy artyœci. 

Tegoroczna impreza zbieg³a siê z Dniem Dziecka, dla ka¿dego uczestnika
zatem MOKSiR przygotowa³ drobny upominek. A uczestników by³o
kilkuset. Blisko 300 dzieci tañczy³o, œpiewa³o lub oklaskiwa³o swoje
kole¿anki i kolegów. 
Organizatorzy nie zapomnieli naturalnie o nagrodach dla przedszkoli,
wiêc wszyscy opuszczali dom kultury w doskona³ych nastrojach.

Po piêtnastu latach Bambiniada ma spore grono sympatyków. Ka¿dego roku
do³¹czaj¹ kolejni, którzy wracaj¹ do niej nawet po kilku latach.
Œwiadcz¹ o tym wpisy internetowe - jeden z nich napisa³a Estera K.
W³aœnie przejrza³am mój album...i wróci³y wspomnienia jak chodzi³am
do przedszkola. Uœmiechnê³am siê pod nosem jak ujrza³am ma³¹ 

dziewczynkê z kole¿ankami w czerwonych ubrankach i czymœ na
g³owie, hehehe. Przypomnia³am sobie jak tam by³am i “tañczy³am”.
Zauwa¿y³am tytu³ tego konkursu i wesz³am na stronke:) Bêdê szukaæ
dalej i mam nadzieje, ¿e znajdê jakieœ filmiki lub zdjêcia z mojego
wystêpu:) BAMBINIADA jest suuper i ma siê po niej wspania³e
wspomnienia!!!:) opr eg



30 maja trzyosobowa dru¿yna uczniów pod
opiek¹ p. K. Ferenc - nauczycielki wychowa-
nia fizycznego i edukacji dla bezpieczeñstwa,
wziê³a udzia³ w konkursie „Jestem bezpieczny
w domu, szkole i na drodze”( etap rejonowy).
Konkurs organizowany jest przez Kuratorium
Oœwiaty we Wroc³awiu i jest to jego pierwsza
edycja dla dolnoœl¹skich gimnazjów. Wziê³o
w nim udzia³ jedenaœcie trzyosobowych zespo³ów.
Konkurs przeprowadzony by³ w formie testu
pisemnego i zadañ praktycznych. Nasza dru-
¿yna - Aleksandra Siuda, Sandra Jaworska,
Szymon Cichocki - zmaga³a siê z zagadnieniami
z zakresu bezpieczeñstwa w ruchu drogo-
wym, pierwszej pomocy, zagro¿eñ po¿aro-
wych, prewencji ogólnej oraz ochrony lud-
noœci i obrony cywilnej.
Zarówno w czêœci pisemnej - testach wiedzy,
jak i czêœci praktycznej uzyskaliœmy najwiêksz¹
liczbê punktów, na równi z gimnazjum ze
Œwidnicy. Emocjonuj¹ca dogrywka przynios³a
wygran¹ rywalom, na szczêœcie drugie miejsce,
które zajêliœmy jest premiowane fina³em
wojewódzkim konkursu, gdzie mamy nadziejê
wywalczyæ jak najlepszy wynik. Na trzecim miejs-
cu uplasowa³o siê gimnazjum ze Œwierzawy. 
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30 maja czterdziestoosobowa grupa uczniów
Gimnazjum nr 1 wybra³a siê pod opiek¹ nauczy-
cieli, na czterodniow¹ wycieczkê tras¹:
Kraków-Wieliczka-Zakopane-Oœwiêcim.
G³ównym celem wyjazdu, oprócz poznania
najciekawszych obiektów i zak¹tków stolicy
polskich Tatr by³o zwiedzenie miejsc zwi¹-
zanych z postaci¹ Patrona naszej szko³y -
Jana Paw³a II. 
Ma³opolska to rodzinne strony Papie¿a. Tu
te¿ najchêtniej powraca³ we wspomnieniach 
i podczas wizyt duszpasterskich. Zanim Karol
Wojty³a zosta³ Papie¿em, pe³ni³ funkcjê
arcybiskupa Krakowa, w mieœcie jest wiêc
wiele miejsc zwi¹zanych z jego ¿yciem. Nam
uda³o siê obejrzeæ m.in. Pa³ac Biskupów
Krakowskich przy Franciszkañskiej 3 ze
s³ynnym oknem, z którego Jan Pawe³ II
wielokrotnie pozdrawia³ m³odzie¿ podczas
swojego pobytu w Polsce. Podziwialiœmy
Koœció³ Mariacki i Sukiennice, a tak¿e pom-
nik Papie¿a stoj¹cy przed katedr¹ na Wawelu.
Zosta³ on ods³oniêty w 30. rocznicê wyboru
Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹.
Kolejnym miejscem na trasie wycieczki by³a
Kopalnia Soli w Wieliczce, któr¹ nasz Patron
odwiedzi³ kilkakrotnie, nigdy jednak jako
Papie¿. I tu bardzo wyraŸna jest obecnoœæ
Ojca Œwiêtego. W o³tarzu kaplicy œw. Kingi
znajduje siê kopia papieskiego pastora³u, która
by³a darem dla Jana Paw³a II z okazji jubi-
leuszu 25- lecia pontyfikatu. W tym miejscu
mo¿na te¿ zobaczyæ jedyny na œwiecie po-
dziemny pomnik Ojca Œwiêtego wykuty w soli.
W Zakopanem zwiedziliœmy Sanktuarium
Matki Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptówkach, 
w szczególny sposób bliskie Janowi Paw³owi II.
Z jego histori¹ bowiem ³¹czy siê wydarzenie,
do którego dosz³o na placu œw. Piotra 13.05.
1981r. Œwi¹tynia zosta³a konsekrowana
przez Ojca Œwiêtego 7 czerwca 1997 r. Obok
koœcio³a znajduje siê kaplica z figur¹ Matki
Bo¿ej Fatimskiej ukoronowan¹ przez Papie¿a
na placu œw. Piotra w Rzymie. Tak¿e w samych
Tatrach, które Ojciec Œwiêty tak bardzo uko-
cha³, istnieje wiele zak¹tków zwi¹zanych 
z jego pobytem. Jednym z nich jest Kasprowy
Wierch, szczyt po³o¿ony 1987 m n.p.m., na
który uda³o nam siê dotrzeæ pieszo! Jan
Pawe³ II zawita³ tutaj 6.06.1997 r., a jego
wizytê upamiêtnia tablica na górnej stacji
kolejki linowej.

Nastêpnym etapem naszej podró¿y by³y Wa-
dowice - rodzinne miasto Karola Wojty³y.
Mieliœmy okazjê zobaczyæ dom Ojca Œwiê-
tego, zwiedziliœmy tak¿e po³o¿on¹ obok
Bazylikê Mniejsz¹ Ofiarowania Najœwiêtszej
Maryi Panny. Tam 20 czerwca 1920 r. Karol
Wojty³a zosta³ ochrzczony. Nastêpnie przy-
st¹pi³ do I komunii œw., przyj¹³ sakrament
bierzmowania, a w 1946 r. odprawi³ mszê
prymicyjn¹. Od niedawna znajduj¹ siê tu tak¿e
relikwie B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
W Wadowicach odwiedziliœmy ponadto
cukierniê, w której zakupiliœmy ulubione
kremówki Papie¿a. By³y przepyszne!
Czwartego dnia wyjazdu pod¹¿yliœmy œladami
Patrona do by³ego obozu zag³ady w Oœwiêci-
miu. Tu dowiedzieliœmy siê m.in., ¿e w czerwcu
1979 r. Jan Pawe³ II odwiedzi³ Auschwitz-
Birkenau, by oddaæ ho³d wszystkim pomor-
dowanym. Modli³ siê w celi œmierci o. Maksy-
miliana Marii Kolbego, pod Œcian¹ Œmierci,
przy tablicach upamiêtniaj¹cych mêczeñstwo
ofiar nazizmu. 
Wycieczka œladami B³ogos³awionego Jana
Paw³a II dostarczy³a wszystkim uczestnikom
wielu niezapomnianych wra¿eñ, które na
d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci. Dziêki
niej jeszcze dok³adniej poznaliœmy ¿ycie Ojca
Œwiêtego i przekonaliœmy siê, ¿e nie ma 
w Polsce miejsca, gdzie nie by³by on stale obecny.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
im. Jana Paw³a II z opiekunami

Uczniowie Gimnazjum nr 1 œladami patrona - b³ogos³awionego Jana Paw³a II

Podziêkowania

So³tys so³ectwa Osetnica oraz

Rada So³ecka sk³ada serdecznie

podziêkowanie sponsorom, którzy

wsparli organizacjê Dnia Dziecka

w Osetnicy, a s¹ to: PUOZ „Profet”

Osetnica, Market „Eco”, Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Gminna

Komisja ds. Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych, Komendant

Policji w Chojnowie, Piekarnia

Stanis³aw Kryszczuk w Chojnowie,

a do podziêkowañ do³¹czaj¹ siê

nasze pociechy bior¹ce udzia³ 

w obchodach ich œwiêta.
St. £acek

Gimnazjum Nr 2 
w konkursie 

o bezpieczeñstwie
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11 czerwca na kortach KS Chojnowianka
rozegrano Mistrzostwa Chojnowa w Tenisie
Ziemnym o Puchar Burmistrza.
W zawodach, zorganizowanych przez Andrzeja
Pisarskiego, wziê³o udzia³ 12 osób, turniej
rozegrany by³ systemem pucharowym do 2 prze-
granych meczy. Zawody sta³y na wysokim pozio-
mie, a ci, którym nie uda³o siê stan¹æ na podium
rozgrywali dodatkowo turniej pocieszenia.
Nagrody i puchary wrêczano zawodnikom na
scenie podczas obchodów Dni Chojnowa. 

Wyniki turnieju
I miejsce Sromek Tomasz
II miejsce Cio³czyk Adam
III miejsce Kaczówka Miros³aw
I miejsce w turnieju pocieszenia Cio³czyk Witold

opr. eg

15 maja ASPN MiedŸ Legnica zorganizowa³a
turniej pi³ki no¿nej orlików.
W turnieju bardzo dobrze spisali siê m³odzi
ch³opcy z Chojnowa, którzy zajêli pierwsz¹ lokatê. 
W fina³owym meczu z Legnic¹, Chojnowianka
Chojnów pokona³a rywali 3:1. 
Sk³ad dru¿yny:
Jakub Wo³oszyn, Jakub Ulanowski, Miko³aj
Mietelski, Jakub Jagielski, Konrad Cichoñ, Kacper
Laskowski, Bartek Sobczak, Patryk Lewicki,
Arkadiusz Wiele¿ew, Kacper Jêdraszczyk,
Damian Nosal. 

Koñcowa tabela ligi halowej orlików 
(po 7 turniejach):

1. Konfeks Legnica 37 pkt
2. Chojnowianka Chojnów 33 pkt
3. MiedŸ II Legnica 32 pkt
4. MiedŸ Legnica 30 pkt
5. Javoria Jawor 16 pkt

Kaczawa Bieniowice 16 pkt 
B³êkitni Koskowice 16 pkt

6. JTS Jawor 12 pkt
7. Ikar Mi³ogostowice 4 pkt

Zwyciêstwo Orlików w LegnicyO puchar burmistrza

W ramach obchodów Dni Chojnowa 10 czerwca w MOKSiR odby³
siê turniej bryd¿a sportowego parami. Turniej rozpocz¹³ siê 
o godz. 17.30, a zakoñczy³, z uwzglêdnieniem wrêczenia nagród
oraz podaniem kolejnoœci zajêtych miejsc, o godz. 21.45. W tur-
nieju wziê³o udzia³ 9 par z Legnicy, Mi³kowic oraz Chojnowa. 

Oto wyniki turnieju:
Bronis³aw Grybel + Andrzej Bare³kowski (Mi³kowice) - 94.60 pkt
Andrzej Chomiczewski + Bronis³aw Tabisz (Chojnów) - 93.80 pkt
Leopold Kujawa + Remigiusz Mincger (Chojnów) - 91.40 pkt
Andrzej Bartosik + Roman Siwiec (Legnica) - 88.60 pkt
Jerzy Poznar + Wojciech Raczyñski (Legnica) - 88.20 pkt
Józef Grybel + Marek Czerniawski (Legnica) - 84.20 pkt 

W ramach Dni Chojnowa, ju¿ 5 czerw-
ca na stawie “Dolpakart” w Chojno-
wie rozegrano sp³awikowe zawody
wêdkarskie o Puchar Burmistrza.
W rywalizacji brali udzia³ wêdkarze
z trzech chojnowskich kó³ PZW:
ko³a Dolzamet, Skora i Chojnów -
Miasto - po szeœciu wêdkarzy z ka¿de-
go ko³a. Zawody trwa³y trzy godziny,
po zakoñczeniu których zwa¿ono z³o-
wione ryby i wpuszczono do ³owiska. 
Najlepszym zawodnikiem w klasyfi-
kacji indywidualnej okaza³ siê Daniel
Mosiewicz z ko³a Chojnów - Miasto,
który z³owi³ 2,520 kg ryb. Drugie
miejsce zaj¹³ Marek Tworzyd³o rów-
nie¿ z ko³a Chojnów - Miasto wag¹
ryb 2,460 kg, a trzecie Lucjan Jordan
z ko³a Dolzamet, który z³owi³ 2,00 kg.
Dru¿ynowo I miejsce i Puchar Bur-
mistrza zdoby³o ko³o Chojnów - 

Miasto. II miejsce zajê³o ko³o Skora,
III miejsce ko³o Dolzamet.
Puchary w klasyfikacji indywidualnej
i dru¿ynowej zosta³y wrêczone za-
wodnikom przez burmistrza na du-
¿ej scenie, w parku miejskim pod-
czas festynu z okazji Dni Chojnowa.
Organizatorem zawodów by³ Zarz¹d
Ko³a PZW Chojnów - Miasto, który
za poœrednictwem Gazety Chojnow-
skiej sk³ada serdeczne podziêkowania
dla Burmistrza Miasta Chojnowa za
sponsorowanie zawodów.

Sprostowanie
W ostatnim numerze Gazety Chojnowskiej podaliœmy niepe³n¹ listê
sponsorów Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego. Zainteresowanych
serdecznie przepraszamy i podajemy komplet ¿yczliwych i wspieraj¹cych
ten wa¿ny turniej.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego pragn¹
serdecznie podziêkowaæ wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê
do zorganizowania tak udanej imprezy na terenie naszego miasta.
Dziêkujemy w³adzom samorz¹dowym miasta i Gminy Chojnów ,
starostwu powiatowemu, dyrektorowi MOKSiR Stanis³awowi

Horodeckiemu, prezes i zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego, zak³adom
Apis, Dany, Dolpap, zak³adowi opakowañ Czes³aw Pi¹tek, dla Pana
Jana Wêgrzyna, panu Andrzejowi Bobik Unifot, pani Stanis³awy
Szulakowskiej AGD. Pragniemy równie¿ podziêkowaæ Panu Jerzemu
Ruta za dar w nastêpuj¹cych asortymentach napoje, kawa, herbata
itp. Jesteœmy wdziêczni wraz ze wszystkimi osobami za wspania³e
wypieki z cukierni Pana Stanis³awa Kryszczuka i pana Andrzeja
Kupczyka. 
Koñcz¹c pragnê osobiœcie podziêkowaæ wszystkim sponsorom, pra-
cownikom MOKSiR, Redakcji Gazety Chojnowskiej oraz wszystkim
osobom, które czynnie przyczyni³y siê do zorganizowania turnieju.

Jerzy Pud³o 

Parami w bryd¿aPuchar za 2,520 kg



Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom wraz z zabudow¹, dzia³ka 

1 hektar, gara¿, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
centralne ogrzewanie, ogród, pokryty blacho-
dachówk¹, Stary £om, 15 km od Chojnowa,
cena 235 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 506-088-140. 

Sprzedam dom o pow. mieszkaniowej 148,5 m2

+ budynki gospodarcze i dzia³ka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 889-015-519. 

Sprzedam dom jednorodzinny w budowie
(fundamenty) w Bia³ej, 11a, pe³na dokumen-
tacja i media, cena 65 tys. z³. Wiadomoœæ: 
tel. 783-033-169 lub 665-849-101. 

Mam do sprzedania w Okmianach dom 
z dzia³k¹ 56 ara, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
media, piwnica, strych, warsztat, kuŸnia.
Wiadomoœæ: tel. 76 871-96-64.

Sprzedam dom Wojciechów 72 z ³¹k¹ i polem
lub zamieniê na mieszkanie w Chojnowie,
chêtnie parter lub Ip. z wygodami, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 666-337-059.

Sprzedam domek na wsi - Pyskowice 5 
k/ Z³otoryi, dzia³ka 25 a, cena 250 tys. z³. 
Do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 608-829-237. 

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w³as-
noœciowe, pow. 55,4 m2, IIp., ul. Sikorskiego,
po gruntownym remoncie, nowe okna, rolety
zewnêtrzne, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-18-85 lub 666-322-278.

Sprzedam mieszkanie 41 m2, pokój, kuch-
nia, ³azienka, wc, dwie garderoby, w starym
budownictwie, cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³as-
noœciowe w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 
o pow. 57 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, du¿y
balkon; ³azienka po remoncie, nowe okna.
Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa,
pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 2 piwnice.
Po kupnie mieszkanie wolne. Tylko powa¿ne
oferty. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662. 

Sprzedam nowe mieszkania w Chojnowie
ul. Legnicka. Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-736.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach - kawa-
lerka, Ip., pow. 38 m2, do remontu z gara¿em.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow. 70 m2

w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1.
Wiadomoœæ: tel. 604-594-517 lub 608-690-883.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, pow. 47 m2

w Osetnicy, po kapitalnym, remoncie, do miesz-
kania nale¿y piwnica, gara¿ i ma³a dzia³eczka.
Wiadomoœæ: tel. 696-441-557. 

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w cen-
trum Chojnowa - Rynek, pow. ponad 80 m2.
Wiadomoœæ: tel. 607-178-056.

Wynajmê mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, c.o. miejscowe,
IIp., ul. D¹browskiego 18, 500 z³/m + media.
Wiadomoœæ: tel. 663-539-179. 

2.pokojowe mieszkanie z gara¿em dla firm
lub na krótki wynajem, max. 6 miesiêcy, czynsz
1000 z³ + liczniki. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551.

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie,
pow. 44 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, cen-
tralne ogrzewanie, wymienione okna, p³ytki,
panele - na wiêksze (mo¿e byæ zad³u¿one).
Wiadomoœæ: tel. 781-285-654. 

Wynajmê lokal u¿ytkowy, pow. 13 m2

w Chojnowie przy ul. Kolejowej 30. Wiado-
moœæ: tel. 604-607-652.

Sprzedam lub wynajmê lokal o pow. 47 m2,
ul. Kolejowa 23. Wiadomoœæ: tel. 517-372-555
lub 694-476-290. 

Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy, pow.
ok. 130 m2, przy ul. Chmielnej w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 790-279-465.

Auto-moto
Sprzedam samochód marki Volvo 440 

o poj. 180 cm3, rok prod. 1994, centralny zamek,
klimatyzacja, wspomaganie, immobilajzer,
cena 2700 z³. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198. 

Us³ugi
Firma „Glazur” oferuje kompleksowe wykoñ-

czenia wnêtrz - malowanie, tapetowanie, uk³a-
danie glazury, regipsy, sufity podwieszane 
i inne - solidnie i uczciwie. Wiadomoœæ: 
tel. 515-138-969.

Praca
Szukam pracy jako opiekunka, mam 28 lat

i pracowa³am w szkole podstawowej. Wiado-
moœæ: tel. 888-591-621.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie

przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿li-
woœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2,
887 m2, 1.104 m2, 935 m2, 933 m2. Wiado-
moœæ; tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czerniko-
wicach, pow. 21a. Wiadomoœæ: tel. 697-512-744. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w miejsco-
woœci Bia³a Górna, 10 a, cena 45 z³/m2. Wia-
domoœæ: tel. 694-185-991 lub 793-396-991. 

Sprzedam dzia³kê w Czernikowicach 
o pow. 30 a, niedaleko lasu, teren suchy,
dobry dojazd, cena 40 z³/m2 (do uzgodnienia).
Wiadomoœæ: tel. 695-035-529. 

Sprzedam dzia³ki budowlane 1885 m2 oraz
564 m2 w Jerzmanowicach, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551. 

Dzia³ka przemys³owa w Chojnowie, ul. Fa-
bryczna, pow. 15.750 m2, sprzedam okazyjnie.
Wiadomoœæ: tel. 602-191-428. 

Inne
Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Kon-

stytucji 3-go Maja 1 wynajmie powierzchniê
reklamow¹. Wiadomoœæ: tel. 668-184-348. 

Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Pilnie poszukujê u¿ywanego wózka inwa-
lidzkiego dla osoby ciê¿ko chorej. Wiado-
moœæ: tel. 888-459-998.
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OG£OSZENIA DROBNE

Sprzedam 
dom 

w NiedŸwiedzicach, 
pow. dzia³ki 0,44 h.

Wiadomoœæ: 
tel. 603-910-704

Wypo¿yczalnia 
rusztowañ i sprzêtu

budowlanego
"Olsen-Bud"

ul. Boles³awiecka 4
Tel. 606-995-852

Komunikat policji
16.05.2011.r. w Chojnowie przy 
ul. Kiliñskiego 22 znaleziono rower
typu damka marki VOLENDAM
koloru br¹zowego. Rower zosta³ za-
bezpieczony w Komisariacie Policji 
w Chojnowie. W³aœciciel proszony
jest o kontakt z m³.asp. Wojciechem
Piwowarczykiem. 
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                           999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998; 76 8567471
Policja – 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                           991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                                    76 852 39 00
Informacja PKP – (42) 19 436
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe – 601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53
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Prywatny gabinet stomatologiczny
lek.stom. Anna Podolak

Wakacyjna promocja! 

Przegl¹dy ortodontyczne i ogólnostomatologiczne gratis.

Czas trwania promocji do 31.08.2011 r.

Przegl¹dy pomog¹ w wykryciu wad zgryzu u dzieci i m³odzie¿y oraz uœwiadomi¹
doros³ym pacjentom o mo¿liwoœci leczenia ortodontycznego w ka¿dym wieku!

Zapraszamy do uprzedniej rejestracji osobiœcie w gabinecie
stomatologicznym lub telefonicznie pod nr 76 81 87 017. 

Gabinet mieœci siê w Chojnowie przy ul. Kolejowej 27/1 - parter

Godziny przyjêæ:

poniedzia³ek, œroda i pi¹tek 14 - 20
wtorek, czwartek 8 - 14 

Ortodoncja + Protetyka + Stomatologia Estetyczna

UWAGA GIMNAZJALIŒCI!!!
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie zaprasza chêtnych do

podjêcia nauki w zawodach o atrakcyjnych kierunkach
kszta³cenia (najbardziej poszukiwane zawody w regionie):

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

- ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA

Pamiêtaj mo¿esz w ka¿dym momencie dokonaæ zmiany preferencji
kierunku kszta³cenia!



Dni Chojnowa 2011


