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Jak za dawnych lat czyli retro w “Jubilatce”
“Otyliada” w Chojnowie

Podczas Ogólnopolskiego Maratonu P³ywania Micha³ Jeka i Krzysztof
Gajewski przep³ynêli drugi dystans w Polsce. Gratulacje!
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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Marzena Anton



Bidziñski ii MMozart
W minion¹ œrodê Urz¹d Miejski goœci³
Bogus³awa Bidziñskiego. Znany tenor
odwiedzi³ rodzinne miasto zawodowo 
i prywatnie. 

Przebywaj¹cego od wielu lat w Szwaj-
carii œpiewaka, sprowadzi³y w nasze
okolice sprawy artystyczne. Za nasz¹ za-
chodni¹ granic¹ prowadzi w³aœnie roz-
mowy dotycz¹ce nowego projektu
artystycznego. Odwiedzi³ Chojnów ze
wzglêdu na rodzinê i pewn¹ niespo-
dziankê dla mieszkañców. B.Bidziñski
spotka³ siê z w³adzami miasta w celu
uzgodnienia jesiennego wystêpu w Choj-
nowie. Propozycja dotyczy muzycznego
spektaklu wystawianego ju¿ kilkakrotnie
w naszym kraju. Scenariusz oparty na
listach Wolfganga Amadeusza Mozarta
okraszonych muzycznie jego ariami jest
zabawn¹ opowieœci¹, która z pewnoœci¹
przypadnie do gustu naszym mieszkañ-
com. G³ówn¹ rolê w tym spektaklu gra
znany aktor Pawe³ Burczyk, a opraco-
wanie muzyczne przygotowa³ wystê-
puj¹cy ju¿ w naszym mieœcie Stanis³aw
Deja. "Zakochany Mozart" wed³ug kon-
cepcji i scenariusza Bogus³awa Bidziñ-
skiego mia³by zaistnieæ na chojnowskiej
scenie we wrzeœniu bie¿¹cego roku.
Niecierpliwie czekamy.

Z pprac wwydzia³ów
Wydzia³ RG
* rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na budowê sieci wodoci¹gowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej wraz z prze-
pompowniami w ulicy Wyspiañskiego 
w celu uzbrojenia terenów pod budow-
nictwo jednorodzinne pod Jerzmanowicami;

* og³oszono przetarg nieograniczony na
modernizacjê dachu budynku Gimnaz-
jum nr 2 w Chojnowie przy ul. Konar-
skiego. Wymienione bêdzie pokrycie 
z dachówek karpiówek wraz z o³aceniem

dachu, wymian¹ uszkodzonych elemen-
tów wiêŸby dachowej oraz wykonaniem
nowej instalacji odgromowej;

* rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na konserwacjê czêœci oœwietlenia ulic
bêd¹cego w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej
Chojnów.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Och-
rony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu
na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 03.03.2016 r. do
24.03.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nej do sprzeda¿y w formie przetargu -
lokal mieszkalny nr 14, po³o¿ony w bu-
dynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Choj-
nowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Chojnowa
z dnia 03 marca 2016 r. Nr 28/2016.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 14.04.2016 r.

Basen ww ookresie œœwi¹t 
25 marca basen miejski bêdzie zamkniêty.
Nastêpnego dnia - 26 marca - p³ywalnia
zaprasza od godziny 14:00 do 20:00.
W pierwszy dzieñ œwi¹t, w niedzielê 27
marca basen jest nieczynny, ale w po-
niedzia³ek 28 marca mo¿na bêdzie za-
¿ywaæ k¹pieli od godz. 14:00 do 22:00.
Serdecznie zapraszamy.
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Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie
Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe 
i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe
Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœ-
ci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki
sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹
procedury, jakie s¹ wymagane dokumen-
ty, jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³-
¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co naj-
mniej 50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñ-
skim nadawane s¹ przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom
polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugo-
letnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœred-
nictwem urzêdów stanu cywilnego).

Oczekiwanie na medale 
z Kancelarii Prezydenta RP 

trwa od 6 do 8 miesiêcy.

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzê-
dzie 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 telefo-
nicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli
zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; 

e-mail: usc@chojnow.eu
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"Ludzie, których kochamy, 
zostaj¹ na zawsze, bo zostawili œlad w naszych sercach"

Serdeczne podziêkowania rodzinie, przyjacio³om, kole¿ankom i kolegom z pracy,
s¹siadom oraz wszystkim tym, którzy ³¹cz¹c siê z nami w bólu, uczestniczyli 
w uroczystoœci pogrzebowej naszego ukochanego Mê¿a, Tatusia i Dziadzia  

Œp. Józefa Rzepiaka
Szczególne podziêkowania sk³adamy ksiêdzu poroboszczowi Markowi Osmul-
skiemu oraz ksiêdzu Jaros³awowi Góreckiemu za wsparcie duchowe, pomoc 
i modlitwê. Dziêkujemy równie¿ burmistrzowi miasta Chojnowa panu Janowi
Serkiesowi za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej, okazan¹ pomoc i wspó³czucie.
Chcemy tak¿e wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ panu Paw³owi Kijowskiemu i jego pra-
cownikom z firmy pogrzebowej " ARSENA " w Boles³awcu oraz zarz¹dcy cmen-
tarza w Chojnowie panu Józefowi Krajewskiemu. 

Pogr¹¿eni w bezgranicznym smutku ¿ona, córka z mê¿em i wnuczka
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Marzec
19.03, godz. 11:00 - 13:00 - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Wielkanocne" (MBP)
14-20.03 - "Tydzieñ z Internetem 2016" (MBP)
marzec - XXVII wystawa Plastyki Zag³êbia Miedziowego (Muzeum)

Kwiecieñ
09.04 - "Rozœpiewane Nutki" - Ogólnopolski Konkurs Wokalny (MOKSiR)
27.04 - Ergowios³a (Gimnazjum nr 1)
kwiecieñ/maj - "Lucjan Sagan. Gumtechnika fotografii piktorialnej, 
czyli XIX-wieczna szlachetna technika fotograficzna w XXI wieku" (Muzeum)

Kalendarz imprez w mieœcie 
marzec-kwiecieñ

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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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieru-
chomoœci zabudowanej gara¿em o pow. u¿ytkowej 23,10 m2,
po³o¿onej przy ul. D¹browskiego w Chojnowie (na zapleczu
budynku ul. D¹browskiego 18), oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 46/18 o pow. 28 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej 
Nr LE1Z/00013615/5.

Cena wywo³awcza - 15.000,00 z³.
Wadium - 3.000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz
nieuci¹¿liwe us³ugi wbudowane lub w wyodrêbnionych obiek-
tach budowlanych; na zapleczach zabudowy wielorodzinnej
nale¿y przewidzieæ gara¿e od strony terenów produkcyjnych. 
Dostêp do drogi publicznej (ul. D¹browskiego) bêdzie zapew-
niony poprzez ustanowienie na nieruchomoœci oznaczonej
numerem geodezyjnym dzia³ki nr 46/7 stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów nieodp³atnej, nieograniczonej w cza-
sie s³u¿ebnoœci gruntowej polegaj¹cej na prawie przejazdu i prze-
chodu na rzecz ka¿doczesnego w³aœciciela dzia³ki 46/18.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w kreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 15 kwietnia 2016 r. (ze wskaza-
niem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem 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). 
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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 150,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 

Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i us³ug. Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci
nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. 
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 21.03.2016 r. - 15.04.2016 r.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
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 Pub-
licznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Pity ww uurzêdzie

Wzorem poprzednich lat, dziêki porozu-
mieniu w³adz miasta z kierownictwem
Urzêdu Skarbowego w Legnicy, w Choj-
nowie uruchomiono punkt przyjmowania
zeznañ podatkowych.
Od 16.03.2016 roku w ka¿d¹ œrodê w godz.
8.00-15.00, do dnia 27 kwietnia 2016 roku,
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie pracownik Urzêdu Skarbowego przyj-
muje zeznania podatkowe za 2015 rok.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektro-
niczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na
specjalnie przygotowanym stanowisku
komputerowym i skorzystaæ z pomocy pra-
cownika urzêdu skarbowego.
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12 marca, punktualnie o godz. 18 na choj-
nowskiej p³ywalni, podobnie jak na 42.
innych w Polsce, ruszy³a III edycja “Oty-
liady” - Nocnego Maratonu P³ywackiego.
Impreza, któr¹ zapocz¹tkowano w 2011 roku,
dziœ jest najwiêkszym p³ywackim wydarze-
niem w kraju. 
Pomys³ na spêdzenie ca³ej nocy na basenie
narodzi³ siê w 2010r. wœród dzia³aczy Sto-
warzyszenia Osiedlowego PODLAS w Mysz-
kowie. I Rodzinny Maraton P³ywacki mia³
charakter lokalny i odby³ siê w nocy z 26/27
lutego 2011r. Po dwóch kolejnych edyc-
jach rodzinnego p³ywania organizatorzy
postanowili rozszerzyæ zasiêg imprezy na
ca³¹ Polskê i zaprosili do udzia³u w "Oty-
liadzie" ponad 300 p³ywalni w kraju.

Chojnów przyst¹pi³ do p³ywackiego mara-
tonu po raz pierwszy i by³ jednym z trzech
z Dolnego Œl¹ska zaznaczonych na mapie
“Otyliady”. W tym roku do maratonu zg³o-
si³o siê niemal 3 tysi¹ce uczestników - 
w Chojnowie 23. 

£¹cznie przep³ynêli 11 684 km - nasi p³ywacy
pokonali dystans 298,96 km.
Nie liczy³a siê sprawnoœæ ani prêdkoœæ,
wa¿na by³a determinacja i kondycja.
Ka¿dy chêtny móg³ do³¹czyæ w dowolnej
chwili i pokonuj¹c kolejne d³ugoœci basenu
zwiêkszaæ przep³yniêty dystans. 
Od godz. 18.00 w sobotê do godz. 6.00 
w niedzielê, wolontariusze liczyli nawroty,
podawali napoje wycieñczonym p³ywa-
kom. Nad bezpieczeñstwem czuwali ra-
townicy, stra¿acy i s³u¿by medyczne. A na
trybunach maratoñczykom otuchy do-
dawali kibice. Wœród nich burmistrz Jan
Serkies i Zbigniew Gruszczyñski - dyrek-
tor Z³otoryjskiego Oœrodka Kultury i Re-
kreacji, który dopingowa³ zawodników
swojego miasta. 

Najm³odsza zawodniczka na chojnowskim
basenie - oœmioletnia Dominika z Legnicy
p³ywa³a na jednym torze z bratem Damia-
nem. Wziêli udzia³ w maratonie tu¿ po
wyczerpuj¹cych zawodach narciarskich 
w Karpaczu. Na ich twarzach nie by³o jed-
nak widaæ zmêczenia - wrêcz przeciwnie,
potraktowali “Otyliadê” jak trening kondy-
cyjny, a przy wsparciu rodziców uda³o im
siê pokonaæ d³u¿sze dystanse ni¿ zamierzali.
Najstarszy,  53.letni zawodnik przep³yn¹³

ca³e 14 km. Wœród dominuj¹cych choj-
nowskich maratoñczyków by³a Ma³gorzata
Œwiat³oñ - koszykarka, siatkarka, upra-
wiaj¹ca dodatkowo biegi d³ugodystansowe
oraz triathlon. Pani Ma³gorzata przep³ynê³a
23 kilometry i by³ to najd³u¿szy dystans 
w kategorii kobiet. 

Najwiêksz¹ odleg³oœæ - 38,2 km - pokonali
Micha³ Jeka i Krzysztof Gajewski.

Celem "Otyliady" nie jest wy³anianie zwy-
ciêzców. Dla uczestników to okazja do
niecodziennej zabawy w wodzie, i spraw-
dzenie swoich mo¿liwoœci p³ywackich. Dla
organizatorów, to g³ównie popularyzacja
p³ywania jako dyscypliny sportowej, ma-
j¹cej ogromny wp³yw na nasze zdrowie 
i samopoczucie. Niemniej ka¿da z p³ywal-
ni, pragn¹c doceniæ wysi³ek i zaanga-
¿owanie uczestników nagradza najlep-
szych, najwytrwalszych, najm³odszych czy
najstarszych uczestników.
W Chojnowie puchary ufundowane przez
burmistrza i medale "Otyliady" otrzymali:
I miejsce (z tym samym wynikiem) -
Krzysztof Gajewski/Micha³ Jeka - ka¿dy
przep³yn¹³ 38,2km,
II miejsce - Piotr Jeka - 31,7km

Nagrodê dla najstarszego uczestnika
odebra³ Andrzej Kaczmarek, a dyplomy
i Foczki "Otyliady" dla najm³odszych
uczestników wrêczono Dominice £ap-
czyñskiej - najm³odsza dziewczynka 
i Kacperkowi Wo³czakowi - najm³odszy
ch³opiec.
Wyró¿niono tak¿e najliczniejsz¹ rodzinê
bior¹c¹ udzia³ w maratonie - Pañstwo
Jeka (w 3-osobowym sk³adzie: Danuta
Jeka, Piotr Jeka i Micha³ Jeka), a ka¿dy
z uczestników otrzyma³ pami¹tkowy
medal "Otyliady".

Poszczególne wyniki:
Micha³ Jeka 38,2km;
Krzysztof Gajewski 38,2 km;
Piotr Jeka 31,7km;
Ma³gorzata Œwiat³oñ 23km;
Oliwia Krajewska 17,45km;
Daniel Gajewski 15,05km;
Mi³osz Ko³odziej 14,2km;
Andrzej Kaczmarek 14km;
Andrzej Liczna 13,6km;
Micha³ Szumilas 12km;
Marcin Rabenda 10,5km;
Tomasz Szpiter 10,5km;
Danuta Jeka 10,05km;
Marcel Bijak 10,01km;
Krystian Mendel 8,4km;
Pawe³ Zazulczak 7,7km;
KacperWo³czak 6,25km;
Adam Ogonowski 6km;
Ma³gorzata Lupa 5,15km;
Damian £apczyñski 2,45km;
Dominika Pa³czyñska 2km;
Joanna Hadzicka 2km;
Krzysztof Hadzicki 0,1km.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachê-
camy do udzia³u w Ogólnopolskim Mara-
tonie P³ywania za rok.

eg

Kierownictwo Miejskiego Basenu w Choj-
nowie gor¹co dziêkuje wszystkim uczest-
nikom i osobom, które w³¹czy³y siê 
w organizacjê Otyliady: wolontariuszom,
Pogotowiu Ratunkowemu z Legnicy,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Rokitek.

OOttyyll iiaaddaa  ww  CChhoojjnnoowwiiee  --   pprrzzeepp³³yynnêêll ii   330000  kkmm  
Micha³ Jeka i Krzysztof Gajewski dystansem 38,2 km uplasowali siê na drugiej pozycji w kraju. Gratulacje!
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Ju¿ od 1 kwietnia mo¿na sk³adaæ wnios-
ki o przyznanie œwiadczenia wychowaw-
czego w ramach projektu 500+.

Chojnowski samorz¹d jest przygo-
towany do przyjmowania wniosków
od naszych mieszkañców. Sk³adaæ je
bêdzie mo¿na w urzêdzie, w pokoju nr 5
(parter), w godzinach pracy jednostki.

Szacuje siê, ¿e program Rodzina 500+
dotyczyæ bêdzie w naszym mieœcie ok.
600 rodzin.

Dla kogo œwiadczenie
O œwiadczenie mo¿e ubiegaæ siê ka¿da
rodzina posiadaj¹ca dzieci (tak¿e rodzina
zastêpcza).
Miesiêczny dodatek w wysokoœci 500 z³
nale¿y siê na drugie i ka¿de kolejne
dziecko. Rodziny, których dochód nie
przekracza 800 z³ na osobê lub 1200 z³
kiedy jest w niej dziecko niepe³no-
sprawne, otrzymaj¹ œwiadczenie tak¿e na
pierwsze dziecko. W tym przypadku do
wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie
o dochodach za poprzedni rok.
Dotacja obowi¹zuje do ukoñczenia przez
dziecko 18 roku ¿ycia. 

Od czego zacz¹æ?
Aby otrzymaæ œwiadczenie nale¿y z³o¿yæ
odpowiedni wniosek w Urzêdzie Miej-
skim (Plac Zamkowy 1). Mo¿na to zro-
biæ osobiœcie, poczt¹ tradycyjn¹ lub przez
Internet. 
Druki wniosków dostêpne s¹ w holu
Urzêdu na parterze.
W przypadku wniosku o œwiadczenie na
pierwsze dziecko nale¿y zwróciæ uwagê
na wymagane za³¹czniki:
* zaœwiadczenie o dochodzie podlega-
j¹cym opodatkowaniu podatkiem docho-

dowym od osób fizycznych. Dotyczy to
ka¿dego cz³onka rodziny. Zaœwiadczenie
powinno zawieraæ dane o wysokoœci do-
chodu, nale¿nego podatku i sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne odliczonych od
dochodu;
* Zaœwiadczenia o innych dochodach.
* Oœwiadczenie o faktycznie uzyskiwa-
nych dochodach przez osoby podlega-
j¹ce przepisom o zrycza³towanym po-
datku dochodowym.
* Oœwiadczenie o dochodach z gospo-
darstwa rolnego.
* Zaœwiadczenia, oœwiadczenia i doku-
menty pozwalaj¹ce ustaliæ prawo do
uzyskania œwiadczenia (np. dokumenty
potwierdzaj¹ce wiek dziecka, orzeczenia
i wyroki s¹du rodzinnego).

Terminy
Pierwsze wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ
od 1 kwietnia br. Po wydaniu decyzji
przez gminê œwiadczenie bêdzie wyp³a-
cane od 1 kwietnia do 30 wrzeœnia 2017 r.

Do programu "Rodzina 500+" mo¿na
do³¹czyæ w dowolnym momencie. Jeœli
wniosek z³o¿ymy w ci¹gu pierwszych
trzech miesiêcy (do czerwca), otrzymamy
wyrównanie wstecz. W kolejnych miesi¹-
cach œwiadczenie bêdzie wyp³acane od
miesi¹ca, w którym z³o¿ymy wniosek.

***
Œwiadczenie wychowawcze 500 z³ nie
bêdzie liczone do dochodu przy ustala-
niu prawa do œwiadczeñ z innych sys-
temów wsparcia. Dotyczy to w szczegól-
noœci œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej,
funduszu alimentacyjnego, œwiadczeñ
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.

Rodzina 500+ rusza od kwietnia og³asza
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony

na najem gara¿y:

1.Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Tkac-
kiej Nr 4 o powierzchni  15,12 m2.
(nr geodezyjny 275/13, obrêb 4)
2. Gara¿u zlokalizowanego przy ul.
Legnickiej Nr 89 o powierzchni 10,00 m2

(wymiary gara¿u 4100 x 2450; nr geo-
dezyjny 183/5, obrêb 6)

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
najmu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej
netto, gara¿u wynosi  3,50 z³ + podatek
VAT 23%
Wadium - 50,00 z³

Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 kwiet-
nia 2016 roku o godz 10:00 w sali nr 11
znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - IIp.

W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 07 1020 5226 0000 6202 0519
6920 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wa-
dium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
18.04.2016.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 0,50 z³.

Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czyn-
szu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wad-
ium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo-
³ania lub zamkniêcia przetargu, pozo-
sta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg od zawarcia umowy w usta-
lonym terminie spowoduje utratê wp³a-
conego wadium. Po zawarciu umowy
najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wy-
najmowan¹ nieruchomoœci¹.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od
21.03.2016r. do 18.04.2016r. w godz.
8:00 - 14:00. 
Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM w Choj-
nowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76 81-88-371.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w po-
koju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowa-
nych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
oraz w Gazecie Chojnowskiej.

BURMISTRZ
MIASTA  CHOJNOWA 
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To ju¿ ponad 20 lat, kiedy K³odzkie Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji og³osi³o po
raz pierwszy Dolnoœl¹ski Konkurs Recy-
tatorski "Pegazik". Chojnów od wielu lat
uczestniczy w konkursie i od lat, niemal
ka¿dego roku, w finale dolnoœl¹skim zdo-
bywa laury.

2 marca w sali teatralnej naszego Domu
Kultury odby³y siê miejskie eliminacje.
Wziê³o w nich udzia³ 13. recytatorów -
siedmiu w kategorii szkó³ podstawowych,
czworo z gimnazjum. Wœród uczestników
dominowa³a p³eæ piêkna, ale to standard
przy tego typu konkursach.

Przygotowane recytacje ocenia³o szacowne
jury w sk³adzie Krystyna Kalagasidis,
Halina Kiliœ i Jadwiga Matys. 
Uczniowie szkó³ podstawowych prezen-
towali jeden utwór - prozê lub poezjê, gim-
nazjaliœci dwa utwory - poezjê i fragment
prozy. Oceniaj¹ca komisja bra³a pod uwagê
dobór repertuaru, interpretacjê, kulturê
s³owa i ogólny wyraz artystyczny. 
Poziom w obu kategoriach wiekowych by³
bardzo wyrównany. M³odzi recytatorzy
solidnie siê przygotowali. Jury nie ³atwo
zatem by³o podj¹æ decyzjê o klasyfikacji.
Uczestnicy i wspieraj¹ce ich osoby towa-
rzysz¹ce niecierpliwie czekali na werdykt. 

Zanim og³oszono wyniki, podkreœlono
zaanga¿owanie wszystkich prezentuj¹cych
siê na scenie, wskazano drobne b³êdy, prze-
kazano wskazówki na przysz³oœæ.
W kategorii szkó³ podstawowych
najwy¿ej oceniono recytacjê Karoliny
Czerniawskiej. Drugie miejsce przyz-
nano Kajetanowi Traczowi, trzecie Do-
minice Tenior, a Kasjan Chmielewski
otrzyma³ wyró¿nienie.

W starszej grupie zwyciê¿y³a Wiktoria
Piechowiak przed Marcinem Klimczy-
kiem i Weronik¹ Grzank¹, która zajê³a
miejsce trzecie.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc repre-
zentowali nasze miasto podczas eliminacji
powiatowych, które odby³y siê 14 marca 
w Legnicy.
Mi³o nam donieœæ, ¿e m³odzi chojnowianie
spisali siê na medal. W m³odszej i starszej
kategorii nasi reprezentanci zajêli pierwsze
i drugie miejsca, a laureatki - Karolina Czer-
niawska i Wiktoria Piechowiak, w kwietniu
w K³odzkim Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji bêd¹ walczyæ o tytu³ najlepszych na
Dolnym Œl¹sku. Gratulacje!

XXI Dolnoœl¹ski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

Chojnów najlepszy w powiecie

Od pocz¹tku marca w Galerii M³odych 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej ogl¹-

daæ mo¿na prace legniczanki Danuty

Danielewicz. Autorka wystawy swoj¹

pasjê tworzenia nie ogranicza tylko do

malarstwa, ale zajmuje siê równie¿

ceramik¹ i poezj¹. W latach 1979-80

nale¿a³a do  Klubu Plastyków Amatorów

w Legnicy. Po d³u¿szej przerwie powró-

ci³a do malowania w 2005 r. Uczestni-

czy³a m.in. w plenerze w Micha³owi-

cach, warsztatach organizowanych przez

Fundacjê „Sztuka dla Ludzi”, a tak¿e

Satyrykonie. Od dwóch lat jest s³u-

chaczk¹ Legnickiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku, gdzie bierze udzia³ w war-

sztatach malarskich, ceramicznych, 

a tak¿e kabaretowych.

Wernisa¿ wystawy, który odby³ siê 11

marca 2016 r. rozpocz¹³ siê od wiersza

Danuty Danielewicz „Œpiew jesieni” 

w interpretacji Doroty Chopkowicz. 

A potem by³y gratulacje, ¿yczenia i kwiaty

od licznie przyby³ych goœci, w wiêkszoœci

legniczan. Wszyscy z zainteresowaniem

ogl¹dali ceramikê i obrazy stworzone

przez autorkê, a wiêkszoœæ z prezento-

wanych prac zosta³a przygotowana spec-

jalnie na tê wystawê. 

Wystawa „Jesieni¹ malowane” potrwa

jeszcze do 30 kwietnia - serdecznie zapra-

szamy do obejrzenia tych ciekawych prac.

AT

„Jesieni¹ malowane” - wernisa¿ wystawy Danuty Danielewicz



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 06/854 7

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Jej pasj¹ jest taniec. Spe³nia siê pracuj¹c
z innymi. Prowadzi 6 grup, uk³ada dla
nich choreografie, trenuje, jeŸdzi po Pol-
sce na turnieje. Dodatkowo jest instruk-
tork¹ zumby i aerobiku. Marzena Anton -
nauczycielka wychowania fizycznego 
w Gimnazjum nr 2, trenerka, instruktor,
choreograf realizuje siê w tych rolach od
wielu lat.

Gazeta Chojnowska - Co jest Twoj¹
pasj¹ - taniec czy nauka tañca, a mo¿e
tworzenie choreografii?
Marzena Anton - Wszystko razem
wziête mo¿na powiedzieæ. Zarówno sam
taniec jak i praca z dzieæmi nad tworze-
niem kolejnej choreografii, mo¿liwoœæ
wyra¿ania siebie, swoich emocji poprzez
taniec, ruch, muzykê - to moja pasja. 

G.Ch. - Od ilu lat prowadzisz zespo³y?
Czy potrafisz powiedzieæ ile uk³adów
stworzy³aœ, ilu tancerzy wytrenowa³aœ?
M.A. - Zespó³ powsta³ w 2000 roku,
w³aœnie rozpoczêliœmy 16 rok dzia³alnoœci.
Przez ten czas przez nasz¹  salê gimnas-
tyczn¹ przewinê³y siê setki m³odych i uta-
lentowanych osób. Ile ich by³o? Nie wiem,
nigdy tego nie sprawdza³am, choæ jest to
pewnie do policzenia. Mo¿e kiedyœ, przy
okazji  kolejnego jubileuszu, w koñcu siê
o to pokuszê. Na pewno du¿o. Wszystkie
ekipy bardzo mi³o wspominam, ka¿da
by³a jedyna w swoim rodzaju. Spora
czêœæ dzisiejszego sk³adu jest ze mn¹ ju¿
8, 10, 12 czy 13 lat. Wiêkszoœæ dziewcz¹t
z obecnej, najstarszej grupy znam od
przedszkola. 

Jeœli chodzi o choreografie, to równie¿
nie prowadzê statystyk, ale trochê tych
uk³adów by siê nazbiera³o. By³y uk³ady
lepsze i gorsze, takie, z których by³am
dumna i takie, o których chcia³am jak
najszybciej zapomnieæ. Nigdy nie jestem
zadowolona z choreografii w 100%,
zawsze coœ jeszcze bym zmieni³a, popra-
wi³a, ulepszy³a.

G.Ch. - Prowadzisz kilka grup.
M.A. - Tak. Najm³odsza grupa to 5-6
latki. Nastêpne 4 zespo³y, tworz¹ kolejne
grupy wiekowe. Mamy te¿ team (jeden 
z lepszych na Dolnym Œl¹sku) startuj¹cy
w zawodach aerobiku rekreacyjnego. Od
niedawna dzia³a tak¿e wspania³y zespó³
ma¿oretek. 

G.Ch. - Sk¹d siê wziê³a i kiedy od-
kry³aœ mi³oœæ do tañca? 
M.A. - Trudno powiedzieæ sk¹d siê wziê-
³a i kiedy j¹ odkry³am. Kocha³am taniec
od dziecka (tak jak zreszt¹ wiêkszoœæ
dziewczynek).Wybra³am jednak sport,
przez wiele lat trenuj¹c akrobatykê spor-
tow¹ i wolty¿erkê. Powa¿nie tañcem za-
interesowa³am siê bardzo póŸno, bo
dopiero na studiach, gdzie jako studentka
AWF-u mia³am pierwsze zajêcia z tañca.
Spodoba³o mi siê i postanowi³am, ¿e
bêdê rozwijaæ siê w tym kierunku. W nie-
d³ugim czasie zebra³am grupê chêtnych
gimnazjalistek i zorganizowa³am im za-
jêcia taneczno-akrobatyczne w szkole, 
w której zaczê³am pracê. I tak powsta³
Brooklyn. Na pocz¹tku by³ to zespó³
bardziej akrobatyczny ni¿ taneczny, do-
piero z czasem zaczê³am odchodziæ od
akrobatyki na korzyœæ tañca.

G.Ch. - Jaki styl preferujesz?
M.A. - Ogólnie taniec nowoczesny z na-
ciskiem na style disco show, show dance
i streetdance.

G.Ch. - Kiedy odczuwasz satysfakcjê?
Puchary, tytu³y, medale - czy to jest
najwiêksza nagroda?
M.A. - Puchary i medale, to radocha
przede wszystkim dla dzieci i nagroda za
ich ciê¿k¹ pracê. Dla mnie najwiêkszym
sukcesem jest pe³na sala gimnastyczna.
W dzisiejszych czasach, w dobie kompu-
terów i pustych podwórek - ponad setka
dzieciaków na zajêciach przez ca³y ty-

dzieñ, to jest naprawdê ogromny sukces.
Taki jest cel moich zajêæ - promocja tañ-
ca, jako aktywnej formy wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y. Najwiêksz¹ satys-
fakcj¹ jest dla mnie to, ¿e udaje mi siê
ten cel realizowaæ od 15 lat.
G.Ch. - Praca zawodowa, codzienne
zajêcia z kilkoma grupami, zumba,
aerobik, wyjazdy na obozy, warsztaty,
przegl¹dy… Starcza Ci doby?
M.A. - Nie jest tak Ÿle. Znajdujê czas
jeszcze dla rodziny i na inne przyjemnoœci.
Lubiê p³ywaæ, biegaæ, uprawiaæ nordic
walking. A tu¿ za najbli¿szymi plasuje siê
pies. Kocham zwierzêta. Mój Nelson, to
moje oczko w g³owie. Gdybym nie pra-
cowa³a z dzieæmi, mog³abym pracowaæ
ze zwierzêtami.
G.Ch. - Nie pozostaje nic innego, jak
podziêkowaæ Ci za takie zaanga¿owa-
nie, za wspania³¹ pracê z dzieæmi, 
z m³odzie¿¹ i promocjê naszego miasta
w kraju. Gratulujemy wielu znacz¹-
cych sukcesów i ¿yczymy kolejnych.
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Weekend poprzedzaj¹cy wtorkowe ob-
chody Miêdzynarodowego Dnia Kobiet
obfitowa³ w naszym mieœcie w liczne
propozycje. Jedn¹ z nich by³o zaproszenie
do kawiarni "Jubilatka" na spektakl muzy-
czny pt. "Mê¿czyŸni proszê pani¹…".
Pierwsze zapowiedzi jakie rozesz³y siê pocz-
t¹ pantoflow¹ sprawi³y, ¿e pula biletów
topnia³a jak œnieg w maju. Co z reszt¹ nie
dziwi, spektakle muzyczne zawsze ciesz¹ siê
olbrzymi¹ popularnoœci¹. 
W przypadku Chojnowa to by³a chyba pio-
nierska próba. 

Spektakl przyci¹gn¹³ w sobotê 5 marca
rzesze z³aknionych rozrywki w stylu retro.
Aktorki scen muzycznych z Krakowa -
Agnieszka Pud³o i chojnowianka Maja
Grzeœkowiak oraz pianista Daniel
Domañski zaprosili goœci "Jubilatki" 
w sentymentaln¹ podró¿ w czasy Polski lat
20. ubieg³ego stulecia.

Spotkanie dwóch atrakcyjnych kuzynek -
Hani i Zuli. W zaaran¿owanej kawiarence,
przy podwieczorku, obie panny wspomi-
naj¹ swoje niedawne uczucia mi³osne i ma-
rz¹ o tym jednym, jedynym kandydacie na
wieczn¹ mi³oœæ. Ca³oœæ ubarwiona nieza-
pomnianymi przebojami z repertuaru Han-
ki Ordonówny, Miry Zimiñskiej, Zuli Po-
gorzelskiej i innych. Ciekawe dialogi, pod-
szyte inteligentnym humorem kobiecej soli-
darnoœci, wci¹¿ s¹ aktualne we wspó³czes-
nym œwiecie. 
Autorskie aran¿acje pianisty Daniela Do-
mañskiego znakomicie wspó³gra³y z cha-
ryzmatycznymi odtwórczyniami ról Hani 
i Zuli. Rolê aktorsk¹ ³¹czyæ ze sztuk¹ œpie-
wu nie ka¿dy potrafi. W przypadku Mai
Grzeœkowiak i Agi Pud³o zadanie zosta³o
wykonane perfekcyjnie. Klimat przy pe³nej
sali by³ magiczny. 

Spektakl zaplanowany na sobotnie popo-
³udnie, ze wzglêdu na bardzo du¿e zaintere-
sowanie, krakowski zespó³ zagra³ ponownie
nastêpnego dnia. O wra¿eniach publicznoœci
œwiadczy³y owacje na stoj¹co i swego
rodzaju niedosyt.

Krakowska grupa da³a te¿ charytatywny
koncert w "Niebieskim Parasolu". Dosko-
nale znane melodie sprzed lat obudzi³y
wspomnienia i wycisnê³y ³zy wzruszenia.

pm
***

Agnieszka Pud³o, Maja Grzeœkowiak 
i Daniel Domañski serdecznie dziêkuj¹
firmie "Ala-Sound" Technika Sceniczna
za zawodowe nag³oœnienie i oœwietlenie,
Pani Alicji Dul za wspania³e przyjêcie 

i przychylnoœæ oraz ka¿dej jednej osobie,
która w sobotê i w niedzielê 

przysz³a na spektakl i z niezwyk³¹ 
¿yczliwoœci¹ przyjê³a m³odych artystów 

na chojnowskiej scenie. 

JJJJaaaakkkk  zzzzaaaa  ddddaaaawwwwnnnnyyyycccchhhh  llll aaaatttt  cccczzzzyyyy llll iiii  
rrrreeee tttt rrrroooo  wwww  """"JJJJuuuubbbb iiii llll aaaatttt cccceeee""""

Wspania³y prezent z okazji Dnia Kobiet
dla chojnowskiej p³ci piêknej przygotowa³a
grupa teatralna "Antykwariat" .
7 marca zaprezentowa³a nowy projekt sce-
niczny pt. "Si³aczki". 
Kinowa sala w MOKSiR wype³niona nie-
mal do ostatniego miejsca. Chojnowianki,
w œwi¹tecznych nastrojach, oczekiwa³y
dobrej zabawy i du¿ej dawki humoru. 
I chyba siê nie zawiod³y.
"Si³aczki" zosta³y napisane na podstawie
¿artów zamieszczanych w internecie. Po-
mys³ na dowcipny scenariusz znakomity.
Zebrane w jednolit¹ opowieœæ o relacjach

damsko-mêskich i kobiecych problemach
wywo³ywa³y salwy œmiechu. 
Historia kilku kobiet w ró¿nym wieku. Ich
codzienne troski opowiadane podczas wizy-
ty na si³owni, dotycz¹ spraw banalnych, ale
wa¿¹cych na losach ka¿dej kobiety.
Ma³¿eñskie konflikty, ho³d dla utraconej
mi³oœci, walka z nadwag¹ i na³ogami,

problemy odzie¿owe - czy aktorki odtwa-
rza³y osobiste losy? Wydaje siê, ¿e kilka razy
mrugniê³y okiem do widza. To tylko wpro-
wadzi³o autentyzm.
Gor¹co namawiam na powtórny pokaz
"Si³aczek". Propozycja przeznaczona dla
wszystkich - “Antykwariat” da³ popis.
Uzupe³nieniem przedstawienia by³y goœ-
cinne wystêpy trzech Karolin.
Karolinka Czerniawska zaprezentowa³a
monolog w temacie, jak to jest miêdzy
kobietami a ich partnerami, a na fina³ zaœ-
piewa³y: Karolina Koñka i Karolina
Serkies. W repertuarze znalaz³y siê polskie
przeboje w stylu retro i wspó³czesnych
gwiazd krajowego popu. 
Na deser zaproszono wszystkich na ma³y
bankiet, gdzie przy poczêstunku, dalej
œwiêtowano Dzieñ Kobiet.

pm

“Antykwariat” dla kobiet
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Kolejne spotkanie w Bibliotecznej Aka-
demii Malucha, które odby³o siê 24 lu-
tego, by³o wyj¹tkowe. Chocia¿ wszyscy
znaj¹ przygody Czerwonego Kapturka,
babci oraz podstêpnego wilka, dzieci 
i ich opiekunowie z wielkim zainte-
resowaniem s³uchali bajki muzycznej 
z ksi¹¿ki "Bajki Samograjki" Jana Brze-
chwy. Tê opowieœæ zilustrowa³ pacyn-
kowy teatrzyk i nikt nie ba³ siê strasz-
nego wilka, poniewa¿ w tej bajce wszys-
tko zakoñczy³o siê pomyœlnie, równie¿
dla niego. 

Po wys³uchaniu przygód Czerwonego
Kapturka, dzieci bra³y udzia³ w zaba-
wach i tañcach. Ka¿de dziecko dosta³o
te¿ namalowany koszyczek, do którego
mia³o powklejaæ rzeczy niesione przez
dziewczynkê, a na koniec zosta³y zapro-
szone na s³odki poczêstunek do domku
babci, gdzie same przygotowywa³y sma-
czny podwieczorek. 
Spotkanie zakoñczy³o siê "Bia³ym wal-
czykiem", który dzieci piêknie zatañczy³y
ze swoimi opiekunami.

Bajka, nie bajka... o dziewczynce, 
któr¹ Czerwonym Kapturkiem zwali

11 %% ddllaa 
SSZZLLAACCHHEETTNNEEJJ PPAACCZZKKII
W tegorocznej XV edycji SZLACHET-
NEJ PACZKI dziêki zaanga¿owaniu
Wolontariuszy, Darczyñców i wszyst-
kich ludzi dobrej woli uda³o siê pomóc
30 rodzinom z Chojnowa i okolic.

Ty te¿ mo¿esz pomóc! 
Przeka¿ 1% swojego podatku na

SZLACHETN¥ PACZKÊ !
To bardzo wa¿ne dla tysiêcy NAJBAR-
DZIEJ POTRZEBUJ¥CYCH w Pol-
sce: osób starszych i samotnych, rodzin
dotkniêtych chorobami czy problem
niepe³nosprawnoœci oraz dzieci, którym
brak wsparcia i wiary w siebie, a tak¿e
mo¿liwoœci, aby to zmieniæ.

Dziêki Twojemu 1 % ¿ycie jednej z ta-
kich osób lub jednej z takich rodzin
mo¿e siê realnie zmieniæ.

KRS 00 00 05 09 05
Aneta Czapska

Lider Projektu Szlachetna Paczka 
w Chojnowie

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej
Troski w Chojnowie dziêkuje wszys-
tkim ludziom dobrej woli, którzy
przekazali 1% podatku dla naszego
stowarzyszenia.
Zarz¹d pragnie poinformowaæ, ¿e dziêki
Pañstwa wsparciu nasi podopieczni
mogli pojechaæ na wycieczkê do wroc-
³awskiego ZOO, zorganizowan¹ z okazji
Dnia Dziecka. 
Ka¿da forma pomocy jest wykorzysty-
wana zgodnie z jej przeznaczeniem i przy-
czynia siê do tego, ¿e mo¿emy sprostaæ
wymaganiom terapeutycznym dzieciaków,
które szczególnie potrzebuj¹ naszej
pomocy.

Prosimy nie zapomnieæ o nas
wype³niaj¹c tegoroczne zeznanie

podatkowe. 

Spo³eczne Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i M³odziezy 

Specjalnej Troski

Nr konta 90 8644 0000 0000 0345 2000 0010
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Szanowni Pañstwo!
Zwracamy siê z porœb¹ o wsparcie fi-
nansowe dla Karolinki Dul, która
urodzi³a siê 06.03.2012r. z rozszczepem
krêgos³upa tj. przepukilna oponowo -
rdzeniow¹ i wodog³owiem. 
Od tej pory prowadzimy nieustaj¹c¹
walkê o zdrowie naszej kochanej có-
reczki, jednak ci¹g³a rehabilitacja, wizy-
ty u specjalistów oraz zaopatrzenie orto-
pedyczne, znacznie przewy¿szaj¹ nasze
mo¿liwoœci finansowe. Dziêki Waszemu
zesz³orocznemu wsparciu znacznie ³at-
wiej jest nam przetrwaæ trudy codzien-
nej rehabilitacji, a nasza córeczka robi
wspania³e postêpy. Jeœli chc¹ Pañstwo
pomóc Naszemu dziecku, porsimy o prze-
kazywaniem 1 % podatku.
Aby przekazaæ 1 % podaktu:
1. Trzeba obliczyæ 1 % podatku docho-
dwego nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu

2. W zeznaniu podatkowym wpisaæ:
Nr KRS 0000186434 i obliczon¹ kwotê
1 % podatku
3. Bardzo wa¿ne, aby wype³niæ rubrykê
cel szczegó³owy: Karolina Dul 113/D.
Mo¿na równie¿ przekazaæ darowiznê na
konto :

Fundacja Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym "S³oneczko"
Stawnica 33 A, 77-400 Z³otów;

nr konta : 
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
z dopiskiem : Karolina Dul 113/D

Z góry 
dziêkujemy 
za okazanie

dobrego serca 
Aneta i Pawe³ 

Dul

15 marca Gimnazjum nr 2 wziê³o udzia³
w konkursie " Uczê siê bezpiecznie ¿yæ".
Jest to ju¿ XII edycja tego dolnoœl¹-
skiego konkursu organizowanego przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Dolnoœl¹skiego oraz Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Nysa i ósmy
udzia³ reprezentantów Gimnazjum nr 2.
Konkurs przeprowadzany jest w etapach:
szkolnym, gminnym (nieobowi¹z-
kowym), powiatowym (nieobowi¹z-
kowym), subregionalnym (pó³fina³) 
i wojewódzkim (fina³). 

Nasze gimnazjum pod opiek¹ p. K. Fe-
renc - nauczycielki wychowania fizycz-
nego i edukacji dla bezpieczeñstwa repre-
zentuje uczennica kl. III a - Weronika
Bielecka. 

Podczas etapu subregionalnego konkursu
uczennica zmaga³a siê z takimi zadania-
mi jak udzielenie pierwszej pomocy oso-
bie nieprzytomnej z nag³ym zatrzy-
maniem kr¹¿enia, przy wytrzewieniu
oraz w hipotermii. Ponadto musia³a wy-
kazaæ siê wiedz¹ dotycz¹c¹ oszczêdzania
energii, zagro¿enia zatruæ czadem, zacho-
wania w przypadku ataku psa. 

Weronika okaza³a siê najlepsza spoœród
12 uczestników reprezentuj¹cych gim-
nazja z by³ego województwa legnickiego
i zakwalifikowa³a siê do majowego
Fina³u Dolnoœl¹skiego. Gratulujemy!

Sukces w konkursie “Uczê siê bezpiecznie ¿yæ”!Sukces w konkursie “Uczê siê bezpiecznie ¿yæ”!

7700 llaatt LLOO  ww CChhoojjnnoowwiiee
Szanowni Pañstwo,
W tym roku chojnowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce obchodziæ bêdzie 70 rocznicê za³o¿enia. Pragniemy uczciæ ten jubileusz,
dlatego zwracamy siê do Szanownych Absolwentów szko³y, pracuj¹cych tu Nauczycieli, cz³onków ich rodzin oraz przy-
jació³ z proœb¹ o udostêpnienie, wypo¿yczenie pami¹tek zwi¹zanych z ¿yciem naszego liceum.
Dziêki Pañstwa uprzejmoœci wykorzystamy te materia³y z prywatnych archiwów w przygotowaniu rocznicowej wystawy,
któr¹ uhonorujemy nadchodz¹ce œwiêto. 

Prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szko³y (ul. PoŸniaków 2) lub telefonicznie pod nr. 76 8196515.
Kontakt mailowy humewa@tlen.pl

Wdziêczni  bêdziemy równie¿ za przes³anie skanowanych fotografii i innych dokumentów, ilustruj¹cych pracê szkolnej wspólnoty.
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy w organizacji obchodów jubileuszu naszej szko³y - jednego z najstarszych liceów
ogólnokszta³c¹cych na Dolnym Œl¹sku.

Z powa¿aniem:
Dyrekcja PZS w Chojnowie

Kronika
Towarzyska

Najserdeczniejsze ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci, zdro-
wia, wielu ³ask Bo¿ych, uœ-
miechu, spe³nienia marzeñ 
i samych radosnych dni 
Ks. Markowi Osmuls-
kiemu z okazj i  imienin
sk³ada Zarz¹d i cz³onkowie
Zwi¹zku Emerytów Rencis-
tów i Inwalidów.
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W poniedzia³ek 14 marca w "KuŸni
Talentów" chojnowscy artyœci kolejny
raz spotkali siê w swoim gronie. 
Œwiêta Wielkanocne tu¿, tu¿. W takim
te¿ klimacie swoje prace przygotowa³a
Stanis³awa Szulakowska. Tradycyjne
jaja wykonane metod¹ oklejania cekina-
mi lub kaczymi piórami s¹ nieco nowo-
czesnym, ale wci¹¿ zachwycaj¹cym ele-
mentem œwi¹tecznych dekoracji. 
Pani Teresa Halikowska natomiast przed-
stawi³a kilka obrazów datowanych na
2009 rok. Dominowa³y w nich kwiaty -
takie kwiatowe pejza¿e wspaniale zdobi¹
ka¿d¹ przestrzeñ.

Lokalni poeci te¿ nie pró¿nowali. Pani
Danuta Schmeling zaprezentowa³a kilka
poetyckich miniatur. Pior Misikiewicz
wyrecytowa³ najnowsz¹ twórczoœæ w³as-
n¹, a Rafa³ Wyciszkiewicz przygotowa³
ma³y dorobek chojnowianina Andrzeja
Kozaczka. Poezja naprawdê ciekawa.

O nudzie nie mog³o byæ mowy. W twór-
czej, inspiruj¹cej atmosferze mi³o up³y-
n¹³ czas. 

Kolejne spotkanie Gildii 4 kwietnia 
o godz. 18.00 w restauracji "KuŸnia".

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych.

pm

MarMarcowa Gildiacowa Gildia

11 marca Jednostka Ratowniczo - Gaœ-
niczej PSP nr 3 w Chojnowie kolejny raz
goœci³a uczestników miejskich i gmin-
nych eliminacji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej "M³odzie¿
Zapobiega Po¿arom".

Organizowany od wielu ju¿ lat konkurs
ma na celu popularyzowanie przepisów 
i kszta³towanie umiejêtnoœci w zakresie
ochrony ludnoœci, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpo¿arowej. W szcze-
gólnoœci s³u¿y popularyzowaniu wœród
dzieci i m³odzie¿y znajomoœci przepisów
przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania
na wypadek po¿aru, praktycznych umie-
jêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym
sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat
techniki po¿arniczej, organizacji ochrony
przeciwpo¿arowej oraz historii i tradycji
ruchu stra¿ackiego.

W Chojnowie nigdy nie brakuje chêt-
nych i wyedukowanych w tej dziedzinie.
Dzieci i m³odzie¿ klasyfikowana w trzech
grupach wiekowych zmaga siê z nie³at-
wymi pytaniami testowymi, a o wyni-

kach czêsto decydowaæ musi dogrywka.
W tym roku w grupie szkó³ podstawo-
wych najlepsi okazali siê Gracjan Fe-
dak ze Szko³y Podstawowej nr 3 i Mar-
tyna Bijak ze Szko³y Podstawowej nr 4.

W grupie gimnazjalistów najwy¿sze wy-
niki osi¹gnêli uczniowie Gimnazjum nr 1
- Piotr £uczkowiec i Jakub Szczupak,
w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych -
bezkonkurencyjn¹ wiedz¹ wykazali siê
uczniowie klasy o profilu stra¿ackim
naszego LO - Maciej Raczyñski, S-
ebastian Ma³yniak, Wojciech Nowak.

Najlepsi bêd¹ reprezentowaæ Chojnów
na etapie powiatowym. 
Trzymamy kciuki.

MM³³ooddzziiee¿¿  zzaappoobbiieeggaa  ppoo¿¿aarroomm

9 marca w Legnicy odby³ siê X Dolno-
œl¹ski Konkurs Piosenki Patriotycznej
(etap rejonowy). Nasze miasto reprezen-
towa³a grupa wokalno-instrumentalna 
w sk³adzie Natalia Micha³kiewicz, Karo-
lina Michu³ka, Jagoda Ziemiañska,
Klaudia Bernart, Jagoda Jadach, Magda
Chada³a, Daria Opiela, Micha³ Gorzyñ-
ski oraz solistki: Ewelina P³achta i Marta
Zatwarnicka. Nie mog³o zabrakn¹æ nau-
czyciela przedmiotów artystycznych,
maestro Tomasza Susmêda.

Jako zespó³ wykonaliœmy pieœñ "Póki
Polska ¿yje w nas", Ewelina zaprezen-
towa³a utwór "Jest taki kraj", a Marta
"Ojczyznê" Marka Grechuty.
Poziom konkursu by³ bardzo wysoki. 
W kategoriach, w których braliœmy
udzia³ ogólnie wziê³o udzia³ 11 zes-
po³ów i 24 solistów. 
Niestety, w tym roku nie uda³o nam siê
wygraæ, jednak Marta Zatwarnicka
otrzyma³a wyró¿nienie! Serdecznie jej gra-
tulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

gim1

Konkurs Piosenki
Patriotycznej
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CIERÑ BOGA
18.03.2016r - godz. 17:00; 19.00
To pierwszy film, który relacjonuje ostatnie trzy lata z ¿ycia Jezusa Chrystusa,
widziane oczami Aposto³ów. Jezus ukazany jest jako zwyk³y cz³owiek, który spotyka
siê, rozmawia i biesiaduje z uczniami. Mimo wielu napieæ i w¹tpliwoœci, Aposto³owie
odnajduj¹ w Jezusie Mesjasza. Widz¹, ¿e pos³any przez Boga dokonuje cudów,
jakich nikt dot¹d nie czyni³. Z mi³oœci do cz³owieka pokonuje ludzki lêk i do koñca
wype³nia wolê Ojca...

CH£OPIEC I ŒWIAT
19.03.2016r. - godz. 14:00
Cuca ma swój bezpieczny œwiat. To rodzinny dom na wsi, mama, tata, zabawa na
³¹ce i bieganie za motylami. Ale pewnego dnia ten bezpieczny i oswojony œwiat siê
zmienia. Cuca wyrusza w podró¿, która zaprowadzi go w nieznane. Cuca têskni za
tat¹, który opuœci³ swoj¹ wioskê, by znaleŸæ pracê. Ch³opiec rusza jego œladem 
i odkrywa, jak wielki i dziwny jest œwiat zdominowany przez maszyny, obcych
ludzi, dziwne istoty oraz dysz¹ce par¹ i spalinami wielkie miasta. Cuca podró¿uje 
w poszukiwaniu ojca, ale jednoczeœnie poznaje œwiat, który do tej pory dla niego nie
istnia³.

ZJAWA
19.03.2016r. -  o godz. 16:00, 19.00
Scenariusz "Zjawy" powsta³ na podstawie powieœci Michaela Punkego "The Reven-
ant: A Novel of Revenge" i legendy o Hugh Glassie, traperze, którzy zosta³ zaata-
kowany przez niedŸwiedzia grizzly i porzucony przez kompanów ekspedycji, samot-
nie przemierzy³ ponad trzysta kilometrów, by wróciæ do domu. Podobno kierowa³a
nim chêæ zemsty i mi³oœæ. Miêdzy tymi dwiema emocjami rozpiêta jest historia
"Zjawy" i w³aœnie one s¹ fundamentem westernu o samotnym mœcicielu, kina
wielkiej przygody, intymnej opowieœci o utracie i ¿a³obie oraz spektakularnego holl-
woodzkiego widowiska z kaskaderskimi wyczynami.

AVE, CEZAR
01.04.2016r. - 19:00
"Ave, Cezar" jest przede wszystkim zachwycaj¹c¹, genialnie obsadzon¹ symulacj¹
przesz³oœci. Najwiêksze gwiazdy dnia dzisiejszego - George Clooney, Channing
Tatum, Scarlett Johansson - graj¹ wyimaginowane "najwiêksze gwiazdy" lat 50.
Ka¿de z nich bawi siê wizerunkiem: pos¹gowego amanta flirtuj¹cego z polityk¹, roz-
tañczonego przystojniaka, równej babki o uroku femme fatale. Ka¿de ma popisowy
numer: Clooney - wznios³¹, potoczyst¹ przemowê, Tatum - scenê taneczn¹ godn¹
Gene'a Kelly'ego, Johansson - sekwencjê wodnych akrobacji z choreografi¹
inspirowan¹ twórczoœci¹ Busby'ego Berkeleya.

ZWIERZOGRÓD
02.04.2016r. - godz. 15:00
"Zwierzogród" zawdziêcza sporo konwencji buddy movies oraz kinu policyjnemu,
jednak twórcy ³¹cz¹ finezyjnie najró¿niejsze porz¹dki gatunkowe. Jest tu szczypta
melodramatu, jest nuta science-fiction i horroru, a nawet kino gangsterskie czerpi¹ce
pe³nymi garœciami z klasyków w rodzaju "Ojca chrzestnego" W najciekawszym
w¹tku, Judy nawi¹zuje sojusz z pani¹ wiceburmistrz Ob³oczek - owieczk¹ uwik³an¹
w podobn¹ strukturê zawodow¹, us³uguj¹c¹ leniwym mocodawcom, robi¹c¹ dobr¹
minê do z³ej gry. Bo "Zwierzogród" to równie¿ elegancka i klarownie opowiedziana
historia emancypacji.

CAROL
02.04.2016r. - godz. 18.00
Carol i Therese to cudowne, kunsztownie napisane postaci, zaœ Haynes wykorzystuje
ka¿d¹ scenê, ka¿de s³owo, gest i grymas, by powiedzieæ o nich coœ wiêcej. Mówi
poprzez kostiumy, scenografiê, opowiada kadrami przywodz¹cymi na myœl obrazy
Edwarda Hoppera oraz klasycznie "hollywoodzk¹", zamaszyst¹ partytur¹ Cartera
Burwella. W jego filmie fetysz rekwizytów nie s³u¿y wy³¹cznie naszej estetycznej
przyjemnoœci. To, co bohaterki pij¹, pal¹ i jedz¹, ich ubrania, sposób poruszania siê –
wszystko jest punktem odniesienia dla ich ewolucji, wewnêtrznej drogi. 

MMiieejjsskkaa
BBiibblliiootteekkaa
PPuubblliicczznnaa
ppoolleeccaa

Marek H³asko
„Wilk"

Niezaprzeczalnie sen-
sacj¹ wydawnicz¹
2015 r. jest w Iskrach
nigdy nieopubliko-
wana powieœæ Marka
H³aski “Wilk”, która
by³a jego debiutem literackim, choæ na
publikacjê musia³a czekaæ ponad
szeœædziesi¹t lat.
“Wilk”, to historia ch³opaka z Marymontu,
dorastaj¹cego w dwudziestoleciu miêdzy-
wojennym. Rysiek Lewandowski mieszka
w biednej dzielnicy. Œrodowisko lumpen-
proletariatu to g³ównie z³odzieje i bezro-
botni, bezustannie szukaj¹cy okazji do
zarobienia kilku groszy. M³ody cz³owiek,
zapatrzony w westerny, szuka dla siebie
szlachetnego wzorca do naœladowania, aby
zmieniæ otaczaj¹ce go realia. Œni o lep-
szym ¿yciu, nie do koñca wiedz¹c, czym
to „lepsze ¿ycie" ma byæ.
W 2015 r. ukaza³y siê dwie wersje powieœci:
popularna i naukowa. Pierwsza opatrzona
zosta³a obszernymi przypisami. Wersja
naukowa natomiast zawiera, poza sam¹
powieœci¹, wstêp historycznoliteracki
wyjaœniaj¹cy genezê Wilka, a tak¿e podej-
muj¹cy próbê przybli¿enia struktury
dzie³a. 
Dzia³ dla Dzieci
Andrzej Maleszka „Œwiat ogrom-
nych" (seria Magiczne Drzewo)

Alik i Idalia zostaj¹ przeniesieni do Œwiata
Ogromnych. Musz¹ mieszkaæ w domu
olbrzymów i chodziæ do szko³y z piêcio-
metrowymi dzieæmi. S¹ jedynymi ma³ymi
istotami w œwiecie, gdzie wszystko jest
ogromne, a ka¿dy chce byæ jeszcze wiêkszy... 
By ich uratowaæ, Kuki, Gabi i mówi¹cy pies
Budyñ wyruszaj¹ do Œwiata Ogromnych.
Musz¹ znaleŸæ i u³o¿yæ tajemnicze puzzle,
na których jest mapa z drog¹ do œwiata
ludzi.
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Turniej, w którym p³eæ piêkna rywali-
zuje przy siatce w sali Gimnazjum nr 1,
to ju¿ chojnowska tradycja. Nie inaczej
by³o w tym roku. Zmagania siatkarek
poprzedzi³ bardzo mi³y akcent. Burmistrz
Chojnowa Jan Serkies z³o¿y³ wszystkim
uczestniczkom ¿yczenia z okazji Dnia
Kobiet oraz przekaza³ s³odk¹ niespo-
dziankê. PóŸniej nie by³o ju¿ miejsca na
uprzejmoœci. 
W meczu Panien z Panienkami doœwiad-
czone zawodniczki nie da³y m³odszym
¿adnych forów i zwyciê¿y³y w dwóch
krótkich setach. Nie mog³o byæ inaczej,
skoro zespó³ Ma³gorzaty Œwiat³oñ w tym

sezonie dotar³ a¿ do fina³ów Dolnego
Œl¹ska.
Trema z pierwszego meczu szybko ust¹-
pi³a i gimnazjalistki pokaza³y, ¿e w siat-
kówkê graæ potrafi¹. Zabrak³o jednak 
"boiskowego ogrania" by pokonaæ doœ-
wiadczone Panie.
Fina³ by³ wisienk¹ na torcie. Panny i Pa-
nie stoczy³y za¿arty pojedynek, mocno
bij¹c siê o ka¿dy punkt. Emocje posz³y 
w parze z widowiskowymi akcjami. Mecz
obfitowa³ w asy serwisowe, mocne smecze
i techniczne kiwki. Ró¿nic¹ tylko dwóch
punktów w pierwszym secie zwyciê¿y³y
nieco m³odsze siatkarki. W secie drugim

licealistki i studentki dominowa³y na par-
kiecie zarówno w ataku jak i w obronie.
Mecz przyniós³ Pannom zwyciêstwo w tur-
nieju oraz rewan¿ za pora¿kê sprzed
roku. Meczowi fina³owemu przygl¹da³
siê wójt gminy Chojnów Andrzej Pyrz,
który na zakoñczenie wrêczy³ wszystkim
uczestniczkom puchary i dyplomy. 
Do zobaczenia za rok!

Sk³ad zwyciêskiego zespo³u:
Ma³gorzata Œwiat³oñ, Aleksandra Gry-
szówka, Klaudia Szpanek, Katarzyna
Chowaniec, Kamila Janczyñska.

Panie, Panny i Panienki 
- “Jedynka” gospodarzem siatkarskiego Dnia Kobiet! 

3 marca w Legnicy odby³y siê fina³y
podstrefy w pi³ce rêcznej dziewcz¹t.
Dru¿yna Gimnazjum nr 2 zakwali-
fikowa³a siê do nich wygrywaj¹c elimi-
nacje powiatowe z reprezentacj¹ Gimnaz-
jum nr 1 stosunkiem bramek 23:4. 

Dru¿yna szczypiornistek pod opiek¹ Pani
Katarzyny Ferenc uleg³a tylko Legnicy
pokonuj¹c pozosta³e zespo³y i tym
samym awansuj¹c do Fina³u Strefy
Legnickiej. Du¿e podziêkowania nale¿¹
siê w tym miejscu Panu Andrzejowi
Matuszewskiemu, nauczycielowi ze
Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
bo to dziêki niemu do gimnazjum trafiaj¹
dobrze wyszkolone zawodniczki. 
Na turnieju zauwa¿ona zosta³a nasza
gimnazjalistka Kamila GwóŸdŸ, której
trenerka EUCO - UKS 9 zaproponowa³a
grê w legnickim klubie. 

Gimnazjum Nr 2 w Legnicy oraz
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie bêd¹
reprezentowaæ podstrefê legnick¹ w dal-
szym etapie wspó³zawodnictwa (Fina³
strefy legnickiej) 21 marca 2016 roku 
w Lubinie.

Wyniki podstrefy:
Budziszów - Z³otoryja 8:8
Chojnów - Z³otoryja 7:4
Chojnów - Budziszów 10:8
Chojnów - Legnica 5:20

Nasza reprezentacja wyst¹pi³a w sk³a-
dzie: Joanna Mróz, Julia Pacho³ek,
Alicja Malik, Ola Pyczel, Weronika
Bielecka, Pola Rokus, Ada Kapral,
Nikola Ginda, Kamila GwóŸdŸ, Ola
Kwiatkowska, Nikola Biernacka.

Awans sszczypiornistek zz ““Dwójki” Awans sszczypiornistek zz ““Dwójki” 
do ffina³u sstrefy llegnickiej!!!do ffina³u sstrefy llegnickiej!!!

Zbiórka oodpadów 
wielkogabarytowych

9 kwietnia miejskie s³u¿by przepro-
wadz¹ akcjê zbierania odpadów wielko-
gabarytowych (meble, dywany, pralki,
lodówki). 
Sprzêty odbierane bêd¹ z terenów przy
posesjach prywatnych i w rejonach za-
budowy wielorodzinnej. 
Prosimy o przygotowanie i wystawienie
zbêdnych przedmiotów.

Kolejne terminy:
13.08.2016 r., 
12.11.2016 r.

Elektroodpady bêd¹ zbierane 
02.04.2016 r., 
11.06.2016 r., 
24.09.2016 r.



Domy mmieszkania llokale

Sprzedam dom w stanie surowym.
Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.

Do sprzedania 5 domków piêtrowych w za-
budowie szeregowej o pow. 140 m2 z gara-
¿ami na dzia³kach ok. 4 arów. Parter:
klatka schodowa - schody zabiegowe, ga-
ra¿, garderoba, pomieszczenie gospodar-
cze (mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹, 
3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do zago-
spodarowania poddasze. Stan deweloper-
ski. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Na sprzeda¿ dom jednorodzinny w zabu-
dowie szeregowej w Chojnowie - 86m2,
wykoñczony, wysoki standard. Cena:
320 tys.z³. Wiadomoœæ: tel. 530-767-460.

Sprzedam dom i dzia³ki w Michowie.
Wiadomoœæ: tel. 794-908-509. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, o pow.
37 m2 do remontu. 2 pokoje, kuchnia, wc
+ ³azienka, Ip., ul. Legnicka (nad ¯abk¹).
Wiadomoœæ: tel. 725-494-089.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow.
64m2 przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie.
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
wc osobno, balkon+piwnica. Wiado-
moœæ: tel. 888-651-398 lub 788-318-564.

Sprzedam mieszkanie w nowej kamieni-
cy w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow.
52m2 pod klucz. Salon z kuchni¹, sypial-
nia, przedpokój, ³azienka, wc. Wiado-
moœæ: tel. 888-651-398 lub 788-318-564.

Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie o pow.
100 m2 w kamienicy - centrum miasta. 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, spi¿arka,
balkon. Mieszkanie jest po generalnym
remoncie, znajduje siê na Ip., bardzo
ciep³e, s³oneczne, œrodkowe, w³asne ogrze-
wanie gazowe. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.

Sprzedam mieszkanie o pow. 86 m2 w sta-
rym budownictwie w centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 887-333-386.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze na IIIp., o pow. 37,4 m2, 2 po-
koje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, wy-
mienione okna, drzwi, przy ul. Kiliñ-
skiego. Cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 600-936-879.

Sprzedam kawalerkê 26,6m2 (1 pokój,
kuchnia, ³azienka, przedpokój), ul. Drzy-
ma³y. Okna PCV, panele, g³adzie, do
zamieszkania bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów. Mieszkanie jest ciep³e,
niski czynsz - 198 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 698-545-353. 

Na sprzeda¿ atrakcyjne mieszkanie o pow.
57,50m2, ul. Kiliñskiego, IVp. 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój.
Wyremontowane, ciep³e, s³oneczne, du¿y
balkon. Cena: 140.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 530-767-460. Wiêcej info + zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.eu

PILNE! Okazja:  1785z³/m2 - mieszkanie
o pow. 64,40m2, ul. £okietka, IVp., 3 po-
koje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój,
balkon, œrodkowe, s³oneczne, ciep³e, roz-
k³adowe. Wiadomoœæ: tel. 530-767-460.
Wiêcej info+zdjêcia: 
www.ramhaus.chojnow.eu

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamie-
nicy w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego o pow. oko³o 40m2. Mieszkania 
o funkcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ
z balkonami mieszcz¹ siê w czterokondy-
gnacyjnym, podpiwniczonym budynku 
z wind¹. W piwnicy znajduje siê 8 sta-
nowisk parkingowych i 15 komórek.
Atrakcyjna lokalizacja - ok. 200 m od
centrum miasta. Wiadomoœæ: tel. 888-
651-398 lub 788-318-564.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
przy ul. D¹browskiego, po kapitalnym
remoncie, pow. 77m2, 3 pokoje, balkon,
pe³ny rozk³ad. Wiadomoœæ: tel. 71 75-75-
430. Zdjêcia i informacje www.miesz-
kanie-chojnow.pl

Sprzedam mieszkanie w centrum Choj-
nowa, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ko-
mórka, garderoba, balkon, piwnica - w³as-
noœciowe. Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
40m2, Ip., bezczynszowe, po remoncie,
okna plastikowe, do zamieszkania od
zaraz, rozk³adowe, przedpokój, pokój, kuch-
nia, ³azienka z wc, ogrzewanie gazowe
w³asne, piwnica w³asna. Cena 75 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Wynajmê mieszkanie - pokój, kuchnia,
³azienka. Wiadomoœæ: tel. 723-363-725.

Wynajmê lub sprzedam mieszkanie
(2400 z³ za m2) w bloku, III p., pow. 75m2,

4 pokoje, kuchnia, nieumeblowane, przed-
pokój, ³azienka i wc osobno, balkon,
piwnica, bez sprzêtów AGD, 760 z³ od-
stêpnego + op³aty + 1000 z³ kaucji
zwrotnej. Wiadomoœæ: tel. 511-325-326
(po godzinie 16).

Do sprzedania 2 lokale us³ugowe w no-
wej kamienicy przy ul. Rejtana o pow.
ca³kowitej 54,8m2 i 40m2. Lokale w sta-
nie deweloperskim: posadzki, instalacje,
stolarka drzwiowa i okienna+rolety. Do
u¿ytku od zaraz. 
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788-
318-564.

Na sprzeda¿ gospodarstwo (budynek miesz-
kalny + zabudowania gospodarcze) w Krzy-
wej wraz z mo¿liwoœci¹ zakupu gruntów
ornych - razem 1,96ha. Cena 169.000 z³;
w opcji z jedn¹ dzia³k¹ orn¹ 145.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej
info +zdjêcia: www.ramhaus.chojnow.eu

Wydzier¿awiê lub sprzedam halê maga-
zynow¹ o pow. 280 m2 - plac manew-
rowy o pow. 0,40 ha w Chojnowie. Cena
do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 535-888-946.

Dzia³ki

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wia-
domoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.

Na sprzeda¿ dzia³ka budowlana 1120m2

z rozpoczêt¹ budow¹ domu jednorodzin-
nego (fundament + kondygnacja piwni-
cy) w Konradówce (przy drodze na Go³a-
czów). Okazja - 69.000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460.

Sprzedam 3 dzia³ki budowlane o pow.
27,11 arów w miejscowoœci Bia³a. 35 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1100m2

w Konradówce. 
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Inne

Sprzedam butle gazowe 33 l, pi³ê do ciê-
cia asfaltu œrednica 400 mm.
Wiadomoœæ: tel. 504-700-904.

Praca

Hurtownia paliwa poszukuje przedstawi-
ciela handlowego. Mile widziane doœ-
wiadczenie w bran¿y obrotu paliwami.
Wiadomoœæ: tel. 729-278-838. 
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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
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

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA   MIASTA  CHOJNOWA

o wszczêciu postêpowania i wyst¹pieniu do organów wspó³dzia³aj¹cych

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowa-
nia administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 73 ust. 1 i art. 74
ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
z póŸn. zm.), zawiadamiam, ¿e na ¿¹danie Romana Walkowiak i Marka
Litwiñski, Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy
Spó³ka Akcyjna, ul. Poznañska 48, zosta³o wszczête postêpowanie
w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacjê przedsiêwziêcia pn. Kogeneracja gazowa dla Chojnowa,
polegaj¹ca na rozbudowie kot³owni osiedlowej przy ul. Kiliñskiego 
w Chojnowie na terenie dzia³ek nr 126/19, 126/20, 126/21, 126/22,
126/23, 126/24, 126/25 obrêb 6 miasta Chojnowa. 
Planowane przedsiêwziêcie kwalifikuje siê do przedsiêwziêæ mog¹cych
potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wyszczególnionych w § 3
ust. 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71) i podlega postêpowaniu o wydanie decyzji 
o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
Organem w³aœciwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Chojnowa.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. 
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³e-
czeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póŸn. zm.) decyzjê o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach  na realizacjê w/w przedsiêwziêcia wydaje siê po
uzyskaniu opinii regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska oraz pañstwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego.
W zwi¹zku z powy¿szym rozstrzygniêcie sprawy nast¹pi niezw³ocznie po
uzyskaniu wymaganych uzgodnieñ oraz opinii pomocniczych.
Poniewa¿ liczba stron niniejszego postêpowania przekracza 20, zgodnie 
z art. 74 ust. 3 wy¿ej wspomnianej ustawy o udostêpnieniu informacji 
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje
podane do wiadomoœci poprzez zamieszczenie:
- na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego przy pl. Zamkowy 1,
- na stronie internetowej Miasta Chojnowa (www. chojnow.eu ),
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnowa (bip.choj-
now.net.pl), 
- w “Gazecie Chojnowskiej”,
- w miejscu realizacji przedsiêwziêcia.

Zgodnie z art. 10 Kpa w ka¿dym stadium postêpowania strony mog¹ zapoz-
naæ siê z materia³em dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie,
jak równie¿ wypowiedzieæ siê co do zebranych dowodów i materia³ów oraz
zg³oszonych ¿¹dañ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego pl. Zamkowy 1, (pokój 12, II piêtro, tel. 76 8186 684
wew. 110, poniedzia³ek, œroda, czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek 
w godz. 7.30 - 16.30 i w pi¹tek w godz. 7.30 - 14.30) w terminie 14 dni od
dnia publicznego og³oszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa.



Chojnowskie Dzieciaki

Wiktor Kaleta – 4 lata

Bawi siê figurkami przedstawiaj¹cymi
superbohaterów. £adnie rysuje i lubi
jeŸdziæ na rowerze.
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