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Złote Gody Państwa 
Elżbiety i Jerzego Marcinek

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Monika Chmielewska
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III Żeńska Pielgrzymka Miłosierdzia
do Domu Chleba w Osłej
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Święto Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne 3.majowe uroczystości mia-
ły wyjątkowy wymiar. W 228 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obcho-
dziliśmy jednocześnie 30.lecie pokona-
nia komunizmu w Polsce, 20.lecie uczes-
tnictwa w NATO i 15. rocznicę wstąpie-
nia do Unii Europejskiej.
W Chojnowie te szczególne wydarzenia,
w samo południe, zainaugurowała Msza
św. w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła
koncelebrowana przez ks. Łukasza Świer-
niaka i ks. Damiana Skrzypka.
- Gromadzimy się dzisiaj w naszej choj-
nowskiej farze, aby podziękować dobre-
mu Bogu przez ręce Maryi Królowej
Polski za dar wolności. Dziękujemy za
228 rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3
Maja, pierwszej w Europie, a drugiej na
świecie – mówił m.in. w swojej homilii
ks. Łukasz Świerniak.

Krótko po godz. 13. delegacje lokalnych
samorządów, organizacji pozarządo-
wych, placówek edukacyjnych oraz
mieszkańcy celebrowali święto składając
hołd twórcom Konstytucji przy kamien-
nym obelisku. Wśród pocztów sztanda-
rowych powiewała flaga Stanów Zjedno-
czonych Ameryki – reprezentanci sprzy-
mierzonej armii gościli w naszym mieś-
cie afirmując tegoroczną dewizę obcho-
dów „Silni w sojuszach”.
- Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791
roku była pokojową próbą ratowania
kraju przez ludzi światłych i kochających
ojczyznę. Jedenaście artykułów autor-
stwa króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, Ignacego Potockiego i Hugo Ko-
łłątaja przy wielkim wsparciu marszałka
sejmu Stanisława Małachowskiego stało
się fundamentem wzmacniającym pań-
stwo, a w skali naszych dziejów niepow-
tarzalnym świadectwem woli walki -
mówił burmistrz Jan Serkies. - Konsty-
tucja została obalona przez konfederację
targowicką. Jednak magnacki sprzeciw
uznany za symbol narodowej zdrady, nie
zniweczył jej symbolicznej wagi. Dla

wszystkich żyjących pod zaborami stała
się dowodem zachowania tożsamości 
i dążenia do niepodległości. 

Narodowe obchody Konstytucji 3 Maja,
święto Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski, Dzień Flagi, a także Dzień
Polonii i Polaków za granicą są uko-
ronowaniem naszej przeszłości i pań-
stwowości. Łączą Polaków we wzajem-
nym poczuciu dumy i braterstwa. 
W naszej wielowymiarowej historii nie
raz udowodniliśmy, że „Bóg, Honor,
Ojczyzna” to nie tylko piękne hasło, ale
przede wszystkim codzienna praca na
rzecz drugiego człowieka, lokalnej spo-
łeczności i kraju.
Apel Pamięci zgodny z wzorami za-
wartymi w "Ceremoniale Wojskowym
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
odczytał komendant Chojnowskiej
Drużyny Strzeleckiej Czesław Dul.

Symboliczne wiązanki pod obeliskiem
złożyli przedstawiciele władz powiatu,
miasta i gminy, związków kombatan-
ckich, rencistów i emerytów, służb mun-
durowych oraz reprezentanci USA. 

Hołd poległym bohaterom zakończył
oficjalną część obchodów. 

Kilka godzin później – tańcem i muzyką
- świętowaliśmy w centrum miasta. Na
scenie swój chojnowski debiut miał
Jawor Blues Browar Band. Grają od 5
lat, głównie standardy blues rock. W 90.
minutowym koncercie zaprezentowali
covery tych nurtów i kilka utworów włas-
nych.

Za sprawą kolejnego wykonawcy prze-
nieśliśmy się na południowy kraniec
Półwyspu Bałkańskiego - do Grecji.
Zespół Mythos, który gościł w Choj-
nowie po raz drugi, zabrał publiczność 
w klimat śródziemnomorskiego folkloru.

Oryginalna muzyka i taniec, mimo, że
nie są zaliczane do zbyt dynamicznych,
nas słowian urzekają i porywają. Koncert
Mythos wniósł nieco greckiej atmosfery,
w ponurą tego dnia aurę, a nauka hasa-
piko - ludowego tańca znanego z filmu
Grek Zorba - pozwoliła zupełnie zapom-
nieć o niskiej temperaturze i szarych
chmurach nad głowami.

eg
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Wyrazy g³êbokiego ¿alu
i wspó³czucia z powodu œmierci

Ojca
œp. Micha³a Serkiesa

Burmistrzowi Miasta Chojnowa
sk³ada

Zarz¹d i cz³onkowie 
Zwi¹zku Emerytów

Rencistów 
i Inwalidów w Chojnowie

"Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych"
Z ca³ego serca dziêkujê Rodzinie, Duchowieñstwu, Siostrom Zakonnym,

Wspólnotom, Reprezentacjom Samorz¹dowym, Delegacjom,
Przyjacio³om, Znajomym, Mieszkañcom Miasta i Gminy Chojnów 

i wszystkim, tym którzy uczestniczyli w uroczystoœciach pogrzebowych 

œp. Micha³a Serkiesa.
Dziêkujê za modlitwê, kondolencje, s³owa wsparcia 

oraz ostatnie po¿egnanie mojego Ojca.
Z powa¿aniem 

Jan Serkies

Dzieñ ZZwyciêstwa
8 maja obchodziliœmy Dzieñ Zwyciêstwa
- œwiêto, które jest upamiêtnieniem za-
koñczenia II wojny œwiatowej w Eu-
ropie. O godz. 11 w³adze miasta i gminy
Chojnowa oraz reprezentanci zwi¹zków
kombatanckich z³o¿yli kwiaty pod Obe-
liskiem przy ul. Chmielnej, jako wyraz
pamiêci tego szczególnego dnia. 
W uroczystoœci uczestniczy³a tak¿e przed-
stawicielka mieszkañców Commentry
(naszego francuskiego miasta partner-
skiego) Jaqueline Valony, która przy-
jecha³a do Chojnowa z prywatn¹ wizyt¹.

Z pprac wwydzia³ów
Wydzia³ RRG

Bud¿et Obywatelski - nabór zakoñczony
Zgodnie z harmonogramem zakoñczono
nabór propozycji zadañ do Bud¿etu Oby-
watelskiego na rok 2019. Do 30.04. wp³y-
nê³o 7 propozycji realizacji zadañ, 
z czego 3 proponowane dotycz¹ pó³noc-
nej strony miasta, a 4 strony po³udnio-
wej. Obecnie komisja ds. weryfikacji
analizuje z³o¿one wnioski pod wzglêdem
formalnym i merytorycznym.
G³osowanie rozpocznie siê 18 maja 
i potrwa do 10 czerwca. Szczegó³y
pojawi¹ siê na naszej stronie interne-
towej chojnow.eu 
Nowy chodnik na ulicy Wyspiañskiego

- lewa strona 
Zgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami
lewa strona chodnika na ulicy Wyspiañ-
skiego nabierze nowego wygl¹du. W ra-
mach podpisanej umowy chojnowska fir-
ma GRANIT - BRUK do koñca lipca
rozbierze istniej¹cy chodnik wraz z obrze-
¿ami i krawê¿nikami, wymieni i wyregu-
luje istniej¹ce studnie i urz¹dzenia zlo-
kalizowane w obrêbie chodnika i u³o¿y
now¹ kostkê betonow¹. 
Przekazanie placu budowy nast¹pi³o na
pocz¹tku maja, a wykonawca zapowiada
sprawn¹ i szybk¹ realizacjê zadania.
Wszystkich uczestników ruchu prosimy
o zachowanie szczególnej ostro¿noœci 
w trakcie prowadzonych prac. 

Matejki do remontu 
Kilka dni temu przekazany zosta³ plac
budowy wykonawcy, który na zlecenie
Urzêdu Miejskiego realizuje inwestycjê
zwi¹zan¹ z przebudow¹ ulicy Matejki.
Umowê na realizacjê tej inwestycji pod-
pisano pod koniec kwietnia, na pocz¹tku
maja wykonawca przyst¹pi do prac przy-
gotowawczych, a wkrótce rozpocznie
roboty ziemne. 
W ramach zadania zaplanowana jest
kompleksowa przebudowa oko³o 200.
metrowego odcinka drogi od ulicy Reja
do wybudowanej w 2018 k³adki nad
Skor¹. Zadanie realizuje legnicka firma
OL - GARDEN. 
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa, do
czasu realizacji zadania, przeje¿d¿anie t¹
drog¹ bêdzie niemo¿liwe, dlatego te¿
prosimy wszystkich o dostosowanie siê
do istniej¹cego oznakowania i nie ko-
rzystanie z ulicy Matejki.

Wydzia³ GGGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu: 
* w dniach od 24.04.2019 r. do
15.05.2019 r. wykazu obejmuj¹cego
nieruchomoœæ niezabudowan¹ ozna-
czon¹ numerem dzia³ki 289/6 obrêb 6
przeznaczon¹ do sprzeda¿y w trybie
przetargu nieograniczonego - Zarz¹-
dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
Nr 58/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñs-
two w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 05.06.2019 r.
* w dniach od 08.05.2019 r. do
29.05.2019r. - wykazu obejmuj¹cego
nieruchomoœæ zabudowan¹ gara¿em
po³o¿on¹ przy ul. Witosa - obrêb 4 m.
Chojnowa przeznaczon¹ do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców (dz. nr 33/12 i udzia³ 1/11 
w dz. nr 33/28) - Zarz¹dzenie Burmis-
trza Miasta Chojnowa Nr 63/2019 z 08.05. 2019r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñs-
two w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 19.06.2019 r.

MMoosstt nnaa LLeeggnniicckkiieejj oottwwaarrttyy

8 maja o godz. 13:00 otworzono przebu-
dowany most na ul. Legnickiej, w ci¹gu
drogi wojewódzkiej nr 328. Inwestorem
prac jest Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg i Ko-
lei we Wroc³awiu. Wykonawca - firma
Probudowa Dro¿dzal Adam z Sosnowca
gruntownie zmodernizowa³a obiekt. Kie-
rownikiem budowy jest p. Adam Dro¿-
dzal, in¿ynierem budowy p. Przemys³aw
Sawicki, a kierownikiem robót p. To-
masz Pieñkowski: 
- Nowa konstrukcja, to obiekt jedno-
przês³owy o d³ugoœci 27 metrów. Budo-
wa by³a prowadzona w systemie realiza-
cji "Projektuj - buduj". Nowy obiekt znaj-
duje siê w miejscu starej przeprawy,
dlatego wykonawca napotka³ na etapie
realizacji wiele problemów z tym zwi¹-
zanych. Wymaga³o to dodatkowych zmian
w projekcie w trakcie trwania robót.
Prace bêd¹ jeszcze trwaæ do koñca czer-
wca. Jesteœmy bowiem zobowi¹zani do
rozbiórki mostu tymczasowego, a tak¿e
do uporz¹dkowania i wykonania prac
wykoñczeniowych - t³umaczy³ kierownik
robót p. Tomasz Pieñkowski. 
Inwestycja zdecydowanie poprawia
jakoœæ ruchu na ulicy Legnickiej oraz
odmienia estetykê miasta. Most spe³nia
wszystkie warunki techniczne, odpo-
wiadaj¹ce in¿ynierskim obiektom dro-
gowym.
WWssppiieerraammyy pprrzzeeddsszzkkoollaakkóóww
Czy na ogrodzie Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Chojnowie powstanie nowoczes-
ny plac zabaw? OdpowiedŸ na to pytanie
jest w naszych rêkach! Wystarczy
za³o¿yæ konto na:
www.podworko.nivea.pl i g³osowaæ
poprzez stronê www lub aplikacjê na
chojnowsk¹ lokalizacjê. Ka¿dego dnia
mo¿na oddaæ jeden g³os. Zachêcamy
wszystkich do g³osowania, które trwa do
20 czerwca.

Nie zwlekaj, g³osuj ju¿ dziœ!
Wygrajmy razem „Podwórko

Talentów NIVEA” dla Chojnowa!
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27 kwietnia dla El¿biety i Jerzego Mar-
cinek by³ wspania³ym, œwi¹tecznym
dniem. Ma³¿eñstwo obchodzi³o swoje
Z³ote Gody.

- Tê wyj¹tkow¹ okolicznoœæ, najwy¿sze
w³adze pañstwowe postanowi³y uhono-
rowaæ nadaj¹c Pañstwu odznaczenia
bêd¹ce symbolicznym wyrazem uznania,
jakie ¿ywi¹ dla ¿ycia rodzinnego oraz
wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci
ka¿dej rodziny - przywita³ Jubilatów 
w Urzêdzie Stanu Cywilnego burmistrz
Jan Serkies. - W imieniu Prezydenta RP,
z ogromn¹ satysfakcj¹ wrêczam Pañstwu
Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Pañstwu Marcinek towarzyszy³a rodzina
i przyjaciele. W gronie najbli¿szych cele-
browali wyj¹tkow¹ okolicznoœæ dziêku-
j¹c sobie za lata wspólnej drogi. 
- 50 lat temu sk³adaliœcie sobie Pañstwo
przysiêgê ma³¿eñsk¹. To nie przysiêga
sprawia, ¿e wierzymy cz³owiekowi, ale
cz³owiek, ¿e wierzymy przysiêdze - mówi³
burmistrz. -Dlatego dziœ, wci¹¿ stoj¹c 
u boku ukochanej osoby, podziêkujcie
sobie za dotrzymanie danych obietnic i za
wszystkie, wspólnie spêdzone lata. 
W³odarz miasta gratuluj¹c Jubilatom,
dziêkowa³ te¿ za wieloletni¹ pracê na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci i za wycho-
wanie dzieci.
- Droga, któr¹ wspólnie kroczycie od pó³
wieku, z pewnoœci¹ nie by³a ³atwym
szlakiem. By³y na niej œcie¿ki ³agodne, 
z barwnym pejza¿em, ale te¿ i w¹skie,
strome, wyboiste… - kontynuowa³ cere-
moniê burmistrz. - Dziêki trosce,
odpowiedzialnoœci, poszanowaniu 
i wielkiej mi³oœci wznieœliœcie siê ponad
tym, co uwiera, doskwiera i dokucza. 

***

M³ody Jurek by³ nastolatkiem kiedy 
w poszukiwaniu pracy wyjecha³ 
z rodzinnej Ma³opolski i trafi³ z kolega-
mi do Chojnowa. Z kilkuosobowej

paczki zosta³ tu tylko on i W³adys³aw
Piêkoœ, z którym d³ugo jeszcze siê
przyjaŸnili. Zatrudnienie Jerzy znalaz³
w POHZ. Mia³ wtedy 19 lat. Wkrótce
do za³ogi do³¹czy³a 22.letnia El¿bieta.
- To by³a mi³oœæ od pierwszego wej-
rzenia - zgodnie twierdz¹ ma³¿onkowie.
Jej imponowa³ jego spokój, zrówno-
wa¿enie, odpowiedzialnoœæ; on za-
chwyci³ siê jej urod¹ i pracowitoœci¹.
Uczucie by³o wielkie i szczere, za-
kochani nie widzieli zatem powodu,
by odwlekaæ zarêczyny i œlub. Wesele
odby³o siê trzy miesi¹ce póŸniej. Ich

dalsze ¿ycie i ceremonia w urzêdzie po
50.latach dowodz¹, ¿e nie trzeba poz-
nawaæ siê latami, by stworzyæ trwa³y
zwi¹zek. Wed³ug Jubilatów podsta-
wow¹ zasad¹ jest zrozumienie, prze-
baczanie i obopólna pomoc.
Przyznaj¹, ¿e bywa³y trudne chwile, ¿e
codzienne ¿ycie - praca, dom, wycho-
wywanie dwóch córek - czêsto przy-
t³acza³o, generowa³o ró¿nego rodzaju
problemy, ale w³aœnie wspólna troska
i odpowiedzialnoœæ pozwala³y wycho-
dziæ na prost¹ i cieszyæ siê wspania³¹,
zgodn¹ rodzin¹. Przyjemnoœæ spra-
wia³y wspólne wyjazdy, praca na
dzia³ce i bycie ze sob¹. 
Wci¹¿ siê kochaj¹, wci¹¿ pragn¹ byæ
razem jeszcze d³ugie lata. Ciesz¹ siê
sukcesami córek, wspieraj¹ jedynego
wnuka i czekaj¹ na prawnuki…

***
- Kochaæ i byæ kochanym to czuæ s³oñce 
z dwóch stron - koñczy³ uroczystoœæ bur-
mistrz. - Nie wystarczy pokochaæ. Trzeba
jeszcze umieæ wzi¹æ tê mi³oœæ w rêce 
i przenieœæ j¹ przez ca³e ¿ycie. Pañstwu
siê to uda³o. Serdecznie gratulujê, a na
kolejne wspólne lata ¿yczê wielu s³o-
necznych dni, du¿o zdrowia, wspania³ych
doznañ, nieustaj¹cej mi³oœci w otoczeniu
najbli¿szych, pociechy z dzieci, wnuków,
prawnuków oraz nastêpnych piêknych
jubileuszy - ¯elaznych, Kamiennych 
i Brylantowych Godów.

Redakcja Gazety Chojnowskiej 
do³¹cza do wszystkich 

gratulacji i ¿yczeñ!
eg

ZZ³³oottee  GGooddyy  PPaaññssttwwaa  MMaarrcciinneekk

* 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 Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie 

ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; e-mail: usc@chojnow.eu

Medale ddla mma³¿onków

Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego 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 dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
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26 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej odby³o siê spotkanie z doktorem
nauk humanistycznych Wojciechem
Kondusz¹. Autor wielu ksi¹¿ek, arty-
ku³ów naukowych i publicystycznych
opowiedzia³ o swojej ostatnio wydanej
pozycji "Tajemnice Garnizonów Ra-
dzieckich w Polsce". 

W sk³ad garnizonu wchodz¹: dowódz-
two, komendy, wojskowe jednostki ba-
zowe, jednostki logistyczne z baz¹ mie-
szkaniow¹ i koszarow¹, jednostki
prawno-administracyjne. To oczywiœcie
sk³adowe, które mo¿na poszerzyæ o mnós-
two komponentów historycznych kszta³-
tuj¹cych i pog³êbiaj¹cych interesuj¹cy temat.

- W Chojnowie na szczêœcie garnizonów
nie by³o! W tych miastach, w których
garnizony funkcjonowa³y przez kilka
dekad, ¿y³o siê w sytuacjach anormal-
nych, jeœli chodzi o rozwój i dzia³alnoœæ
administracji. Obecnoœæ garnizonu mia³a
bardzo du¿y wp³yw na ¿ycie miasta -
mówi³ badacz lokalnego ¿ycia spo-
³ecznego i politycznego oraz historii sta-

cjonowania w Polsce Pó³nocnej Grupy
Wojsk Armii Radzieckiej , Wojciech Kondusza. 
Prezes stowarzyszenia Pamiêæ i Dialog
w swojej ksi¹¿ce opowiadaj¹cej o Pó³-
nocnej Grupie, poza charakteryzacj¹
wiadomoœci podstawowych, przytoczy³
wiele przyk³adów z codziennego ¿ycia 
w garnizonie, opartego na wspomnie-
niach i relacjach zamieszczonych w In-

ternecie przez osoby, które pozna³y jak¹œ
czêœæ ¿ycia w oddziale wojskowym.
- Podj¹³em próbê opisania tego, co by³o
dla mnie, dla nas tajemnic¹ przez 48 lat.
W miastach, gdzie by³y garnizony ra-
dzieckie, pomimo formalnego zakazu
zawi¹zywania prywatnych kontaktów,
który mieli oficerowie, czyli niewchodzenia
z Polakami w ¿adne relacje za¿y³oœci, ten
zakaz by³ nagminnie ³amany. We wszyst-
kich miastach garnizonowych, które ob-
je¿d¿am,  przychodz¹ ludzie, którzy pa-
miêtaj¹ i dobrze wspominaj¹ dawne cza-
sy... - mówi³ Wojciech Kondusza. 
Ksi¹¿ka "Tajemnice Garnizonów Ra-
dzieckich w Polsce" traktuje o wielu
tematach frapuj¹cych. Porusza kwestiê
barwnego ¿ycia codziennego i odpowia-
da na mocno strze¿one pytania.
Specyficzna dla sowietów konspiracja 
i enigma wychodzi na œwiat³o dziennie,
mno¿y tym samym dyskusje i wyjaœnia
w¹tpliwoœci…  

K. Burzmiñska

Wojciech Kondusza o sekretach wojskowych instytucji 

W pi¹tek 26 kwietnia odby³o siê oficjalne
zakoñczenie roku szkolnego  maturzystów
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja
podziêkowali sobie wzajemnie za wspólne
lata, które owocowa³y wspania³ymi ini-
cjatywami, wa¿nymi wydarzeniami, ale
przede wszystkim przyjaŸniami, które za-
wi¹za³y siê na ca³e ¿ycie…
Uczniów przywita³ dyrektor PZS Mariusz
Kowalczyk:
- Przez te ostatnie trzy, cztery lata nie pa-
miêtam takiego wydarzenia, w którym nie
bralibyœcie udzia³u. Wszystkie uroczystoœci:
szkolne, koœcielne, pañstwowe, patrioty-
czne... Udzia³y w projektach, które wspól-
nie organizowaliœmy, wyjazdy… Wszêdzie
byliœcie! Zawsze mogliœmy na was liczyæ!
- powiedzia³ ze wzruszeniem dyrektor PZS.

Po przemowach ogólnych przyszed³ czas
na podziêkowania i wyró¿nienia indywidu-
alne. 
W klasie III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
uczniowie odebrali nagrody z r¹k swojej
wychowawczyni p. Moniki Pacaniuk, która
mog³a pochwaliæ uczniów nie tylko za
dobre oceny, ale przede wszystkim za ich
ogromny wk³ad w ¿ycie spo³ecznoœci
szkolnych, a tak¿e za s³awienie imienia
szko³y poza jej murami i miastem. 
W klasie IV Technikum Hotelarskiego
równie¿ kilku uczniów szczególnie
zas³u¿y³o na wyró¿nienie i podziêkowanie.
Nagrody wrêczy³a wychowawczyni p. Anna
Ostropolska. 
Przyszed³ czas na "najlepszych" jak stwier-
dzi³a opiekunka klasy IV Technikum Me-
chaniczno-Samochodowego p. Ewelina

Rabiej-Kulczycka, która pogratulowa³a
swoim wychowankom zarówno stopni, jak
i aktywnoœci w wydarzeniach szkolnych 
i nie tylko.
Szczególnie i wyj¹tkowo podziêkowano ro-
dzicom za ich wielk¹ pomoc w organizo-
waniu wielu wydarzeñ. 
Uczniowie wszystkich klas wyrazili swoj¹
wdziêcznoœæ za wspólne lata:
- By³y chwile lepsze i gorsze, sukcesy i po-
ra¿ki. Dziêkujemy za chwile wsparcia,
podtrzymanie na duchu, a przede wszys-
tkim za mobilizacjê, która czêsto gdzieœ
znika³a, w nieznanych nikomu okolicznoœ-
ciach…- mówi³a uczennica klasy III LO.
Spotkanie zakoñczy³o siê wrêczeniem kwia-
tów i upominków przez maturzystów, któ-
rzy ju¿ 6 maja przyst¹pili do egzaminu doj-
rza³oœci. Powodzenia na maturze!

K.Burzmiñska 

Nagrody ii œœwiadectwa rrozdane! CCzas nna mmaturê!
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W niedzielê 26 maja kraje zrzeszone w Unii Europejskiej
wybieraæ bêd¹ swoich przedstawicieli do parlamentu europej-
skiego. W Polsce na mandat europos³a mo¿e liczyæ 52 kandy-
datów. 
G³osowania dokonuje siê poprzez stawienie znaku X przy
wybranym nazwisku.

W Chojnowie mamy siedem obwodów, w siedmiu wyzna-
czonych siedzibach:

Obwód nr 1
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 

ul. Ma³achowskiego 7, 59-225 Chojnów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Ulice: Bielawska, Wojciecha Bogus³awskiego, Bohaterów
Getta Warszawskiego, Boles³awiecka, Ciemna, Mieczys³awy
Æwikliñskiej, Jaros³awa D¹browskiego, Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego, Bartosza G³owackiego, Jerzmanowicka,
Katedralna, Komuny Paryskiej, Marii Konopnickiej, Miko³aja
Kopernika, Stanis³awa Ma³achowskiego, Mi³a, Heleny Mo-
drzejewskiej, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej, Pogodna,
Radosna, W³adys³awa Reymonta, Stefanii Sempo³owskiej,
Ludwika Solskiego, Tkacka, Stanis³awa Wyspiañskiego,
Gabrieli Zapolskiej. Place: Konstytucji 3 Maja, Boles³awa
Prusa.

Obwód nr 2
Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie, 

ul. Koœciuszki 30, 59-225 Chojnów
Ulice: Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, W³adys³awa
Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Micha³a Drzyma³y,
Fabryczna, Tadeusza Gajcego, Goleszañska, Kolejowa, Ta-
deusza Koœciuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Janusza
Kusociñskiego, Lubiñska, Adama Mickiewicza, Nowa,
Przelot, Leopolda Staffa, Stawowa, Juliana Tuwima,
Wincentego Witosa, Zielona, Stefana ¯eromskiego. Plac
Dworcowy.

Obwód nr 3
Dom Schrama w Chojnowie, 

ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Ulice: Jana D³ugosza, Grodzka, Artura Grottgera, Kazimierza
Wielkiego, Stanis³awa Konarskiego, Królowej Jadwigi,
Krótka, Kwiatowa, Legnicka numery nieparzyste od nr 1 do nr
85 i numery parzyste od nr 2 do nr 56, Jana Matejki, Sta-
nis³awa Moniuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Anny i Ju-
liusza PoŸniaków, Rac³awicka, Miko³aja Reja, Tadeusza
Rejtana, Ró¿ana, ks. Piotra Skargi, Szpitalna, ks. Piotra
Œciegiennego, Tulipanowa, Rynek.

Obwód nr 4
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie, 

pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Ulice: Adama Asnyka, Chmielna, Cicha, Leœna, M³ynarska,
Piotrowicka, Polna,  Po³udniowa, Rzemieœlnicza, Samo-
rz¹dowa, S³oneczna, Jana III Sobieskiego, Spacerowa, Sta-
nis³awa Staszica, Wojska Polskiego, Wolnoœci, Wrzosowa,
Z³otoryjska. Place: Zamkowy

Obwód nr 5
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (ma³y budynek), 

ul. Kiliñskiego 23, 59-225 Chojnów
Ulice: Brzozowa, Boles³awa Chrobrego, Grunwaldzka, Jana
Kiliñskiego nr 26, nr 28 i nr 30 oraz od nr 32 do nr 35, Jana
Kochanowskiego, Legnicka numery nieparzyste od nr 89 do 

nr 103 i numery parzyste od nr 58 do nr 82, £u¿ycka, Stefana
Okrzei, Ignacego Paderewskiego, S³owiañska.

Obwód nr 6
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (du¿y budynek),

ul. Kiliñskiego 23, 59-225 Chojnów
Ulice: Akacjowa, gen. W³adys³awa Andersa, Bohaterów
Powstania Warszawskiego, Jana Kiliñskiego od nr 1 do nr 25
oraz nr 27, nr 29 i nr 31, Ignacego Krasickiego, Lipowa,
W³adys³awa £okietka, gen. Stanis³awa Maczka, Parkowa,
Henryka Sienkiewicza, gen. W³adys³awa Sikorskiego, Marii
Sk³odowskiej- Curie, Juliusza S³owackiego.

Obwód nr 7
Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno- Rehablitacyjny

"Niebieski Parasol", ul. Szpitalna 20, 59-225 Chojnów
Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehablitacyjny "Niebieski
Parasol".

G³osowanie w lokalach wyborczych 
odbywaæ siê bêdzie od godz. 7.00 do 21.00

G³osowaæ mo¿na osobiœcie, korespondencyjnie, a tak¿e za
pomoc¹ upowa¿nionego poœrednika. Istnieje mo¿liwoœæ
g³osowania poza miejscowoœci¹ zamieszkania.

G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posia-
daj¹cy orzeczenie organu rentowego o:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samo-
dzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgna-
cyjny.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien zostaæ
zg³oszony do Komisarza Wyborczego w Legnicy najpóŸniej 
do 13 maja 2019 r.

G³osowaæ przez pe³nomocnika mog¹ wyborcy którzy naj-
póŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat lub posiadaj¹cy
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posia-
daj¹cy orzeczenie organu rentowego o:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samo-
dzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy 
w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgna-
cyjny.
Wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa powinien
zostaæ z³o¿ony do Burmistrza Miasta Chojnowa najpóŸniej
do 17 maja 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Jej pasj¹ jest obraz. Wyj¹tkowy - gra-
ficzny i fotograficzny. Obie formy maj¹
wp³yw na emocje - jedna wycisza, druga
dodaje energii. Monika Chmielewska
ma na swoim koncie wystawy, nagrody,
wyró¿nienia… To jednak tylko pochod-
na korzyœci, jakie czerpie z malowania 
i fotografowania. 

Gazeta Chojnowska - W lokalnej spo-
³ecznoœci artystycznej znana jesteœ z ma-
lowania graficznych wzorów. Wyjaœnij
naszym czytelnikom na czym to polega.
Monika Chmielewska - Dawno, dawno,
w ramach relaksu zaczê³am bawiæ siê
programem graficznym i niespodzie-
wanie odkry³am, ¿e oprócz zwyk³ych
funkcji do obróbki obrazu posiada rów-
nie¿ takie narzêdzie jak pêdzelek i tak
samoistnie pod wp³ywem chwili, by odre-
agowaæ codziennoœæ siada³am i zaczê³y
siê tworzyæ moje obrazy. Przedstawiaj¹
przede wszystkim przyrodê, a konkretnie
kwiaty. Mo¿e to banalne, ale kocham
kwiaty, kojarz¹ mi siê z dzieciñstwem,
które spêdza³am z babci¹ w ogrodzie.
Mam tyle piêknych wspomnieñ, du¿o
zabaw, radoœci i mnóstwo rozmów wœród
przepiêknie pachn¹cych ró¿…

G.Ch. - Zajmujesz siê tak¿e inn¹ for-
m¹ malarstwa, bardziej tradycyjn¹? 
M.Ch. - Nie próbowa³am jeszcze, ale
dosta³am kiedyœ od przyjació³ki p³ótno 
w prezencie, które czeka, bo nie mówiê
"nie", tylko musi przyjœæ czas, by to po-
czuæ. Tymczasem, przed komputerem
inspirujê siê muzyk¹. Zawsze mi to-
warzyszy podczas tworzenia jakiegoœ
obrazu. Uwielbiam wrêcz francusk¹ pio-
senkarkê Isabelle Geffroy znan¹ jako
ZAZ. 

G.Ch. - Twoja pasja to tak¿e fotografia.
M.Ch. - Tak, fotografia to równie¿ czêœæ
mojego ¿ycia. To przede wszystkim mój
pamiêtnik wspomnieñ zatrzymany w ka-
drze. Kocham wschody i zachody s³oñca,
przyrodê, reporta¿e, koncerty, portrety…
A od czego siê zaczê³o?… Od zdjêæ
moich dzieci. Z biegiem czasu zaczê³am
zachwycaæ siê œwiatem dooko³a. Po-
cz¹tki, to sekcja fotografii przy Domu
Kultury w Chojnowie, któr¹ prowadzi³
fotograf Micha³ Rybczyñski. To jemu
zawdziêczam swoje pierwsze zdjêcia
koncertowe. Do dziœ jest to moja ulu-
biona dziedzina fotografii. Pokocha³am
te zdjêcia tak bardzo, ¿e sama zaczê³am
szukaæ mo¿liwoœci fotografowania tego
typu ujêæ i tak uda³o mi siê zrobiæ kilka
koncertów w Chojnowie, Legnicy, Bole-
s³awcu. Dziêki temu dostrzeg³ mnie
dyrektor Domu Kultury we Lwówku, co
zaowocowa³o kilkuletni¹ wspó³prac¹
fotoreporta¿y w corocznym œwiêcie Lwó-
weckiego Lata Agatowego.

G.Ch. - Na jednym ze swoich blogów
cytujesz Beatê Pawlikowsk¹: "Tylko
takie bogactwo, które wywo³uje wew-
nêtrzny blask, trwa wiecznie." Rozu-
miem, ¿e identyfikujesz siê z t¹ myœl¹.
M.Ch. - Tak, to cytat z ksi¹¿ki “Blondynka
w Indiach”. Zgadzam siê bardzo z tymi
s³owami, tylko to, co prze¿yjemy, co spra-
wi³o niezapomniane wra¿enia w sercu,
ma najwiêksze znaczenie i takie momenty
trwaæ bêd¹ wiecznie w nas.

G.Ch. - Wiemy, ¿e Twoje prace s¹ za-
uwa¿ane przez profesjonalistów.
M.Ch. - Nie szukam poklasku, ale nie
ukrywam, ¿e bardzo mi³o jest, kiedy
Twoja pasja budzi zainteresowanie in-
nych, kiedy zostaje wyró¿niona… Wy-
stawy indywidualne lub zbiorowe w choj-
nowskim muzeum, Galerii Sztuki w Le-
gnicy, w Gryfowie Œl¹skim, Jaworze,
Z³otoryi, prezentacja prac w niemieckim
Egelsbach, czy podarowanie przez

w³adze naszego miasta moich obrazów
delegacjom z miast partnerskich, to
niezapomniane emocje i ogromny
zaszczyt. 

Nagroda w konkursie fotograficznym pt.
"Gliniada 2014", zakwalifikowanie mo-
jego zdjêcia do przewodnika "Œwiata
Obrazu" pt. Polska jest piêkna, nagroda
w konkursie plastycznym "Wierszem ma-
lowane" do twórczoœci ks. Jana Twar-
dowskiego, dwukrotna kwalifikacja do
œcis³ego fina³u w miêdzynarodowym
konkursie wzorniczym CarpetVista
Design Competition, III miejsce w kon-
kursie fotograficznym- "Ludzie w œwiat-
³ach rampy" - to pochodne mojej dzia-
³alnoœci, które daj¹ ogromn¹ satysfakcjê. 

G. Ch - Czemu obecnie poœwiêcasz swój
czas?
M.Ch. - Wiêkszoœæ mojego ¿ycia krêci
siê wokó³ fotografii i malowania. To
w³aœnie tej pasji poœwiêcam najwiêcej
siebie i to najbardziej kocham. W wol-
nych chwilach bardzo lubiê czynny odpo-
czynek. Uwielbiam spacery po lesie. Cisza
i spokój doskonale ³aduj¹ akumulatory
na kolejne dni.

G.Ch. - Moje pasje, to dla mnie...
M. Ch. - Moje pasje, to dla mnie sposób
na wypoczynek. Robienie zdjêæ dodaje
mi energii, a malowanie pozwala siê
wyciszyæ. Dziêki mojej pasji poznajê
wspania³ych ludzi, mam te¿ mo¿liwoœæ
poznawaæ siebie, pokonywaæ jakieœ swo-
je s³aboœci, mam mo¿liwoœæ siê rozwijaæ,
zawsze coœ siê dzieje, ¿ycie jest ciekaw-
sze, doceniam przyjaŸnie, które zostaj¹
na zawsze. 

G.Ch. - Plany, marzenia na przysz³oœæ…
M.Ch. - Niedawno dosta³am propozycjê
wystawienia swoich prac w Galerii w An-
glii, jestem na etapie rozmów. Na razie
mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e jest to ga-
leria z pracami artystów z Europy
Wschodniej z naciskiem na artystów pol-
skich.
A marzenia…? Jest jedno najwa¿niejsze,
ale zachowam dla siebie, by siê spe³ni³o…
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zDolni Œl¹zacy
2 kwietnia w auli im. Ja-
na Paw³a II na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym we

Wroc³awiu odby³a siê Gala
Laureatów Dolnoœl¹skich Konkursów
zDolny Œl¹zaczek i zDolny Œl¹zak
Gimnazjalista. 
W gronie najzdolniejszych uczniów Dol-
nego Œl¹ska, którzy otrzymali z³ote
medale Dolnoœl¹skiego Systemu Wspie-
rania Uzdolnieñ, dyplomy i drobne
upominki znaleŸli siê uczniowie naszej
szko³y - Maja Marysiewicz (j. niemiec-
ki) i Hubert Kupczyñski (matematyka).
Uczniom towarzyszyli rodzice i nauczy-
ciele.

Wœród zaproszonych na uroczystoœæ goœ-
ci, byli m.in.: Pani Mariola Kolan -
Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Nadzoru
Kszta³cenia Podstawowego i Specjal-
nego w Kuratorium Oœwiaty, Pani Jo-
lanta Horyñ - Dyrektor Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli we
Wroc³awiu, Pan Pawe³ Nowak - Przewo-
dnicz¹cy Wojewódzkiej Komisji Kon-
kursowej i Pan Marcin Krzy¿anowski -
Wicemarsza³ek Województwa Dolno-
œl¹skiego. 
Nagrod¹ dla laureatów jest zwolnienie 
z egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu oraz pierwszeñstwo w ubie-
ganiu siê o przyjêcie do wszystkich szkó³
ponadpodstawowych w województwie.

Poprawnie piszê, piêknie mówiê

4 kwietnia w auli Dolnoœl¹skiego

Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli we

Wroc³awiu odby³a siê Gala wrêczenia

nagród laureatom i finalistom

Dolnoœl¹skiego Konkursu Polonistycz-

nego „Poprawnie piszê, piêknie mówiê",

w której uczestniczy³a nasza uczennica

Ania Bieliñska-Bogacz wraz z rodzica-

mi, Pani¹ Dyrektor i wychowawczyni¹.

Nasza Laureatka otrzyma³a medal, dy-

plom oraz nagrody. To ogromny sukces!

Wielkie gratulacje!

Sukces szkolnych dziennikarzy

Niedawno og³oszono wyniki drugiego  

w tym roku wyzwania JuniorMedia.

Wyzwanie to mia³o na celu stworzenie

reporta¿u interaktywnego dotycz¹cego

„fake newsów", czyli fa³szywych infor-

macji podawanych w mediach. Podjê-

liœmy szereg dzia³añ w szkole i powsta³

ciekawy reporta¿ „Fake news – nie daj

siê nabraæ!". Spodoba³ siê on równie¿

jury konkursowemu, które przyzna³o

nam III miejsce!

To wa¿na dla nas nagroda, bo w projek-

cie uczestniczy 161 szkó³ z ca³ej Polski,

wiêc jest niema³a konkurencja. III miej-

sce to du¿e wyró¿nienie dla nas i moty-

wacja do dalszej pracy. W zesz³ym roku

- na cztery wyzwania zespo³owe - dwa

wygraliœmy, zdobywaj¹c kolejno III i II

miejsce.

Z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne

wyzwanie.
Redakcja "Zlepka"

 Wyró¿nienie

 w “Pegaziku”

W finale wojewódzkim

XXIV Dolnoœl¹skiego Konkursu

Recytatorskiego Pegazik, który odby³ siê

30 kwietnia w K³odzku nasza uczennica

Marta Krasna, w kategorii klas VII 

i VIII oraz gimnazjów zdoby³a wyró¿-

nienie. Opiekunem artystycznym Marty

by³ jej tato – p. Andrzej.

Gratulacje za to wa¿ne osi¹gniêcie.

Wyœpiewane srebro

Micha³ Kowalczyk w ostatniej edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki

"Rozœpiewane Nutki", w kategorii A

tj. rocznik 2009 i m³odsi zaj¹³ II miej-

sce. Gratulacje dla m³odego artysty.

*   Szkolne doniesienia   *SP3 SP4
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24 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Chojnowie odby³y siê zajêcia
w Bibliotecznej Akademii Malucha - w ra-
mach obchodów Œwiatowego Dnia
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich zainicjon-
owanych przez Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê

Publiczn¹ im. Tadeusza Mikulskiego we
Wroc³awiu. Motywem przewodnim
spotkania by³a ksi¹¿ka  "Zamkowe ba-
jeczki" Doroty Gellner. Autorka wspa-
niale wymyœla sympatyczne postaci i ich
zabawne przygody. 

Razem z królewn¹ i nietypowym smo-
kiem wyruszyliœmy na spacer po zam-
kowych komnatach. Dzieci z wielkim
zainteresowaniem wys³ucha³y i obejrza³y
krótkie rymowane bajeczki, które zosta³y
przedstawione przy pomocy pacynek 
i nie tylko. Do prezentacji wybraliœmy
szeœæ bajeczek: Smok i ko³yska, Przed
srebrnym zwierciad³em, Wizyta smoka,
K¹piel smoka, Czapeczka w paseczki,
Królewna i katar. 
Potem przyszed³ czas na zabawê.
Smocze odg³osy, Zabawy ze smokiem,
Baœniowy taniec, Baœniowe puzzle, to
kilka propozycji zabaw, które nawi¹-
zywa³y do treœci przeczytanych historii.
A owocem zajêæ by³ królewski zamek ze
strasznym smokiem, który wyklei³y dzie-
ci wraz z opiekunami. 
To bardzo du¿e i kolorowe dzie³o mo¿na
podziwiaæ teraz w holu biblioteki.

ml

Ksi¹¿ki Mistrzów - "Zamkowe bajeczki" Doroty GellnerKsi¹¿ki Mistrzów - "Zamkowe bajeczki" Doroty Gellner

Po œwi¹tecznej przerwie klasa IIIa SP3, 
z wychowawc¹ i pani¹ Magd¹ pojecha³a
na dwudniowy pobyt do Myœliborza.

Uczniowie brali udzia³ w zajêciach o te-
matyce przyrodniczej. Bardzo ciekawe
okaza³y siê zajêcia przy mikroskopach.
Najpierw pod okiem opiekuna dzieci
wy³awia³y ze strumienia ma³e ¿yj¹tka,
nastêpnie w sali ogl¹da³y je w powiê-
kszeniu pod mikroskopem. Tymi ¿yj¹-
tkami by³y larwy owadów, uczniowie po-
znali ich nazwy, uzupe³nili karty pracy.
Kolejne zajêcia odby³y siê w sali - mu-
zeum przyrodniczym. Dzieciaki pozna³y
ró¿ne ssaki i ptaki ¿yj¹ce w Polsce, pra-
cowa³y z atlasem zwierz¹t, ogl¹da³y spre-

parowane okazy znajduj¹ce siê w sali.
Kolejne æwiczenia to czerpanie papieru 
i malowanie obrazu. Popo³udnie up³y-

nê³o na zabawach i grach. 
Kolejny dzieñ to wyjœcie do W¹wozu
Myœliborskiego. Uczniowie otrzymali
karty pracy i pod okiem pani prowa-
dz¹cej okreœlali kwiaty - zwiastuny wios-
ny. Pogoda przepiêkna, s³oneczna i cie-
p³a pozwoli³a podziwiaæ piêkno tamtej-
szej przyrody. Po czterogodzinnym space-
rze radoœni, niektórzy troszkê zmêczeni,
wróciliœmy do Chojnowa. 

wych. klasy B. Kruk 
Zdjêcia Bogus³awa Kruk 

i Magdalena Ksi¹¿ek

DDwwaa  ddnnii  ww  MMyyœœll iibboorrzzuu
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
Pan Jerzy WoŸnica uczestnik Œrodo-
wiskowego Domu Samopomocy Nr 1 
w Chojnowie zosta³ wyró¿niony w kon-
kursie "Moja ulubiona ksi¹¿ka z dzie-
ciñstwa: opowieœci dolnoœl¹skich se-
niorów" zorganizowanym przez Dolno-
œl¹sk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. 
T. Mikulskiego we Wroc³awiu. 
Pan Jerzy jest autorem niezwykle bar-
wnego opowiadania o przygodach czter-
nastoletniego Tomka Wilmowskiego
g³ównego bohatera ksi¹¿ki Alfreda
Szklarskiego pt. " Tomek w krainie kan-
gurów". Og³oszenie wyników konkursu
odby³o siê w 27 kwietnia 2019 roku 
w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Publicznej
we Wroc³awiu. 

Bardzo serdecznie gratulujemy laurea-
towi i ¿yczymy dalszych sukcesów!

œds nr 1

Konkurs dla seniorów 
- Moja ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa: 

opowieœci dolnoœl¹skich seniorów

24 kwietnia w Domu Kultury odby³o siê przedstawienie "Na rozstajnych drogach".
Spektakl przygotowa³a grupa teatralna ZaŒwiaty prowadzona przez p. Karolinê
Rosock¹. Premiera inscenizacji odby³a siê 1 marca w auli Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie i zgromadzi³a licznie przyby³ych goœci. Tym razem m³odzie¿
mog³a zaprezentowaæ swoje aktorskie umiejêtnoœci na du¿ej scenie. 
Ruch, dŸwiêk, emocje… wszystko dopracowane w drobnych szczegó³ach. Na
twarzach m³odych aktorów pojawia³ siê wachlarz prze¿yæ zwi¹zanych z aktami spek-
taklu. Grupa zademonstrowa³a temat trudny, bo traktuj¹cy o nieszczêœliwej, wrêcz
tragicznej mi³oœci. Chronologiczne ujêcia uchwyci³y ludowym pryzmatem preludium
¿ycia, jego skrajnie piêkne momenty i bolesne skutki trudnych decyzji. 

Grupa ZaŒwiaty swoj¹ folklorystyczn¹ interpretacjê opatrzy³a wdziêcznym brzmie-
niem oraz zmieniaj¹cym siê nasyceniem barw. Dziêki tym elementom umiejêtnoœci
sceniczne pog³êbi³y i dope³ni³y rozstajne drogi bohaterów… 
Spektakl zbudowany i oparty na s³owiañskiej kulturze uintensywni³ postrzeganie
pogañskich i ludowych obyczajów.  Gratulacje!

K.Burzmiñska

"Na rozstajnych drogach" po raz drugi 
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Czy w naszym kraju s¹ organizowane zloty fanów krajowych
zespo³ów? Oczywiœcie. Takim przyk³adem jest Ogólnopolski
Zlot Fanów Republiki w Toruniu w klubie „Od Nowa”, który
nosi nazwê przywo³uj¹c¹ tytu³ najwiêkszego przeboju Republiki
- „Dzieñ Bia³ej Flagi”. Data, czyli koniec kwietnia, te¿ nie zos-
ta³a wybrana przypadkowo. W³aœnie w kwietniu 1982 r. ten
utwór brylowa³ na Liœcie Przebojów PR III. 
Od kilku ju¿ lat dwaj chojnowscy bracia - Piotrek i Bogdan
Misikiewicz - uczestnicz¹ w tej imprezie. S¹ fanami zespo³u 
i jego lidera, nieod¿a³owanego Grzegorza Ciechowskiego. Co
roku dziel¹ siê wra¿eniami z tej popularnej imprezy zaspoka-
jaj¹c ciekawoœæ tych, którzy do Torunia nie mog¹ siê wybraæ.

“Sobota 27 kwietnia przynios³a w miarê wzglêdn¹ pogodê.
Toruñska starówka têtni³a w³asnym ¿yciem. Pod czujnym okiem
Miko³aja Kopernika niezliczone iloœci kramów, sklepików,
ogródków piwnych, pubów, oferowa³y swój asortyment. Muzycy i wo-
kaliœci prezentowali znane przeboje. Prestidigitatorzy cza-
rowali przemyœlnymi sztuczkami. W t³umie mignê³a znana 
z serialu „Na sygnale” aktorka Lea Oleksiak. 
¯eby by³o ciekawiej, w tym dniu œwiêtowano „Dzieñ tañca”.

Na scenie mo¿na by³o zobaczyæ artystów prezentuj¹cych ró¿ne
gatunki tañca: od rock'n'rolla po cancana. Przez przypadek
trafiliœmy do klubu „Towarzysz”, gdzie wg informacji na

ulotce nastêpowa³ powrót do PRL-u. Dla obecnego pokolenia
by³by to szok mentalny. Prawie jak w naszej „Jubilatce”.
Wystrój, bar, nag³oœnienie, muzyka, kolorofon... Na ekranie
telewizora odcinek „07 zg³oœ siê”. Na œcianach „Trybuna Ludu”.
Jednym s³owem - powrót do przesz³oœci.
Wszystko dobre ma te¿ swój koniec. Klub „Od Nowa” wzywa³
przecie¿. Rozdysponowanie materia³ów promocyjnych, jakie
wziêliœmy ze sob¹ z grodu nad Skor¹ przebieg³o zgodnie 
z planem. Numery „Gazety Chojnowskiej” zrobi³y desant na
trzy strategiczne punkty klubu: kasê, szatniê i bar. P³yty choj-
nowskiego zespo³u “Reputacja” trafi³y do r¹k pana Jerzego
Tolaka – drugiego managera “Republiki”, oraz do gitarzysty
zespo³u, Zbigniewa Krzywañskiego. Na zlocie obecni te¿ byli
rodzice zmar³ego kilka miesiêcy temu – Artura Szuby, wiel-
kiego fana “Republiki”, animatora kultury, lidera zespo³ów 
(m. in. INNI, SZEPTY i KRZYKI), dziennikarza i poety.
Rozdaliœmy tak¿e kilka egzemplarzy tomiku wierszy Piotrka pt.
„Repasa¿e marzeñ”. Mo¿na w nim znaleŸæ wspólny wiersz
Piotra i Artura. Taki by³ te¿ zamys³ obu autorów. Mama Artura
otrzyma³a wiêc niezwyk³y prezent. By³a tak¿e prezentacja
dorobku tego artysty. 
Od strony koncertowej by³o bardzo ciekawie. Julia Bi³ek 
z zespo³em na jazzowo. Rockowe MUCHY wymiata³y a¿ mi³o.
Z kolei duet – Monika Kuchta (klawisze, œpiew) i Bart³omiej
Suchanek (gitara, œpiew) zaprezentowali bardzo przekrojowy
materia³. 
Zrobi³ siê klimat wœród publicznoœci, a potem przyszed³ czas na
jedn¹ wielk¹ integracjê i wspólne zdjêcia.
Prezenty trafi³y te¿ do wys³anników lokalnego „Radia dla
Ciebie”. 
Ciekawe, czy nast¹pi odzew?
„DBF” jest imprez¹ niszow¹, ale z wieloletni¹ tradycj¹.
Œrodowisko fanów z lat 80-tych powoli przechodzi do historii.
Warto wiêc dalej krzewiæ zjawisko jakim by³ niew¹tpliwie
zespó³ Republika. 
W tym procesie swoj¹ symboliczn¹ cegie³kê maj¹ niew¹tpliwie
chojnowianie.

Towarzysz i Bia³a Flaga

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie
zaprasza na wystawê przygotowan¹ 
z okazji 30-lecia dzia³alnoœci Drukarni
Unifot. W³aœciciele firmy s¹ chojno-
wianami znanymi ze swej aktywnoœci
zawodowej i spo³ecznej. Za zaanga¿o-
wanie na rzecz miasta Pan Andrzej zos-
ta³ laureatem plebiscytu "Chojnowianin
Roku 2000". W 2014 roku Pañstwo
Gizela i Andrzej otrzymali honorowy
tytu³ "Amicus Librorum - Przyjaciel

Biblioteki", przyznany przez Kapitu³ê
Legnickiej Biblioteki Publicznej za wie-
loletni¹, edytorsk¹ wspó³pracê z Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ w Chojnowie, fa-
chow¹ pomoc i wspieranie dzia³añ bi-
blioteki.
Firma UNIFOT powsta³a w 1989 r.,
pocz¹tkowo jej g³ówn¹ dzia³alnoœci¹
by³y us³ugi fotograficzne i wideofilmo-
wanie uroczystoœci rodzinnych. Po kilku
latach pojawi³ siê pomys³ rozwiniêcia 

o poligrafiê. Obecnie UNIFOT doradza,
projektuje i wykonuje: wszelkiego ro-
dzaju piecz¹tki w oprawach COLOP,
wizytówki, ulotki, foldery, kalendarze,
katalogi, etykiety, zaproszenia, dyplomy,
ksi¹¿ki, opakowania. Prowadzi w³asne
wydawnictwo. Wydaje wspó³czesne
widokówki Chojnowa, jak równie¿ re-
printy dawnego Haynau. Zajmuje siê
pracami introligatorskimi.
Wystawê mo¿na obejrzeæ do koñca
miesi¹ca, a jej finisa¿ odbêdzie siê
24.05.2019 r. o godz.18.00, wstêp wolny.
Podczas spotkania prezentacja dzia-
³alnoœci drukarni i wideowspomnienia 
z promocji ksi¹¿ek - Ewy Tarnowskiej
"Ucieczka" oraz Stanis³awa Horodec-
kiego "Stare i nowe gawêdy o Ziemi Choj-
nowskiej".

mbp

DRUK NIE Z TEJ ZIEMI wystawa prac drukarskich i wydawnictwa 
Drukarni UNIFOT Gizeli i Andrzeja Bobików



W sobotê 27 kwietnia bia³o-niebiescy
podejmowali szóst¹ w tabeli ligi okrê-
gowej Zawiszê Serby.
Bior¹c pod uwagê dystans, jaki dzieli
Chojnowiankê do przyjezdnych (14. po-
zycji w tabeli), mo¿na by³o dr¿eæ o koñ-
cowy wynik.
Faktycznie, goœcie byli lepsi, ale mieli
pecha. Po ich strza³ach s³upki i po-
przeczki meldowa³y tylko "pud³o". Trze-
ba te¿ przyznaæ, ¿e nasz bramkarz Kizy-
ma broni³ wybornie. Jednak na przerwê, to
goœcie schodzili do szatni pe³ni optymiz-
mu. Wygrywali 1:0.
Druga po³owa meczu pokaza³a, ¿e kontr-
ataki dru¿yny trenera Grzybowskiego s¹
zabójcze, a nasi nie poddaj¹ siê do koñ-
ca. Sprawili kibicom ogromn¹ nie-
spodziankê. Wygrali z goœæmi 2:1.
Nastêpstwem tak ofensywnej gry by³y
jednak kontuzje, a to wp³ynê³o na kolej-

ne spotkanie. Tylko 12 zawodników
liczy³a kadra, która pojecha³a na mecz 
z Zametem Przemków. Do przerwy 1:1.
Przy mikrej ³awce rezerwowych trudno
jednak opanowaæ taktykê gry, gdy bra-
kuje si³, a zmienników brak.
Rywal, z porz¹dnym sk³adem, w drugiej
po³owie pojedynku dosta³ wiatru w ¿a-
gle i skutecznie, dwukrotnie trafi³ do
siatki naszego bramkarza, wygrywaj¹c
tym samym 3:1.
Do kontuzjowanych pi³karzy Chojno-
wianki do³¹czy³ Krzysztof Kowalczyk.
Przed meczem z Rokitkami sytuacja ka-
drowa nie jest zatem ciekawa.
Na te pi³karskie emocje zapraszamy na
stadion miejski w sobotê 11 maja 
o godz. 15. 
Wstêp - cegie³ka 5 z³.

KS Chojnowianka Chojnów - Zawisza
Serby 2:1

Zamet Przemków - KS Chojnowianka
Chojnów 3:1
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PI£KA NO¯NA

Klub Sportowy Chojnowianka informuje, 
¿e trwa nabór do grup m³odzie¿owych 

dzieci urodzonych od 2008 do 2012 roku. 

Treningi odbywaj¹ siê na stadionie miejskim 
w poniedzia³ki i œrody o godz. 17.00. 

Wiêcej informacji pod numerem telefonu 724-562-937.

ZZaapprraasszzaammyy nnaa bbeezzpp³³aattnnee sszzkkoolleenniiaaZZaapprraasszzaammyy nnaa bbeezzpp³³aattnnee sszzkkoolleenniiaa

TWORZENIE I ROZLICZENIE PROJEKTÓW

14.05 o godz. 16.00 w Domu Schrama Fundacja "Wrzosowa Kraina"przeprowadzi
szkolenie z zakresu tworzenia i rozliczania projektów w ramach XI Edycji
Programu Dzia³aj lokalnie 2019 realizowanego przy wspó³pracy z akademi¹
Rozwoju Filantropii w Polsce. 

W programie szkolenia m.in.:
1. Program/Projekt/Wniosek
2. Plan Projektu - konstrukcja i zasady
tworzenia projektu i jego poszczególnych
elementów
3. Harmonogram dzia³añ
4. Bud¿et - kosztorys projektu, rodzaje
kosztów
5. Promocja i komunikacja w projekcie
6. Rozliczenie projektu - dokumentowanie wydatków, opracowanie raportu

ZAPRASZAMY!

“¯yjê, by siê w³óczyæ, 
w³óczê siê, by ¿yæ”

Od niedawna w na-
szym mieœcie dzia³a
Chojnowska Grupa
Turystyczna "W³óczykij".
Grono sympatyków pieszych wêdrówek
serdecznie zaprasza ka¿dego, kto ceni
przyrodê, lubi wycieczki, chce pozna-
waæ bli¿sze i dalsze okolice.
Pasjonaci podró¿y ma³ych i du¿ych
inspiruj¹ do wspólnego spêdzania czasu
poprzez zwiedzanie i odwiedzanie no-
wych miejsc w naszym piêknym kraju! 
Profil grupy od niedawna istnieje na
Facebooku, zachêcamy nie tylko do polu-
bienia, ale i do wspólnego podró¿owa-
nia z "W³óczykijami"! 

Razem fajniej

Muzeum RRegionalne
zaprasza

Od maja do paŸdziernika Muzeum Re-
gionalne udostêpnia zwiedzaj¹cym
Basztê Tkaczy. Zabytkowy obiekt
mo¿na odwiedziæ po uprzednim zg³o-
szeniu w siedzibie muzeum przy placu
Zamkowym. 
W okresie wiosenno-letnim muzeum
czynne jest od œrody do pi¹tku w godz.
8-16, w soboty i niedziele od 11 do 16.

Zapraszamy serdecznie
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 20 maja 2016 r. w/w nierucho-
moœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mia-
sta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabu-
dowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane
rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³u-
czniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.  Na-
bywca przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji 
o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z 30 czerwca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolno-
œl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym
symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbro-
jone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sani-
tarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹
siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem
do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest za-
poznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomu-
nikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 prze-
biega  korytarz  napowietrznej linii energety-
cznej SN (20kV), planuj¹c zabudowê  dzia³ki
nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach
elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³-
ki, swobodny do niej dostêp  w celu jej kon-
serwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolid-
owaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y
j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicie-
lem sieci.

Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym,  nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i praw-
nym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u.
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y naby-
wców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê 21 maja 2019 r. o godz. 11.00

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub do-
kument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci
maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zez-
wolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205226-
0000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do
14 maja 2019 r. (ze wskazaniem numeru
dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki
wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwró-

cone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zam-
kniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, w sposób odpo-
wiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, 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 prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê 30.08.2016 r., drugi
07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwarty
17.02.2017 r., pi¹ty 12.05.2017 r., szósty
27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy
10.10.2017 r., dziewi¹ty 30.11.2017 r.,
dziesi¹ty 15.02.2018 r., jedenasty 26.04.2018 r.,
dwunasty 03.07.2018 r., trzynasty 18.09.2018 r.,
czternasty 06.11.2018 r., piêtnasty 08.01.2019 r.,
szesnasty 27 lutego 2019 r., siedemnasty
10.04.2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne 
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

osiemnasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabu-
dowanych, po³o¿onych w obrêbie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, 
w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
LE1Z/00040662/7:
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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
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

OOpp³³aattaa zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 
nnaa CCmmeennttaarrzzuu KKoommuunnaallnnyymm

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty za miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która skutkuje
przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego pochówku
innej osoby zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie o sprawdzanie
wa¿noœci op³at za miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biurze cmentarza osobiœcie 
lub telefonicznie tel. 76 818 66 80 w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom jednorodzinny o pow.
89 m2 w Chojnowie: 4 pokoje, kuchnia,
³azienka, gara¿, piwnica. Dzia³ka 623 ha.
Wiadomoœæ: tel. 76 81-81-261. (28593)

Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (29532)

Sprzedam dom poniemiecki po kapital-
nym remoncie i stodo³ê na dzia³ce 1,02 h
w Jerzmanowicach. 
Wiadomoœæ: tel. 602-453-620. (29883)

Sprzedam mieszkanie o pow. 81m2, ul.
Kolejowa. 
Wiadomoœæ: tel. 506-508-117. (30078)

Posiadam do wynajêcia mieszkanie
dwupokojowe w nowym budownictwie,
s³oneczne i ciep³e. 
Wiadomoœæ: tel. 664-439-197. (30399)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na mie-
szkalny 163 m2. Wiêcej szczegó³ów te-
lefonicznie.
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (026028)

PPrraaccaa
Zatrudniê pracownika na stanowisku
stró¿, dozorca na terenie Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 606-780-804. (29516)

Zatrudniê ekspedientkê ze sta¿em;
wynagrodzenie netto: 2400,00 z³.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-
nowie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (29533)

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z media-
mi 459 m2 w Chojnowie, ul. Bole-
s³awiecka/Elizy Orzeszkowej.
Wiadomoœæ: tel. 794-044-781. (30323)

AAuuttoo-MMoottoo
VW Golf II 16D - sprzedam wszystkie
czêœci z demonta¿u lub ca³y samochód.
Wiadomoœæ: tel. 880-990-070. (30075)

Sprzedam Fiata Pandê (2015r., benzy-
na) i Fiata Seicento (2001r., benzyna).
Wiadomoœæ: tel. 661-968-311. (30648)

Og³oszenia drobne

TTAXI Chojnów AXI Chojnów 
"JAN - CAR" "JAN - CAR" 

Janczyñski Janczyñski 
S³awomir S³awomir 

TTel. 792 366 888el. 792 366 888

TTTTuuuu  jjjjeeeesssstttt
mmmmiiiieeeejjjjsssscccceeee  

nnnnaaaa  TTTTwwwwoooojjjj¹¹¹¹
rrrreeeekkkkllllaaaammmmêêêê



27 kwietnia w przeddzień Niedzieli Mi-
łosierdzia Bożego po raz trzeci odbyła
się „Żeńska Pielgrzymka Miłosierdzia” 
z Chojnowa do Domu Chleba w Osłej.
Organizatorem wydarzenia była parafia
Niepokalanego Poczęcia NMP w Choj-
nowie. 

Ponad 160 pań z różnych miejscowości
przeszło trasę blisko 15 kilometrów pod
przewodnictwem ks. proboszcza Miro-
sława Makowskiego: 

- Będziemy prosić o miłosierdzie dla
naszych rodzin, dla miejscowości, 
z których pochodzimy, dla ojczyzny 
i Kościoła Świętego. To jest główny cel
tej wędrówki. Dołączamy nasz wysiłek 

i trud, który podejmujemy w intencjach,
za które będziemy się wspólnie modlić -
mówił. 
Udział w wydarzeniu wzięły dzieci, mło-
dzież i panie w różnym wieku, a także
siostry zakonne z Ochronki Sióstr Słu-

żebniczek w Chojnowie, które pomagały
i wspierały marsz organizacyjnie 
i duchowo: 
- Świat potrzebuje świętych kobiet.
Potrzebuje świadectw kobiet silnych
wiarą. Matki, żony, córki mogą dawać
przykład swoim życiem tym, którzy tego

potrzebują. Codzienna praca na rzecz
rodziny i drugiego człowieka jest dziś
najcenniejszym źródłem miłości i mi-
łosierdzia – mówiła siostra Anna 
z Ochronki Sióstr Służebniczek w Choj-
nowie.

Po przybyciu do Domu Chleba w Osłej
panie otrzymały ciepły posiłek i deser.
Zwieńczeniem wspólnej drogi była Msza
Święta odprawiona przez ks. Mirosława
Makowskiego. 
„III Żeńska Pielgrzymka Miłosierdzia”
przeszła do naszej lokalnej historii, gros
pań już zapowiedziało udział w kolejnej!

K. Burzmińska

15GAZETA CHOJNOWSKA  NR 09/926

— „III Żeńska Pielgrzymka Miłosierdzia”

„Świat potrzebuje świętych kobiet !” „Świat potrzebuje świętych kobiet !” 

Dzięki pracy Członków Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
,,W Stronę Słońca”, podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy nr 2
w Chojnowie mieli okazję wziąć udział
w dwóch projektach. 
Pierwszym z nich były warsztaty tkac-
twa, dzięki którym uczestnicy zdobyli
umiejętności praktyczne z tkania oraz
dowiedzieli się ciekawych informacji 
o wybranej technice rękodzieła. 

Drugi projekt – warsztaty z samoobrony
dla niepełnosprawnych pn. ”Broń się
sam - Nie stój biernie - Bądź aktywny!”.
Zajęcia obejmowały zarówno psycho-
logiczne aspekty samoobrony, jak i na-
ukę fizycznych metod odparcia ataku.

Istotnym elementem spotkań były
ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz ćwi-
czenia szybkości i koordynacji ruchowej.
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaan-
gażowani w zajęcia, przełamywali swoje
bariery bez względu na rodzaj niepełno-
sprawności.

sds.chojnow.pl

Warsztaty dla

niepełnosprawnych



Święto Konstytucji 3 MajaChojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Natalia Janczyńska - uczennica klasy IV
Jest zodiakalną Rybą. W klasie spor-
towej gra w piłkę ręczną na pozycji
kołowej. W wolnych chwilach ćwiczy
akrobatykę i bierze udział w zawo-
dach ratownictwa medycznego. Lubi
oglądać serial „Na sygnale”.


