Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA
-

”
h.
.C
G
“
r.
er
m 12
u
n
0

y
2
pn 7.
0
tê
.
s
Na 06

O

ISSN 1234-9518

O

A

NR 12 (768) ROK XX 22.06.2012 CENA 1,60 z³

Chóralna uczta
5 chórów z Dolnego Œl¹ska i jeden z Wielkopolski wziê³o udzia³
w I Chojnowskim Festiwalu Chórów M³odzie¿owych.

P³ywackie Mistrzostwa
Pierwsze w dziejach miasta Mistrzostwa Chojnowa w P³ywaniu
Dzieci i M³odzie¿y odby³y siê na basenie miejskim 6 czerwca.

Wystawa filatelistyczna Hansa Joachima Kuhnerta
na Mistrzostwach Œwiata w Wêdkarstwie Spinningowym

Karaoke po raz drugi
“Dajmy Szansê”, wzorem ubieg³ego roku, zorganizowa³o
Regionalny Konkurs Karaoke Osób Niepe³nosprawnych.

Jubileusz Galerii M³odych
Galeria M³odych przygotowuje wystawy plastyczne, fotograficzne
i okolicznoœciowe nie tylko dla dzieci i m³odzie¿y, ale równie¿ doros³ych
„m³odych duchem”.

Wymiana m³odzie¿y „Chojnów – Langen”
Pobyt w Niemczech by³ bardzo udany i z pewnoœci¹ sta³ siê pocz¹tkiem d³ugoletniej wspó³pracy.
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Wizyta Wiceministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
20 czerwca nasze misto odwiedzi³ Piotr ¯uchowski
- Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków.
O tej niecodziennej wizycie szerzej napiszemy
w najbli¿szym wydaniu Gazety.

Z prac wydzia³ów
Wydzia³ GGiOŒ
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 05.06.2012 r. do 26.06.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
nr 278/13, 278/15, 278/19, 278/21, 278/22, 278/49,
278/50, 278/51, 278/52, 278/53, 278/54,
278/55, 278/56, 278/57, 278/58, 278/59
i 278/60, po³o¿one w obrêbie 6 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 5 czerwca 2012 r. Nr 53/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 17.07.2012 r.
2) w dniach od 05.06.2012 r. do 26.06.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal u¿ytkowy nr 1A, po³o¿ony w budynku przy
ul. Drzyma³y 4 w Chojnowie wraz ze sprzeda¿¹ gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 209/70 w udziale wynosz¹cym 51/100
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 5 czerwca 2012 r. Nr 54/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 17.07.2012 r.
3) w dniach od 05.06.2012 r. do 26.06.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka nr 377/3
po³o¿ona przy ul. Samorz¹dowej w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 5 czerwca 2012 r. Nr 55/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
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z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 17.07.2012 r.
4) w dniach od 05.06.2012 r. do 26.06.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka
nr 457/7, po³o¿ona przy ul. M³ynarskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 czerwca 2012 r. Nr 56/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 17.07.2012 r.
5) w dniach od 06.06.2012 r. do 27.06.2012 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y na rzecz najemców, znajduj¹cych
siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Kolejowej 10, ul. Wolnoœci 10, ul. Chopina 2, ul. Koœciuszki 23 - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 czerwca 2012 r. Nr 59/2012.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 18.07.2012r.
6) w dniach od 19.06.2012 r. do 10.07.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat czêœæ dzia³ki nr 437/10, po³o¿onej przy ul.
Baczyñskiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Nr 60/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 czerwca 2012 r.).

odbêdzie tak¿e wakacyjn¹ podró¿, podczas której
zostanie zaprezentowane w MDK MUFLON
w Sobieszowie we wspó³pracy z Teatrem
CINEMA z Micha³owic.
Lato w Teatrze jest atrakcyjn¹ ofert¹ teatraln¹
dla m³odzie¿y, która z ró¿nych przyczyn spêdzi
wakacje w swojej miejscowoœci. Gazeta Chojnowska objê³a projekt patronatem medialnym,
bêdziemy zatem na bie¿¹co œledziæ poczynania
naszych przysz³ych aktorów, scenografów,
muzyków i dziennikarzy.

Alllee ryyyba
Pan Dariusz Wilczyñski, od ponad 20 lat zajmuje
siê wêdkarstwem. „Zarazi³” go tym hobby stryjek.
Karp olbrzym na zdjêciu zosta³ z³owiony w po³owie maja w Rokitkach na stawie niezale¿nego towarzystwa wêdkarskiego. Ten okaz wa¿y³ 13,25
kg. W podbieraniu pomaga³ panu Dariuszowi
kolega. To, jak dotychczas, najwiêksza ryba jak¹
przez dwie dekady z³owi³ p. Wilczyñski. Do tej
pory móg³ pochwaliæ siê 5-6 kilogramowymi
okazami. Karp wróci³ do stawu, bo, jak wyjaœni³
nam wêdkarz, tak ka¿e tradycja „karpiarzy” z³apaæ, sfotografowaæ i oddaæ naturze.

Jak zaradziæ?
Jak nazwaæ znikanie z miejskich klombów
i rabat sadzonek? Kradzie¿?! Wandalizm?!
Zjawisko wykopywania wiosennych nasadzeñ
powtarza siê ka¿dego roku. Miasto w sezonie
sadzi oko³o 3-4 tys. sztuk nowych roœlin. Co
najmniej sto z nich znika i trzeba uzupe³niaæ
je kolejnymi. To dodatkowo wydane publiczne
pieni¹dze. Problemem s¹ nie tylko ponoszone
koszty, ale tak¿e brak zwyczajnej ludzkiej solidarnoœci z mieszkañcami. Trudno utrzymaæ
tereny zielone w nale¿ytej estetyce, kiedy niemal
ka¿dego weekendu wymienia siê zdewastowane
³awki i kosze, po³amane drzewka czy roœlinki
w gazonach.
Czy jest na to rada? Z pewnoœci¹ pomóc mo¿e
spo³eczna dezaprobata, tylko ¿e najczêœciej,
te negatywne zjawiska zachodz¹ pod os³on¹ nocy.

Warsztaty w teatrze
Dwudziestu uczniów z Chojnowa w wieku
15-19 lat weŸmie udzia³ w pi¹tej ju¿ edycji projektu
zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pn. „Lato w Teatrze”.
LWT to artystyczne warsztaty organizowane
przez legnicki teatr w czterech grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej,
promocyjno-dziennikarskiej. Ka¿dy uczestnik
wybiera grupê, w której pracuje przez ca³y projekt.
Warsztaty prowadz¹ twórcy i dziennikarze
zwi¹zani z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy.
Projekt koñczy siê dwukrotn¹ prezentacj¹
spektaklu na Scenie Gadzickiego w Legnicy
9 i 10 sierpnia. Fina³owe przedstawienie

Wzorowy Czytelnik 2012

W Legnickiej Bibliotece Publicznej 30 maja 2012 r.
odby³ siê fina³ konkursu „Wzorowy Czytelnik”.
Celem tego corocznego konkursu jest zapoznanie m³odych czytelników z prac¹ bibliotekarzy,
nauka samodzielnego wyszukiwania potrzebnych
ksi¹¿ek oraz zaznajomienie siê z katalogami.
Specjalnym goœciem spotkania, które odby³o
siê w Czytelni Naukowej LBP by³ Krzysztof Petek
- autor powieœci sensacyjno - przygodowych
dla m³odzie¿y, reporta¿ysta, organizator wypraw
i szkó³ przetrwania. Swoimi opowieœciami
zaciekawi³ nie tylko dzieci. Wszyscy z wypiekami na twarzy s³uchali o wyprawach i przygodach, które da³y pocz¹tek serii jego powieœci.
Na tym spotkaniu chojnowsk¹ bibliotekê reprezentowa³ Wojciech Ma¿uchowski, uczeñ Szko³y
Podstawowej nr 4, któremu serdecznie gratulujemy.
Wszyscy finaliœci otrzymali pami¹tkowy dyplom,
kubek i ksi¹¿kê z dedykacj¹ Krzysztofa Petka.
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Zaproszenie do udzia³u w konkursie
„Razem ³atwiej i lepiej - m³odzie¿ i dzieci
seniorom, seniorzy m³odzie¿y i dzieciom”
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
we wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz Miejskim
Oœrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
serdecznie zaprasza do udzia³u w dolnoœl¹skim konkursie
na pracê w formie literackiej lub plastycznej pn. „Razem
³atwiej i lepiej - m³odzie¿ i dzieci seniorom, seniorzy
m³odzie¿y i dzieciom”.
Oczekujemy prac ukazuj¹cych wiêzi miêdzy dzieæmi, m³odzie¿¹ i seniorami, propaguj¹cych otwartoœæ i zrozumienie
dla osób w ró¿nym wieku, wspieraj¹cych potrzebê niesienia
pomocy miêdzypokoleniowej.
Prace nale¿y sk³adaæ w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie do 16 lipca 2012 r. Rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi podczas pikniku wakacyjnego w dniu 26 lipca 2012 r.
w Chojnowie.
Konkurs odbywa siê w ramach zadania wspieranego przez
Urz¹d Marsza³kowski pn.: „Wsparcie dla rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego i solidarnoœci miêdzypokoleniowej poprzez
wzmocnienie postaw pro-rodzinnych i pro-obywatelskich
wœród m³odzie¿y i osób doros³ych z terenu powiatu legnickiego i okolic.”
Z regulaminem mo¿na zapoznaæ siê na stronie MBP
pod adresem biblioteka.chojnow.eu

Uwaga!
Zadbajmy wspólnie o estetykê naszego miasta
i w³asne zdrowie.
Dokarmiaj¹c go³êbie szkodzimy im samym,
œrodowisku i sobie.
* Go³êbie miejskie s¹ nosicielami chorób niebezpiecznych
dla innych zwierz¹t i ludzi (salomonelloza, œwierzbowce,
robaczyce, ornitoza, aspergiloza inwazyjna, grzybnia
kropidlakowy)
* Dokarmiaj¹c go³êbie doprowadza siê do nadmiernego
rozmna¿ania myszy i szczurów. Resztki nie zjedzone
przez ptaki s¹ ³atwym pokarmem dla gryzoni.
* ³amie siê przepisy porz¹dkowe. Wyrzucanie resztek
jedzenia jest zaœmiecaniem miasta.
Wiele osób w b³êdnym poczuciu troski o go³êbie dokarmia
je robi¹c wiêcej z³ego ni¿ dobrego. Tych ptaków dokarmiaæ
nie trzeba, nie nale¿y, nie wolno… Go³êbie zjadaj¹
g³ównie nasiona traw i kwiatów, owoce drzew i krzewów
i takie jest ich zadanie ekologiczne.

Stadion Miejski zaprasza
23-06-2012; godz. 16.00
Dzieñ Ojca z Chojnowiank¹ - najm³odsze dru¿yny po¿egnaj¹ sezon pi³karski meczem rozegranym wraz z ojcami
24-06-2012; godz. 10.00
Turniej Pi³ki No¿nej o Memoria³ Mariana Rabandy
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Absolwenci Szko³y przy ul. Wojska Polskiego
- zwanej potocznie 109!!!
W paŸdzierniku 2012 roku szko³a przy ul. Wojska Polskiego
bêdzie obchodzi³a swój jubileusz - 50.lecie szko³y.
W zwi¹zku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do
Absolwentów o pomoc w zbieraniu materia³ów - Ÿróde³ historycznych na temat szko³y.
Jeœli macie Pañstwo zdjêcia, tarcze, informacje na temat pocz¹tków szko³y lub inne
pami¹tki zwi¹zane z jej histori¹ prosimy o kontakt z bibliotek¹ szkoln¹ lub sekretariatem
przy ul. Wojska Polskiego. Materia³y w bardzo krótkim czasie zostan¹ Pañstwu
oddane. Prosimy równie¿ o kontakt nauczycieli ucz¹cych we wczesnym okresie istnienia
Zasadniczej Szko³y Zawodowej, w tym tak¿e instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Komitet Organizacyjny

Dane kontaktowe:
sekretariat szko³y - tel.76-81-96-520,
e-mail: 109-tka@pzs-chojnow.pl
3

Chóralna uczta
5 chórów z Dolnego Œl¹ska i jeden z Wielkopolski wziê³o udzia³ w I Chojnowskim
Festiwalu Chórów M³odzie¿owych. Pomys³odawc¹ i koordynatorem imprezy by³ Henryk
S³owiñski - nauczyciel Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie.
- Od szko³y podstawowej œpiewa³em w ró¿nych chórach - mówi H. S³otwiñski. - Od
kilku lat jestem cz³onkiem chóru Magnificat
w G³ogowie. To moja pasja, któr¹ chcia³bym
zaszczepiæ u m³odych ludzi. Festiwal chórów
m³odzie¿owych w naszym mieœcie z za³o¿enia
mia³ zainteresowaæ uczniów œpiewem chóralnym i przybli¿yæ ten gatunek muzyczny.
Repertuar chórów, to przecie¿ nie tylko, jak
najczêœciej kojarzy m³odzie¿, pieœni religijne
czy utwory minionych epok. To tak¿e gospel, jazz,
spirituals czy nawet pop i rock. Wiêkszoœæ
tych gatunków mogliœmy us³yszeæ podczas
niedzielnego koncertu.
Pierwsza edycja festiwalu odby³a siê w scenerii
chojnowskiej fary pw. œw. ap. Piotra i Paw³a.
Przez kilka godzin w œwi¹tyni brzmia³y
wspania³e g³osy i utwory muzyki sakralnej
i œwieckiej. Nie mieliœmy jeszcze w Chojnowie
takiej chóralnej uczy. Melomani tego typu
muzycznych doznañ mogli zatem napawaæ
siê profesjonalnymi wykonaniami utytu³owanych grup.
Ich wystêpy zapowiada³y liczne plakaty na
mieœcie oraz zapowiedzi kr¹¿¹cego po mieœcie
mobilnego megafonu. Do przyjœcia na festiwal
zachêca³y fragmenty utworów w wykonaniu
Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Sobotnie przes³uchania ocenia³o zawodowe
jury - prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak,
dr Gra¿yna Rogala, dr Jaros³aw Lewków.
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Podczas og³aszania werdyktu, podkreœlano wysoki
poziom prezentacji i zró¿nicowany repertuar.
Te elementy nieco utrudni³y klasyfikacjê. St¹d
te¿ dodatkowe, nie przewidziane przez organizatora, wyró¿nienia i nagrody. Sêdziowie
przyznali dwa równorzêdne miejsca pierwsze,
drug¹ i trzeci¹ lokatê oraz nagrody specjalne.
eg

III miejsce
Chór Zespo³u Szkó³ nr 14 we Wroc³awiu

I miejsce
„Triole” - Kuropatnik

wyró¿nienie za najlepszy dobór repertuaru
„Triole” - Kuropatnik

II miejsce
„Kamerton” - Boles³awiec

wyró¿nienie dla najlepszej
solistki festiwalu
„Kamerton” - Boles³awiec

wyró¿nienie
„Resonantes” - Jarocin
wyró¿nienie za najlepiej wykonany
utwór Maryjny
„”Benedictus” - Jelenia Góra

Podziêkowanie
Jako pomys³odawca i koordynator dzia³añ zwi¹zanych z organizacj¹ I Chojnowskiego
Festiwalu Chórów M³odzie¿owych w Chojnowie dziêkujê organizatorom i fundatorom
nagród Stowarzyszeniu Pomocy Uczniom Powiatowego Zespo³u Szkó³ „Wsparcie”
w Chojnowie paniom Zofii £obuz i Lucynie Olszewskiej, Starostwu Powiatowemu w Legnicy
szczególnie staroœcie Jaros³awowi Humennemu i El¿biecie Iwanickiej, ksiê¿om parafii
rzym-kat. pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie proboszczowi ks. Markowi
Osmulskiemu, ks. Krzysztofowi Zagrodnemu, Dyrekcji Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie Kazimierzowi Grabowskiemu, Zygmuntowi Bieniowi, Ewie Humennej, nauczycielom i uczniom Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, Urzêdowi Miejskiemu
w Chojnowie - burmistrzowi Janowi Serkiesowi , Urzêdowi Gminy Chojnów - wójtowi
Mieczys³awowi Kasprzakowi.
Serdecznie dziêkujê wszystkim sponsorom, bez pomocy których wiele rzeczy potrzebnych
do organizacji Festiwalu nie wykonalibyœmy gdyby nie ich pomoc rzeczowa i finansowa.
Sponsorami I Chojnowskiego Festiwalu Chórów M³odzie¿owych Anno Domini 2012 byli:
Ma³gorzata Darmoros - sklep Smyk, drukarnia UNIFOT Chojnów, B.Tabisz,
L. Kachniarz - Agro-TaK Zagrodno Sp.Jawna - Modlikowice, Marian Gwiazda -Agroset
Osetnica, Kamila Wengrzyn-FHU KAMA, Tadeusz Kret-Kret i S-KA Chojnów, Bogus³aw
Baczmañski - Gosp. Rol. Dzwonów, Centrum Dystrybucji Nut-nuty.pl, Magrotex
Chojnów, PUHP EXPORT IMPORT - Czes³aw Pi¹tek, VITBIS Z³otoryja, Zak³ady
Miêsne Sobkowiak, MAGENTA ARCHITEKCI-Aleksandra Przybylska, PPH DANY sp. zo.o
- Edward Piasecki, Pasmanteria Sajnóg, Piekarnia KUPCZYK, AGRO-ŒWIT Edward
i Sylwia Œwita³a, 23 Œwiêtoszowski Pu³k Artylerii, Bank Zachodni WBK, Sklep „U Jana”
-Chojnów, Tadeusz Styga - Go³aczów, Tadeusz Górnicki - GÓRMET Chojnów, Marcin
Marciniszyn FHU GLOBUS, Jerzy Bernasiewicz - AUTO-KOMPLEX Bia³a, Robert Oleœ
Hurtownia „Claudia”, Ryszard Kaszczyszyn, Grzegorz Kowalski-Kwiaciarnia „Mercedes”,
Z.I R.M¹czniewscy - Dobry Kolor, Zbigniew Skowron-Zak³ad Miêsny w Z³otoryi,
CZ.i L.Konopka - Gospodarstwo Rolne Proboszczów, Andrzej Rudnicki-Gosp. Rolne Strupice,
Jerzy Ruta-AUTO-RUTA, GS Zagrodno. Podziekowania kierujê tak¿e do Tadeusza Bobyka.
Ponadto w organizacji Festiwalu pomagali:
St. Chwojnicki - v-ce starosta boles³awiecki, Halina Kiliœ, Dorota Dreger, Joanna Wiêc³aw,
Józefa Olszañska, Krystyna Miko³ajczyk, Micha³ Huzarski, Dominik K³osowski, nauczyciele
i pracownicy administracji Powiatowego Zespo³u Szkó³, uczniowie - absolwenci Technikum
Ekonomicznego, Technikum Hotelarskiego i Technikum ¯ywienia, uczniowie
Technikum Hotelarskiego i LO, Jan Skowroñski, Leopold Kujawa, ks. Adam Terlecki.
Wszystkim wy¿ej wymienionym serdecznie dziêkujê, dziêkujê równie¿ tym, których nie
wymieni³em, a którzy pomagali dobrym s³owem i rad¹ miêdzy innymi swojej siostrze.
Dziêkujê pani prof.dr hab. Iwonie Wiœniewskiej - Salamon za³o¿ycielce i dyrygentce
Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
za rady i za zgodê na odtwarzanie utworów wykonywanych przez prowadzony przez ni¹
chór. Utwory wykorzystane by³y podczas reklamy I Chojnowskiego Festiwalu Chórów
M³odzie¿owych w Chojnowie.
Dziêkujê serdecznie patronom medialnym: Gazecie Chojnowskiej, Tygodnikowi Konkrety,
portalowi chojnow.pl
Do zobaczenia, mam nadziejê, podczas kolejnej edycji Festiwalu Chórów M³odzie¿owych
„Skora Song” w Chojnowie.
Henryk S³otwiñski
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WAKACJE Z MOKSiR 2012
dla najm³odszych - choæ nie tylko...
***

Tydzieñ I - Integracyjny (zajêcia plastyczne,
taneczne, rekreacyjno-sportowe)
02.07.2012 - godz.09.00.-11.00 - R¹czka, nó¿ka i zrobimy....;
Kolorowy zawrót g³owy
03.07.2012 - godz. 09.00-11.00 - W morskiej toni; Raz Dwa Trzy
04.07.2012 - godz. 09.00-11.00 - Dzieñ stwora i potwora;
W zdrowym ciele ...
05.07.2012 - godz. 09.00-11.00 - W krainie baœni; TOUR DE CAPSEL
06.07.2012 - godz. 09.00-11.00 - ORIGAMI; PI£KARZYKI z niespodziank¹

***

Tydzieñ II - Teatralno-plastyczny
09.07.2012 - godz. 10.00-12.00- Strachy na lachy- teatr cienia
10.07.2012 - godz. 10.00-12.00- Kuchlandia
11.07.2012 - godz. 10.00-12.00- W krainie smoków
12.07.2012 - godz. 10.00 - spektakl: KOZUCHA K£AMCZUCHA
- Teatr ART-RE z Krakowa

***
Tydzieñ III - Plastyczno-filmowy
16.07.2012 - godz. 10.00-12.00- Jak to dzia³a ?- tworzenie filmu
animowanego metod¹ poklatkow¹
17.07.2012 - godz. 10.00-12.00- Jak to dzia³a ?- tworzenie filmu
animowanego metod¹ poklatkow¹

18.07.2012 - godz.18.00 - koncert: W krainie
uœmiechu z muzyk¹ powa¿n¹
(Kazimierz Kowalski)*
19.07.2012 - godz. 10.00 - spektakl: KWIAT PAPROCI - Teatr ART-RE
z Krakowa

***

21.07.2012 – godz. 17.00 – festyn wakacyjny*
26.07.2012 – godz. 10.00 – Piknik wakacyjny
w MOKSiR /we wspó³pracy
ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich/*

***
Tydzieñ IV (zajêcia plastyczne, taneczne,

sportowo-rekreacyjne)
30.07.2012 - godz.10.00.-12.00 – Papierowy zawrót g³owy;
Taneczny aerobik
31.07.2012 - godz.10.00.-12.00 - Coœ z niczego; Taneczny aerobik
01.08.2012 - godz.10.00.-12.00 - PI£KARZYKI z niespodziank¹
02.08.2012 - godz.10.00.-12.00 - GWASZE; Taneczny aerobik
03.08.2012 -godz.10.00.-12.00 - dyskoteka dla dzieci

***
15.08.2012 - godz. 17.00 - festyn wakacyjny*
Na zajêciach obowi¹zuje obuwie zmienne sportowe!!!
___________
* impreza nie tylko dla dzieci - zapraszamy te¿ doros³ych
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Wymiana m³odzie¿y „Chojnów - Langen”
Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie mieli
okazjê po raz pierwszy wzi¹æ udzia³ w wymianie m³odzie¿owej. Uczniowie
naszej szko³y: Kamil Czapski (3c), Patryk Borkowski (3c), Micha³
Ditrich (3e), Adam Kopeæ (3e), Kacper Majoch (3e) i Magdalena
Œwiêæ (3e) wraz z panem dyr. Andrzejem Urbanem i nauczycielk¹
jêzyka niemieckiego p. Justyn¹ Dud¹ w maju wyjechali do Egelsbach
- miasta partnerskiego Chojnowa. Po przyjeŸdzie na miejsce, ka¿dy
z uczniów zosta³ przywitany przez swoj¹ rodzinê goszcz¹c¹. Uczniowie
naszej szko³y byli goszczeni przez rodziców uczniów szko³y imienia
Alberta Einsteina w Langen. Wymiana trwa³a 5 dni, w ci¹gu których
uczniowie mieli okazjê zwiedziæ nie tylko integracyjn¹ szko³ê ogólnokszta³c¹c¹ - Albert - Einstein - Schule, ale tak¿e nasze miasto partnerskie Egelsbach. Wziêli udzia³ w wycieczce do Heidelbergu - miasta studenckiego, jak równie¿ poznali zasady funkcjonowania nowoczesnej
oczyszczalni œcieków Langen-Egelsbach-Erzhausen (Kläranlage),
siedzibê Czerwonego Krzy¿a (Rotes Kreuz) w Egelsbach. Byli tak¿e
z wizyt¹ w oœrodku dla niepe³nosprawnych w Aumühle w Darmstadt Wixhausen. Czas wolny nasi uczniowie spêdzali wspólnie ze swoimi
rodzinami goszcz¹cymi, dziêki czemu mogli sprawdziæ i polepszyæ
swoj¹ znajomoœæ jêzyka niemieckiego oraz bli¿ej poznaæ zwyczaje
i tradycje panuj¹ce w tych domach.
Podczas wizyty w szkole m³odzie¿ mia³a okazjê nie tylko zobaczyæ
budynek i wyposa¿enie szko³y, ale tak¿e dowiedzieæ siê na spotkaniu
z dyrektorem szko³y, panem Harnischfeger, jak wygl¹da system
nauczania w Niemczech. Jak siê póŸniej okaza³o jest on nieco inny,
ni¿ ten obowi¹zuj¹cy w Polsce.
Pobyt u naszych goœci by³ bardzo udany i mamy nadziejê, ¿e by³ to pocz¹tek
naszej d³ugoletniej wspó³pracy. Z niecierpliwoœci¹ czekamy ju¿ na przyjazd
naszych kolegów i kole¿anek z Niemiec w przysz³ym roku szkolnym.
W tym miejscu chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ pani El¿biecie
K³apciñskiej - przewodnicz¹cej Stowarzyszenia Miast Partnerskich za pomoc w realizacji projektu zwi¹zanego z wymian¹ m³odzie¿y szkolnej.
uczestnicy

Wszyscy wygrani
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych “Dajmy Szansê”, wzorem
ubieg³ego roku, zorganizowa³o Regionalny
Konkurs Karaoke Osób Niepe³nosprawnych.
Druga edycja imprezy podyktowana by³a
powodzeniem poprzedniej.
19 czerwca na scenie Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji, z pe³nym zaanga¿owaniem,
prezentowa³o siê kilkudziesiêciu uczestników
- solistów, duetów i zespo³ów trzyosobowych.
Obok chojnowian, licznie zgromadzona publicznoœæ wys³ucha³a te¿ goœci z Piotrowic,
Boles³awca, Jawora, Legnicy i Z³otoryi.
Wystêpy oczywiœcie poddane zosta³y ocenie. Jury
w sk³adzie Zenon Chmielewski, Lilia Walasek,

Zuzanna £uczak, Charlotte Berezowska,
Regina WoŸna, bior¹c pod uwagê wiele szczegó³owych czynników, klasyfikowa³o ka¿dego
reprezentanta. Zsumowana punktacja da³a
wyniki, które wy³oni³y najlepszych wokalistów.
Bez zbêdnych formalnoœci natomiast swój
aplauz dla ka¿dego bez wyj¹tku demonstrowa³a publicznoœæ. Znakomicie siê bawi¹c,
oklaskuj¹c uczestników i w³¹czaj¹c siê do
wystêpów, wystawi³a najwy¿sze noty wszystkim wystêpuj¹cym na scenie.
I kolejna udana impreza. Znak to, ¿e wokaliœci
mog¹, a organizatorzy powinni, ju¿ przygotowywaæ siê do trzeciej edycji Karaoke Osób
Niepe³nosprawnych.
eg
I miejsce - WTZ Chojnów - solista: Józef
Tomiak piosenka “Lipka”
II miejsce - WTZ “Jutrzenka” Legnica - solistka:
Julita Koblañska, piosenka “Moja muzyka”
III miejsce - WTZ Z³otoryja - duet:Karolina
Dziadyk, Jakub Zap³ata “Hej soko³y”
Grand Prix - ŒDS Z³otoryja - duet: Maria
Czapiñska, Zbigniew Bierwieñski, piosenka
“Szala³a, szala³a”
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Nagroda specjalna ufundowana przez pos³a
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda
Zbrzyznego - ŒDS Piotrowice, solistka: Teresa
Wróblewska, piosenka “Goni¹c kormorany”
Wyró¿nienia:
1. WTZ Boles³awiec, trio: Joanna Potocka,
Patrycja Polakowska, Barbara Rybek, piosenka
“Bia³y miœ”
2. WTZ Jawor , duet: Celina Magalis, Mateusz
Wojnarowicz “Jesienne ró¿e”
3. Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych
i Przyjació³ “Nadzieja” Legnica - solistka:
Beata Drobik “Lipka”
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Z Zoszczenki
czerwca na scenie sali widowiskowej
oœrodka kultury wyst¹pi³ zielonogórski
Teatr Rozrywki TRÓJK¥T. Zaprezentowany
spektakl pt. “Scenki z Zoszczenki” - to spektakl z³o¿ony z krótkich, komicznych scen,
opartych na prozie znakomitego rosyjskiego
pisarza i humorysty Michai³a Zoszczenki.
Absurd porewolucyjnej rzeczywistoœci
radzieckiej Rosji przeplata siê w nich z podstawowym problemem, który mo¿emy
odnaleŸæ w ca³ej twórczoœci pisarza - brakiem
komunikacji miêdzy ludŸmi. Termin “bohater
Zoszczenki” wszed³ na sta³e do jêzyka rosyjskiego, jako okreœlenie æwieræ, a co najwy¿ej
pó³inteligenta o bardzo wysokich aspiracjach,

15

ale marnych do nich podstawach. Charakterystyczny jest w zwi¹zku z tym bardzo pokrêtny
i zabawny jêzyk, którym mówi¹ zoszczenkowe postaci - równie absurdalny i œmieszny,

jak sytuacje miêdzy nimi. Ciep³y kontrapunkt
dla akcji scen stanowi³o kilka przepiêknych
romansów rosyjskich, œpiewanych przez
aktorów.

Jubileusz Galerii M³odych
piêciu lat w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie dzia³a
Galeria M³odych, której g³ównym celem jest
rozwijanie zdolnoœci plastycznych dzieci
i m³odzie¿y.
Galeria M³odych przygotowuje wystawy
plastyczne, fotograficzne i okolicznoœciowe
nie tylko dla dzieci i m³odzie¿y, ale równie¿
doros³ych „m³odych duchem”. Do tej pory
zaprezentowano 42 wystawy, w tym 13 indywidualnych. Od 2007 roku organizuje corocznie konkurs plastyczny ”Kszta³ty i barwy
mojego œwiata” oraz przeprowadzi³a w latach
2009 - 2010 pod kierunkiem znanej chojnowskiej malarki Jadwigi Jêdrzejczyk warsztaty plastyczne dla m³odzie¿y powiatu legnickiego. Galeria aktywnie wspó³pracuje
z bibliotekami, instytucjami kultury, szko³ami,

Od
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stowarzyszeniami i organizacjami. W ubieg³ym roku zrealizowa³a projekt ”M£ODZI
TWORZ¥ SZTUKÊ”, który rozpocz¹³
cykliczny program edukacyjno- kulturalny
dla m³odzie¿y z chojnowskich szkó³ ponadpodstawowych. Projekt „M£ODZI TWORZ¥
SZTUKÊ” finansowany by³ g³ównie ze œrodków otrzymanych od Fundacji Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
Z okazji jubileuszu wydaliœmy folder „5 lat
Galerii M³odych” dokumentuj¹cy wszystkie
plastyczne przedsiêwziêcia - zaczynaj¹c od
otwarcia Galerii, które odby³o siê 6 czerwca
2007 roku i koñcz¹c na tegorocznej wystawie
prac rêkodzielniczych Magdy i Marty Kociuba.
Dok³adnie piêæ lat po uroczystym otwarciu,
równie¿ 6 czerwca, odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce dorobek Galerii M³odych. Rozpoczê³o siê nietypowo - od wystêpu zespo³u
gitarowego dzia³aj¹cego przy Gimnazjum nr 1
w Chojnowie. Nietypowo, poniewa¿ zazwyczaj wystêpy artystyczne w Galerii M³odych

s¹ zwieñczeniem wernisa¿y. Swoim repertuarem „Letnie utwory” zespó³ wprowadzi³ zaproszonych goœci - licznie przyby³ych na tê
uroczystoœæ - w wakacyjny nastrój, a s³uchacze gromkimi brawami podziêkowali
m³odzie¿y i opiekunowi zespo³u Tomaszowi
Susmêdowi. Po wystêpie otworzyliœmy wystawê fotograficzn¹ „5 lat Galerii M³odych”
oraz podziêkowaliœmy za wspó³pracê w zakresie
prowadzenia edukacji plastycznej - m.in.
autorom wystaw, a tak¿e szko³om, bibliotekom, organizacjom i stowarzyszeniom.
Agnieszka Tworzyd³o
Koordynator Galerii M³odych
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Pasowani
ju¿ dziewiêtnasta edycja znanej wœród przedszkolaków bibliotecznej uroczystoœci. „Pasowanie na Czytelnika”, to fina³ kilkumiesiêcznych zajêæ jakie kilkulatki przesz³y w salach Miejskiej Biblioteki
Publicznej poznaj¹c zasady korzystania z placówki i obchodzenia siê
z ksi¹¿k¹.
„Pasowanie…”, jak ka¿da tego typu uroczystoœæ nadaje oficjalne miano,
w³¹cza do pe³noprawnych cz³onków - w tym przypadku - czytelników.
Tegoroczne œwiêto odby³o siê 13 czerwca. Ma³ych pretendentów
przywita³y w sali widowiskowej MOKSiR bajkowe skrzaty i Leœna
Królowa - panie bibliotekarki z chojnowskiej MBP ka¿dego roku
przywdziewaj¹ bajkowe stroje.
Potem na scenie pojawi³y siê inne ksi¹¿kowe postaci - Kot w Butach,
Calineczka, Czerwony Kapturek, Sierotka Marysia i Królowa Ksi¹¿ka
- bohaterowie spektaklu jaki dla swoich m³odszych kolegów przygotowa³y
dzieci ze œwietlicy SP4. Przedszkolaki te¿ zaprezentowa³y siê na scenie. W podziêce za przysposobienie biblioteczne ka¿de przedszkole
da³o krótki koncert prezentuj¹c jednoczeœnie artystyczne talenty.
Kulminacj¹ uroczystoœci by³ naturalnie akt pasowania poprzedzony
uroczyst¹ przysiêg¹ dbania i szanowania ksi¹¿ek. Coroczny rytua³ dla tych
przedszkolaków by³ niecodziennym wydarzeniem. Wiêkszoœæ z nich

To

z przejêciem odbiera³o dyplom Czytelnika i drobny upominek w postaci
(jak¿e by inaczej) ksi¹¿eczki.
Tego dnia nagrodzono tak¿e laureatów konkursu „Ilustrator-Ilustracja”.
Podczas zajêæ przysposabiaj¹cych, dzieci wykonywa³y rysunki do
wybranych wierszy. Z tych obrazków powsta³y ksi¹¿ki, które wzbogaci³y
zbiory biblioteki. Autorów prac wyró¿niono na scenie i obdarowano
s³odkoœciami.
Miejskiej Bibliotece Publicznej przyby³o kilkudziesiêciu czytelników,
im natomiast otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci poznawania œwiata tego realnego i tego fantasy.
eg

Jedyne takie Trio
Ukaza³o siê ju¿ na rynku p³ytowym wydawnictwo poœwiêcone
Jackowi Karczmarskiemu. Kr¹¿ek nosi tytu³ „Jacek Kaczmarski na
¿ywo i w studio - edycja specjalna”. ZnaleŸæ tam mo¿na rejestracjê
kilku koncertów tego wielkiego artysty. Jako bonus do³¹czono koncertow¹ p³ytê Tria £ódzko-Chojnowskiego. Zespó³ ten, znany naszym
melomanom, specjalizuje siê w repertuarzetego tego artysty, kojarzonego
z niezale¿n¹ polsk¹ kultur¹. W tym projekcie muzycznym udziela siê
chojnowianin - klawiszowiec Tomasz Susmêd. Zespó³ nie narzeka na
brak koncertów. Wystêpowali m.in. u Jana Pietrzaka i przed Perfectem.
Wydawnictwo p³ytowe dla tych muzyków jest z pewnoœci¹ olbrzymim
wyró¿nieniem i spe³nieniem marzeñ. Warto mieæ ten box w swoich
zbiorach. Polecamy.
pm

Kalendarz imprez - lipiec
W lipcu MOKSiR i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczynaj¹ zajêcia wakacyjne. O szczegó³ach
do-wiedzieæ siê mo¿na ze stron
internetowych obu placówek na
portalu miejskim chojnow.eu
i na str. 5 G.Ch.
14 lipca w parku przy swoim
oœrodku „Parasol” organizuje festyn,
wakacyjny festyn odbêdzie tak¿e
21 lipca w Parku Piastowskim.
Tego samego dnia na Orliku prze-

biegaæ bêdzie Turniej siatkówki
OPEN.
Na prze³omie lipca i sierpnia
Muzeum Regionalne zaprasza
na wystawê pn. “Janina Bo¿ena
Aleksy. Polskie Madonny koronowane”, a Miejska Biblioteka
Publiczna na “Partnerskie wizyty:
Chojnów 2011 i Egelsbach 2012”
- wystawa dokumentuj¹ca wizyty
mieszkañców miast partnerskich.

Kronika Towarzyska
Z okazji Twego œwiêta ¿yczymy Ci, aby jedynymi ³zami, które
pojawi¹ siê w Twych oczach by³y kryszta³owe ³zy szczêœcia.
Aby radosnego uœmiechu na Twej twarzy nie zakry³y ciê¿kie chmury
smutku, aby p³atki ró¿ wyœciela³y drogê Twego przeznaczenia,
a szczêœcie, zdrowie i mi³oœæ by³y przeznaczeniem Twych dni.
S t a n i s ³ a w i e P i s a r s k i e j w 60.rocznicê urodzin ¿ycz¹: Stasia,
Ma³gosia, Asia, Krysia, Basia, Tereska i kierownik.

8
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Wystawa filatelistyczna Hansa Joachima Kuhnerta
na Mistrzostwach Œwiata w Wêdkarstwie Spinningowym.
Rewizyta w Chojnowie
Hans Joachim Kuhnert - filatelista-wêdkarz, pasjonat i spo³ecznik, urodzony
w Chojnowie, od lat 80. mieszka w Kamiennej Górze. W ostatnich kilkunastu
latach uczestniczy³ w 46. wystawach ró¿nego stopnia, w tym kilku miêdzynarodowych, zdobywaj¹c 16 medali z³otych. Kilka razy by³ organizatorem
pokazów filatelistycznych, jest projektantem lub wspó³projektantem
27. okolicznoœciowych datowników, 4. nalepek „R”, kilkudziesiêciu kartek
i kopert. Od ponad dziesiêciu lat uczestniczy w pracy zespo³ów sêdziowskich na wystawach filatelistycznych, m.in. na czterech wystawach miêdzynarodowych. W ramach wystawy „O rybach i wêdkarstwie” pokaza³ zbiory,
które gromadzi³ przez 20 lat.

Zaproszeni przez Pana Hansa Joachima Kuhnerta,
pracownicy biblioteki 23 maja pojechali do
Wojanowa na wystawê „O rybach i wêdkarstwie”
zorganizowan¹ w ramach Mistrzostw Œwiata
w Wêdkarstwie Spinningowym. Towarzyszyli
nam m.in. cz³onkowie miejskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów: Teresa i Artur
Reichertowie, inicjatorzy wystawy zbiorów
filatelistycznych Ewy i Hansa J. Kuhnertów
przygotowanej w 2006 r. w naszej bibliotece.

Sprzedam
budynek magazynowy
o pow. u¿yt. 1837 m2
o konstrukcji ¿elbetowo-stalowej
z zadaszonymi rampami z dwóch stron
i placem manewrowym
o pow. 1700 m2 w Chojnowie.
Mo¿liwe wykorzystanie czêœci
powierzchni na cele mieszkalne.
Dobre po³o¿enie do celów handlu
hurtowego. Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm
nabywcom po po³owie.

Cena brutto 940 tys z³.
Tel. 608-348-309
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W piêknych wnêtrzach wojanowskiego pa³acu,
mieszkañcy Kamiennej Góry - chojnowianin
z pochodzenia Hans J. Kuhnert i jego przyjaciel
Wies³aw Kaluta - zaprezentowali na tej wystawie
swoje imponuj¹ce kolekcje. Obejmowa³y one
zbiory: filatelistyczny, etykietek zapa³czanych,
pocztówek, monet, medali i odznaczeñ. Ponadto,
na pokazie mo¿na te¿ by³o obejrzeæ obrazy
plastyczek z Jawora, Aldony Staroñ i Ma³gorzaty
Klimas, oraz prace plastyczne wykonane
przez szkoln¹ m³odzie¿.
Z wielkim wzruszeniem i radoœci¹ przywitaliœmy
naszych znajomych kamiennogórzan i podziwialiœmy ich dokonania. W imieniu w³adz
samorz¹dowych i mieszkañców Chojnowa przekazaliœmy im listy gratulacyjne i m.in. ksi¹¿ki
Stanis³awa Horodeckiego o naszych zabytkach
zatytu³owane „Chojnowska fara” oraz „Dawny
ratusz i Baszta Tkaczy w Chojnowie”. Wieczorem na Placu Ratuszowym w Jeleniej
Górze, wspólnie uczestniczyliœmy w ceremonii
otwarcia Mistrzostw Œwiata w Wêdkarstwie
Spinningowym.
Wiemy, ¿e wystawa „O rybach i wêdkarstwie”
wzbudzi³a bardzo du¿e zainteresowanie, a jej
autorów uhonorowano presti¿owym wyró¿nieniem - medalami za Zas³ugi w Rozwoju
Wêdkarstwa przyznanymi przez Zarz¹d
G³ówny Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.

Do wynajêcia powierzchnia
hurtowo-magazynowo-produkcyjna
w Chojnowie
(w okolicach Urzêdu Gminy),
500 m2 lub czêœæ,
parter, wszystkie media,
zadaszone rampy, solidna,
stabilna umowa najmu.
Gwarantowane prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.

Wiadomoœæ
tel. 606-744-998

Kilka dni póŸniej, 2 czerwca, goœciliœmy ich
podczas Dni Chojnowa. Wernisa¿ wystawy
rzeŸby Anny Wszyndyby³ i tkaniny artystycznej Delfiny Krasickiej-Or³owskiej w Muzeum
Regionalnym sta³ siê okazj¹ do spotkania
z chojnowianami - w³adzami i mieszkañcami
miasta.
Uda³o nam siê tak¿e pokazaæ Panu Wies³awowi
Kalucie, z zami³owania równie¿ przewodnikowi
turystycznemu, odrobinê Chojnowa - rynek
i koœció³ pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a,
który po lekturze ksi¹¿ek Stanis³awa Horodeckiego chcia³ koniecznie zobaczyæ.
A skoro o ksi¹¿kach mowa, to nasi goœcie
podarowali bibliotece cenny prezent. Bardzo
starannie opracowany i wydany w ubieg³ym
roku polsko-niemiecki album Józefa Chêcia
„Kamienna Góra i okolice na widokówkach
z XIX i XX wieku”. Warto do niego zajrzeæ,
a potem … mo¿e odwiedziæ te miejsca?
Barbara Landzberg
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

RMS w Chojnowie
BIUORO OBS£UGI KLIENTA
W CHOJNOWIE

* US£UGI POCZTOWE - NOWOCZESNA
POCZTA - wyœlij list,

* AGENCJA OP£AT - EXPERT - op³aæ rachunki,
* US£UGI KURIERSKIE - PRZYJDZ OP£AÆ
A KURIER PRZYJEDZIE PO PACZKÊ - DHL

* US£UGI BIUROWE
* KSERO - od 30 groszy NAWET KOLOROWEod 60 groszy

* FAX - 2 z³ TE¯ ZAGRANICZNY - 3,50 z³
UL. RYNEK 34
OD PN-PT OD 7.00-18.30
SOBOTA OD 8.00-13.00
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Spotkanie laureatów
13 czerwca w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie odby³o siê rozstrzygniêcie dwóch konkursów organizowanych przez Powiatow¹ Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Chojnowie: „Masz
odwagê by otworzyæ oczy? - Agresja” oraz
„Kim bêdê jak dorosnê - Mamo, Tato?”. Odpowiedzialne za ca³e przedsiêwziêcie by³y: pedagog El¿bieta Chlebosz, Wioleta Czy¿ewskaMiszczak oraz psycholog Sylwia Warcho³.
Konkursy skierowane by³y do szkó³ podstawowych i przedszkoli z ca³ego powiatu legnickiego. Ogó³em wp³ynê³o 279 prac w tym:
246 o zawodach i 33 o agresji.
Pierwszy z konkursów - „Masz odwagê by
otworzyæ oczy? - Agresja” skierowany by³ do
uczniów klas IV-VI. Technika prac by³a
dowolna - móg³ byæ to wiersz, opowiadanie,
praca plastyczna, a tak¿e utwór muzyczny.
Laureatami zostali:
W kategorii „Piosenka”:
I miejsce - Micha³ Banach, kl. V, Szko³a
Podstawowa w Rosochatej
W kategorii „Wiersz”
I miejsce - Agata Ruszlewicz, kl. VI, Szko³a
Podstawowa w Rosochatej
W kategorii „Opowiadanie”:
I miejsce - Natalia Micha³kiewicz, kl. V,
Szko³a Podstawowa w Budziwojowie
W kategorii „Praca plastyczna”:
I miejsce - Nicola Jakubowska, kl. IV, Szko³a
Podstawowa w Kunicach
II miejsce - Kamila Podolak, kl. IV, Szko³a
Podstawowa w Starym £omie
III miejsce - Dawid Balicki, kl. V, Szko³a
Podstawowa w Rokitkach
Wyró¿nienia otrzymali:
- Karolina Pacanowska, kl. VI, Szko³a Podstawowa w Kunicach
- Kamila Olczak, kl. VI, Szko³a Podstawowa
w Kunicach
W konkursie „Kim bêdê jak dorosnê - Mamo,
Tato?” wzi¹æ udzia³ mog³y dzieci w wieku 5
i 6 lat. Oto zwyciêzcy:

Kategoria „5-latki”:
I miejsce - Klaudia Zalewska, Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w Rokitkach
II miejsce - Barbara Koz³owska, SzkolnoGimnazjalny Zespó³ Szkó³ w Mi³kowicach,
oddzia³ przedszkolny
III miejsce - Milena Banaœ, Szko³a Podstawowa w Rosochatej, oddzia³ przedszkolny
Kategoria „6-latki”:
I miejsce - Maciej Rudziak, Punkt Przedszkolny
w Piotrowicach, Szko³a Podstawowa w Krzywej
II miejsce - Kinga Pañczyk, Szkolno-Gimnazjalny Zespó³ Szkó³ w Mi³kowicach, oddzia³
przedszkolny
III miejsce - Maciej Petryszyn, Szko³a Podstawowa w W¹grodnie, obiekt Polanka, oddzia³
przedszkolny;
- Konrad Sosnowski, Szko³a Podstawowa
w NiedŸwiedzicach
Wyró¿nienia otrzymali:
- Kamila Czukiewska, Szkolno-Gimnazjalny
Zespó³ Szkó³ w Mi³kowicach, obiekt przedszkolny
- Aleksandra Krukowska, Szkolno-Gimnazjalny
Zespó³ Szkó³ w Mi³kowicach, obiekt przedszkolny
- Konrad Pancerz, kl. „0” Szko³a Podstawowa
w W¹grodnie, oddzia³ Polanka,
- Dominik Rychlewski, Szko³a Podstawowa
w W¹grodnie, oddzia³ Polanka,
- Mi³osz Kliœ, Szko³a Podstawowa w W¹grodnie
- Dawid Merunowicz, Przedszkole nr 3 w Chojnowie, grupa „Krasnale”
- Anna Królewiecka, Przedszkole nr 3 w Chojnowie, grupa „Krasnale”
- Adrian Palszek, Przedszkole nr 3 w Chojnowie,
grupa „Krasnale”
- Maja Lubieniecka, Przedszkole nr 1 w Chojnowie, grupa „Motylki”
- Piotr Fedoszczak, Gminne Przedszkole
w Rokitkach
- Karolina Bajor, Szko³a Podstawowa w Krzywej,
punkt przedszkolny Piotrowice
- Karol Babij, Szko³a Podstawowa w Krzywej,
punkt przedszkolny Piotrowice
Uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody.
Po ich wrêczeniu przed zgromadzon¹ publicz-

noœci¹ swoj¹ twórczoœæ zaprezentowali laureaci
konkursu o agresji.
Wiersz „Agresja” wyrecytowa³a Agata Ruszlewicz, opowiadanie „Ból” odczyta³a Natalia
Micha³kiewicz, us³yszeliœmy równie¿ utwór
„Stop Agresji” zarapowany przez Micha³a
Banacha z koleg¹.
Na korytarzu Biblioteki Miejskiej w Chojnowie
wystawione by³y prace plastyczne laureatów.
Organizatorzy chcieliby podziêkowaæ za pomoc
i zaanga¿owanie w organizacji konkursów:
El¿biecie Bojdzie, Irenie Warcho³, Dyrektorowi
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
Barbarze Landzberg, a przede wszystkim
zaanga¿owanym nauczycielom i rodzicom za
pomoc merytoryczn¹ w tworzeniu prac laureatów.
Gratulujemy sukcesu Laureatom i ich opiekunom.

Gdzie oni s¹? W Chojnowie!
Oficjalna premiera ksi¹¿ki pt „Gdzie oni s¹”
mia³a miejsce 25 maja w warszawskim klubie
„Kocio³”.
Przypomnijmy, ¿e na treœæ tego wydawnictwa,
sk³adaj¹ siê wspomnienia ró¿nych ludzi dotycz¹ce muzycznych lat 80-tych. Bohaterowie
tej ksi¹¿ki pochodz¹ g³ównie z krêgów dziennikarsko-rockowo-kulturalnych. Nasz legnicki
region reprezentuj¹ chojnowianie: bracia Piotr
i Bogdan Misikiewicz. Ten pierwszy to lider
zespo³u Reputacja - wykonuj¹cy repertuar Grzegorza Ciechowskiego. M³odszy z braci - fotograf
- amator - aktywnie udzielaj¹cy siê na Facebooku
w grupie republikanie.
Wspomnienia chojnowian zawarte w ksi¹¿ce,
dotycz¹ wp³ywu twórczoœci Grzegorza Ciechowskiego na ich codzienne ¿ycie. We wspomnia-
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nym wczeœniej warszawskim klubie „Kocio³”
zagra³y takie zespo³y jak: Cytadela, Inni,
Skowyt. Warto tu odnotowaæ fakt, ¿e przerwy
miêdzy wystêpami zespo³ów wype³nia³y
nagrania chojnowskiej Reputacji, odtwarzane
z p³yty pt. Reprodukcje. Efektem tego by³a
zabawa pod scen¹ oraz du¿y popyt na p³yty
naszego zespo³u. Ca³y nak³ad rozszed³ siê
b³yskawicznie. Cieszy ten fakt, a reklama dla
Reputacji - wprost bezcenna.
Teraz przed chojnowskimi braæmi - kolejne
wyzwanie pt. „Przystanek Woodstock”. Na
tej imprezie, zaplanowane jest spotkanie
czytelników z bohaterami wspomnianej ksi¹¿ki.
Piotrek i Bogdan do Kostrzyna nad Odr¹ oczywiœcie siê wybieraj¹.

Jako weterani owsiakowego grania, zamierzaj¹
po raz nasty, zabawiæ siê kulturalnie i prze¿yæ
co nieco. No i oczywiœcie opisaæ imprezê na
³amach G.Ch.
red.
Na zdjêciu po prawej Artur Szuba wspó³autor ksi¹¿ki
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Listy do Redakcji

Co s³ychaæ
w Przedszkolu Miejskim nr 1

Po Kuchennych Rewolucjach
Nazywam siê Alina Czy¿.
Ogl¹da³am program telewizyjny “Kuchenne Rewolucje”
z Waszego miasta. Obejrza³am wiêc strony zwi¹zane
z Chojnowem. Postanowi³am
napisaæ. Dlaczego? Urodzi³am siê w 1943 r. w Haynau,
w polskiej rodzinie robotników przymusowych III Rzeszy.
Los sprawi³, ¿e po zakoñczeniu wojny zamieszka³am
z rodzicami w Skar¿yskuKamiennej, potem w Radomiu,
Rzeszowie, a w 1963 r. w ma³ym miasteczku Szyd³owiec
w woj. mazowieckim. Obecnie jestem na emeryturze.
W przysz³ym roku - 26 czerwca
koñczê 70 lat. Mam siê nawet
dobrze na te lata. Marzy mi siê
podró¿ sentymentalna do
“swoich korzeni”. Od wielu

lat realizujê swoje pasje twórcze w ró¿nych obszarach artystycznych. Nie koñczy³am
jednak studiów w tym zakresie. Jestem absolwentk¹ Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej. Swoje pasje przez 35 lat przekazywa³am m³odzie¿y licealnej
na lekcjach techniki i plastyki.
Swoj¹ twórczoœæ prezentowa³am na wielu wystawach
indywidualnych i zbiorowych.
Tworzê z potrzeby serca.
Radoœci¹ tworzenia chêtnie
dzielê siê z innymi na ró¿nego rodzaju pokazach lub
warsztatach. W 2004 r. zosta³am wyró¿niona przez
Kapitu³ê Ruchu “Piêkniejsza
Polska”. Chcia³abym przy
bli¿yæ obszary artystyczne
mojego œwiata mieszkañcom

Droga Redakcjo!

obdarowywa³. Na wstêpie
dosta³am wiêcej materia³u
genetycznego w postaci 21
chromosomu, a z nim zespó³
wad nazwany przez medycynê zespo³em Downa. Mam
po³atane serce, s³abe miêœnie,
jestem dosyæ ma³a i ci¹gle
bardzo dziecinna. Œwiat
cyferek i literek jest dla mnie
wielk¹ ³amig³ówk¹. Znam
ogromnie du¿o s³ów, ale mam
k³opoty z ich wymow¹. Mówiê
raczej niewyraŸnie. Trudno
mi siê skupiæ na precyzyjnych
dzia³aniach. Jestem inna ni¿
moi rówieœnicy.
Dosta³am te¿ takie oto niezwyk³e dary: zaczarowany
klucz do ludzkich serc, wielk¹
wra¿liwoœæ, umiejêtnoœæ kochania i wyra¿ania swoich
uczuæ, moj¹ szczer¹ buziê,
piêkne, lekko skoœne oczy
i radosny, szeroki uœmiech.

Nazywam siê Ania Królewiecka.
Przez 4 lata chodzi³am do
Miejskiego Przedszkola nr 3
w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1, z którym muszê
siê w tym roku po¿egnaæ.
Jestem ju¿ du¿a, we wrzeœniu skoñczê 7 lat. Przede
mn¹ trudny okres wielkich
zmian: nowa szko³a, codzienne
dojazdy, nowi nauczyciele,
nowe kole¿anki i koledzy.
Nie bojê siê. ¯al mi tylko
rozstawaæ siê z moim przedszkolem, w którym znalaz³am opiekê, przyjaŸñ, tolerancjê, naukê i zrozumienie,
w którym spotka³o mnie
du¿o dobrego.
Czêsto wydaje mi siê, ¿e
jestem wybrank¹ losu. Odk¹d
siê pojawi³am na œwiecie los
hojnie i nadzwyczajnie mnie

Chojnowa. Czy mam szansê
do³¹czyæ do grupy Waszych
artystów?
Treœæ tego sympatycznego
listu zna tak¿e dyrektor
Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji, który
z przyjemnoœci¹ w³¹czy³ urodzon¹ w Chojnowie artystkê
w szeregi Gildii Artystyów
Chojnowa.
Zainteresowanych odsy³amy
pod adres gildia.chojnow.eu
lub bezpoœrednio na stronê
pani Aliny www.alinaczyz.pl
(red.)

Los podarowa³ mi troskliwych
rodziców, wspania³e rodzeñstwo i wielu doros³ych oraz
ma³ych przyjació³ na mojej
drodze, do których nale¿¹
oczywiœcie moje nauczycielki
z przedszkola - pani Halina
Salachna (na pocz¹tku) i pani
Lucyna
Hamala-Jamry
(obecnie).
Dziœ z czêœci¹ z nich chcia³abym siê po¿egnaæ i ogromnie
podziêkowaæ im za spêdzone
razem lata.

Wspólnie z moimi rodzicami pragnê gor¹co podziêkowaæ:
* pani Dyrektor Iwonie Faluta - Borys i wszystkim Paniom (nauczycielkom i pomocom)

Od samego rana z wielkim niepokojem spogl¹daliœmy w niebo, które nie wydawa³o siê
sprzyjaæ naszym planom. Po uprzednim
deszczowym dniu byliœmy pe³ni obaw... Na
szczêœcie uda³o nam siê zaczarowaæ pogodê i
w dobrych nastrojach wyruszyliœmy na wycieczkê do Gospodarstwa Agroturystycznego
„Leœny Raj” w Micha³owie. A tam czeka³o
na nas mnóstwo atrakcji - wspaniale wyposa¿ony plac zabaw, przeja¿d¿ka wozem i w siodle,
strusie, lamy, kucyki. Zabawa by³a wyœmienita!
Wszyscy zadowoleni i szczêœliwi wróciliœmy
do przedszkola.
W ramach obchodów Dnia Dziecka “S³oneczka”
i “Biedronki” pojecha³y do Akademii Zabaw.
Dzieci mog³y siê tam bawiæ korzystaj¹c ze
zje¿d¿alni, bujaków, klocków, dwupoziomowego labiryntu z przeszkodami, basenu
z pi³kami, trampoliny i innych niespodzianek.

Marchewkowy Dzieñ
w Przedszkolu Miejskim nr 3
Przedszkole przyst¹pi³o do akcji Piramida
¯ywienia Przedszkolaka maj¹cej na celu promowanie wœród dzieci zdrowego stylu ¿ycia.
Grupy zerówkowe zorganizowa³y Marchewkowy Dzieñ. Dzieci przygotowa³y w³asnorêcznie sok z marchwi, a tak¿e odby³ siê
konkurs na najszybsze chrupanie marchewki.
Ccelem akcji jest przybli¿enie dzieciom zasad
w³aœciwego od¿ywiania w ¿yciu codziennym.

z przedszkola za cierpliwoœæ, troskliw¹ opiekê, edukacjê i przyjaŸñ,

* kole¿ankom i kolegom za wspólne zabawy, akceptacjê, tolerancjê, pomoc w trudnych dla
mnie zadaniach,

* wszystkim zaprzyjaŸnionym rodzicom, z którymi spotyka³am siê w szatni przedszkolnej
albo na placach zabaw, w parku i na ulicy za szczer¹ sympatiê,

* wspania³ym babciom i dziadkom, z którymi czêsto gawêdziliœmy sobie przy ró¿nych
okazjach za to, ¿e uœmiechali siê do mnie szeroko i mówili: „Czeœæ Aniu!”,

* a szczególnie serdecznie dziêkujê pani Lucynce, za to, ¿e traktowa³a mnie jak zdrowe dziecko.
Pozdrawiam wszystkich i zapewniam, ¿e na zawsze pozostaniecie w moim serduszku:
„Kocham Was”.
Ania Królewiecka
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P³ywackie Mistrzostwa
Pierwsze w dziejach miasta Mistrzostwa Chojnowa w P³ywaniu Dzieci
i M³odzie¿y odby³y siê na basenie miejskim 6 czerwca. Wziê³o w nim
udzia³ ok. 150 osób - uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Rywalizacja odbywa³a siê w kilku kategoriach. O tytu³ mistrza walczono
w kilku stylach p³ywackich. W poszczególnych kategoriach wiekowych
osobno klasyfikowane by³y dziewczêta, osobno ch³opcy. Nie dziwi
zatem fakt, ¿e tegoroczne zawody wy³oni³y ponad 20 Mistrzów. Wœród
nich znalaz³ siê wybitny talent. Edwin Kolotilov, uczeñ 6 klasy Szko³y
Podstawowej nr 4 nie tylko wygra³ w swojej kategorii wiekowej,
nie tylko ustanowi³ rekord szko³y i miasta, ale tak¿e zdyskredytowa³
gimnazjalistów, z którymi (poza konkurencj¹) stan¹³ w szranki w kategorii
open. Zapowiada siê zatem, ¿e z chojnowskiej p³ywalni wyp³ynie
wkrótce kolejny polski medalista na skalê, co najmniej, europejsk¹.

Na pi¹tkê sprawdzili siê te¿ kibice. Rodzice, kole¿anki, koledzy
wyposa¿eni w mobilizuj¹ce transparenty, g³oœno dopingowali swoich
faworytów i oklaskiwali zwyciêzców.
Mistrzostwa Chojnowa zakoñczone. Pozytywne opinie dotycz¹ce inicjatywy
i organizacji sugeruj¹ projekt kolejnych zawodów - na poziomie
np. wojewódzkim. Czekamy.
eg

Nikomu z pozosta³ych zawodników nie mo¿na jednak odmówiæ
odwagi i determinacji. Nawet ci, którzy p³ywania ucz¹ siê od niedawna,
wspomagaj¹c siê desk¹ do p³ywania, dzielnie d¹¿yli do mety.
W szko³ach gimnazjalnych dodatkow¹ kategori¹ by³a kategoria open,
a szko³ach podstawowych sztafety - ch³opców i dziewcz¹t.

* Gimnazjum *
Open styl dowolny 50m.
Dziewczêta
1 Klaudia B¹k 39,28 gm2
2 Marlena Koz³owska 44,33 gm1
3 Karolina Koñka 45,13 gm2
Ch³opcy
1 Kamil Grabka 34,03 gm1
2 Adrian Hamala 34,13 gm2
3 Marceli Wylêg³y 34,55 gm2
Styl grzbietowy
kl. 1 dziewczêta
1 Klaudia B¹k 21,05 gm2
2 Marlena Koz³owska 24,56 gm1
3 Karolina Szaban 24,78 gm1
kl. 1 ch³opcy
1 Dawid Mielnik 19,64 gm1
2 Damian Ró¿añski 20,48 gm2
3 Igor £osin 21,30 gm2
kl. 2 dziewczêta
1 Martyna Michu³ka 23,33 gm1
2 Marta Filipowicz 23,39 gm2
3 Daria Jaros³awska 23,60 gm2
kl. 2 ch³opcy
1 Tomasz Grabka 17,91 gm1
2 Marceli Wylêg³y 19,71 gm2
3 Natan Sieroñ 20,97 gm1
kl. 3 dziewczêta
1 Honorata Zachary 23,12 gm1
2 Dominika Bratko 23,88 gm2
3 Justyna Lipiñska 24,92 gm2
kl. 3 ch³opcy
1 Przemys³aw Biega³a 18,16 gm1
2 Mateusz Dreger 18,41 gm2
3 Tomasz Dolecki 21,48 gm2
Styl klasyczny
kl. 1 dziewczêta
1 Karolina Szaban 23,65 gm1
2 Magdalena Jakubowska 25,06 gm1
2 Klaudia B¹k 27,90 gm2
kl. 1 ch³opcy
1 Jakub Ostropolski 25,09 gm1
2 Kacper Dudek 27,43 gm2
3 Adrian Zakrzewski 29,27 gm2
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kl. 2 dziewczêta
1 Agnieszka Pisarska 24,88 gm1
2 Marta Filipowicz 25,05 gm2
3 Joanna Ruciñska 25,10gm2
kl. 2 ch³opcy
1 Tomasz Grabka 20,62 gm1
2 Marceli Wylêg³y 21,54 gm2
3 Marcin Kapusta 21,57 gm2
kl. 3 dziewczêta
1 Natalia Jab³oñska 24,10 gm2
2 Justyna Lipiñska 24,74 gm2
3 Dominika Bratko 27,41 gm2
kl. 3 ch³opcy
1 Adrian Hamala 19,76 gm2
2 Przemys³aw Miga³a 19,79 gm1
3 Karol Biernacki 19,97 gm1
Styl dowolny
kl. 1 dziewczêta
1 Klaudia B¹k 17,68 gm2
2 Marlena Koz³owska 19.61 gm1
3 Wioleta Janusz 19,82 gm1
kl. 1 ch³opcy
1 Dawid Mielnik 15,16 gm1
2 Krzysztof Ba³ajew 18,05 gm2
3 Bartek Karpiñski 18,70 gm2
kl. 2 dziewczêta
1 Daria Jaros³awska 17,32 gm2
2 Agnieszka Pisarska 19,52 gm1
3 Martyna Michu³ka 19,59 gm1
kl. 2 ch³opcy
1 Tomasz Grabka 14,72 gm1
2 Marceli Wylêg³y 15,09 gm2
3 Marcin Kapusta 16,37 gm2
kl. 3 dziewczêta
1 Justyna Lipiñska 18,88 gm2
2 Honorata Zachary 20,17 gm1
3 Natalia Jab³oñska 21,96 gm2

kl.3 ch³opcy
1 Pawe³ Zezulczak 18,40 sp4
2 Maciej Saja 23,18 sp4
3 Norbert Pozorski 23,88 sp3

kl. 3 ch³opcy
1 Przemys³aw Miga³a 15,09 gm1
2 Adrian Hamala 15,27 gm2
3 Mateusz Dreger 15,50 gm2
Styl motylkowy
dziewczêta
1 Karolina Koñka 25,50 kl.2 gm2
2 Klaudia B¹k 26,24 kl.1 gm2
3 Marta Filipowicz 28,43 kl.2 gm2
ch³opcy
1 Mateusz Dreger 17,59 kl.3 gm2
2 Adrian Hamala 18,00 kl.3 gm2
3 Przemys³aw Miga³a 19,44 kl.3 gm1

* Szko³y Podstawowe *

kl.4 dziewczêta
1 Pola Rokus 23,05 sp4
2 Jagoda Jadoch 27,91 sp3
3 Nikola Biernacka 28,47 sp4
kl.4 ch³opcy
1 Micha³ Szumilas 20,10 sp4
2 Dawid Laskowski 22,30 sp4
3 Dawid Fedorowicz 23,09 sp3
kl.5 dziewczêta
1 Marta Sobiechowska 20,30 sp4
2 Adrianna Kapral 24,44 sp4
3 Weronika Matwiejewa 26,10 sp3

kl.1 dziewczêta
1 Otylia Pachla 29,50 sp4
2 Aleksandra Wiele¿ew 30,90 sp4
3 Wiktoria Rybczyñska 38,31 sp4

kl.5 ch³opcy
1 Emil Giersok 19,91 sp4
2 Wiktor Sikora 20,60 sp4
3 Wiktor Ziembowicz 21,50 sp4

kl.1 ch³opcy
1 Marceli Ku³acz 29,69 sp3
2 Micha³ Szymañski 33,40 sp4
3 Wellen Kerstens 36,28 sp4

kl. 6 dziewczêta
1 Anna Cieœla 17,71 sp4
2 Natalia Lewandowska 20,75 sp4
3 Ma³gorzata £ukaszczyk 22,22 sp4

kl.2 dziewczêta
1 Aleksandra Chmielewska 27,00 sp4
2 Martyna Bijak 29,15 sp4
3 Roksana Kurz 29,30 sp4

kl. 6 ch³opcy
1 Edwin Kolotilov 14,60 sp4
(rekord szko³y i miasta na 25m.)
2 Jan Kwiatkowski 18,70 sp4
3 Szymon Komorowski 19,13 sp4

kl.2 ch³opcy
1 Micha³ Janusz 19,50 sp4
2 Marcel Mazur 22,30 sp4
3 Maciej Wengrzyn 23,66 sp4

Sztafety Szko³y
Podstawowe 4x25m

kl.3 dziewczêta
1 Martyna Idkowiak 20,93 sp4
2 Oliwia Repa 24,91 sp4
3 Dominika Paw³owska 26,50 sp4

Dziewczêta
1 SP4 1min.23sek.
2 SP3 1min.46sek.
Ch³opcy
1 SP4 1min.14sek.
2 SP3 1min. 43sek.

Klasyfikacja dru¿ynowa
Szko³y Podstawowe
1 SP4 dziewczêta i ch³opcy
2 SP3 dziewczêta i ch³opcy
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Zawody w skokach
W piêkn¹ majow¹ sobotê 19 maja w Oœrodku
Sportów Konnych w Jaroszówce odby³y siê
Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody. Piêkna pogoda i wspania³a atmosfera
sprawi³y, ¿e i zawodnicy i kibice czuli siê
wyœmienicie.
W zawodach uczestniczy³o blisko 70 par
w 5 konkursach: LL towarzyskim, LL, L, P i N.
Zawodnicy prezentowali wyrównany poziom,
dziêki czemu w konkursach klasy LL i L by³o
du¿o czystych przejazdów. W konkursie
klasy P wystartowa³o 16 par, a zwyciêstwo zdoby³ Mariusz Kleniuk na koniu Ben Hur z klubu
LKJ “Hippologia Strzegom”. Drugie miejsce
zaj¹³ Wies³aw Nowak na klaczy Polka,
a trzecie wywalczy³a Aleksa Karliñska na klaczy
Mika - zawodnicy naszego klubu KJ Jaroszówka.
W konkursie klasy N, gdzie wystartowa³o

w sumie 9 par, pierwsze miejsce zaj¹³ równie¿
Mariusz Kleniuk dosiadaj¹cy tego samego
konia, drugi by³ zawodnik s¹siedniego klubu
JKS Jaroszówka Ksawery Œniegucki na
Napadzie, a trzecie miejsce w tym konkursie
zaj¹³ Wies³aw Nowak na klaczy Polka.
W przerwie konkursów odby³ siê konkurs
z nagrodami dla dzieci, a w trakcie ca³ych
zawodów wszystkie chêtne maluchy mia³y
mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki na kucyku.
Zawody odby³y siê dziêki wsparciu sponsorów
oraz Miasta i Gminy Chojnów.
Dziêkujemy wszystkim za pomoc i zapraszamy
na kolejne zawody, które odbêd¹ siê w ostatni
weekend wakacji.
Katarzyna Spo³owicz
Fot. Pawe³ Flunt

o puchar Burmistrza
W ramach obchodów Dni Chojnowa 3 czerwca
odby³ siê lot go³êbi z miejscowoœci HALDESLEBEN w Niemczech. Œrednia odleg³oœæ
lotu wynios³a 323 km. W zawodach wziê³o
udzia³ 25 hodowców z chojnowskiej sekcji.
O puchar walczy³o 895 go³êbi. Zosta³y one
wypuszczone w Haldesleben o godz. 5.30.
Pierwszy go³¹b zameldowa³ siê u Maksymiliana
Wanczury o godz. 9.14.25.
I miejsce seri¹ 3 go³êbi zdoby³ Wanczura
Maksymilan
II miejsce Kociuba Zbigniew
III miejsce Mietelski Grzegorz
Okaza³e puchary zosta³y wrêczone przez
Burmistrza Miasta w godzinach wieczornych
podczas uroczystoœci obchodów Dni Chojnowa.
Zbigniew Kociuba

Tenisowe mistrzostwa
3 czerwca odby³ siê Turniej Tenisa Ziemnego
o Mistrzostwo Chojnowa. Udzia³ wziê³o w nim
14 zawodników. Turniej odby³ siê systemem
do dwóch przegranych meczy. Po zaciêtej
rywalizacji do pó³fina³u awansowali: Andrzej
Pisarski - Witold Cio³czyk, drugi pó³fina³:
Miros³aw Kaczówka - Sylwester Cio³czyk.
Niestety, z powodu padaj¹cego deszczu
turniej zosta³ prze³o¿ony na 7 czerwca br.

Pi³ka no¿na
Piorunuj¹c¹ koñcówkê tego sezonu zafundowali nam pi³karze Chojnowianki.
Zagrali na pi¹tke. W dwóch ostatnich spotkaniach, strzelili 10 bramek - trac¹c 2.
Czy zajêta 12 pozycja pozwoli³a naszej dru¿ynie na utrzymanie siê w lidze okrêgowej?
Czy bezpoœredni bilans pojedynków z Mew¹
Kunice zadecyduje o pozytywnym dla Chojnowianki finale rozgrywek?
Co dalej z KS Chojnowiank¹? Na te pytania
jak i inne przyjdzie odpowiedŸ w nastêpnym
numerze gazety.
Na pewno m³ody narybek pi³karski mamy
bardzo zdolny. W nastêpnych realiach ligowych odm³odzona dru¿yna, powinna nabraæ
doœwiadczenia.
pm
Lista zawodników bramko-strzelnych
KS „Chojnowianki” w okresie rozgrywek
2011/2012 w lidze okrêgowej:
1. Zatwarnicki
14
2. Gromala
12
3. Ga³aszkiewicz
8
4. Jêdrusiak
5
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5. Malawski
6. Tucholski
7. Rabanda
8. Œwiat³oñ
9. Kêdzierski
10. Baszczak
11. Rudziak
12. Myd³owski

5
4
3
3
2
2
1
1

Tabela
1. Orla W¹socz
2. KuŸnia Jawor
3. Stal Chocianów
4. Czarni Rokitki
5. Sparta Rudna
6. Zamet Przemków
7. Sparta Grêbocice
8. Odra Chobienia
9. Chrobry II G³ogów
10. KP II Polkowice
11. Mewa Kunice
12. Chojnowianka
13. Górnik Z³otoryja
14. Amator Wierzchowice
15. KS Mêcinka
16. B³êkitni Koskowice

Wyniki:
I miejsce i puchar - Andrzej Pisarski
II miejsce i puchar - Miros³aw Kaczówka
III miejsce i puchar - Sylwester Cio³czyk

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

64
64
53
47
46
45
44
39
37
36
36
36
34
31
31
30

63-31
64-24
61-45
63-40
62-57
50-47
73-68
60-67
54-41
51-76
56-59
70-55
35-43
35-73
38-61
56-80

I miejsce w turnieju pocieszenia zdoby³ Marian
Kociuba, pokonuj¹c w finale Grzegorza Fliœnika.
Nagrodê rzeczow¹ - torbê tenisow¹ ufundowan¹ przez pana Paw³a Pacu³ê dla zawodnika Fair Play - otrzyma³ Marian Kociuba.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury
technicznej (telekomunikacyjna). Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze
energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do
niej dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
24 lipca 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski

w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 18 lipca 2012 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 520,00 z³ - dot. dz. nr 340/5
i 390,00 z³ - dot. dz. nr 277/1. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000 1490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 26 paŸ-dziernika 2011 r., drugi 19 kwietnia 2012 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodzi sieæ infrastruktury technicznej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cej na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych
na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Nowy nabywca
zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego ustanowienia - na ¿¹danie gestora
sieci - s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lipca 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 18 lipca 2012 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
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przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 340,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21 czerwca 2011 r., drugi 26 sierpnia 2011 r.,
trzeci 9 listopada 2011 r., czwarty 7 marca 2012 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Domy mieszkania lokale

2 na I piêtrze i 2 na II piêtrze + komórka strychowa
do ka¿dego. Wiadomoœæ: tel. 604-219-885.

Sprzedam dom o powierzchni mieszkalnej
146m2 z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów
Paderewskiego. Cena 450 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 728-968-763.
Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie
na os. Wyspiañskiego, po kapitalnym remoncie,
dzia³ka zagospodarowana, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Sprzedam dom-pensjonat z basenem w Szklarskiej Porêbie. Wiadomoœæ: tel.75 717-29-12 ,
883-382-502 lub www.domwszklarskiej.pl.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2.pokojowe, pow. 62 m 2, Ip., w kamienicy przy
ul. Kiliñskiego 3. Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.
m2,

Sprzedam mieszkanie o pow. 49
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIIp., ciep³e, s³oneczne z ogrzewaniem gazowym, do mieszkania przynale¿y sucha piwnica oraz komórka
strychowa. Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, pow. 42 m2+gara¿ w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165
lub 886-933-825.
Chêtni do kupna mieszkañ w Chojnowie.
Odbiór mieszkañ X 2013rok. Pokoje: 2 na parterze,

*
*
*
*
*
*

Sprzedam mieszkanie w bloku spó³dzielczym przy ul. Paderewskiego 18 w Chojnowie
o pow. 37,10 m 2 pokój, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, balkon. Wiadomoœæ: tel. 696 363 691.
Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe, Ip., w³asnoœciowe, w starym budownictwie, pow. 73 m2,
kuchnia, ³azienka, wc, balkon, nowe okna, panele
pod³ogowe, kafelki, zadbane i s³oneczne, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76 818-86-40
lub 698-501-784.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach 37 m2,
Ip., do w³asnego remontu+gara¿. Mieszkanie
jest bardzo ciep³e œrodkowe. Cena 65.000z³ do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Sprzedam lub zamieniê na wiêksze mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie
o pow. 53 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, c.o.
wêglowe+piec kaflowy.
Wiadomoœæ: tel. 783-648-099 (po godz. 15).

tywna, umiej¹ca pracowaæ w grupie, niekonfliktowa. Atrakcyjne warunki pracy, gwarancja
ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji (kursy/szkolenia). List motywacyjne oraz CV mo¿na sk³adaæ
bezpoœrednio w Salonie „Elits” ul. Sikorskiego 12
Chojnów lub drog¹ elektroniczn¹ elits@onet.eu.
Wiadomoœæ: tel. 663-651-362.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej,
blisko koœcio³a, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 697-540-025.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach, atrakcyjna okolica, 8 dzia³ek po ok. 17 ar,
mo¿liwoœæ po³¹czenia. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 513-184-938.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ejKolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach
o powierzchni 10 ar, uzbrojona, w atrakcyjnym
po³o¿eniu. Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.

Szukam mieszkania do wynajêcia, 2 pokoje,
kuchnia, wc, ³azienka, od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 793-922-077.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie,
atrakcyjne po³o¿enie, po przystêpnych cenach.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Praca

Inne

Zatrudniê fryzjera/fryzjerkê, wymagane du¿e
doœwiadczenie w zawodzie. Osoba komunika-

Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

porady prawne,
pisma procesowe,
pozwy,
obs³uga firm,
pomoc zad³u¿onym,
pisma do urzêdów.

Biuro Pomocy Prawnej
,,Lexunica" Chojnów
ul. Kolejowa 12E, I piêtro,
naprzeciw MOPS.
Tel. 505 896 735,
e- mail: lexunica@hotmail.com.
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Chóralna uczta

P³ywackie Mistrzostwa

