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Serce dla Serca - II Charytatywna Zumba z Dwójk¹
DLA MARTY

Antykwariat i “Eliksir staroœci”
- przedstawienie z okazji Dnia Kobiet

Pierwsze medale m³odych
chojnowskich taekwondoków

“Tajny Zamek Czocha”
- spotkanie autorskie z Piotrem Kucznirem

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

“Pasjans z samych serc”
- wystawa prof. Paw³a Banasia w Muzeum Regionalnym

Z cyklu “Ludzie z pasj¹” 
Artur Reichert
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11 marca, o godz. 18, na chojnowskim basenie ruszy³a IV edycja
Ogólnopolskiego Maratonu P³ywackiego "Otyliada 2017".



PIT-yy ww CChojnowie
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy
informuje, ¿e do 26 kwietnia 2017r. 
w ka¿d¹ œrodê od godz. 8.00 do godz.
15.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, pracownik Urzêdu Skar-
bowego w Legnicy przyjmuje zeznania
podatkowe za 2016r. 
Mo¿na te¿ z³o¿yæ zeznanie drog¹ elek-
troniczn¹ na specjalnie przygotowanym
stanowisku komputerowym w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie korzys-
taj¹c z pomocy pracownika urzêdu skar-
bowego.

W ssprawie 
œcie¿ki rrowerowej

W sierpniu 2015 roku z inicjatywy Bur-
mistrza Jana Serkiesa i Starosty Z³oto-
ryjskiego Ryszarda Raszkiewicza w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Z³oto-
ryi spotkali siê przedstawiciele czterech
samorz¹dów zainteresowanych utworze-
niem œcie¿ek rowerowych po nieczynnej
linii kolejowej nr 316 na trasie Z³otoryja-
Zagrodno-Chojnów-Rokitki.

Pomys³ zyska³ ogóln¹ aprobatê i nie-
zw³ocznie przyst¹piono do zadañ formal-
nych. Przede wszystkim nale¿a³o przej¹æ
grunty od PKP. Okaza³o siê jednak, ¿e to
proces d³ugotrwa³y. O ile Miastu Choj-
nów i Gminie Z³otoryja uda³o siê ju¿
dope³niæ formalnoœci i przej¹æ odcinki
przysz³ej trasy rowerowej na ich tere-
nach, to Gmina Chojnów i Gmina Za-
grodno wci¹¿ czekaj¹ na zakoñczenie
procedur.
Trudno przewidzieæ, kiedy ca³e postê-
powanie dojdzie do fina³u, niemniej za-
raz potem Chojnów, jako koordynator
wyst¹pi o œrodki unijne na utworzenie
tak oczekiwanej œcie¿ki rowerowej. 

Urz¹d MMiejski iinformuje
Odpady wielkogabarytowe, tj. meble,
sprzêt RTV i AGD mo¿na przekazywaæ do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK) przy ul. Kraszewskiego 1 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00

(od maja br. do godz. 17.00) i w soboty 
w godz. 10.00-15.00. 
Odpady wielkogabarytowe z³o¿one przy
pojemnikach bêd¹ zbierane przez
CHZGKiM w ka¿dy wtorek i pi¹tek.

Pomieszczenia nna ddworcu
do wwynajêcia

W zwi¹zku z modernizacj¹ budynku dwor-
ca w Chojnowie zaplanowan¹ na lata
2017-2018 PKP S.A Odzia³ Gospoda-

rowania Nieruchomoœciami poszukuje
przysz³ych najemców na powierzchnie
komercyjne. 

Projekt inwestycyjny zak³ada dwa lokale
komercyjne: jeden na parterze o pow.
32,07 m2 z przewidzian¹ dzia³alnoœci¹
handlowo-us³ugow¹, drugi o pow. 142,44m2

zaprojektowany z myœl¹ o dzia³alnoœci
placówki dydaktycznej dla najm³odszych
tj. punktu przedszkola lub ¿³obka. 
Lokale oddane do najmu bêd¹ w stanie
deweloperskim, dziêki czemu przysz³y
najemca bêdzie móg³ je wykorzystaæ
wed³ug potrzeb prowadzonej przez sie-
bie dzia³alnoœci.

Szczegó³owe informacje zainteresowani
otrzymaj¹ pod numerami telefonów -
506-626-401; 71717-51-19 lub pisz¹c na
adres iwona.majka@pkp.pl
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MARZEC
27.03 - 4 kwietnia - Warsztaty wielkanocne Muzeum
29.03, godz. 11.00 - Biblioteczna Akademia Malucha MBP
30.03, godz. 10.00 -  Œwiatowy Dzieñ Czytania Tolkiena  MBP

- "Tydzieñ z Internetem" MBP

- “Pasjans z samych serc". Wystawa ze zbiorów prof. Paw³a Banasia" Muzeum
- Turniej Pi³ki Rêcznej Dzieci i Rodziców Szkó³ Podstawowych SP4

KWIECIEÑ

01.04. - XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŒPIEWANE NUTKI MOKSiR

07.04. - "Dekoracje Wielkanocne" MBP

23.04. - Wroc³awski Teatr Tañca MOKSiR

- spotkanie autorskie z Kalin¹ Jerzykowsk¹ MBP

- “10 lat Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w Chojnowie" - wystawa 

MBP

- Zawody P³ywackie dla Szkó³ Podstawowych "Zag³êbia Miedziowego" SP4

- "Puchar Wiosny" -  Wojewódzki Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t i Ch³opców kl. IV - VI

SP4

- "Wikingowie. Truso - legenda Ba³tyku" - wystawa Muzeum

Kalendarz imprez w mieœcie 

MOKSiR  - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
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Zostañ pposiadaczem

Klubowej KKarty MMOKSiR
Mo¿na ju¿ wyrobiæ sobie nieodp³atn¹
KARTÊ KLUBOW¥ MOKSiR. Po za-
rejestrowaniu w systemie (osoby ju¿ zapi-
sane bêd¹ w ci¹gu najbli¿szych dwu mie-
siêcy musia³y ponownie wype³niæ dekla-
racje, by otrzymaæ kartê), bêdzie mo¿na
korzystaæ z sali fitness, krêgielni i bilardu.
Nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ wyra¿enia zgo-
dy przez rodzica/opiekuna prawnego 
i wyrobienie KARTY tak¿e dla osoby 
w wieku 15-18 lat. Jeszcze m³odsi nadal
mog¹ korzystaæ tylko pod nadzorem i za
zgod¹ doros³ych. 
Przy wype³nianiu deklaracji zostaniemy
te¿ poproszeni opcjonalnie o zdjêcie 
w formacie jpg (mo¿na je bêdzie tak¿e
nades³aæ potem na adres:
mdk_chojnow@wp.pl, z podaniem imie-
nia, nazwiska i numeru karty).
Fotografie zafunkcjonuj¹ tylko w we-
wnêtrznym systemie MOKSiR i maj¹ sta-
nowiæ zabezpieczenie dla posiadacza karty.
Opcjonalnie bêdzie te¿ mo¿na podaæ
swój adres e-mail, tak by otrzymywaæ 
z MOKSiR powiadomienia, np. o plano-
wanych zmianach w funkcjonowaniu sal.
Szczegó³y znajdziecie Pañstwo w za-
k³adce REKREACJA na stronie
www.moksir.chojnow.eu

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA 
OG£ASZA NABÓR 

na wolne stanowisko w Wydziale Finansowo-Bud¿etowym 
ds. bud¿etu i podatków w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie

Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze magisterskie ekonomiczne lub wy¿sze magisterskie uzupe³nione
podyplomowymi studiami z zakresu rachunkowoœci.
2. Minimum 3 letni sta¿ pracy.
3. Co najmniej 3 letnie doœwiadczenie zawodowe w administracji publicznej w ksiêgowoœci.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych  oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
7. Stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na stanowisku ds. bud¿etu i podatków.
8. Znajomoœæ przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoœci, ustawy
ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, ustawy kodeksu postêpowa-
nia administracyjnego, ustawy o samorz¹dzie gminnym, o ochronie danych osobowych oraz
rozporz¹dzeñ wykonawczych do ustaw.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera tj. pracy w zintegrowanych systemach informaty-
cznych w tym w programach EXCEL, SIGID.
2. Kursy, szkolenia z zakresu w/w przepisów.
3. Umiejêtnoœæ sporz¹dzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawieñ,
planów w oparciu o materia³y Ÿród³owe.
4. Odpowiedzialnoœæ, systematycznoœæ, kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ, rzetelnoœæ, terminowoœæ.
Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku m.in.:
1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz depozytów bud¿etu, dochodów urzêdu.
2. Prowadzenie ewidencji rozrachunków z tytu³u dochodów bud¿etowych i bie¿¹ce ich rozliczanie.
3. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej nale¿nych i pobranych podatków od nieruchomoœci, podat-
ku rolnego, op³at od posiadania psów, podatku od posiadania œrodków transportowych, od osób
fizycznych i od osób prawnych, op³at z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów, oraz kon-
trola terminowej realizacji zobowi¹zañ i likwidacja nadp³at.
4. Wystêpowanie o wpis do hipoteki przymusowej oraz egzekucjê z nieruchomoœci.
5. Prowadzenie windykacji i egzekucji w zakresie w/w podatków i op³at.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. ¯yciorys z opisem dotychczasowej pracy (CV).
3. Kserokopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kopie œwiadectw z dotychczasowych miejsc pracy.
6. Inne dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobo-
wi¹zany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru).
8. Oœwiadczenie, o stopniu niepe³nosprawnoœci (w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystaæ z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada o pra-
cownikach samorz¹dowych).
9. Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w celu przeprowadzenia naboru.
10. Oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystania z pe³ni praw pub-
licznych.
11.Oœwiadczenie o posiadaniu stanu zdrowia umo¿liwiaj¹cego podjêcie pracy na okre-
œlonym stanowisku.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 27 marca 2017r. w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, pok. Nr 6 z dopiskiem "Dot.
naboru na stanowisko ds. bud¿etu i podatków."
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po okreœlonym wy¿ej terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Infor-
macja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Plac Zamkowy 1. Wymagane dokumenty powinny byæ opatrzone klauzul¹ "Wyra¿am zgodê
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji przebiegu naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008r.o pracowni-
kach samorz¹dowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902).

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

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób,
które prze¿y³y co najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku
ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie przedstawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie
(za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP
trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w USC w³aœciwym dla
miejsca zamieszkania Jubilatów, (nie zawsze jest to
USC, w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹,
osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5 tel. 76/ 8188639.
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Po³amane ogrodzenie, powyginane ko-
sze, wyrwane konstrukcje metalowe
pn¹czy, zniszczone roœliny - ogólna
dewastacja. To obraz terenu przy "Mor-
skim Oku". Efekt kilkuminutowej de-
molki poruszy³ okolicznych mieszkañ-
ców. 
Ta rekreacyjna przestrzeñ ma byæ mi³ym
miejscem do wypoczynku i aktywnego
relaksu dla mieszkañców naszego mias-
ta. Oczko wodne z sezonow¹ fontann¹,
boisko do siatkówki, terenowa si³ownia,
ma³a architektura i rozplanowana zieleñ
- to wszystko z myœl¹ o rodzinnych spa-
cerach czy aktywnoœci fizycznej.
Trudno opanowaæ z³oœæ, kiedy œwit od-
krywa totalny wandalizm i patologiczn¹
g³upotê. 
Zg³oszenie o uszkodzeniach miejskie
s³u¿by otrzyma³y od mieszkañców blo-
ków s¹siaduj¹cych z terenem. Sprawê
przekazano na policjê. W zatrzymaniu
sprawców mo¿e pomóc nagranie z moni-
toringu - kamery, która obserwuje tê
okolicê. 
Wandalizm, w zale¿noœci od wysokoœci
wyrz¹dzonej szkody, traktowany jest
jako wykroczenie lub przestêpstwo. 
Zgodnie z art. 124 Kodeksu wykroczeñ
osoba, która umyœlnie niszczy b¹dŸ usz-
kadza cudz¹ rzecz, podlega karze aresz-
tu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny.
Warto jednak wiedzieæ, ¿e wartoœæ szko-
dy nie mo¿e przekraczaæ w tym wypad-
ku 1/4 minimalnego wynagrodzenia, tj.
420 z³. 
Je¿eli wartoœæ szkody jest wy¿sza, wtedy
akt wandalizmu traktowany bêdzie jak
przestêpstwo. Art. 288 Kodeksu karnego
przewiduje, ¿e osoba, która niszczy, usz-
kadza lub czyni niezdatn¹ do u¿ytku cu-
dz¹ rzecz, podlega karze pozbawienia
wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat.

Wandalizm nas irytuje, utrudnia ¿ycie,
psuje wizerunek otoczenia i przyczynia
siê do rosn¹cego poczucia zagro¿enia.
Czy jest na to rada? Jest ich co najmniej
kilka, ale jak uczy ¿ycie, ¿adna nie jest
skuteczna. Edukacja w domu i w szkole,
reagowanie na ka¿dy akt wandalizmu,
natychmiastowe zg³oszenia na policjê, to
elementy prawid³owego postêpowania,
które daj¹ szansê na, przynajmniej, zmniej-
szenie zjawiska wandalizmu.

eg

Za wandalizm - 5 lat
Rzecznik Praw Konsumentów

informuje
Rzecznika Praw Konsumentów dzia³aj¹cy
przy Urzêdzie Miasta w Legnicy podejmu-
je dzia³ania w indywidualnych sprawach
konsumenckich na rzecz mieszkañców Le-
gnicy i Powiatu Legnickiego. Udziela wy-
³¹cznie pomocy osobom fizycznym,
(w sprawach nie zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodarczej), w spo-
rach z przedsiêbiorc¹ - sprzedawc¹,
producentem, dystrybutorem. Udziela
bezp³atnych porad oraz informacji
prawnych w zakresie ochrony interesów
konsumentów.
Poradnictwo obejmuje sprawy dotycz¹ce:
* kupna - sprzeda¿y w sklepie;
* kupna - sprzeda¿y na odleg³oœæ, (wysy³-
kowo, za poœrednictwem Internetu) oraz poza
sklepem (np. na pokazach, w domach klienta); 
* telefonii stacjonarnej i komórkowej; 
* telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;
* us³ug kurierskich; 
* us³ug pocztowych; 
* kredytów konsumenckich; 
* ubezpieczeñ; 
* us³ug turystycznych; 
* us³ug budowlanych; 
* dostawy energii elektrycznej, ciep³a, wody;
* umów o dzie³o (np. wykonanie mebli, na-
prawa samochodów, sprzêtu).
W przypadku podejrzenia naruszenia praw
konsumentów Rzecznik mo¿e podj¹æ
interwencjê w indywidualnej sprawie kon-
sumenckiej, d¹¿¹c do polubownego za-
koñczenia sporu. Rzecznik mo¿e równie¿
wytaczaæ powództwa na rzecz konsumen-
tów lub wstêpowaæ, za ich zgod¹, do to-
cz¹cego siê postêpowania w sprawach
ochrony interesów konsumentów. Miejski
Rzecznik Konsumentów nie mo¿e nato-
miast zaj¹æ siê sprawami, w których stron¹
jest Gmina Legnica, Zarz¹d Gospodarki
Mieszkaniowej, Zarz¹d Dróg Miejskich,
Wspólnoty Mieszkaniowe i Spó³dzielnie
Mieszkaniowe. Nie jest równie¿ w³aœciwy 
w sprawach egzekucji prowadzonych przez
Komorników S¹dowych.
Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów w Legnicy mo¿e skorzystaæ ka¿dy
konsument bêd¹cy mieszkañcem Legnicy 
i Powiatu Legnickiego w nastêpuj¹cy sposób:
* osobiœcie, po wczeœniejszym umówieniu,
w pokoju nr 18, Urz¹d Miasta, Pl. S³o-
wiañski 8 - we wtorki 12:00-16:00, w œro-
dy 12:00-15:30, w czwartki 12:00- 15:30;
* telefonicznie - we wtorki 12:00-16:00, 
w œrody 12:00-15:30, w czwartki 12:00- 15:30;
* poczt¹ elektroniczn¹: 
rzecznik@legnica.eu. 
Rzecznik udziela porad równie¿ przedsiê-
biorcom z zakresu prawa konsumenckiego,
informuj¹c ich o obowi¹zkach wynika-
j¹cych z aktualnych regulacji prawnych.

Agnieszka Romanowska
- Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy
Katarzyna Szczypiñska
- pracownik Biura Miejskiego Rzecznika
Konsumentów 

Urz¹d Miasta Legnica pl. S³owiañski 8 
59-220 Legnica 

tel. 76 72-12-138; fax. 76 72-12-115
e-mail: 

kszczypinska@legnica.eu www.legnica.eu



MOKSiR 
zaprasza

“KONTRABASISTA”
W monodramie KONTRABASISTA
wyst¹pi aktor teatru MASKA, pan
Krzysztof Rogacewicz, którego doce-
niono za oceanem.
W listopadzie ubieg³ego roku w Nowym
Jorku "Kontrabasista" w jego wykona-
niu zdoby³ 1 nagrodê na The World`s
Largest Solo Theatre Festival! 

24 marca br., 
o godz. 19.00

sala widowiskowa
MOKSiR

Bilety w cenie 15 z³
do nabycia

w Domu Kultury.

ZAPRASZAMY
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10 marzec 2017r. Ten dzieñ niew¹tpli-
wie przejdzie do kulturalnych wydarzeñ
naszego miasta. Kolejny oczekiwany

wystêp grupy teatralnej "Antykwariat"
sta³ siê faktem. W tamten pi¹tkowy wie-
czór, w sali kinowej MOKSiR odnoto-
wano nadkomplet publicznoœci. Z okazji
Dnia Kobiet (a w Dniu Mê¿czyzn) anon-
sowano sztukê teatraln¹ pt. "Eliksir sta-
roœci". Chojnowska grupa teatralna dzia-
³aj¹ca przy domu kultury przygotowa³a
kolejn¹, ciekaw¹ propozycjê. W sk³adzie
pojawi³y siê nowe osoby i kierownik arty-
styczny. Na warsztat wziêto sztukê Lilianny
Bardijewskiej "Eliksir staroœci". Sk¹d ten
wybór? Moim zdaniem poprzez odnoœni-
ki do wspó³czesnej polityki. Alegorie te-
atralny widz o guœcie bardzo wysubli-
mowanym wychwyci³ w lot. A mo¿e to
tylko pozory? 

Akcja sztuki przenosi nas w czasy kró-
lewskich dynastii. Apetyty na w³adzê,
strach przed jej utrat¹, intrygi - to sche-
mat funkcjonuj¹cy wœród rz¹dz¹cych do
dziœ. Ka¿da postaæ w tym przedstawieniu
mia³a znacz¹c¹ wymowê - od piastunek,

poprzez czarownicê, a¿ do ksi¹¿¹t i naj-
wy¿szej monarchii.

Zaskakuje fina³. Górê bierze zdrowy roz-
s¹dek, wygodnictwo i chêæ doznania
uroków spokojnego, sielskiego ¿ycia.
Czy niektórzy odtwórcy ról zagrali sa-
mych siebie? To pytanie z gatunku reto-
rycznych.

Owacje na stoj¹co dowodz¹, ¿e spektakl
bardzo siê podoba³. Doskona³a gra akto-
rów-amatorów da³a publicznoœci godzinê
wspania³ej zabawy - z humorem, ale 
i przes³aniem. 

Zdaniem wielu spektakl warto jeszcze
raz powtórzyæ.

pm; fot bm

Obsada:
Królowa - Emilia Grzeœkowiak
Król - Stanis³aw Horodecki
Ksiê¿niczka - Dorota Chopkowicz
Ksi¹¿e - Adam Pruœ
Czarownica - Monika Krzywda
Piastunka I - Krystyna Czapska
Piastunka II - Ró¿a Rzepakowska
Re¿yseria - Barbara S³otwiñska

Antykwariat i “Eliksir starAntykwariat i “Eliksir staroœci”oœci”

Gimnazjum w Zagrodnie jest orga-
nizatorem charytatywnego mara-
tonu Zumby, który odbêdzie siê
02.04.2017 r. w sali GOK w Za-
grodnie. 
W ca³ym powiecie z³otoryjskim po-
dejmowane s¹ inicjatywy maj¹ce na
celu pomoc niewidomej Marysi
Soboty z Brochocina - uczennicy
Gimnazjum w Zagrodnie. 
Operacja daj¹ca szansê, na to, ¿e
Marysia ujrzy œwiat, kosztuje 100 ty-
siêcy z³otych. Rodzina, przyjaciele,
znajomi wierz¹, ¿e realne jest uzbie-
ranie tej kwoty. 
Szans¹ na Pañstwa wsparcie w zbiór-
ce funduszy dla Marysi jest w³aœnie
maraton Zumby w Zagrodnie. 
Wszystkie szczegó³y znajduj¹ siê na
plakacie. Zapisy w dniu imprezy lub
telefonicznie:
Micha³ Ho³ownia - 667 897 693.
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Marta Brodniewicz, która od kilkunastu miesiêcy dzielnie wal-
czy z chorob¹ nowotworow¹ ju¿ nie pierwszy raz przekona³a
siê, ¿e w tych bardzo trudnych chwilach nie jest sama. 

Nastolatkê nieustannie wspiera œrodowisko Gimnazjum nr 2,
którego Marta jest uczennic¹. Nie tak dawno chojnowianie
spotkali siê w domu kultury na koncercie charytatywnym na
rzecz Marty, potem dyrekcja szko³y zg³osi³a rodzinê do progra-
mu "Nasz Nowy Dom" (emisja odcinka z Chojnowa 30 marca),
w lutym zbierano pieni¹dze w Kunicach na Charytatywnym
Balu KNN, w marcu podczas Charytatywnej Gali Boksu na
hali PZS. 
Ostatniej soboty, 18 marca spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 2 zorga-
nizowa³a Charytatywn¹ Zumbê. Specjalnymi goœæmi by³y
instruktorki Anna D¹browska z Koszalina oraz Dominika Wój-
cikiewicz ze Szczecina oraz prowadz¹cy Kamil Robert Ziêba.
Ale tak naprawdê ka¿dy, kto tego dnia pojawi³ siê na hali Powia-
towego Zespo³u Szkó³ by³ goœciem specjalnym i wyj¹tkowym,
zarówno ci, którzy na podeœcie narzucali rytm i styl, ci którzy
na parkiecie sprawniej lub mniej sprawnie rytm i styl odwzo-
rowywali, ci którzy zajmowali siê obs³ug¹ ca³ego wydarzenia,
jak i ci, którzy przyszli tylko popatrzeæ.
Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. Oprócz niew¹tpliwie
widowiskowej, kilkugodzinnej zumby by³y domowe wypieki 
i posi³ki zdecydowanie mniej kaloryczne, ekscytuj¹ce licytacje
przedmiotów przekazanych przez ¿yczliwych sponsorów 
i losowanie cennych nagród wœród posiadaczy "zumbowych"
biletów.
Bi¿uteria, tekstylia, kosmetyki, karnety na si³owniê, kupony
upominkowe, obrazy, koszulka i pi³ka Zag³êbia, koszulka i p³y-
ta dla fanów rapu, niebanalne zabawki, vouchery do restauracji,
do salonu tatua¿u, kurs prawa jazdy, markowe obuwie - to

tylko kilka z przekazanych darów na aukcjê. Wœród nagród
losowych znalaz³ siê rower ufundowany przez Radê Miejsk¹
Chojnowa i 40 calowy telewizor od Burmistrza Miasta Choj-
nowa.
- Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy szko³y oraz Uczniowie zor-
ganizowali Kawiarenkê oraz "Fit K¹cik. - wyjaœnia nam wice-
dyrektor Gimnazjum nr 2 Lucyna Spes przy kolorowych,
pachn¹cych, suto zastawionych sto³ach. - Mo¿na skosztowaæ
nie tylko smakowitych wypieków, wypiæ kawê, herbatê, ale te¿
wypróbowaæ szejki bananowe, œwie¿o wyciskane soki, skon-
sumowaæ przepyszne fit kanapki z kolorowymi, warzywnymi
pastami oraz zasmakowaæ w wiosennych sa³atkach. "Fit K¹cik"
zosta³ bowiem zaplanowany przez koordynatora projektu "¯yj
smacznie i zdrowo" Marki Winiary tak, by wykorzystaæ prze-
pisy zgodne z has³em niemarnowania ¿ywnoœci.

Ka¿da z dotychczasowych imprez inicjowana by³a przez szko³ê
lub najbli¿sz¹ rodzinê Marty. Ile jednak osób zaanga¿owa³o siê
w pomoc, trudno ju¿ oszacowaæ - organizatorzy, wspó³organi-
zatorzy, wolontariusze, sponsorzy, artyœci, uczestnicy i oczy-
wiœcie wszyscy, którzy wsparli finansowo ka¿de wydarzenie…
Dziesi¹tki, setki wspania³ych, wra¿liwych osób. Ka¿dy kto
chcia³by do³¹czyæ do Ludzi Wielkiego Serca mo¿e to zrobiæ
przekazuj¹c na rzecz Marty 1% podatku lub przelaæ dowoln¹
kwotê na konto bankowe. 
Wszystkie zebrane pieni¹dze przeznaczane s¹ na leczenie
Marty, jej rehabilitacjê i oczekiwan¹ protezê. 

eg
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DDLLAA  MMAARRTTYY

Bank Millenium nr konta:
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 
z tytu³em wp³aty - Marta 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Takich ludzi spotyka siê ju¿ coraz rzadziej. Cz³owiek od dziecka ho³duj¹cy ruchowi spo³ecznemu, zafascynowany dziejami
œwiata przedstawianymi na miniaturowych obrazkach - to dziœ anachronizm, postaæ odbiegaj¹ca nieco od wspó³czesnych
trendów. Hm. Artur Reichert przez 50 lat by³ zwi¹zany z harcerstwem, od dziecka te¿ zajmuje siê filatelistyk¹.

Gazeta Chojnowska - Przygoda z ZHP
zaczê³a siê pod wp³ywem kolegów czy
rodziny?

Artur Reichert - To by³a moja decyzja.
Mia³em wtedy 12 lat. W szkole obowi¹-
zywa³y fartuszki, ale raz w tygodniu by³
dzieñ mundurowy. Bardzo chcia³em mieæ
mundurek. Uwa¿a³em, ¿e to ogromne wy-
ró¿nienie nale¿eæ do tej organizacji. Zapi-
sa³em siê i od razu wiedzia³em, ¿e to by-
³a s³uszna decyzja. Wczeœniej nie doœ-
wiadcza³em tylu ciekawych rzeczy, ta-
kiej aktywnoœci i integracji. Ch³on¹³em
zasady, idee, szkoli³em siê, zdobywa³em
kolejne stopnie instruktorskie. Ju¿ jako
nastolatek prowadzi³em dru¿ynê w Szko-
le Podstawowej nr 1 i chyba wtedy wsi¹-
kn¹³em na dobre. Bardzo mi siê to wszys-
tko podoba³o. Wtedy jeszcze nie przypu-
szcza³em jednak, ¿e to bêdzie zwi¹zek na
niemal ca³e moje ¿ycie. 

G.Ch. - Na pó³ wieku! Nigdy nie mia³
Pan doœæ?
A.R. - Nigdy. Harcerstwo to wielki ruch
ludzi, których ³¹czy ta sama pasja, ta
sama ideologia, ta sama myœl. Przez te
wszystkie lata mia³em szczêœcie praco-
waæ ze wspania³ymi m³odymi ludŸmi,
wœród których doskonale siê czu³em, wrêcz
ubywa³o mi lat. Poza tym ci¹g³a aktyw-
noœæ - spotkania, rajdy, obozy sta³e, obo-
zy wêdrowne, stanice, zloty, ogniska,

wycieczki krajoznawcze, podró¿e zagra-
niczne… Dla mnie to zawsze by³o ekscy-
tuj¹ce zajêcie. Harcerstwo wype³nia³o
moje ¿ycie "po brzegi". Jestem cz³owie-
kiem czynu, wiêc ci¹g³a mobilizacja,
operatywnoœæ i zaanga¿owanie dodawa³o
wigoru i dawa³o wiele satysfakcji. W tym
czasie pozna³em te¿ setki niezwyk³ych
osób, których, gdyby nie harcerstwo,
nigdy nie spotka³bym na swojej drodze.
Bardzo sobie to wszystko ceniê i nie wy-
obra¿am sobie, jak wygl¹da³oby moje
¿ycie bez harcerstwa. To naprawdê moja
wielka pasja.

G.Ch. - Doceniana tak¿e przez harcer-
sk¹ braæ. Zosta³ Pan uhonorowany naj-
wy¿szym odznaczeniem - Z³otym
Krzy¿em Za Zas³ugi dla ZHP, Z³ot¹
Odznak¹ Zas³u¿onego dla Chor¹gwi
Dolnoœl¹skiej i Legnickiej.
A.R. - No tak i jeszcze kilkoma innymi
resortowymi. To mi³e, ale ¿aden harcerz
nie dzia³a dla odznaczeñ. Mo¿e trudno 
w to dzisiaj uwierzyæ, ale my zawsze
dzia³aliœmy w duchu patriotyzmu, religii
i s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi. Obowi¹-
zywa³o nas Prawo Harcerskie, które by³o
wytyczn¹ i które z dum¹ kultywowaliœmy.

G.Ch. - Dlaczego u¿ywa Pan czasu
przesz³ego?
A.R. - Hm, no to mnie Pani przy³apa³a.
To przykre, ale odnoszê wra¿enie, ¿e
obecne dzie³o ZHP ma nieco inny wy-
dŸwiêk. Organizacjê zmusza siê do zara-
biania pieniêdzy, a to nie sprzyja kulty-
wowaniu wieloletnich tradycji. M³odzie¿
te¿ ju¿ nie jest tak ideologiczna jak kie-
dyœ, ma (w jej ocenie) ciekawsze zajêcia.
Poza tym jestem ju¿ na emeryturze i mo-
¿e st¹d ten czas przesz³y. 

G.Ch. - Mówi³ Pan, ¿e jest Pan cz³o-
wiekiem czynu, lubi Pan dzia³aæ, byæ
aktywnym. Jak do tego ma siê druga
Pana pasja - znaczki.
A.R. - Filatelistyka, tylko z pozoru, dla
laików wydaje siê spokojnym, niewyma-
gaj¹cym hobby. Tymczasem, to zajêcie
bardzo emocjonuj¹ce, zobowi¹zuj¹ce do
zaanga¿owania czasu i umys³u. Moim
pierwszym klaserem by³ zeszyt ze z³o¿o-
nymi w kopertê kartkami. Prawdziwy
klaser dosta³em dwa lata póŸniej od

mamy na Miko³aja. Dziœ mam ich 15.
Znaczków nie zbiera siê dla samego po-
wiêkszania ich liczby. Trzeba dok³adnie
obejrzeæ ka¿dy egzemplarz, poznaæ jego
historiê, wyszukaæ pokrewne, z których
tworzy siê eksponaty. Przy tym jest mnós-
two zajêcia i frajdy. Okazy do ekspozycji
zbiera siê latami. Powo³anie do ¿ycia
w³asnej "znaczkowej" opowieœci wymu-
sza wielogodzinne poszukiwania, zdoby-
wanie wiedzy, kontaktowanie siê z inny-
mi filatelistami - wszystko to jest dla
mnie ekscytuj¹ce i dalekie od biernego
kolekcjonowania.

G.Ch. - Jakie marzenia ma harcerz 
i filatelista?
A.R. - Harcerz - aby ZHP sta³o siê na
tyle atrakcyjn¹ form¹ spêdzania wolnego
czasu, by odci¹gn¹æ m³odych ludzi od
u¿ywek i na³ogowego surfowania po
Internecie. Filatelisty - posiadanie upra-
gnionego znaczka. Oba te ¿yczenia s¹
raczej nierealne, ale pyta³a Pani o ma-
rzenia, a one nie zawsze przecie¿ musz¹
byæ osi¹galne.

G.Ch. - Mimo wszystko serdecznie ¿y-
czymy ich spe³nienia i dziêkujemy za
zajmuj¹c¹ rozmowê. 



W jaki sposób osoby rozdzielone setkami kilometrów wyzna-
wa³y uczucia 100 lat temu? Jak wygl¹da³y kartki mi³osne 
w 1900 r.? Czy nasze prababcie równie¿ otrzymywa³y walen-
tynki? W uzyskaniu odpowiedzi na podobne pytania z pewnoœ-
ci¹ pomo¿e nowa wystawa pod tajemniczym tytu³em "Pasjans
z samych serc", prezentowana aktualnie w Muzeum Regional-
nym. Jest to zbiór ponad 270 pocztówek z ca³ego œwiata, które
³¹cz¹ dwa czynniki: wiek, poniewa¿ wiêkszoœæ kart pochodzi 
z prze³omu wieku XIX i XX oraz tematyka, bowiem ka¿da
zosta³a stworzona do wyra¿ania mi³oœci. Wszystkie eksponaty
pochodz¹ z kolekcji prof. Paw³a Banasia, historyka sztuki i ba-
dacza zagadnieñ zwi¹zanych z kartami pocztowymi. 

Wystawa zosta³a otwarta 9 marca wernisa¿em, podczas którego
chojnowianie wys³uchali prelekcji prof. P. Banasia. Profesor
przybli¿y³ s³uchaczom historiê mi³osnych pocztówek, omówi³

najciekawsze wystêpuj¹ce na  nich motywy oraz ich symbo-
liczny wydŸwiêk. Wyst¹pienie zosta³o dodatkowo wzbogacone
opowieœci¹ o pocz¹tkach tworzenia kolekcji oraz przyczynach
jej powstania, co wzbudzi³o najwiêksze zainteresowanie ze-
branych. 
Zachêcamy Pañstwa do obejrzenia wystawy.

mg
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Jeden z piêkniejszych, a na pewno naj-
bardziej zagadkowych zamków w Polsce
po³o¿ony jest oko³o 70 km od Chojnowa.

Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców na-
szego miasta zna ten obiekt, przy czym
s³owo "zna" nie jest z pewnoœci¹ w swo-
im znaczeniu odpowiednie. Zamek Czo-
cha ZNA chyba tylko jeden cz³owiek -
Piotr Kucznir - publicysta, propagator
historii Dolnego Œl¹ska i £u¿yc Gór-
nych, który od wielu lat "infiltruje", do-
kumenty, fotografie, przekazy dotycz¹ce
zamku. Swoj¹ wiedz¹ dzieli siê opro-
wadzaj¹c turystów po zamkowych w³o-
œciach (nawiasem mówi¹c robi to "non
profit", z czystej pasji), w licznych arty-
ku³ach prasowych, podczas prelekcji czy
wspó³tworz¹c programy telewizyjne
opowiadaj¹ce o dziejach Czochy.

Kumulacj¹ zebranych informacji jest
wydana w ubieg³ym roku ksi¹¿ka Piotra
Kucznira "Tajny Zamek Czocha". 
17 marca Miejska Biblioteka Publiczna
zaprosi³a chojnowian na spotkanie autor-
skie z regionalist¹, cz³onkiem kilku sto-
warzyszeñ historycznych, propagatorem
kultury naszego regionu.

- Od zawsze irytowa³a mnie ignorancja
przewodników, bylejakoœæ traktowania
tego obiektu i wszechobecne s³owo "prawdo-
podobnie" - mówi³ bez obiekcji autor
ksi¹¿ki. - Faszerowaniu turystów mitami
i legendami, utwierdzaniu ich w b³ê-
dnych teoriach, lekcewa¿eniu historii na-
le¿a³o powiedzieæ stanowcze NIE.
"Tajny Zamek Czocha" P. Kucznira obala
zatem wiele podañ, wyjaœnia wiele tajem-

nic, ujawnia to, co utajnione. Wiele, nie
znaczy wszystko. Czocha wci¹¿ pozosta-
je obiektem zagadkowych zejœæ, niedo-
stêpnych podziemi, niewyjaœnionych
zdarzeñ…
Pasja, z jak¹ na spotkaniu autor ksi¹¿ki
mówi³ o zamku, wyjaœnia jego wielolet-
nie i skrupulatne poszukiwanie prawdy.
Kucznir kocha to miejsce, jest jego czêœ-
ci¹, jego ambasadorem i kasztelanem.
Jak wiele uda³o mu siê odkryæ, ile fak-
tów zebraæ, co ustaliæ - dowiedzieæ siê
mo¿na siêgaj¹c po publikacjê. 
Gor¹co polecamy! 

eg

Pasjans z samych serPasjans z samych sercc
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Chojnów ma obecnie trzy miasta part-
nerskie: Egelsbach (Niemcy/Hessen),
Commentry we Francji i Mnichovo Hra-
dištì w Czechach. 19 maja br. bêdziemy
w naszym mieœcie po raz pierwszy obcho-
dziæ Dzieñ Partnerstwa. Z tej okazji
chcemy Pañstwu przybli¿yæ nasze mias-
ta partnerskie. 
W tym odcinku - Commentry.
Commentry po³o¿one jest w centrum
Francji, w sercu Masywu Centralnego, 
w regionie Owernia. Miasto posiada zna-
czny potencja³ ekonomiczny oraz ma
bardzo dobre po³o¿enie, je¿eli chodzi 
o sieæ dróg. Obecnie Commentry posiada
oko³o 8000 mieszkañców, którym ma do
zaoferowania liczne korzyœci wynika-
j¹ce z faktu, i¿ rozwija siê tu przemys³,
rzemios³o oraz handel. 
Mieszkañcy mog¹ cieszyæ siê przyja-
znym otoczeniem oraz urokliwym wiej-
skim krajobrazem.
Przemys³ w okolicach Commentry ro-
zwin¹³ siê dziêki istniej¹cym tu z³o¿om
wêgla kamiennego. Z koñcem XIX wie-
ku oraz z pocz¹tkiem XX przyby³o tu wie-
lu Polaków. Pracowali oni w kopalniach
i przyczynili siê w ten sposób do rozwo-
ju miasta takiego jakim jest dzisiaj oraz
nieustannie rozwijaj¹cego siê dziêki umiej-
scowieniu tu równie¿ przemys³u chemi-
cznego, a dok³adnie produkcji pasz zwie-
rzêcych oraz przemys³u metalurgi-
cznego. Fabryka stali Erasteel jest œwia-
towym liderem w swojej domenie.
Ostatnio rozpoczêto równie¿ wspó³pracê
z przedsiêbiorstwem BEC (nazwa po-
chodzi od skrótu DREWNO, ENERGIA,
COMMENTRY). Zamierza ono wyko-
rzystaæ by³¹ elektrowniê do produkcji
energii oraz ciep³a na bazie drewna.

Mieszkañcy Commentry ciesz¹ siê wy-
sok¹ jakoœci¹ ¿ycia. Dzia³a tu ponad 80
stowarzyszeñ, które maj¹ do zaoferowa-
nia bogat¹ ofertê kulturaln¹ oraz spor-
tow¹. Miasto posiada równie¿ liczne
obiekty takie jak salê spotkañ w parku
Agora, teatr miejski, mediatekê (Ple-
jada), dom kultury, szko³ê muzyczn¹,
basen miejski, stadiony, welodrom, kryte
korty tenisowe, bie¿niê lekkoatletyczn¹
oraz teren do gry w bule. Organizowane

s¹ tu liczne wydarzenia kulturalne: kon-
certy, warsztaty, wystawy, spektakle te-
atralne i taneczne. Mieszkañcy maj¹ tak-
¿e swoje lokalne œwiêto le VIJON odby-
waj¹ce siê co roku pod koniec sierpnia.

Odbywaj¹ siê tu równie¿ wydarzenia spor-
towe. Kultywowana jest w ten sposób
wielka sportowa pasja. Jest tu klub kolar-
ski, pi³karski, rugby, lekkoatletyczny, gim-
nastyczny, tenisowy i petanque.
Na uwagê zas³uguje symbol miasta, któ-
rym jest wa¿ka, owad-skamielina odna-
leziony w z³o¿ach wêgla. Okaza³a siê
ona byæ najwiêksz¹ spotkan¹ wa¿k¹ na
œwiecie. Mierzy³a ponad 80 cm. Dziœ jest
to dziedzictwo po przodkach i symbol za-
anga¿owania lokalnej spo³ecznoœci w ochro-
nê œrodowiska. 

Tak, jak wiele europejskich miasteczek,
Commentry do³¹czy³o do ruchu partner-
stwa, w naturalny sposób wybieraj¹c pol-
ski kierunek, sk¹d przybyli dziadkowie 
i rodzice dzisiejszych mieszkañców.
Pierwsza umowa zosta³a podpisana 
w 2006 roku. Nastêpnie w roku 2008 
w Commentry zosta³ powo³any komitet
miast partnerskich. W lipcu 2009 roku 
z okazji podró¿y do Polski, partnerstwo
zosta³o przypieczêtowane w obecnoœci
radnych oraz francuskiego klubu gim-
nastycznego. Niespe³na rok póŸniej, 
w maju umowa o partnerstwie zosta³a
podpisana tym razem w Commentry, 
w czasie wizyty delegacji z Chojnowa.
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Dzieñ Partnerstwa 
- prezentacje -
Commentry II

Kolejnym, a na pewno nie ostatnim

miejscem jaki uda³o siê odwiedziæ ucze-

stnikom Warsztatu Terapii Zajêciowej 

w Chojnowie by³ Teatr Lalek oraz Hy-

dropolis we Wroc³awiu. 

Dzieñ wycieczki by³ bardzo emocjo-

nuj¹cy dla wszystkich, gdy¿ najpierw

spektakl w teatrze lalek pod nazw¹:

Mira¿e. Baœnie ludów Wschodów uka-

za³y nam orientalny œwiat, do jakiego

jako widzowie mogliœmy siê przenieœæ 

i oderwaæ od codziennoœci. Aktorzy

teatru w³¹czyli równie¿ do wystêpu pu-

blicznoœæ, co by³o dla nas dodatkowym

prze¿yciem. 

Wycieczka z przewodnikiem po Hydro-

polis by³a natomiast dobrym zastrzy-

kiem wiedzy. Mogliœmy poznaæ poszcze-

gólne strefy tego ciekawego miejsca, m.in

ekologia, planeta wody, g³êbiny, cz³o-

wiek i woda, historia in¿ynierii wodnej. 

Na wszystkich zmêczonych iloœci¹ wra-

¿eñ czeka³a te¿ strefa relaksu, gdzie 

w bajkowej scenerii mo¿na by³o odprê-

¿yæ siê i nabraæ si³ oraz pozytywnej energii.

wtz

Wycieczka 
do Teatru Lalek 

i Hydropolis



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 06/87710

Akcja oddawania krwi w szkole
Dziêki inicjatywie szkolnej pielêgniarki -
p. Gra¿yny Mazur oraz p. Urszuli Bisio-
rek, 18 marca w Szkole Podstawowej nr 3
zosta³a zorganizowana akcja oddawania
krwi. Ju¿ od rana do szko³y zawitali pra-
cownicy legnickiego Oddzia³u Tereno-
wego Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa we Wroc³awiu,
którzy przygotowali poszczególne pun-
kty obs³ugi dawców. Od godz. 10 zaczêli
przybywaæ dawcy krwi. Przez 5 godzin
krew odda³o 48 ludzi dobrej woli, którzy
wsparli akcjê. Oddano prawie 22 litry
krwi, która uratuje ¿ycie potrzebuj¹cym.

Chêtnych by³o jeszcze wiêcej, ale nie
ka¿dy móg³ j¹ oddaæ ze wzglêdu na stan
zdrowia czy leki, które za¿ywa. 
Chcielibyœmy bardzo serdecznie podziê-
kowaæ wszystkim, którzy odpowiedzieli
na nasz apel i oddali krew. 
Bardzo du¿e podziêkowania dla p. Gra-
¿yny i Urszuli za organizacjê akcji.
Podziêkowanie równie¿ dla p. Kata-
rzyny, która pomaga³a w organizacji.
Specjalne podziêkowania dla pracowni-
ków i pracownic terenowego Oddzia³u 
w Legnicy za mi³¹ i fachow¹ obs³ugê.

Wystêpy naszych dzieci
dla chojnowskich 
przedszkolaków

14 marca dla wszystkich chojnowskich
przedszkolaków nasi uczniowie zapre-
zentowali taniec, œpiew, recytacjê i teatr.
Przy pe³nej widowni chojnowskiego Do-

mu Kultury wyst¹pi³y wszystkie szkolne
zespo³y i soliœci. By³y akrobatki Pirami-
dy, zespó³ czirliderek, Synkopa, Sweety
Girls, Piraci, Aja, oraz jako soliœci, Piotr
Suchecki, Martyna Czajka, Marta Ja-
dach, Julia Woronowicz, Marta Krasna.
Prowadz¹cymi by³y Julia i Marta. Na
zakoñczenie ka¿dy z przedszkolaków
otrzyma³ pami¹tkowy proporczyk.
Podziêkowania dla koordynatora, wszys-
tkich wystêpuj¹cych, opiekunów grup
oraz pracowników chojnowskiego
MOKSiRu.

Zajêcia z projektu unijnego 
Uczniowie naszej szko³y uczestnicz¹ 
w zajêciach prowadzonych w ramach
projektu unijnego "Równe szanse 
w edukacji uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Choj-
nowie". Jednym z ostatnich przedsiê-
wziêæ by³y zajêcia z przyrody przepro-
wadzone w klasach m³odszych i star-
szych.

16 marca w Lubinie odby³ siê Fina³

Strefy Legnickiej w Pi³ce Rêcznej Dziew-

cz¹t. W zawodach wziê³y udzia³ dru¿yny

z Chojnowa, Lubina, Legnicy i Gawo-

rzyc. Do Fina³u Dolnoœl¹skiego zakwali-

fikowa³o siê Gimnazjum nr 9 z Legnicy.

Dziewczêta z chojnowskiej "Dwójki"

wywalczy³y br¹zowy medal.

Sk³ad naszej dru¿yny: Pola Rokus, Ada

Kapral, Aleksandra Kwiatkowska,

Kamila GwóŸdŸ, Biernacka Nikola,

Aleksandra Chmielewska, Zieleñ Nikola,

Agnieszka Wawroniak , Alicja Taras,

Karolina Madura, Zuzanna Guœciora,

Magdalena £agoda, Martyna Radwan.

Wieœci 
z SP 3 Br¹z ddla ““Dwójki”



Spotkajmy siê 
w “Czwórce”, czyli wizyta

przedszkolaków w naszej szkole!
Ju¿ od wielu lat przyszli pierwszoklasiœci
z chojnowskich przedszkoli maj¹ okazjê
przywitaæ siê z murami naszej szko³y
nieco wczeœniej, jeszcze przed wst¹pie-
niem w szkolne progi. Coroczne wizyty
w ramach przedsiêwziêcia "Spotkajmy
siê w Czwórce", którego organizatorem
jest p. Bo¿ena Szarek, s¹ zarówno atrak-
cj¹ dla naszych mi³ych goœci-przedszko-
laków, jak i mo¿liwoœci¹ dla nas zapre-
zentowania tego, co z naszej strony najlep-
sze. W pierwszej kolejnoœci odwiedzi³o
nas Przedszkole Miejskie nr 1, nied³ugo
po nim przywitaliœmy grupy zerówkowe
z Przedszkola Miejskiego nr 3. Ma³ych-
wielkich goœci powita³a pani dyrektor
Beata Miler-Kornicka. Dzieciaki z uœ-
miechem przyst¹pi³y do zwiedzania
szko³y, której wnêtrze zrobi³o na nich
ogromne wra¿enie. Jednak to nie koniec
atrakcji! Przedszkolaki zosta³y zapro-
szone na czêœæ artystyczn¹ spotkania, 
w ramach której dzieci ze œwietlicy klasy
trzeciej, pod wodz¹ wychowawczyñ p.
Bo¿eny Szarek i Natalii Halikowskiej,
zaprezentowa³y muzyczn¹ pantomimê
pt. "Rzepka". Œmiechu by³o co niemiara!
Skoczne i wszystkim dobrze znane pio-
senki disco-polo sprawi³y, ¿e przedszko-
laki do³¹czy³y do wspólnej zabawy 
- tañców i œpiewania. Nasi wspaniali
aktorzy znakomicie poradzili sobie z prze-
kazem treœci i emocji za pomoc¹ mowy
cia³a - ruchów, mimiki, gestów.

Szczêœliwe i zadowolone dzieci opu-
szcza³y szko³ê z ma³ymi prezencikami,
uœmiechami i nowymi doœwiadczeniami. 

Z serii Alternatywy SP4
- bezpieczne przerwy!

Niektórzy wyznaj¹ zasadê - "Nie masz
pomys³u? Kup go!"- jednak nie my.
Odrobina dobrych chêci, szczypta po-
myœlunku i trochê serca ¿yczliwych ludzi
- to gotowy przepis na stworzenie kon-
cepcji i pomyœln¹ jej realizacjê. Tym

razem idea dotyczy bezpiecznego za-
gospodarowania czasu uczniom podczas
przerw miêdzylekcyjnych. Dyrekcja szko-
³y przy wspó³pracy z rodzicami zagospo-
darowa³a zarazem czas naszych ucz-
niów, jak i przestrzeñ w szkole. Ucz-
niowie w holu SP4 maj¹ udostêpniony
stó³ do tenisa oraz stó³ do pi³karzyków.
Radoœci nie ma koñca! S¹ gracze, kibice
i wszechobecny uœmiech. Za pomoc 
w realizacji pomys³u dyrekcja bardzo
dziêkuje Pañstwu Mysko. Jednak jest
jeszcze jedna dobra wiadomoœæ - to nie
koniec projektu zwi¹zanego z bezpie-
czeñstwem podczas przerw! Szczegó³y
niebawem…

Z cyklu "Spotkañ z ciekawymi 
ludŸmi"- goœcimy znawcê astronomii!

Spis spotkañ z ciekawymi ludŸmi, które
organizuje dyrekcja szko³y obfituje w no-
we pozycje! Tym razem nasz¹ szko³ê
odwiedzi³ znawca astronomii wraz z ….
przenoœnym planetarium Austronautilus!
To multimedialne widowisko zachwy-
ci³o naszych uczniów. Rozgwie¿d¿one
niebo, uk³ad s³oneczny, zorza polarna,
start rakiety kosmicznej i wiele wiele
innych, ogl¹dane pod kopu³¹ planetarium

pozostawi³y niezapomniane wra¿enia.
Prezentowane by³y dwa ró¿ne seanse dla
klas I-III i IV-VI. Uczniowie ujrzeli
wszystko, co tylko po zachodzie S³oñca
mo¿na dojrzeæ nad g³ow¹ oraz to, czego
ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyæ.
Obserwacja przepiêknych gwiazdo-
zbiorów, charakterystycznych dla danej
pory roku gwiazd, ogl¹danie z bliska
ka¿dej planety, Ksiê¿yca, sztucznych
satelitów, rakiety kosmicznej itp., 
w powi¹zaniu z ciekawie przedstawiony-
mi treœciami to zarówno przydatna edu-
kacja, jak i œwietna zabawa! Po tak nie-
zwyk³ej przygodzie nasuwa siê jedna
myœl... Ciekawe, kto bêdzie kolejnym
ciekawym goœciem w naszej szkole i czy
mo¿e jest to ZAPISANE W GWIAZ-
DACH?

Konkurs "Uczê siê bezpiecznie ¿yæ" 
z udzia³em reprezentantów SP4!

Nauka rozwagi i zachowañ bezpiecznych
to jedno z priorytetowych zadañ naszej
szko³y. Pozyskana wiedza z tego zakresu
nie posz³a na marne. Nasi uczniowie 
w sk³adzie dwóch dru¿yn z klas I-III
oraz klas IV-VI, wziêli udzia³ w  pó³-
finale XIII Konkursu Bezpieczeñstwa
pod nazw¹ "Uczê siê bezpiecznie ¿yæ",
który odby³ siê w Legnicy. Uczniowie
musieli wykazaæ siê naprawdê sporym
zasobem wiadomoœci i umiejêtnoœci zwi¹-
zanych z pierwsz¹ pomoc¹, zachowania-
mi podczas po¿aru, powodzi, opatry-
waniem ran i oparzeñ, odnawialnymi
Ÿród³ami energii, postêpowaniem z psem
itp. Szkolna pielêgniarka p. Gra¿yna Ma-
zur oraz p. Bernarda Mormul do³o¿y³y
wszelkich starañ w przygotowanie ucz-
niów do konkursu. Op³aci³o siê! Spoœród
bardzo wielu zespo³ów, nasi reprezentan-
ci zostali wyró¿nieni V miejscem dla
klas m³odszych i VII miejscem dla klas
starszych. Wielkie brawa!

Warsztaty logopedyczne 
- ABC poprawnej wymowy

Obecnie problemy wymowy wœród dzie-
ci stanowi¹ du¿y problem. Wychodz¹c
naprzeciw rodzicom dzieci z t¹ trudnoœ-
ci¹ w SP4 zorganizowane zosta³y warsz-
taty logopedyczne. W zajêciach pod ha-
s³em "Jak wspomagaæ rozwój mowy
dziecka", które przeprowadzi³a p. Dorota
Chopkowicz udzia³ wziêli uczniowie
klas m³odszych oraz dzieci z Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Chojnowie wraz z ro-
dzicami. Celem warsztatów by³o poka-
zanie, jak poprzez zabawê æwiczyæ i uspraw-
niaæ narz¹dy mowy oraz uczyæ prawi-
d³owego sposobu oddychania. Krótki
kurs dostarczy³ rodzicom wiele cennych
wskazówek i ciekawych metod pracy ze
swoimi pociechami, zaœ dzieciom przys-
porzy³ ogromne pok³ady radoœci. Tak
wiêc - chrz¹szcz brzmi w trzcinie w Szcze-
brzeszynie, a w naszej szkole problem wy-
mowy ginie.

NH
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Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza

29 marca o godz. 1100

zapraszamy 
najm³odszych uczestników 

Bibliotecznej Akademii Malucha
na przedstawienie 

„Historia ¿ó³tego kurcz¹tka”, 
z którego dowiemy siê, 

komu potrzebne s¹ 
Wielkanocne Œwiêta.
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Z przyczyn od nas niezale¿nych marcowe
spotkanie mia³o miejsce w kawiarni "Jubi-
latka". Dlatego 6 marca, w poniedzia³ek 
z lekkim niepokojem oczekiwana by³a obec-
noœæ poszczególnych gildian. Mo¿na jed-
nak by³o odetchn¹æ z ulg¹. 

G³ówna wiadomoœæ by³a dosyæ intere-
suj¹ca. Za kilka miesiêcy w niemieckim
Egelsbach - partnerskim mieœcie Chojno-
wa, odbêdzie siê wystawa chojnowskich
artystów. Ten gest to podziêkowanie za
wystawê niemieckich twórców jaka mia-
³a miejsce w chojnowskiej Baszcie Tkaczy
dwa lata temu. Ekspozycja obejmowaæ
ma ok. 30 prac ró¿nego gatunku i form.
Wszyscy obecni tego dnia wyrazili apro-
batê dla tego przedsiêwziêcia. Mo¿na
podejrzewaæ, ¿e wiêksza czêœæ gildian
przyjmie propozycjê przy³¹czenia siê do
tego projektu. W zwi¹zku z tym na kolej-

ne spotkanie zaproszona zosta³a pani
Emilia Grzeœkowiak wiceprzewodni-
cz¹ca Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich. 
W bloku poetyckim niespodziewanie
mia³a miejsce dyskusja. Nieco filozo-
ficzne pytanie zada³ Julian Pamu³a: jakie
s¹ ró¿nice miêdzy wierszami pani Lud-
wiki Sucheckiej a Piotrka Misikiewicza -
puenta by³a zaskakuj¹ca. Poezja pani
Ludwiki jest piêkna, a Piotrka dosyæ
specyficzna. Niemniej obydwie twór-
czoœci s¹ dobrze odbierane wœród choj-
nowian. 

W kwietniu nasze spotkanie odbêdzie siê
w restauracji "KuŸnia", 3-go o godz. 18.
Zapraszamy te¿ serdecznie do internetu
na stronê: gildia.chojnow.eu

pm

Marcowa Gildia

Blisko 200 zawodników z 24 niemieckich
i polski klubów Taekwondo WTF, w so-
botê 11 marca rywalizowa³o na matach
19. Oberlausitz-Cup w Bautzen. Turniej
odby³ siê w formule Kyorugi (walki full
contact) przy u¿yciu elektronicznego sys-
temu liczenia punktów firmy Adidas.
Reprezentanci LMKS "SFORA" Choj-
nów wrócili z zawodów przywo¿¹c kom-
plet 5 medali. Nale¿y nadmieniæ, ¿e dla
czwórki m³odych zawodników naszego
klubu, by³ to pierwszy udzia³ w rywalizacji,
w konkurencji Kyorugi. Wszyscy nasi
taekwondowcy spisali siê jak nale¿y. Przed
nimi teraz kolejne treningi, a ju¿ wkrótce

nastêpne zmagania na zawodach w Polsce
i zagranic¹. 
Sukcesy sportowe chojnowskiego klubu
Taekwondo, to w najwiêkszej mierze za-
s³uga ciê¿kiej pracy jego cz³onków, za-
wodników i rodziców, jak równie¿ nie-
ocenionego wsparcia ze strony Dyrekcji 
i pracowników Gimnazjum nr 1 im. Jana
Paw³a II w Chojnowie, gdzie w ka¿dy wto-
rek i czwartek, na sali gimnastycznej odby-
waj¹ siê treningi Taekwondo WTF. 

Wyjazd by³ wspó³finansowany w zwi¹zku 
z realizacj¹ zadania publicznego pod ty-

tu³em "Organizacja szkoleñ sportowych,
prowadzenie zajêæ treningowych, uczest-
nictwo w lokalnych, regionalnych oraz
miêdzynarodowych zawodach sporto-
wych w ramach wspó³zawodnictwa spor-
towego w Taekwondo Olimpijskim" zle-
conego przez Gminê Miejsk¹ Chojnów.

Klasyfikacja indywidualna 
zawodników LMKS "SFORA"

Chojnów
1 miejsce- Franciszek Olszewski (2010-
2009) -32 kg,
2 miejsce - Julia Domañska (2008-2006) 
- 32 kg, 
2 miejsce - Karol Struski (2010-2009)
- 24 kg, 
3 miejsce - Eliza Laskowska (2005-2003)
- 47 kg, 
3 miejsce - Martyna Merunowicz (start 
w wy¿szej kategorii wiekowej, 2005-2003)
-55 kg, 
Gratulacje dla startuj¹cych, podziêkowa-
nia dla zabezpieczenia, rodziców i wszys-
tkich, którzy nas wspieraj¹.

Taekwondo Sfora Chojnów

PPiieerrwwsszzee  mmeeddaallee  mm³³ooddyycchh,,   cchhoojjnnoowwsskkiicchh  ttaaeekkwwoonnddookkóóww
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MUNIO: STRA¯NIK KSIÊ¯YCA
25.03.2017; godz. 15.00

W pewnej magicznej krainie, weso³y psotnik, Munio, niespodziewanie i ku zaskoczeniu wszystkich zostaje wybrany do
arcywa¿nego zadania - wraz z bohaterskim Stalonem maj¹ strzec Ksiê¿yca i S³oñca. Dla beztroskiego i kochaj¹cego zabawê
M-unia to nie lada wyzwanie! Niestety, doœæ szybko z serii niefortunnych zdarzeñ i nadarzaj¹cej siê okazji korzysta z³y mag, który
wykrada Ksiê¿yc i S³oñce. Munio musi wyruszyæ w pe³n¹ przygód i niebezpieczeñstw podró¿, ¿eby naprawiæ swój b³¹d. Czas
przywróciæ porz¹dek na niebie!

POKOT
25.03.2017;  godz. 19.00
31.03.2017; godz. 19.00
01.04.2017; godz. 19.00

W "Pokocie" Agnieszka Holland siêga po gatunek. Ekranizacja powieœci Olgi Tokarczuk "ProwadŸ swój p³ug przez koœci
umar³ych" jest jednoczeœnie czarnym krymina³em, thrillerem, baœni¹ i satyr¹ spo³eczn¹ - wszystko to przyprawione elementami
niesamowitoœci i grozy. W swoich najlepszych momentach film kojarzy siê z dzie³ami Davida Lyncha z pocz¹tku lat 90. i tym,
jak twórca "Miasteczka Twin Peaks" portretuje amerykañsk¹ prowincjê.

WIELKI MUR
31.03.2017; godz. 17.00
01.04.2017; godz. 17.00

Zhang Yimou raz jeszcze pokaza³, ¿e jest prawdziwym czarodziejem kina. "Wielki Mur" odwo³uje siê do dzieciêcej wra-
¿liwoœci, która wci¹¿ tkwi w doros³ych widzach. Jest to wielka oda na czeœæ ludzkiej wyobraŸni, pokarm bogów, dziêki któ-
remu marzenia z dzieciñstwa o¿y³y na naszych oczach.

Nie uda³o siê niestety, jak spodziewali siê
organizatorzy, pobiæ ubieg³oroczny re-
kord w Nocnym Maratonie P³ywackim
"Otyliada 2017". Jednak ka¿dy ze star-
tuj¹cych na naszej p³ywalni œmia³o mo¿e
mówiæ o osobistym sukcesie. 

11 marca, o godz. 18, na chojnowskim
basenie ruszy³a IV edycja Ogólnopol-
skiego Maratonu P³ywackiego "Otyliada
2017". Swój akces zg³osi³o 24 p³ywaków,
wystartowa³o 21. 
- Mamy w swojej za³odze wicemistrza 
z ubieg³ego roku. Zwyciêzca Otyliady
2016 prawdopodobnie nie startuje w tej
edycji, wiêc mamy du¿e szanse ponownie
zaistnieæ na arenie krajowej - mówi³ tu¿
po rozpoczêciu maratonu kierownik ba-
senu Daniel Osadkowski.
Przez dwanaœcie godzin nieckê basenu
okupowali niezwykle wytrwali p³ywacy.

Wœród nich najm³odsza zawodniczka -
7,5.letnia Klara Ko³odziej, która pokona³a
dystans 1,05km. Towarzyszy³ jej tato -
Mi³osz (16,8 km). Rodzinnie w akcjê

w³¹czyli siê te¿ Pañstwo Jeka - pani Da-
nuta (12,2 km), pan Piotr ( 31,5 km) oraz
synowie Mateusz (29,6 km) i Micha³
(17,6 km). Najlepsz¹ w gronie kobiet by³a
Ma³gorzata Œwiat³oñ (27,45 km), mis-
trzem chojnowskiej p³ywalni okaza³ siê
wspomniany ju¿ Piotr Jeka.
W sumie, 21. zawodników, przez pó³
doby przep³ynê³o, podobnie jak rok temu,
niemal 300 kilometrów. 

Nie uda³o siê jednak powtórzyæ sukcesu 
z ubieg³ego roku, kiedy to Micha³ Jeka 
i Krzysztof Gajewski wynikiem 38,5 km
uplasowali siê na drugim miejscu w kraju,
ale w tej akcji, nie to jest nawa¿niejsze.
Ide¹ Otyliady jest popularyzacja aktyw-
noœci, uprawiania sportu, g³ównie p³ywa-
nia jako dyscypliny maj¹cej wp³yw na
prawid³owy rozwój cz³owieka, jego kon-
dycjê i samopoczucie. Impreza dodat-
kowo integruje lokaln¹ spo³ecznoœæ i pro-
muje bior¹ce w niej udzia³ miejscowoœci. 

I Ogólnopolski Nocny Maraton P³ywacki
"Otyliada 2014" odby³ siê z 1 na 2 marca
2014 r. Wziê³y w nim udzia³ 1722 osoby,
które na 32 p³ywalniach, przep³ynê³y w su-
mie 6 090,493 km. W tym roku byliœmy
jedn¹ z 46 p³ywalni w Polsce, do³¹czy-
liœmy do 1847 uczestników i wspólnie 

z innymi osi¹gnêliœmy dystans ponad
13,5 tys. kilometrów.

Ten sukces œwiêtowaliœmy na naszej p³y-
walni 12 marca, krótko po godzinie 6
rano. Najwytrwalsi zostali udekorowani
medalami, otrzymali od burmistrza miasta
puchary i wiele gratulacji od bliskich. 

My do tych gratulacji do³¹czamy i ¿yczy-
my kolejnych sukcesów.

eg

Otyliada 2017Otyliada 2017

Wyniki Nocnego Maratonu 
P³ywackiego Otyliada 2017 

na p³ywalni w Chojnowie
Piotr Jeka - 31,5km; 
Mateusz Jeka - 29,6km; 
Marcin Rabenda - 28,5km; 
Ma³gorzata Œwiat³oñ - 27,45km; 
Andrzej Kaczmarek - 18,8km; 
Jarek Sobañski - 18km; 
Micha³ Jeka - 17,6km; 
Mi³osz Ko³odziej - 16,8km; 
Oliwia Krajewska - 15,5km; 
Danuta Jeka - 12,2km; 
Marcel Bijak - 12,05km; 
Alicja Giersok - 10,15km; 
Józef Dobryniewski - 10,1km; 
Adam Ogonowski - 7km; 
Ma³gorzata Lupa - 6,2km; 
Szymon Ostropolski - 5,5km; 
Kacper K³usek - 3,4km; 
Karolina Sajewicz - 3km; 
Wiktoria Maciuszek - 2,5km; 
Adam Szyde³ko - 2,05km; 
Franciszek Osadkowski - 0,35km; 
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Zapraszamy mieszkañców do zerejestro-

wania siê na bezp³atnym serwisie infor-

macyjnym SMS. Dziêki rejestracji

bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ najwa-

¿niejsze lokalne informacje w postaci wiado-

moœci SMS. 

W sytuacjach zagro¿enia najwa¿niejsze

jest skuteczne i szybkie przekazanie

ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system

SISMS. 

Informacje o zbli¿ajacych siê zagro¿eniach

pozwol¹ Pañstwu unikn¹æ strat material-

nych. Równie przydatne bêd¹ lokalne

informacje o utrudnieniach, imprezach

i wszelkich istotnych wydarzeniach na te-

renie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, 

aby otrzymaæ bezp³atne 
informacje SMS?

W³¹cz w swoim telefonie komórkowym
tryb wysy³ania wiadomoœci SMS.
Jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01) . Wpisuj¹c kod reje-
struj¹cy, zwróæ uwagê na kropkê i brak
odstêpów. Wyœlij SMS na numer 661-
000-112 (op³ata za wys³anie wiadomoœ-
ci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim
planem taryfowym). Otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem rejestracji w serwisie.

“GAZETA CHOJNOWSKA” 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu

Zrzeszony w Forum Mediów okalnych w Krakowie, 
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak,
wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz, 
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie. 
Druk: Drukarnia UNIFOT
Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 

oraz zastrzega sobie prawo 
ich redagowania i skracania.

Og³oszenia drobne Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie 
- 76 818 82 85

MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe - 112, 

999;
Stra¿ Po¿arna        - 112, 998; 

76 856 74 71
Policja - 112, 997; 

- 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 

- 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe        - 992; 

76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 991;

- 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna

- 76 852 39 00
Informacja PKS - 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM - 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa

- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny

- 76 818 66 80

Domy mmieszkania llokale

Sprzedam dom w Michowie, mo¿na prze-

znaczyæ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 

o pow. 038ar. 

Wiadomoœæ: tel. 794-908-509. (2064)

Sprzedam mieszkanie w Okmianach.

W³asnoœciowe 2 pokojowe o pow. 61,30m2.

cena 75 000z³ do negocjacji.

Wiadomoœæ: tel. 667-797-626. (0959)

Sprzedam dom w stanie surowym Bia³a -

Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 ar. Wiadomoœæ:

tel. 606-819-429. (1657)

Dzia³ki
Sprzedam atrakcyjne dzia³ki budowlane

w pow. 010ar w Michowie, s¹ media.

Wiadomoœæ: tel. 794-118-134. (2063)

Inne 
Wynajmê gara¿ blaszany okolice Rynku

za 200 z³ m-c oraz gara¿ murowany

du¿y, wysoki 28m2 z nadbudówk¹ - mo-

¿liwoœæ przechowywania ró¿nego sprzê-

tu za 400z³ m-c. 

Wiadomoœæ: tel. 608-572-936. (1625)

Kupiê gara¿ przy ul. Legnickiej lub ko³o

Biedronki przy ul. Kolejowej. 

Wiadomoœæ: tel. 600-910-110. (0656)

Sprzedam skrzypce du¿e i ma³e oraz akor-

deon Weltmeister (120 basów, 11 regi-

strów).

Wiadomoœæ. tel: 794-354-502. (0998)

Esemesowe powiadamianie
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Zarz¹dzeniem Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 25 stycznia 2017 r. w/w dzia³ki zosta³y przeznaczone do

sprzeda¿y w formie przetargu.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 

i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywcy przejmuj¹ nieru-

chomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-

dzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Choj-

nowie z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-

nowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia

27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem

168 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji -

zespó³ gara¿y samochodowych. W ewidencji gruntów dzia³ki

oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabu-

dowane. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany 

i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów

osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 

w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-

ciæ do dnia 21 kwietnia 2017 r. na konto Nr 341020522600-
00610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225

Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki).

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-

zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty

odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:

to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê

wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu

nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju

wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu

rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty

inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego re-

jestru 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 /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.

1490/. 

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym

¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-

wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek

z³otych, tj. nie mniej ni¿ 60,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie

osi¹-gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 071020522600-
00620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,

59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-

nej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne

znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawar-

ciem umowy. 

Je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-

st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.

41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od

zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosz¹ 

w ca³oœci nabywcy. 

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej

przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.

Urzêdu lub telefonicznie pod numerem  76/81-86-684.

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza

Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci  po³o¿onych w
obrêbie 6 miasta  Chojnowa,  przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki Otyliada 2017Otyliada 2017

II Charytatywna Zumba z Dwójk¹II Charytatywna Zumba z Dwójk¹

Miko³aj Schmidt- 17 miesiêcy
Lubi piosenki dla dzieci i disco
polo. Ogl¹da "Klub Przyjació³
Myszki Miki" oraz "Klinikê dla
Pluszaków". Jego ulubiona ro-
zrywka to zabawa w "A kuku",
rodzinne spacery i œci¹ganie
dziadkom okularów z nosa.


