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Œwiêto Policji w Chojnowie
To by³a pierwsza uroczystoœæ zorganizowana na terenie rewitalizowanego rynku i pierwsza w dziejach naszego miasta.

24 lipca Chojnów goœci³ funkcjonariuszy policji z terenu powiatu legnickiego, którzy tego dnia, w grodzie nad Skor¹, obchodzili Œwiêto Policji. 

W Krainie Uœmiechu i Œpiewu
Prezentacje Kazimierza Kowalskiego, dla wielu s³uchaczy 

by³y sentymentaln¹ podró¿¹ w czasie…

I po imprezach !?
Festynowe lato 2012 ju¿ po¿egnaliœmy. Nie oznacza to jednak, ¿e (jak móg³by sugerowaæ tytu³ artyku³u), w mieœcie nic ju¿ do wiosny 

dziaæ siê nie bêdzie. Zapewniamy, ¿e w ka¿dym miesi¹cu, dla szukaj¹cych rozrywki kulturalno-muzyczno-sportowej ofert nie zabraknie.

Wakacyjne warsztaty w teatrze
Spektaklem idol@slawa.pl zakoñczy³ siê projekt legnickiego teatru

im. Heleny Modrzejewskiej pn. "Lato w Teatrze".

Epinefryna - Chojnów/Milton 
Cz³onkowie tej grupy swoj¹ dzia³alnoœæ realizuj¹ 
w Chojnowie oraz w angielskim Milton Keynes.

Dwutygodnik  Samorz¹du TDwutygodnik  Samorz¹du Terer ytor ia lnego w Chojnowieytor ia lnego w Chojnowie
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Symboliczny tkacz
17 sierpnia, wczesnym rankiem, rozpoczê³y
siê prace przy monta¿u pomnika w nowej
fontannie. Nie przypadkowo w centrum elip-
sy stan¹³ tkacz. To symbol naszych miejskich
tradycji i odwo³anie do XIV. wiecznej œwiet-
noœci Chojnowa, kiedy to gród nad Skor¹ s³y-
n¹³ z rzemios³a tkackiego. 2,5 metrowa pos-
taæ z br¹zu z dum¹ prezentuje tkaninê z her-
bem Chojnowa - swój wyrób i tradycjê. Tka-
nina rzeŸbiona jest tak, by sp³ywaj¹ca po niej
woda tworzy³a dwa strumienie wpadaj¹ce do

fontanny. Mo¿emy zwróciæ uwagê na symbo-
likê pomnika - tkanina jako wyrób rzemieœl-
nika by³a bardzo cenna, dawa³a ¿ycie, zapew-
nia³a godn¹ egzystencjê swoim twórcom 
i miastu. 
Z dwóch stron fontanny œciele siê p³ótno. Tu
umieszczono dwie znacz¹ce dla Chojnowa
daty: 1333r. - nadanie praw miejskich i 2012r.
– rewitalizacja Rynku. 
Pomnik zachwyca detalami. Autor precyzyj-
nie zadba³ o szczegó³y – strój z epoki, sznu-
rowane ci¿emki, sznur z pomponami, czó-
³enko tkackie (najbardziej charakterystyczny
dla tego rzemios³a przedmiot) czy upiêta przy
pasku zdobiona sakwa sugeruj¹ca zamo¿noœæ
rzemieœlnika.
Dumny, w opinii wielu tak¿e przystojny,
tkacz zwrócony jest twarz¹ ku wschodz¹ce-
mu s³oñcu i symbolicznie ku nowym per-
spektywom.
Jego postaæ ma tak¿e „wychodziæ na spotka-
nie” przechadzaj¹cym siê spacerowiczom.
Autorem pomnika jest absolwent Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie artysta rzeŸ-
biarz z Bia³egostoku Micha³ Jackowski. On
te¿, wspólnie z odlewnikiem z Krakowa, oso-
biœcie montowa³ w Chojnowie swoje dzie³o. 
Liczymy, ¿e tkacz stanie siê popularnym
symbolem naszego miasta. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn.
zm./ Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-
ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od 09.08.2012 r.
do 30.08.2012 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczo-
nego do sprzeda¿y na rzecz najemcy, znaj-
duj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2 
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 9 sierpnia 2012 r. 
Nr 86/2012.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
20.09.2012r.

Basen nieczynny
Od 27 sierpnia do 3 wrzeœnia na basenie
miejskim przeprowadzany bêdzie przegl¹d
techniczny. Z tego powodu p³ywalnia, w tym
czasie bêdzie nieczynna. Zapraszamy od 
4 wrzeœnia. 

Zapisy do Ogniska Muzycznego
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
og³asza nabór w roku szkolnym 2012/13 na
nastêpuj¹ce instrumenty: gitara klasyczna,
keyboard, akordeon, pianino, skrzypce, klar-
net, saksofon. Zapisy od 3 wrzeœnia w godz.
od 12 do 16. 

Numer alarmowy 112
Obywatele wielu krajów, przez lata nabyli
przyzwyczajenia dotycz¹ce stosowania lokal-
nych numerów alarmowych. Miêdzy innymi
dlatego stworzono jednolity europejski tele-
fon alarmowy 112. Niestety wielu z nas tego
numeru nie zna, b¹dŸ po prostu z niego nie
korzysta. Tak jest równie¿ w przypadku choj-

Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów,
szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrodków i s³uchaczy kolegiów,

zamieszka³ych na terenie miasta Chojnowa, którzy maj¹ zamiar ubiegaæ siê 
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.

W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 wraz 
z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski do dnia 
15 paŸdziernika br.). 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do
edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej
sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie
miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu poprze-
dzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustaw¹ 
o pomocy spo³ecznej, tj. 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wy-
równawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
- po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœ-
lonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgo-
wych) 
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowa-
nych poza szko³¹ - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych doku-
mentów ksiêgowych) 
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podrêczników i innych pomocy
edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœrednictwem macierzystych szkó³ poprzez
dokonanie przez nie zakupu podrêczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych przez
ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcê 
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów wynikaj¹cych z pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów -
- po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlo-
nych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych) 
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, ¿e
udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach jest niemo¿liwe lub w przypadku s³uchaczy
kolegiów - niecelowe. 

Druki wniosków do pobrania w macierzystych szko³ach (teren Chojnowa) oraz 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00. 
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nowian, którzy w sytuacji zagra¿aj¹cej ¿yciu
lub zdrowiu dzwoni¹ zazwyczaj pod znane
wszystkim numery pogotowia ratunkowego,
policji czy pañstwowej stra¿y po¿arnej.
Problem mo¿e pojawiæ siê, gdy w takiej sytu-
acji znajd¹ siê bêd¹c poza granicami naszego
pañstwa, przecie¿ ma³o kto wie jakie numery
ratunkowe obowi¹zuj¹ w danym kraju. Teraz
nie trzeba siê nad tym siê zastanawiaæ. 
W razie koniecznoœci wystarczy wybraæ tele-
fon alarmowy 112 - numer obowi¹zuj¹cy na
terenie ca³ej Unii Europejskiej. Co wiêcej,
dzwoni¹c pod ten numer, opisuj¹c zdarzenie
nie musimy zastanawiaæ siê, który organ dan¹
spraw¹ ma siê zaj¹æ. Nasze zg³oszenie zosta-
nie skierowane do najbli¿szego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego i to dyspozytor
zawiadomi w³aœciwy podmiot. 
Mo¿emy dzwoniæ w ka¿dej nadzwyczajnej,
nag³ej sytuacji zagra¿aj¹cej zdrowiu, ¿yciu
b¹dŸ bezpieczeñstwu publicznemu zarówno 
z telefonów komórkowych jak i stacjonar-
nych ca³kowicie bezp³atnie. Po³¹czenie mo-
¿emy wykonaæ nawet z telefonu nie posia-
daj¹cego karty SIM. Nasza reakcja mo¿e byæ
niemal natychmiastowa, gdy¿ chc¹c zadzwo-
niæ nie musimy odblokowywaæ klawiatury
telefonu komórkowego. Pamiêtajmy przy
ratowaniu ¿ycia liczy siê ka¿da sekunda. Nie
bójmy siê pomagaæ. Nawet gdy nie umiemy
zidentyfikowaæ zagro¿enia, nie wiemy jak¹
s³u¿bê ratownicz¹ wezwaæ, skorzystajmy 
z numeru alarmowego 112. To nas nic nie
kosztuje. W Polsce nr 112 funkcjonuje od
25.08.2005r. i dotychczas nie jest wykorzys-
tywany w sposób zgodny z oczekiwaniami
s³u¿b ratowniczych. 

Niekoñcz¹ca siê opowieœæ
Wandalizm, to chyba najczêœciej poruszany
w naszej gazecie temat. Niemal na ka¿dym
kroku widzimy po³amane ³awki, drzewka,
krzewy, powyrywane kwiatki czy zniszczone
klomby. Dewastacji ulegaj¹ te¿ znaki dro-
gowe, drogowskazy, kosze na œmieci, pub-
liczne toalety. W³aœciwie wszystko co stoi na
drodze bezmyœlnych wandali nie jest w stanie
oprzeæ siê ich sile fizycznej i bezdennej g³u-
pocie. Miejskie s³u¿by codziennie naprawiaj¹
szkody anga¿uj¹c w te dzia³ania, w skali
roku, ogromne pieni¹dze – nasze pieni¹dze. 
Wandalami mo¿na tak¿e nazwaæ w³aœcicieli
psów, którzy swoich pupili wyprowadzaj¹ na
trawniki, miejskie skwery, tereny rekreacyj-
ne. Pieski potrzeby za³atwiaj¹ na chodnikach,
placach zabaw, niszcz¹ roœlinnoœæ, a nawet
podstawy latarni. 
Niszczenie mienia spo³ecznego jest równie
bulwersuj¹ce, co prywatnego. Tematem rzek¹
jest w tej kwestii wandalizm na ogrodowych
dzia³kach. To plaga, nad któr¹ nikt nie potrafi
zapanowaæ. 
Zjawisko wandalizmu deprymuje wiêkszoœæ 
z nas. Wiêkszoœæ te¿ z pewnoœci¹ reagowa³a-
by na niszczenie mienia, gdyby nie fakt, ¿e

gros tych zjawisk odbywa siê pod os³on¹ no-
cy. Jaka wiêc na to rada? Jedyn¹ skuteczn¹
wydaje siê edukacja od najm³odszych lat. I to
nie tylko w przedszkolu, szkole, ale g³ównie
w domu. 
Œwiadomi faktu, ¿e do tematu bêdziemy
wracaæ jeszcze nie raz, ¿yczylibyœmy sobie 
i Pañstwu by jednak to zjawisko sta³o siê
opowieœci¹ zakoñczon¹ i happy endem.

Z jeleniem do Wroc³awia
Poznanie i udokumentowanie dolnoœl¹skich
regionalnych produktów ¿ywnoœciowych - to
g³ówny cel konkursu “Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo”, organizowanego przez Dolnoœl¹ski

Urz¹d Marsza³kowski i Dolnoœl¹ski Oœrodek
Doradztwa Rolniczego we Wroc³awiu. 
Do fina³u konkursu zakwalifikowa³a siê choj-
nowska restauracja „Pod Jeleniem”, która 
25 sierpnia, we Wroc³awiu podda ocenie
swoje sztandarowe dania – zupê ch³odnik 
i gulasz z jelenia. Sêdziowie punktowaæ bêd¹
nie tylko smak potraw, ale tak¿e ich zwi¹zek
z regionem i jego tradycjami oraz wra¿enie
wizualne.

Czy zrewolucjonizowana chojnowska restau-
racja zab³yœnie w kategorii najlepsze danie 
i potrawa regionalna Dolnego Œl¹ska?
Dowiemy siê ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê.
Trzymamy kciuki. 

Kalendarz imprez - sierpieñ – wrzesieñ

Podziêkowania dla w³adz miasta 
– burmistrza i radnych Rady Miejskiej Chojnowa 

oraz wszystkich, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

œp. Emilii Butyñskiej

sk³ada pogr¹¿ona w ¿alu rodzina zmar³ej.

25.08. 2012 - Turniej Open Siatkówki - Orlik; godz. 10.00
26.08. 2012 - Turniej Open Koszykówki - Orlik; godz. 15.30

* 31.08.2012 - Turniej Tañca i Œpiewu (gwiazda - Halina Kunicka), park przy oœrodku 
Parasola.

* 07.09.2012 - „Co skrywa chojnowski Rynek?” Odkrycia archeologiczne w Rynku 
w latach 2005-2011” - odczyt 

* 07.09.2012 - „Wyprawy rowerowe Paw³a Wróbla”- wystawa fotograficzna, Miejska 
Biblioteka Publiczna.

* 08.09.2012 - Koncert BLUESOWY - impreza biletowana, MOKSiR
* 15.09.2012 - Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta 

Chojnowa, Rynek.
* 15.09.2012 - Turniej Pi³ki No¿nej, Boisko „Orlik”.
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I  po  imprezach  !?
Tegoroczny sezon miejskich imprez plenerowych zakoñczy³ festyn,
który 15 sierpnia odby³ siê na terenach zielonych przy ul. Sikorskie-
go. Dotychczas mieszkañcy spotykali siê g³ównie w Parku Œródmiej-
skim, osiedlowa impreza znalaz³a jednak wielu zwolenników. Natu-
ralnie, jak w ka¿dej kwestii, zdania s¹ podzielone - nam miejsce siê
podoba³o. Ale czy lokalizacja to najwa¿niejszy element? Istot¹ tego
typu spotkañ jest oferta rozrywkowo-rekreacyjna i pozytywne nasta-
wienie. 
Sierpniowy festyn, który rozpocz¹³ siê ju¿ o godz. 14, wype³ni³y ró¿-
nego rodzaju pro-
pozycje. Na scenie
kilka gatunków
muzycznych. Do
przyjœcia na osied-
lowy plac jako
pierwszy swoimi
brzmieniami za-
chêca³ rodzimy
zespó³ Haward-
Band - duet wyko-
nuj¹cy covery popularnych przebojów popowych. 
Po kilkudziesiêciu minutach na scenie pojawili siê niecodzienni goœcie
- trio z Uzbekistanu. Manzura Hikmatowa, Anastazja Allanazorowa

oraz Sobuzjon Soburow pochodz¹ z rodzinnego miasta Anny German
- Urgencz, bêd¹cego jednoczeœnie miejscem obecnej misji naszego
by³ego kap³ana ks. Andrzeja Józefów. To za jego spraw¹ Chojnów
goœci³ uzbeckich wokalistów. 
Ca³¹ trójkê ³¹czy mi³oœæ do muzyki - rodzimej i polskiej. Manzura jest
nauczycielk¹ muzyki w szkole podstawowej, Anastazja to utalento-
wana wokalistka, a Sobuzjon jest m³odym utytu³owanym ju¿ piosen-
karzem - uczniem pani Manzury.
Kilkadziesi¹t utworów w jêzyku ojczystym i polskim wspaniale
wkomponowa³o siê w plenerowe spotkanie. Znane szlagiery wyko-
nawców polskich, publicznoœæ mog³a œpiewaæ wspólnie z artystami, 
a uzbeckie melodie by³y wspania³ym dope³nieniem wystêpu. 
Muzyczny klimat zupe³nie zmieni³ kolejny wykonawca. Expensive, to
grupa pochodz¹ca ze Z³otoryi z wokalnym chojnowskim akcentem.
Liderem zespo³u jest Mariusz Jureczko - znany w naszym œrodowisku
solista. Expensive gra g³ównie utwory w³asne w klimatach, jak okreœ-
li³ to jeden z cz³onków, przystêpnego rocka. 

Kolejn¹ zmianê nastroju zaproponowa³ K³os and Band podaj¹c znane
utwory zachêcaj¹ce do tañca i festynowej zabawy. 
Scenicznym wystêpom towarzyszy³y konkursy dla dzieci i doros³ych.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê rzut beretem. Wœród konkuren-
cji znalaz³ siê tak¿e bieg z pi³eczk¹ na ³y¿eczce, wyœcigi w workach 
i "balsamowanie" mumii. 

Dodatkowo dzieci mia³y do dyspozycji ulubione dmuchane atrakcje, 
a doroœli biesiadne, plenerowe zaplecze. 

Festynowe lato 2012 ju¿ po¿egnaliœmy. Nie oznacza to jednak, ¿e (jak
móg³by sugerowaæ tytu³ artyku³u), w mieœcie nic ju¿ do wiosny dziaæ
siê nie bêdzie. Zapewniamy, ¿e w ka¿dym miesi¹cu, dla szukaj¹cych
rozrywki kulturalno-muzyczno-sportowej ofert nie zabraknie.
Przekonuje o tym kalendarz imprez zamieszczony na miejskiej stronie
(chojnow.eu). A o tym co w najbli¿szym czasie, piszemy na stronie 3
G.Ch. w "Chojnowskich rozmaitoœciach".

eg
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Œwiêto Policji w Chojnowie
To by³a pierwsza uroczystoœæ zorganizowana na terenie
rewitalizowanego rynku i pierwsza w dziejach naszego miasta.
24 lipca Chojnów goœci³ funkcjonariuszy policji z terenu
powiatu legnickiego, którzy tego dnia, w grodzie nad Skor¹,
obchodzili Œwiêto Policji. 

Uroczystoœci rozpoczê³a Eucharystia w koœciele pw. Œw. Ap.
Piotra i Paw³a w intencji s³u¿b mundurowych, mieszkañców
oraz w³adz samorz¹dowych. 
Po mszy obchody przenios³y siê do Rynku. Tu w obecnoœci
m.in. komendanta wojewódzkiego policji i komendanta
miejskiego, przedstawicieli w³adz powiatu, gminy i miasta
oraz licznie zgromadzonych mieszkañców ponad stu policjan-
tów odebra³o resortowe odznaczenia pañstwowe, mianowania
na wy¿sze stopnie s³u¿bowe oraz nagrody za osi¹gniêcia 
w s³u¿bie.

Tej niecodziennej gali towarzyszy³a równie¿ kompania ho-
norowa z Legnicy i orkiestra policyjna z Wroc³awia. 
Obchody Œwiêta Policji by³y okazj¹ do wyra¿enia po-
dziêkowañ ze strony samorz¹dów za wspó³pracê, wsparcie 
i pomoc. 

Pierwsze w dziejach Chojnowa policyjne œwiêtowanie by³o dla
jej uczestników uroczystym wydarzeniem, dla mieszkañców
niecodziennym widowiskiem. 

eg

Œwiêto Policji – polskie œwiêto obchodzone 24 lipca, ustanowione
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995.
Przypada w rocznicê powo³ania w 1919 polskiej Policji Pañstwowej 
Kalendarium:
24 lipca 1919 - powo³anie Policji Pañstwowej (istniej¹cej do 
15 sierpnia 1944),
7 paŸdziernika 1944 - powo³anie Milicji Obywatelskiej (MO);
Œwiêto Milicji Obywatelskiej i S³u¿by Bezpieczeñstwa obchodzono
7 paŸdziernika do 1989 roku.
6 kwietnia 1990 - ponowne powo³anie Policji,
21 lipca 1995 - ustanowienie Œwiêta Policji (24 lipca).

(wikipedia)
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W Krainie Uœmiechu i Œpiewu
Wielu mieszkañcom naszego miasta, mimo,
¿e min¹³ ju¿ ponad miesi¹c, wci¹¿ jeszcze
brzmi¹ w uszach dŸwiêki wspania³ych arii,
jakie dane nam by³o us³yszeæ 18 lipca 
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekre-
acji. 
Projekt pod nazw¹ “W Krainie Uœmiechu” to
realizowany ju¿ od 9 lat program dla TV Po-
lonia. Uczestnicz¹ w nim artyœci Polskiej
Opery Kameralnej, kierowanej przez znanego
mi³oœnikom opery i operetki Kazimierza Ko-
walskiego – œpiewaka operowego, wielolet-
niego dyrektora Teatru Wielkiego w £odzi.

Do chojnowskiej edycji Krainy Uœmiechu
zostali zaproszeni przedstawiciele polskiej
opery kameralnej - Ma³gorzata Kuliñska,
Ma³gorzata Kustosik, Andrzej Niemierowicz,
Miros³aw Niewiadomski, a akompaniowa³a

im Ewa Szpakowska. W tamt¹ niezapom-
nian¹ œrodê sala widowiskowa MOKSiR
zape³niona by³a niemal do ostatniego miejs-
ca. W repertuarze artystów dominowa³y

znane i lubiane utwory operetkowe. Któ¿ 
z nas nie pamiêta g³ównej arii z Opery
“Straszny Dwór”, nie wspominaj¹c legendar-
nego “Skrzypka na Dachu”. Zafundowano
te¿ nieco l¿ejszy repertuar z gatunku “Mi³oœæ
Ci wszystko wybaczy”. 
Prezentacje Kazimierza Kowalskiego, dla
wielu s³uchaczy by³y sentymentaln¹ podró¿¹
w czasie, powrotem do lat m³odoœci i szlagie-
rów, które wi¹¿¹ siê z wieloma znacz¹cymi
wydarzeniami. Doskona³y bas scen opero-
wych sprawdzi³ siê tak¿e jako konferansjer
bawi¹c publicznoœæ humorem i swobodnym
kontaktem ze s³uchaczami. 

Przez ponad godzinê z chojnowskiej sceny
p³ynê³y brzmienia w niezwykle profesjonal-
nym wykonaniu. Artyœci nie tylko zachwy-
cali wspania³ymi g³osami, ale tak¿e dowcip-
nymi aran¿acjami, wci¹gaj¹c s³uchaczy w ty-
tu³ow¹ „Krainê Uœmiechu”.

Na koniec artyœci wspólnie wykonali “Usta
milcz¹ dusza œpiewa” z operetki Weso³a
Wdówka, do której zostali zaproszeni na
scenê burmistrz Jan Serkies i wójt gimny
Chojnów Mieczys³aw Kasprzak. Ca³a sala
œpiewa³a z nimi. Byæ œwiadkiem takiej impre-
zy kulturalnej to wspomnienia bezcenne. 

pm

Rodziny dotkniête d³ugotrwa³¹ chorob¹
dziecka w ró¿ny sposób staraj¹ siê pomóc
swojej pociesze. Ka¿da z nich jest w stanie
zaspokoiæ podstawowe, codzienne potrzeby
dziecka - daæ opiekê, wsparcie i mi³oœæ. Gdy
jednak w grê wchodzi kosztowne leczenie,
droga rehabilitacja nieodzowna staje siê
pomoc innych.

Na tak¹ licz¹ rodzice 15.letniej Ewy. Anna 
i Tadeusz Rybczyñscy, w po³owie wrzeœnia
wspólnie ze znajomymi wyruszaj¹ na Œnie¿-
kê – pieszo. To kolejny trud jaki ponosz¹ dla
chorej na dzieciêce pora¿enie mózgowe cór-
ki. Wierz¹, ¿e ich wysi³ek przyniesie wy-
mierne efekty, ¿e do³¹cz¹ do nich inni, ¿e
wœród mieszkañców Chojnowa znajd¹ siê
¿yczliwe osoby, które wespr¹ akcjê dla Ewy.
Pañstwo Barbara i Bartek Pod³aszczyk te¿
wybieraja siê w tê podró¿, bo doskonale
rozumiej¹ potrzebê takiego przedsiêwziêcia. 

- Chodzi przede wszystkim o pozyskanie fun-
duszy na leczenie i rehabilitacjê Ewy. Turnu-
sy rehabilitacyjne to koszt powy¿ej 4000 z³ za
2-tygodniowy pobyt, to przekracza nasze
mo¿liwoœci – wyjaœnia pani Anna. – Nasza
córka objêta jest wsparciem fundacji i to na
jej konto mo¿na wp³acaæ pieni¹dze.
Pañstwo Rybczyñscy figuruj¹ tak¿e na
Do>More – platformie, która ³¹czy w jednym
miejscu i czasie darczyñców oraz beneficjen-
tów. Tu pod adresem:
www.domore.pl/beta/view/p/akcja/71339228
w najprostszy sposób mo¿na przekazaæ fun-
dusze na rzecz Ewy.

- Zachêcamy wszystkich do wspierania naszej
akcji – prosi mama Ewy - Liczy siê ka¿da
z³otówka. Nawet najmniejsza wp³ata daje
Ewie szansê na normalne ¿ycie. Wszystkim,
którzy wspomog¹ nasz¹ akcjê z góry ser-
decznie dziêkujemy.

MMoo¿¿eesszz
ppoommóócc

eg
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Miejska Biblioteka
Publiczna 

w Chojnowie

Madonny  koronowane

POLECANE NOWOŒCI

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Rafa³ Klimczak - „Nudzimisie”, „Nudzi-
misie i przyjaciele”, „Nudzimisie i przed-
szkolaki”

Seria ksi¹¿ek 
o przyjaŸni
p rzedszko la -
ków z sym-
p a t y c z n y m i
stworkami -
Nudzimisiami.
A wszystko za-
czê³o siê pew-
nego jesienne-
go popo³ud-
nia, kiedy Szy-
mek siedzia³ na
œrodku pokoju 
i krzycza³, ile
si³ w gardle:

Nudzi mi siê! 

Renata Opala - „Opowieœci o czarodziejce
Dobrochnie” (seria: Bajki zasypiajki)
Zbiór historii utrzymanych w klimacie
starych baœni i nios¹cych wa¿ne przes³anie:
nawet najmniejsze dobre uczynki, bezintere-
sownie rozdawane uœmiechy i mi³e s³owa
mog¹ sprawiæ, ¿e dziêki nam ktoœ poczuje siê
szczêœliwy.

Dzia³ dla Doros³ych:

Richard Marcinko, John Weisman -
“Komandos”
Richard Marcinko, twórca SEAL Team Six ,
pogromców Bin Ladena, to postaæ kontro-
wersyjna. Odznaczony najwa¿niejszymi
medalami i orderami za odwagê, a jed-
noczeœnie krytykowany za zbyt drastyczne
metody. W tej ksi¹¿ce zdradza kulisy swojej
niezwyk³ej kariery w s³u¿bach specjalnych.

Andrzej Stasiuk - „Grochów”
Cztery opowiadania o przemijaniu, o blis-
kich.
„Kiedyœ nas nie bêdzie. S¹ ludzie i zda-
rzenia, które pomagaj¹ nam przyzwyczaiæ siê
do tej myœli. Bo to w koñcu przychodzi. I to
tak jakoœ szybko i zwyczajnie, jakby zawsze
by³o obok.”

20 lipca w Muzeum Regionalnym oficjalnie
otwarto wystawê autorstwa Bo¿eny Janiny
Aleksy pt. „Koronowane Madonny Polskie”. 
Prace urodzonej w Witkowie malarki, cz³onkini
Stowarzyszenia Artystów Plastyków Bemowa
mo¿na ogl¹daæ jeszcze do koñca sierpnia. 
W ulotce promuj¹cej chojnowsk¹ wystawê 
H. Kupiszewska wyjaœnia genezê powstania tej
niecodziennej kolekcji. 
„Stefan Kardyna³ Wyszyñski Prymas Polski, uwa-
¿a³, ¿e ka¿de sanktuarium jest dla danego terenu,
czy diecezji ma³¹ Jasn¹ Gór¹. Sanktuaria ceni³
bardzo wysoko. Nazywa³ je: „krynice ³aski Chrys-
tusowej rozlewaj¹ce siê przez Maryjê na ca³y
kraj”. Mówi³ o nich, ¿e „ka¿de sanktuarium
nawet te ma³e, ubo¿uchne, to jakby d³oñ Maryi,
Królowej Polski, wyci¹gaj¹ca siê ku
wspomo¿eniu i ku obronie narodu”. A Maryja
czczona w rozlicznych wizerunkach to „Królowa
o wielu obliczach”. 
Prymas Tysi¹clecia pragn¹³ przyczyniæ siê do
wzrostu Jej czci w naszym narodzie. Dlatego te¿
chêtnie i z gorliwoœci¹ koronowa³ obrazy maryjne
na terenie ca³ej Polski. W ci¹gu kilkudziesiêciu
lat pos³ugi w polskim Koœciele dokona³ 41 koro-
nacji i 6 rekonoracji wizerunków maryjnych.
Koronowa³ obrazy i „wszystko, co Polskê sta-
nowi” ubezpiecza³ w macierzyñskich d³oniach
Matki Bo¿ej. 
P. Bo¿ena Janina Aleksy zobowi¹za³a siê, wszyst-
kie te wizerunki skopiowaæ i uczyniæ z nich swo-
ist¹ kolekcjê, dla domu pamiêci Stefana Kardy-
na³a Wyszyñskiego w Czêstochowie. Autorka ko-
lekcji podjê³a siê ogromnego i nie³atwego zada-
nia z ogromnym zaanga¿owaniem i sercem. Ka¿-
dy namalowany przez Ni¹ obraz maryjny to nie
tylko trud twórczej pracy, ale przede wszystkim
znak Jej modlitwy i zawierzenia. 
Wykonanie nastêpnych kopii obrazów Matki
Bo¿ej, ukoronowanych przez Prymasa Tysi¹cle-
cia, czeka na realizacjê. Ale ich wykonanie, w du-
¿ej mierze jest uzale¿nione od hojnoœci sponsorów
tego szlachetnego przedsiêwziêcia. Prosimy o ¿y-
czliwe wsparcie niezwyk³ej inicjatywy. A mo¿na to
zrobiæ dokonuj¹c wp³aty na rzecz wybranego
obrazu. Nazwiska sponsorów bêd¹ umieszczone
przy obrazach tej¿e kolekcji, w Domu Pamiêci”.

Wakacje z bibliotek¹

Zapraszamy dzieci na zajêcia

wakacyjne o piratach i rycerzach 

- od 27 do 30 sierpnia
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W pierwszej dekadzie sierpnia, spektaklem
idol@slawa.pl zakoñczy³ siê projekt legnic-
kiego teatru im. Heleny Modrzejewskiej pn.
„Lato w Teatrze”.

Pi¹ta edycja projektu, podobnie jak poprzed-
nie, skierowana by³a do m³odzie¿y w wieku
15-19 lat. Wœród kilkudziesiêciu uczestni-
ków, wiêkszoœæ stanowili chojnowianie. 
W projekcie pod okiem profesjonalistów pra-
cowa³y cztery grupy na warsztatach aktors-
kich, scenograficznych, muzycznych i dzien-
nikarskich. 

Ta ostatnia, od pierwszego dnia projektu
prowadzi³a internetowe zapiski, relacjonuj¹c
przebieg zajêæ, przekazuj¹c towarzysz¹ce im
emocje, wskazuj¹c postêpy, promuj¹c projekt
i oczywiœcie opisuj¹c efekt fina³owy – trzy
spektakle. W Legnicy dwukrotne przedsta-
wienie na Scenie Gadzickiego obejrza³o
oko³o 200 osób. Potem by³ spektakl wyjaz-
dowy w MDK MUFLON w Sobieszowie
ko³o Jeleniej Góry. 

Patronuj¹ca projektowi „Gazeta Chojnow-
ska”, tym razem pióro oddaje m³odszym
kolegom zamieszczaj¹c fragmenty ich relacji.
Zainteresowanych szczegó³ami odsy³amy na
stronê www.lwt.teatr.legnica.pl

* * * * *
Przedstawienie nieprzypadkowo mia³o tytu³
“idol@slawa.pl”. By³o ostr¹, choæ utrzyman¹ 
w ¿artobliwej tonacji, satyr¹ na œwiat kreowany
przez media, g³ównie przez telewizjê. Skoro tak,

to nie by³o taryfy ulgowej. Po bucikach dostali
wszyscy szamani mediów. Medialny zakonnik 
z Torunia tak¿e znalaz³ swoje miejsce w spek-
taklu. Dobranocka telewizji Trwam dla dzieci
by³a grotesk¹, ale dotyka³a sprawy bardzo
powa¿nej - niezgody na œwiat skrajnie zideolo-
gizowany, a przez to tak¿e œmiertelnie nudny, 
a po trosze niebezpieczny. groŸny, tak jak
groŸne jest ka¿de pranie mózgów.
W spektaklu by³o wiele satyrycznych odniesieñ
do telewizyjnych programów, do gwiazdorzenia
na szklanym ekranie. Najbardziej zaskakuj¹ce
by³o w tym kontekœcie pojawienie siê na scenie
postaci literackiej. Raskolnikow dokonuj¹cy
zbrodni na Babuszce w telewizyjnym studiu 
w programie typu “Mam talent”? Czemu nie. 

* * * * *
Dziœ wszystko jest mo¿liwe i wszystko na sprze-
da¿. Na scenie widzieliœmy równie¿ karykatu-
ralne odniesienia do takich medialnych celebry-
tów jak: Justin Biber, Kuba Wojewódzki, Ewa
Drzyzga (pewnie kogoœ pominêliœmy, ale to bez
znaczenia, wiadomo o co chodzi). Fina³ by³
bardzo wymowny, bo nawi¹zywa³ do niedaw-

nej masa-
kry i zbrodni
w amerykañ-
skiej Aurorze
przy okazji
filmowej pre-
miery. Tak,
to najlepszy
sposób, by
niczym nor-
weski Brevik,
zostaæ s³aw-

nym i trafiæ na pierwsze strony gazet, ale przede
wszystkim do programów telewizyjnych na
ca³ym œwiecie. Spektakl, chocia¿ pe³en humoru,
jest gorzk¹ satyr¹ na œwiat, w którym telewizja 
i Internet, wyznaczaj¹ kanony prawdy, dobra 
i piêkna.

* * * * *
Na zdjêciu (poni¿ej) wokalistki z naszego zespo³u
muzycznego. Mia³y racjê, gdy po premierze
gratulowa³y same sobie. Da³y czadu - to nie
tylko nasza opinia. Potwierdzi³ j¹ nasz g³ówny
partner projektu, obecny na premierze starosta
legnicki, Jaros³aw Humenny. Nie tylko on by³
wa¿n¹ osobistoœci¹ (VIP), która zadecydowa³a
siê obejrzeæ nasze, brawurowo zagrane przed-
stawienie. Na widowni byli tak¿e m.in. dyrektor
legnickiego teatru Jacek G³omb oraz przedsta-
wicielka pomys³odawcy i g³ównego organizato-
ra “Lata w teatrze” czyli Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie,
Magdalena Szpak. Nie znamy ich opinii 
o przedstawieniu, ale buzie mieli uœmiechniête.
Wielominutowa owacja publicznoœci, która
wype³ni¹ parter i balkony, te¿ o czymœ œwiad-
czy³a. - Wznieœli siê na wy¿yny swoich mo¿-
liwoœci - tak powiedzia³ po premierze re¿yser
Bartek Bulanda. Podzielamy jego opiniê. 

* * * * *
Mamy w¹tpliwoœci czy wystêp w Jeleniej Górze
to by³ dobry pomys³. Gospodarze byli bardzo

¿yczliwi, pomagali nam we wszystkim, nawet
poczêstowali kaw¹ (w redakcji, nawet wyjaz-
dowej, rzecz niezbêdna), ale... Na widowni by³o
sporo wolnych miejsc. Publicznoœæ liczy³a nie
wiêcej ni¿ 40 osób i reagowa³a zdecydowanie
mniej spontanicznie ni¿ na legnickiej premierze. 
Mo¿e lepiej by³o zagraæ w Chojnowie? Przecie¿
wiêkszoœæ uczestników naszych warsztatów to
uczniowie tamtejszego Powiatowego Zespo³u
Szkó³. Podobno, chodzi³o o to, ¿eby wymieniæ
siê spektaklami “Lata w teatrze” z kolegami 
z Jeleniej Góry, a w³aœciwie z Micha³owic,
gdzie dzia³a Teatr Cinema, który w nad-
chodz¹cym tygodniu rozpocznie swoje waka-
cyjne warsztaty z m³odzie¿¹. Uwaga! Ich przed-
stawienie na pocz¹tku wrzeœnia bêdziemy mogli
ogl¹daæ w Legnicy. Bêdzie okazja do porównañ.
Nie boimy siê ich.

WWaakkaaccyyjjnnee  wwaarrsszzttaattyy  ww  tteeaattrrzzee

(red.)
fot. “lato w teatrze”
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Laureaci dolnoœl¹skiego konkursu pn. „Razem ³atwiej i lepiej – m³o-
dzie¿ i dzieci seniorom, seniorzy m³odzie¿y i dzieciom” organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej we
wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz Miejskim Oœrodkiem
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie otrzymali nagrody podczas
integracyjnego pikniku, który odby³ siê 26 lipca. 
W konkursie, który odbywa³ siê w ramach zadania wspieranego przez
Urz¹d Marsza³kowski p.n.: „Wsparcie dla rozwoju spo³eczeñstwa oby-
watelskiego i solidarnoœci miêdzypokoleniowej poprzez wzmocnienie
postaw pro-rodzinnych i pro-obywatelskich wœród m³odzie¿y i osób
doros³ych z terenu powiatu legnickiego i okolic”, nagrodzono prace li-
terackie i plastyczne wspieraj¹ce potrzebê niesienia pomocy miêdzypo-
koleniowej. W kategorii osób doros³ych uhonorowano wiersze Teresy
Kamiñskiej, a wœród dzieci utwór Martyny Idkowiak z Okmian. Wyró¿-
nienia wœród najm³odszych autorów prac zdobyli: Nikola Biernacka,
Hanna Chopkowicz, Filip Górnicki, Marceli Ekielski i Pawe³ Zazulczak
z Chojnowa. Najwy¿ej wœród najm³odszych oceniono prace plastyczne -
Oliwii Rup, wœród m³odzie¿y - Julii Józefów z Chojnowa i dzie³o zbio-
rowe klasy integracyjnej z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, a w kategorii
osób doros³ych – obraz Jadwigi Os³oñskiej z Legnickiego Pola. Drugie
miejsca w poszczególnych przedzia³ach wiekowych przypad³y: Miko³a-
jowi Józefowi z Chojnowa, Martynie Idkowiak, Sebastianowi Bielaw-
skiemu z Golanki Dolnej, Ewie Werfel z Legnickiego Pola. Trzecie
miejsca zajêli: Damian Baczmañski z Golanki Dolnej i Ola Szpatowska
z Chojnowa, Aleksandra Karandegilis oraz Roman Kubis z Legnickiego
Pola, Anna Mosiek z Golanki Dolnej. Wyró¿niono tak¿e obrazy autor-
stwa Julii Ka³wak, Agaty Kanabrockiej i Nikoli Zieleñ z Chojnowa,
Karoliny Demiañczuk z Konradówki, Krystyny Wachnik oraz Heleny
Œwi¹tek z Legnickiego Pola propaguj¹ce otwartoœæ i zrozumienie dla
osób w ró¿nym wieku. Nagrodê specjaln¹ otrzyma³a nestorka wœród
uczestników konkursu – pani Zofia Malinowska z DOOR ”Niebieski
Parasol”. 

Rozdanie nagród by³o fina³em konkursu, ale towarzyszy³o mu wiele
dodatkowych wydarzeñ. Piknik, na który do naszego miasta przyby³o
wielu goœci z ca³ego regionu, obfitowa³ w atrakcje. Zwiedzanie miasta,
w tym tak¿e naszego muzeum, wizyta na basenie, rekreacja na chojnow-
skich boiskach i spotkanie w domu kultury wype³ni³y niemal ca³y dzieñ.
Podczas fina³u w MOKSiR te¿ nie zabrak³o ciekawych propozycji. 
W czêœci oficjalnej by³a prelekcja o uprawnieniach osób niepe³nospraw-
nych i wrêczanie nagród laureatom konkursów – literackiego i plasty-
cznego. 
W czêœci artystycznej publicznoœæ oklaskiwa³a spektakl Teatru Amator-
skiego z Krotoszyc, wystêp grupy tanecznej z chojnowskiego WTZ,
a do wspólnej zabawy porwa³ uczestników zespó³ „Jeszcze Nieznani”.

Cz³onkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, Dy-
rekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie serdecznie dziêkuj¹ Fundatorom na-
gród i Darczyñcom wspieraj¹cym program edukacyjno-pomocowy dla
dzieci, m³odzie¿y i seniorów: Pani Agnieszce Demiañczuk, Zarz¹dom
Spó³ek: „Komerc”, Kret i Spó³ka, Banku Spó³dzielczego w Chojnowie,
Firmy Natur Produkt Zdrowit z Warszawy, W³adzom Samorz¹dowym
Województwa Dolnoœl¹skiego, Powiatu Legnickiego oraz Miasta Choj-
nowa.

RAZEM £ATWIEJ I LEPIEJ 
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Ju¿ po raz drugi Stowarzyszenie Jerzmanka
wraz ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Trójki
zaprosi³o goœci, by bawiæ siê wspólnie na
corocznej Biesiadzie Nocy Œwiêtojañskiej 
w Jerzmanowicach. Plenerowa impreza w jerz-
manowickim parku przyci¹gnê³a bez ma³a 250
goœci. Pod wielkimi namiotami przygotowano
zastawione wiejskimi smako³ykami sto³y. Ju¿
przed godzin¹ 19:00 pojawili siê pierwsi goœcie,
których przywitano tradycyjnymi swojskimi
wyrobami.

Biesiadnikom zaserwowano pyszn¹ zupê przy-
gotowan¹ przez kuchniê œwietlicy SP3, pierogi
ruskie i z kapust¹ oraz pieczone prosiaki. Du¿¹
popularnoœci¹ cieszy³o siê ognisko, przy którym
mo¿na by³o upiec kie³baski. Zespó³ “Kontrast”
ze Z³otoryi i tym razem nie zawiód³, bawi¹c
uczestników niemal do œwitu. Podest do tañca
“pêka³ w szwach” i podobnie jak w zesz³ym
roku niektórzy goœcie zmuszeni byli tañczyæ na
trawie. Nie zabrak³o ró¿nego rodzaju
konkursów w tym m in. poszukiwania kwiatu
paproci, ubijania mas³a, konkursu na najws-
panialsze wyznanie mi³oœci.

Mi³ym akcentem by³a obecnoœæ w³adz zarówno
Miasta jak i Gminy Chojnów. Burmistrz Jan
Serkies oraz Wójt Mieczys³aw Kasprzak
spotkali siê na scenie wrêczaj¹c nagrody zwy-
ciêzcom jednego z konkursów .

Wraz z nastaniem zmierzchu rozpoczê³a siê
licytacja nagród. W tym roku hojni sponsorzy
przekazali na licytacje naprawdê wspania³e
nagrody. Miros³aw i Pawe³ Kurczak ufundowali
5.dniowy wyjazd do Barcelony, Pani Euro-
pos³anka Lidia Geringer de Oedenberg przeka-
za³a 4.dniowy wyjazd do Europarlamentu, zaœ
Pani Europos³anka Danuta Jaz³owiecka prócz
takiego¿ wyjazdu odda³a licencjonowan¹ pi³kê
Euro 2012 z podpisem kapitana reprezentacji
Polski. Ponadto Cross Quad Team Chojnów
ufundowa³ wyjazd w teren dla jednego z uczest-
ników, a na zachêtê reprezentanci teamu efek-
townie wjechali przed scenê quadami.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przed rozpale-
niem pochodni nale¿a³o zwil¿yæ trawê.
Obowi¹zek ten nienagannie wype³ni³a
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Witkowa. Nie usz³o
to uwadze niektórych biesiadników, którzy
postanowili przenieœæ zabawê z desek podestu
wprost pod strumieñ wody z agregatu gaœ-
niczego. Jak przysta³o na biesiadê by³y tak¿e
wspólne œpiewy. Ca³y przebieg zabawy skrupu-
latnie dokumentowa³ fotograficznie Tadeusz
Bijak z Foto Bijak Studio, którego najciekawsze
ujêcia mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej
Stowarzyszenia Jerzmanka.

Impreza odby³a siê dziêki zaanga¿owaniu 
i pomocy wielu osób, których nie sposób imien-
nie wymieniæ. Cz³onkowie obydwu stowa-
rzyszeñ, nauczyciele oraz ludzie dobrej woli,
anga¿uj¹c w³asny czas, pracê, zasoby, fundusze
przyczynili siê do tego, ¿e ta impreza odby³a
siê. Ca³kowity dochód z imprezy zostanie przez-
naczony na cele statutowe stowarzyszeñ, czyli
pomoc Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie
oraz rozwój wsi Jerzmanowice. G³ównymi
sponsorami II Biesiady byli: Kopalnia Kruszyw
Rokitki, Osadkowski - Cebulski Zaopatrzenie
Rolnictwa oraz Strefa Aktywnoœci Gospodar-
czej w Legnicy. Wiele firm zaoferowa³o pomoc
rzeczow¹, dziêki której uda³o siê udŸwign¹æ
ciê¿ar organizacji biesiady: Almar - Alicja 
i £ukasz Marciniec, AT-Decoris Joanna i To-
masz Sawiccy, Bar Gastronomiczny Janusz
Czapski, Bar Gastronomiczny Waldemar
Czapski, Sklep “U Borka”, PHP Wojciech
Podolski, Gospodarstwo Alicji i Grzegorza Ru-
dziaków, Hurtownia KAMA Rawicz, Warzywa 
i Owoce Jastrzêbski Robert, Krzyszczuk Zenon,
ChZGKIM Chojnów, Norm Pol Renata i Ma-
riusz Gawron, Aleksandra Chrz¹szcz, Halina
Salastowicz, Piekarnia Bogdan Styrkowiec,
Piekarnia Stanis³aw Kryszczuk, Restauracja
KuŸnia, Restauracja Milos, Sajnóg Ma³gorzata,
Salon Finezja Us³ugi Kosmetyczne, Sklepy
¯abka Iwona i Jaros³aw Szczêœni, So³ectwo
Witków, Studio Paznokci Ewelina, Zak³ad
Fryzjerski Zofia Szpatowska, Urz¹d Gminy
Chojnów, Urz¹d Miejski w Chojnowie. Organi-
zatorzy serdecznie dziêkuj¹ za okazan¹ pomoc.

Stowarzyszenie Jerzmanka&Stowarzyszenie
Przyjació³ Trójki

II Biesiada Nocy Œwiêtojañskiej - Jerzmanowice 2012

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA og³asza
Drugi  przetarg ustny, nieograniczony  na najem lokali u¿ytkowych zlokalizowanych 

przy ul. D¹browskiego 15,  na I piêtrze  budynku by³ej Stra¿y Po¿arnej:

1. Pomieszczenie magazynowe  o powierzchni  13,65 m2.

2. Dwa pomieszczenia magazynowe  o powierzchni ³¹cznej  39,07 m2.

3. Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 12,38 m2.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej netto,
pomieszczenia magazynowego wynosi 3,00 z³. + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29. sierpnia 2012r. o godz 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto 
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 27 sierpnia 2012r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci  nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra
przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 20.08.2012r. do 27.08.2012r. w godz. 8:00 - 14:00. 
Klucze dostêpne s¹ w  Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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EEEEppppiiiinnnneeeeffffrrrryyyynnnnaaaa     ––––    CCCChhhhoooojjjjnnnnóóóówwww////MMMMiiii llll ttttoooonnnn     
Kilka lat temu kultura hip-hopowa w Chojnowie
prze¿ywa³a swój rozkwit, co zaowocowa³o pow-
staniem licznych zespo³ów. Ich utwory mo¿na
by³o us³yszeæ na p³ytach, które sami wydawali, 
w Internecie na stronach o tematyce hip-hopowej
oraz na koncertach, które grali w Choj-nowie oraz
w okolicznych miejscowoœciach. W tamtym okre-
sie prê¿nie dzia³a³y równie¿ osoby, które dziœ
tworz¹ jeden z najlepszych zespo³ów hip-
hopowych w naszym mieœcie. £ukasz „Boro”
Borowski, Piotr „Dresu” Skowroñski, Rafa³
„HNS” Haniszewski oraz Jaros³aw „Skowron”
Skowroñski s¹ cz³onkami Epinefryny, a swoj¹
dzia³alnoœæ realizuj¹ w Chojnowie oraz w angiel-
skim Milton Keynes. 

Specjalnie dla „Gazety Chojnowskiej” zgodzili
siê udzieliæ krótkiego wywiadu, w którym
opowiadaj¹ o swoich pocz¹tkach, aktualnej
dzia³alnoœci muzycznej oraz planach na
przysz³oœæ.

- Jesteœcie cz³onkami sk³adu o nazwie
Epinefryna. Od jak dawna wspó³pracujecie?

- Skowron: W obecnym sk³adzie wspó³pracuje-
my od ponad roku. Pocz¹tkowo Epinefryna by³a
zespo³em dwuosobowym, który jednak nie przetr-
wa³ próby czasu. Po ró¿nych rozmowach pos-
tanowiliœmy reaktywowaæ zespó³ w nowym
zestawieniu kadrowym. Do³¹czy³ Boro i Dresu,
którzy na co dzieñ mieszkaj¹ w Anglii oraz m³ody
i utalentowany raper i producent z Chojnowa
HNS.

- Dwóch cz³onków Epinefryny, tj. Boro i Dresu
mieszka w Milton Keynes, w Anglii. Jak to, ¿e
dzieli Was spora odleg³oœæ, wp³ywa na Wasz¹
wspó³pracê?

- Dresu: Musimy przyznaæ, ¿e wspó³praca nie jest
naj³atwiejsza. W Anglii mamy wiêksze mo¿liwoœ-
ci sprzêtowe, kadrowe i finansowe ni¿ tutaj 
w Chojnowie. Wa¿nym œrodkiem naszej komu-
nikacji jest Internet. Kontaktujemy siê poprzez 
e-mail, facebook, wymieniaj¹c siê pomys³ami
oraz dopracowuj¹c szczegó³y ró¿nych kawa³ków,
nad którymi w danym momencie pracujemy.
Kiedy tylko jest okazja odwiedzamy siê czy to 
w Milton Keynes, czy w Chojnowie i wtedy
nagrywamy to nad czym pracowaliœmy.

- Jakiœ czas temu w sieci pojawi³ siê Wasz
utwór pt. „Przygotuj siê na straty”, promuj¹cy
p³ytê. W refrenie goœcinnie wyst¹pi³ Steven.
Wiem, ¿e nie jest on jedyn¹ osob¹, z któr¹
wspó³pracujecie na terenie Anglii. Z kim
jeszcze uda³o Wam siê nawi¹zaæ wspó³pracê?

- Dresu: W Anglii powsta³o muzyczne sto-
warzyszenie MM Music Movement, do którego
nale¿ymy, i w którym prê¿nie dzia³aj¹ te¿ inni
wykonawcy. Osob¹, która jest swojego rodzaju
szefem tego stowarzyszenia jest Jamajczyk
mieszkaj¹cy w Milton Keynes- Jay4son, który
œciœle wspó³pracuje z nami oraz z innymi
Polakami przebywaj¹cymi w Milton. Innymi
wa¿nymi osobami s¹ Anglik Steven znany te¿
pod pseudonimem DIA, Ghanijczyk Shogun oraz
Polak DJ Felas, który pochodzi z Zielonej Góry.
Warto te¿ wspomnieæ o przedstawicielce p³ci
¿eñskiej. Jest Ni¹ Polka DJ Sonia, która zajmuje
siê wirtualnym Dj’ingiem na licznych imprezach
organizowanych na terenie Anglii. 

- Jako, ¿e Wasza twórczoœæ nie jest
adresowana tylko i wy³¹cznie do znajomych 
i osób obracaj¹cych siê w Waszym krêgu,
powiedzcie w jaki sposób rozpowszechniacie
muzykê w Anglii oraz na terenie Polski?

- Dresu: Jak wiêkszoœæ artystów w dzisiejszych
czasach robimy to g³ównie poprzez Internet.

Nasze utwory mo¿na us³yszeæ na stronie
www.djfelas.com, na której mo¿na te¿ kupiæ
p³yty CD, p³yty winylowe, utwory mp3 oraz
wiele innych ciekawych rzeczy.

Oprócz Internetu udostêpniamy utwory poprzez
audycje radiowe „Routh and culture” w itolduso-
radio.co.uk, które ma swoj¹ siedzibê w Londynie
oraz w „AIZ” radio, w którym audycje prowad-
zone s¹ przez dwóch Polaków. 

- HNS: Natomiast na terenie Polski promujemy
swoj¹ muzykê przede wszystkim poprzez
Internet, ale te¿ poprzez udzia³ w koncertach. 
W maju 2012 roku braliœmy udzia³ w legnickich
Juwenaliach i krótkie filmiki z tego koncertu
mo¿na obejrzeæ na youtube.com 

- Wiem, ¿e wyst¹piliœcie goœcinnie w teledysku
Jay4Son pt. „No point”. Teledysk, jak i ca³y
utwór niesie za sob¹ pewne przes³anie. Mo¿ecie
wyjaœniæ co sk³oni³o Was do nagrania utworu 
i teledysku?

- Boro: W³adze miasta Milton Keynes zagospo-
darowa³o pewien budynek po to, aby powsta³o
tam miejsce dla m³odych ludzi, którzy mogliby
rozwijaæ siê kulturowo. Jednak po pewnym czasie
te same w³adze dosz³y do wniosku, ¿e budynek
nale¿y sprzedaæ, aby powsta³o tam kolejne
Centrum Handlowe, których w Milton nie braku-
je. W³aœnie po to powsta³ utwór i teledysk, aby
pokazaæ, ¿e m³odzi ludzie potrzebuj¹ tego miejs-

ca, chc¹ siê rozwijaæ, potrzebuj¹ robiæ coœ
po¿ytecznego. Spo³eczeñstwo zapomina o tym, ¿e
dzieciaki nie maj¹ co robiæ i ich edukacja w wol-
nym czasie opiera siê na konsolach do gier i kom-
puterach. „No point” przeciwstawia siê takim
dzia³aniom.

- W tym momencie pracujecie nad p³yt¹. Kiedy
ujrzy ona œwiat³o dzienne i w jakim klimacie
bêdzie tworzona?

- Skowron: Konkretnej daty oczywiœcie nie
znamy, ale pracujemy tak, ¿eby wydaæ j¹ w okoli-

cach paŸdziernika tego roku. 5, 6 utworów
nagramy tutaj w Chojnowie, reszta powstanie 
w Milton. Co do klimatu p³yty na pewno bêdzie
oryginalna i bêdzie brzmieæ w paru stylach. Nie
jesteœmy fanami ulicznego, kryminalnego rapu 
i nie bêdziemy na tym bazowaæ. P³yta bêdzie
uczuciowa, a kawa³ki pisane bêd¹ pod wp³ywem
emocji.

- Kto zajmie siê stron¹ muzyczn¹ p³yty i jakich
goœci bêdziemy mogli na niej us³yszeæ?

- Boro: Stron¹ muzyczn¹ zajmie siê kilku produ-
centów. Bêdzie to oczywiœcie cz³onek Epinefryny
HNS. Wspó³pracujemy tak¿e z Polakiem 
o pseudonimie Beik-Air mieszkaj¹cym w Man-
chesterze. Bêdzie mo¿na te¿ us³yszeæ dŸwiêki
innych producentów, z którymi rozmowy trwaj¹.

- HNS: Jeœli chodzi o goœci, którzy udziel¹ siê
wokalnie na p³ycie to nale¿¹ do nich ludzie z MM
Music Movement, bardzo mo¿liwe, ¿e na kr¹¿ku
pojawi siê równie¿ Skor, który jest cz³onkiem
zespo³u SumaStyli oraz ktoœ z chojnowskiej sce-
ny.

- Jakie macie muzyczne plany na przysz³oœæ?

- Skowron: W tym momencie pracujemy nad
wydaniem p³yty Epinefryny. W planach jest te¿
p³yta Skowron/Dresu, solowe kr¹¿ki Dresa i Bora
oraz Mixtape MM Music Movement, ale
przysz³oœæ poka¿e czy to wszystko zostanie zrea-
lizowane.

A. Olszewski



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/77112

Muzyczne wêdrówki naszej
redakcyjnej ekipy w tym
roku obfitowa³y w niezwy-
k³e przygody. A ¿e apetyt
roœnie w miarê jedzenia to
dobrej zabawy nigdy doœæ.
W tym roku, na prze³omie
lipca i sierpnia, postanowi-
liœmy spêdziæ dwa weekendy na festiwalach
rockowych. Jak na by³ych harcerzy przys-
ta³o, noclegi zaplanowane by³y pod namiota-
mi. Pierwszy azymut obrany zosta³ na Bol-
ków. W naszym przypadku to ju¿ kilkunasto-
letnia tradycja. Powsta³a ona dziêki twór-
czoœci zespo³u CLOSTERKELLER. Gdyby
nie ten fakt, to zapewne has³o rock gotycki
by³oby nam obce. Ten festiwal w Bolkowie
jest ju¿ znany na ca³ym œwiecie. W tym roku
jednak termin imprezy, pokry³ siê z londyñ-
sk¹ olimpiad¹. To byæ mo¿e sprawi³o, ¿e do
tego niewielkiego miasteczka na “Dark Inde-
pendent Festival” zawita³o ok. 3 tys fanów.
Na trzy dni, przygotowano tak¹ gamê ró¿no-
rodnych gatunków, ¿e g³owa boli. Na nudê
nie by³o czasu. Koncerty dope³nia³ istny fes-
tiwal stylów modowych. Ju¿ 24 godziny po
zakoñczeniu festiwalu na stronach interne-
towych imprezy, podano datê przysz³orocz-
nej edycji. 
20 Festiwal Rocka Gotyckiego Bolków 2013
odbêdzie siê w dniach 12-14 lipca. Podobno
wiêkszy nacisk bêdzie na zaproszenie krajo-
wych kapel. Nawet burmistrz Bolkowa ma-
rzy o polskiej legendzie trash-metalu…
Po 72 godzinach odpoczynku, ponownie siê
spakowaliœmy. Tym razem, nasz samochód
ruszy³ w kierunku granicy z Niemcami. Tam
nad Odr¹ umiejscowiony jest Kostrzyñ. Od
jakiegoœ ju¿ czasu, fundacja W.O.Œ.P orga-
nizuje tu Przystanek Woodstock. Impreza-
legenda. Z roku na rok, coraz wiêcej mo¿na
tu spotkaæ chojnowian. Szacuje siê, ¿e w tym
roku na “P.W” bawi³o siê ok. 500 tys. ludzi. 
Muzyki co nie miara. Pobrzmiewa³a a¿ na
trzech scenach. Na pewno do anna³ów his-
torii przejdzie to, ¿e w tym roku imprezê
oficjalnie otworzyli goœcie specjalni - prezy-
dent polski (Komorowski) i Niemiec
(Gauck). Nas weteranów nic ju¿ na owsiako-
wym graniu nie zdziwi. Jednak twórczoœæ
jednego polskiego artysty uwypukli³a siê na
ca³ego. Piotr Bukartyk w ubieg³ym roku za-
liczy³ na “P.W” wspania³e wystêpy, w tym
pobrzmia³y jego utwory. Wiemy ju¿, ¿e ci
chojnowianie, którzy byli pierwszy raz na
“P.W” maj¹ bardzo dobre wspomnienia. 
I pozostan¹ pewnie przez kilka miesiêcy - do
nastêpnego roku, kiedy do Kostrzynia nad
Odr¹ znów zawita kolejny “Przystanek
Woodstock”.

pm
fot. bm

Wakacje by³y na pó³metku, dla-
tego wszystkich zainteresowa-
nych ucieszy³a propozycja ka-
wiarni „Jubilatka” na ostatni¹
sobotê (28-go) lipca. Tego dnia
zaproszono nasz¹ rodzim¹ for-
macjê bluesrockow¹ – FAZÊ
BLUES. W grodzie nad Skor¹,
od czasu do czasu, wyp³ywaj¹
na œwiat³o dzienne zami³owania
do takiego stylu muzyki. W la-
tach 90. ubieg³ego wieku blue-
sowa³ chojnowski zespó³ DEJA
VU, którego liderem by³ gita-
rzysta Dariusz Sobañski. Obec-
nie przysz³a pora na dokonania
kolejnego gitarzysty - Jaros³a-
wa Kwaœniaka. Dobrze, ¿e “zfa-
zowani” nie skupiaj¹ siê wy³¹-
cznie na obcym repertuarze.

Tamtego wieczoru zaprezento-
wali kilka swoich w³asnych ka-
wa³ków. A ¿e muzykom humor
dopisywa³, na fina³ zagrali po-
pularne “Kaczuchy”. Trochê lu-
zu nigdy nie zaszkodzi. Przed-
stawiciel Moksirowskiej Sceny
Muzycznej zosta³ ju¿ zaproszo-
ny na kolejn¹ imprezê do “Jubi-
latki”. Oczywiœcie po wakac-
jach, we wrzeœniu. O dacie wie-
czorku, poinformujemy na ³a-
mach gazety. 

red. 
fot. bm

SK£AD ZESPO£U
Jaros³aw Kwaœniak- gitara, œpiew
Piotr £abowicz- gitara
Jaros³aw Hojdycz- gitara basowa
Micha³ Woltman- perkusja
Mateusz Sieniek- perkusja

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA og³asza
Trzeci przetarg ustny, nieograniczony  na najem lokalu u¿ytkowego :

Pomieszczenia biurowego przy ul. Kolejowej 27/2  o powierzchni 18,70 m2.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej netto
wynosi  6,00 z³. + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 sierpnia o godz 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39
8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-
225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 27 sierpnia 2012r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci  nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca
zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 20.08.2012r. do 27.08.2012r. w godz. 8:00 - 14:00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76  8 188  371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Chojnowskie  bluesyRockowe Weekendy
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W mocno odm³odzonym sk³adzie do rozgrywek
ligowych A klasy grupy przyst¹pi³a dru¿yna Choj-
nowianki. Z zawodników w kadrze z du¿ym doœ-
wiadczeniem pi³karskim, zosta³o trzech: graj¹cy
trener – Marcin Rabanda, Marcin Gromala i Piotr
Œwiat³oñ. Pozosta³a czêœæ dru¿yny to gracze 
w wieku juniorskim. Na pewno musi trochê czasu
up³yn¹æ, zanim wszystkie elementy taktyczne 
w obrazie gry zaczn¹ przynosiæ po¿¹dany skutek.
W inauguracyjnym meczu ligowym, rozegranym
15 sierpnia na wyjeŸdzie w Siedliskach, nasza dru-
¿yna dozna³a pierwszej pora¿ki 1:3. Gospodarze 
w ubieg³ym sezonie, zajêli wysok¹ 3 lokatê. Rze-
mios³o futbolowe wiêc znaj¹. Przypuszczalnie
Chojnowianka trochê te¿ i zlekcewa¿y³a przeciwni-
ka. Przykra niespodzianka sta³a siê wiêc faktem. 
W niedzielê 19 sierpnia w iœcie tropikalnych wa-
runkach pogodowych, odby³ siê drugi mecz kolej-
ki, a pierwszy na stadionie przy Witosa. 
Goœæmi by³a Iskra II Kochlice. Przez pierwsze 10
minut, chojnowscy pi³karze badali przeciwnika. 
W 15 minucie spotkania, wynik otworzy³ Ziem-
bowski. Potem jeszcze dwukrotnie trafia³ do siatki.
Inni zawodnicy Chojnowianki te¿ nie chcieli byæ
gorsi. Gromala zaliczy³ trzy trafienia, Michu³ka
dwa oraz ambitny Ga³aszkiewicz - jedna bramka.
Wszyscy odetchnêliœmy z ulg¹. Mamy ju¿ komfort
punktowy. 
D¹b Stowarzyszenie Siedliska – 

KS Chojnowianka Chojnów 3:1
KS Chojnowianka Chojnów – 

LKS Iskra II Kochliwe 9:0
pm

W niedzielê 12 sierpnia w Rosochatej (gmina
Kunice) odby³ siê tradycyjny Turniej Pi³ki No¿-
nej Oldbojów o Puchar radnego sejmiku dolno-
œl¹skiego Jana Mikulicza. W zawodach wziê³o
udzia³ szeœæ dru¿yn, w tym chojnowscy oldboye
KS Chojnowianka Chojnów. 
Tegoroczna edycja tego pi³karskiego œwiêta
mia³a bardzo siln¹ obsadê. Tym bardziej cieszy
fakt, ¿e chojnowska dru¿yna zajê³a bardzo do-
bre 2 miejsce, w finale ulegaj¹c renomowanemu
Zag³êbiu Lubin – 1:2
Po drodze nasi oldboye sensacyjnie ograli
kolegów ze Œl¹ska Wroc³aw – 2:1.
Emerytura futbolowa wcale nie oznacza spor-
towej bezczynnoœci.
Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Józe-
fa Jamróza z KS Chojnowianki Chojnów. 
Gratulujemy wyników i sukcesu.

1. KGHM Zag³êbie Lubin
2. KS Chojnowianka Chojnów
3. KuŸnia Jawor
4. Solidex Rosochata
5. WKS Œl¹sk Wroc³aw
6. Nysa K³odzko

pm

Zawody ujête s¹ w kalendarzu imprez Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Kolarskiego
we Wroc³awiu i punktowane s¹ w Challenge'u DZKol.

Organizator:
UKK Oriens MTB przy Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie

Wspó³organizator:
Urz¹d Miasta Chojnów

Grupa Grody Piastowskie
Portal informacyjny miasta i gminy Chojnów - chojnow.pl

Miejsce:
Rynek w Chojnowie (centrum miasta), pow. legnicki, woj. Dolnoœl¹skie

Uczestnictwo:
Zawodnicy z wa¿nymi licencjami UCI 2012 w kategorii:

¯ak / ¯akini
M³odzik / M³odziczka

Junior M³./ Juniorka M³.
Junior /Juniorka
U23 "Orlik" M

Zawodnicy bez licencji w grupie OPEN
Zaproszane zostan¹ liczne Kluby Kolarskie z terenu: Dolnego Œl¹ska,

Wielkopolski, Opolszczyzny, Lubuskiego
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu Stanis³aw Rokus

tel. 507 017 300

Zapraszamy zawodników i kibiców!

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

Pierwszy przetarg ustny, ograniczony do mieszkañców budynku nr 7 i nr 7a 
przy ul. Kolejowej w Chojnowie, na najem lokalu u¿ytkowego :

Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Kolejowej nr 7  o powierzchni  15,97 m2.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej netto,
gara¿u wynosi  4,00 z³.  + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 sierpnia  2012r. o godz 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto 
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 27  sierpnia 2012r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci  nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra
przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 13.08.2012r. do 27.08.2012r. w godz. 8:00 - 14:00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76  8 188  371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

PPii³³kkaa  nnoo¿¿nnaa

Oldboye pokazali klasê!
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OG£OSZENIA DROBNE

Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie na os.
Wyspiañskiego, po kapitalnym remoncie, do za-
mieszkania od zaraz, dzia³ka zagospodarowana,
cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009. 

Sprzedam mieszkanie w bloku spó³dzielczym przy

ul. Paderewskiego 18 w Chojnowie o pow. 37,10 m2

pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon. 
Wiadomoœæ: tel. 696 363 691. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe po³o¿one 
w Chojnowie przy ul. B. Chrobrego w bloku, Ip.,

pow. 47 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc,
balkon, piwnica. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 505-808-781.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze
w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka, pow. 

63 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osob-
no, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 660-745-539.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñskie-
go, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp., czêœciowo
umeblowane, cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,

kuchnia, ³azienka, pow. 42 m2 w centrum Choj-
nowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym

budownictwie do remontu pow. 51 m2². Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 696-058-279.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2. pokojowe,

62 m2² w kamienicy na Ip.przy ul.Kiliñskiego 3.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, w³asnoœciowe,

Ip., w nowym budownictwie pow 73 m2², kuchnia,
³azienka, wc, balkon, nowe okna, panele
pod³ogowe, kafelki, zadbane i s³oneczne. Cena do
uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 698-501-784 lub 76 81-88-640.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Bia³ej, 67 m2,
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc,
strych, budynek gospodarczy, podwórko. Cena do
uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 501-025-270 lub 724-445-164.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe z gara¿em 

w starym budownictwie o pow. 70 m2², wysoki
parter, okolica du¿ego parku, atrakcyjna cena. 
Wiadomoœæ: tel. 660-449-687.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, parter, stare

budownictwo, pow. 102,70 m2², 4 pokoje, du¿a
kuchnia, ³azienka, balkon, du¿y ogródek pod okna-
mi, 3 piwnice, c.o wêglowe w³asne w piwnicy. 
Wiadomoœæ: tel. 693-943-624.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Rokitkach

77 m2², 3 pokoje, ³azienka, kuchnia, Ip., z wido-
kiem na las i wodê, po remoncie, mo¿liwoœæ
postawienia gara¿u. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, pow. 44 m2², IVp.
Wiadomoœæ: tel. 609-239-659. 

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w³asnoœciowe

60 m2² w starym budownictwie, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, kot³ownia, niski parter, przy ul. Chmiel-
nej 17/1, niska cena. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590. 

Zamieniê mieszkanie, 2 pokoje, 44 m2², IVp., na
podobne (parter lub Ip.) za dop³at¹. 
Wiadomoœæ: tel. 609-239-659.

Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie
3.pokojowe, 2 piwnice, strych, okna i drzwi
wymienione, c.o. gazowe. Cena 210 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Sprzedam nieruchomoœæ w Piotrowicach 16. Teren
pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz pod zabudowê
domku jednorodzinnego. Jest mo¿liwoœæ prze-
kszta³cenia terenu rolnego i zrobienia podzia³u na
dzia³ki budowlane. Teren ogólnie magazynowo-
rekreacyjny. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.

Us³ugi

Punkt przedszkolny "Skrzat" w Chojnowie przy ul.
Gen. Maczka 2 od 1 sierpnia 2012 r. rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ i zaprasza wszystkie dzieci 
w wieku od 3-5 lat. Uwaga! atrakcyjne promocje.
Informacje i zapisy po tel. 603-391-995 
lub 883-388-610.

Firma SPAWIK oferuje us³ugi spawalniczo- œlu-
sarskie, ogrodzenia, bramy, balustrady, meble, kon-
strukcje stalowe. Konradówka 31. 
Wiadomoœæ: tel. 724-743-156,
e-mail firmaspawik@gmail.com, www. spawik.pl. 

Œpiew na œlubach i innych uroczystoœciach - oferu-
je profesjonalna wokalistka (sopran liryczny). 
W programie m.in. "Ave Maria" ró¿nych autorów,
"Panis Angelicus" Franca i wiele innych. 
Wiadomoœæ: tel. 664 583 453.

Zapraszam na zajêcia z tañca towarzyskiego.
Wiadomoœæ: tel. 602-292- 690

Ca³oroczne utrzymanie nagrobków - mycie,
zapalanie zniczy, sprzatanie. 
Wiadomoœæ tel. 783-286-792

Dzia³ki

Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹ - funda-
ment, 11,5 a w Bia³ej k/Chojnowa, dzia³ka ogro-
dzona przy drodze pr¹d, woda, pozwolenie na bu-
dowê, cena 65 tys. z³ do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 665-849-101.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach, 10 ar,
prostok¹tna, "0" wyci¹gniête, pozwolenie na bu-
dowê, projekt domu, energia elektryczna, studnia.
Cena 62 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach,
atrakcyjna okolica, 8 dzia³ek po ok. 17 ar, mo¿li-
woœæ po³¹czenia. Cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 513-184-938. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej Ko³³¹-
taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Sprzedam dzia³kê o pow. 0,5465 ha z zabudowa-
niami gospodarczymi przy ul. Goleszañskiej 
w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 668-994-709 lub 76 745-89-41.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie, 
ul. Wrzosowa, pow. 1104m², ul. Leœna 935m².
Wiadomoœæ tel. 600-124-919.

Do sprzedania dzia³ka rolna, 5 arów przy ul. Gole-
szañskiej w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 784-734-074.

Inne

Sprzedam gara¿ przy ul. Chmielnej. 
Wiadomoœæ: tel. 886-933-825. 

Sprzedam komputer w zestawie, stacja centralna
gwarancja 7 m-cy, p³yta g³ówna ASUS P8P67 M,
pamiêæ GEIL VALUE +2x2GB, zasilacz MODE
COM 500W, karta graficzna GIGABYTE HD6850
1GB, dysk twardy SEAGATE 500 GB BARRA-
CUDA 7200 obr., procesor INTELPENTIUM 15
2400 CPU 3.10 GHz/3.10 Ghz, nagrywarka
DVD/CD UTEON, czytnik kart pamiêci,obudowa
czarna a¿urowa, kamera internetowa, monitor
SYNCMASTER 173p., plus SAMSUNG, g³oœniki
INSPIRE T3030 CREATIVE. 
Wiadomoœæ tel: 604-701-660. 

Sprzedam stemple drewniane i kantówki. 
Wiadomoœæ: tel. 888-209-718.

Oddam szczeniaki w dobre rêce. Wyrosn¹ na nie-
wielkie kundelki.Wszelkich informacji udzielê tele-
fonicznie. Pieski do odebrania na terenie Chojno-
wa. Wiadomoœæ: tel. 889-908-460.

Zguby
W czasie przeprowadzki z Chojnowa do innego
miasta zaginê³y 2 albumy ze zdjêciami rodzinnymi
dwóch pokoleñ, œlubne i inne, "Pan Tadeusz" 
i puste albumy. Uczciwego znalazcê proszê 
o zwrot. WYSOKA NAGRODA. 
Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub 77 436-11-35. 
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- lipiec - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00

oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych

czynna jest apteka w Intermarche
- w soboty do godz. 20, 
w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301: 23.09.2012,

01.11.2012, 09.12.2012, 01.01.2013.

2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 30.09.2012,

04.11.2012, 16.12.2012.

3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 26.08.2012,

07.10.2012, 11.11. 2012, 23.12.2012.

4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649 02.09.2012,

14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.

5. Apteka Intermarche: 16.09.2012, 28.10.2012,

02.12. 2012, 30.12.2012.

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. 

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.

Sprzedam 
budynek magazynowy

o pow. u¿yt. 1837 m2

Cena brutto 940 tys z³.
Tel. 608-348-309

Wiadomoœæ

tel. 606-744-998

Wójt Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1, 59 – 225 Chojnów, tel. 76 8188 502

og³asza II przetarg ustny niegraniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4, po³o¿onego w  budynku
mieszkalnym przy ulicy Z³otoryjskiej 8 w Chojnowie, w granicach dzia³ki oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 230/1 o powierzchni 2310 m 2, dla którego S¹d Rejonowy w Z³otoryi Wydzia³ Ksi¹g Wie-
czystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ numer LE1Z/00043151/3.
Opis nieruchomoœci: samodzielny lokal mieszkalny, po³o¿ony  w suterenie budynku mieszkalnego
wielolokalowego, sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, kuchni, wc, spi¿arki, korytarza oraz przedpokoju o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 77,88 m2, z lokalem zwi¹zany jest udzia³ 185/1000 czêœci w nieruchomoœci
wspólnej, któr¹ stanowi grunt oraz czêœci budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku
w³aœcicieli lokali. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci do przetargu wynosi: 80.000,- z³otych (osiemdziesi¹t tysiêcy z³o-
tych). 
Wadium okreœlono na kwotê: 8.000 z³otych. Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 04.09.2012 r. na konto
Gminy Chojnów nr 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spó³dzielczy Chojnów.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 10.09.2012 r. o godz. 900, w sali posiedzeñ nr 102 w Urzêdzie Gminy 
w Chojnowie, ul. Fabryczna 1.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Pe³na treœæ og³oszenia na stronie: www.bip.gmina-chojnow.pl.

MAGROTEX P.P.U. SP.zo.o.

poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. handlowych.

Wymagania:
* znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piœmie.
* bardzo dobra znajomoœæ œrodowiska MS WINDOWS.
* umiejêtnoœæ organizacji pracy.
* samodzielnoœæ, komunikatywnoœæ, rzetelnoœæ, chêæ rozwoju.
* umiejêtnoœæ pracy w zespole.

Dokumenty nale¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie firmy w Chojnowie przy ul. Fabrycznej 1
lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres: handel@magrotex.pl



SSyymmbbooll ii cczznnyy    ttkkaacczz


