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"Żyli prawem wilka”
– prelekcja Piotra Kucznira w MBP

XXIII Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik” 
- znamy finalistów

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Konrad Cichoń

Chojnowska Drużyna Strzelców 
- Żołnierzom Wyklętym

Przewodniczący Rady
Jan Skowroński

Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies

Z okazji Dnia Kobiet 
WSZYSTKIM CHOJNOWIANKOM

serdeczne życzenia zdrowia, 
pomyślności, wielu sukcesów 

w życiu prywatnym i zawodowym, 
spełnienia marzeń 

i samych słonecznych dni
życzą



Z inicjatywy Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej sobo-
ta 3 marca przebiegła w Chojnowie pod hasłem pamię-
ci Żołnierzy Niezłomnych. Umundurowani Strzelcy
zainaugurowali obchody przy obelisku Pamięci Żoł-
nierzy Polskich poległych na frontach, zamordowa-
nych w obozach i łagrach oraz zesłańców na Sybir
wzywając Wyklętych po imieniu w Apelu Pamięci.
„(...) Kazimierz Pużak, pseudonim Bazyli, Danuta
Helena Siedzikówna, ps. „Inka”, Mieczysław
Dziemieszkiewicz, ps. Rój, Witold Pilecki herbu Leliwa
ps. „Witold” (...) – stańcie do apelu” – wzywał ppor.
ZS Czesław Dul.  „Chwała bohaterom” - odpowiadali
donośnie młodzi Strzelcy...
Symboliczne wieńce złożyli w tym miejscu przedstawi-
ciele władz miasta – burmistrz Jan Serkies, przewod-
niczący Rady Miejskiej Jan Skowroński i gminy -
sekretarz Honorata Tajchman-Rękoś oraz władz państwa -
Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska w imieniu własnym
i senator Doroty Czudowskiej. 

Stąd, uczestnicy, prowadzeni przez sztandar kombatan-
cki niesiony przez młodzież, przeszli do kościoła pw.
św. ap. Piotra i Pawła. Mszę św. w intencji Ojczyzny
koncelebrował ks. Łukasz Świerniak i ks. Damian
Skrzypek:
- Ci młodzi, umundurowani ludzie, którzy asystują 
w dzisiejszej Eucharystii są dowodem na to, że słowa
Bóg Honor i Ojczyzna wciąż mają znaczenie – mówił
witając wiernych ks. Łukasz. - Niosąc sztandar kom-
batantów dają świadectwo czci i pamięci...

Zakończeniem obchodów było spotkanie w Kwaterze
Strzeleckiej, gdzie powołano Klub Przyjaciół Choj-
nowskiej Drużyny Strzeleckiej. Jego członkowie otrzy-
mali wpinki w postaci Orła Piastowskiego, w zamian
deklarowano pomoc i współpracę. 

eg
fot. EG., Mirek Jadach
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„Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w kopnym śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.”
Fragment z wiersza jednego z najwybitniejszych polskich poetów
współczesnych Zbigniewa Herberta opisuje los „Żołnierzy Wyklętych”.
1 marca popularyzator wiedzy o naszym regionie, autor książki „Tajny
Zamek Czocha” Piotr Kucznir był gościem Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej, w której wygłosił prelekcję dotyczącą historii bohaterów antyko-
munistycznego podziemia. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony
przez Sejm RP 3 lutego 2011 roku: „W hołdzie „ Żołnierzom Wyklę-
tym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samosta-
nowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”
Dokument ten ustanawia dzień 1 marca świętem państwowym. Pomy-
słodawcą wyboru tej daty był ówczesny prezes Instytutu Pamięci
Narodowej, Janusz Kurtyka. W tym dniu w 1951 wykonano wyrok
śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość” w więzieniu mokotowskim. Inicjatorom projektu
zależało, żeby 1 marca 2011 roku w 60. rocznice zamordowania dowód-
ców WiN ustanowiono dniem patriotycznego święta. 
Prelekcja Piotra Kucznira była obrazowym przedstawieniem trudnego 
i bolesnego tematu: „Historycy mówią wprost - Armia Krajowa po-
pełniła wiele błędów. Pierwszym podstawowym błędem była „Akcja
Burza”, która doprowadziła do ujawnienia struktur organizacyjnych.
Może myślami byliśmy już tak w wolnej Polsce, że straciliśmy instynkt
samozachowawczy”. Regionalista przybliżył czasy walki z komunizmem,
posiłkując się kronikami filmowymi, które oddają ducha tamtych cza-
sów. Wykład stawiał wiele pytań, których rozważań podjęli się także
zgromadzeni goście. Żywa dyskusja poruszyła problematykę komuniz-
mu, nazizmu, i samej nazwy, którą tytułowani są bohaterowie antyko-
munistycznego podziemia. Warto podkreślić, że nazwa „Żołnierze
Niezłomni” jest nieostra, powinna być używana uzupełniająco. Wy-
rażenie „Żołnierze Wyklęci” jest napiętnowane przez oficjalną propa-
gandę komunistyczną, o czym warto pamiętać wspominając święto
bohaterów niepodległościowego ruchu, który stawiał opór sowietyzacji kraju. 
O historii warto rozmawiać i szukać odpowiedzi na niełatwe pytania.
Pamięć o „Żołnierzach Wyklętych” jest bardzo ważna dla świadomości
społecznej i wspomnienia bohaterów, których walka o wolny kraj, była
poświeceniem życia i okrutnej śmierci. Edukacja historyczna powinna
być nośnikiem prawdy, która buduje tożsamość Polski i jej obywateli. 
Na koniec wystąpienia Piotr Kucznir, zwrócił się do młodzieży oraz
wszystkich zgromadzonych gości słowami z Biblii: „Poznacie prawdę
a prawda nas wyzwoli”.

K.Burzmińska 

"Żyli prawem wilka” – prelekcja Piotra Kucznira Chojnowska Drużyna Strzelców
- Żołnierzom Wyklętym
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PPoowwiieettrrzzee ppoodd kkoonnttrrooll¹¹
Urz¹d Miejski w Chojnowie zainstalo-
wa³ system informacyjno-pomiarowy,
czyli czujnik monitoruj¹cy jakoœæ powie-
trza. Oprogramowanie autorskiego, zin-
tegrowanego systemu informacyjno-
pomiarowego marki Beskid Instruments
jest zaprojektowane tak, aby w czytelny
sposób generowa³o dane aktualne na
wykresach, przedstawia³o stan powietrza
na mapie oraz umo¿liwia³o zapoznanie
siê z danymi historycznymi. Sensory re-
jestruj¹ dane w sposób ci¹g³y próbkuj¹c
zawartoœæ py³ów zawieszonych w powie-
trzu co kilka sekund przez 24 godziny na
dobê, 7 dni w tygodniu. Dane zapisy-
wane s¹ w równych interwa³ach kilka
razy na godzinê i przesy³ane na dedy-
kowany serwer co gwarantuje ich wyso-
k¹ rozdzielczoœæ, aktualnoœæ pomiaru 
i integralnoœæ.

WskaŸniki powietrza w Chojnowie œle-
dziæ mo¿na na oficjalnej stronie miasta
chojnow.eu w zak³adce "Pomiar zanie-
czyszczenia powietrza". System posiada
tak¿e aplikacjê na urz¹dzenia mobilne.
Zarejestrowani mog¹ œledziæ jakoœæ
powietrza we wszystkich miejscowoœ-
ciach, w których w/w firma zainstalo-
wa³a czujniki. 
Podstawow¹ funkcj¹ aplikacji jest wy-
œwietlenie aktualnego stanu powietrza
dla takich substancji jak: py³ zawieszony
PM10, PM2.5, PM1.0, wilgotnoœæ oraz
temperatura. 
Aplikacja "Monitoring Powietrza BI"
dostêpna jest bezp³atnie na telefony 
z systemami Android oraz iOS. 
Google Play (Android) https://goo.gl/LZgRKP
App Store (iOS)  https://itunes.apple.com-
/pl /app/monitoring-powietrza-bi /-
id1279503939?mt=8

OObboowwii¹¹zzeekk oopp³³aatt zzaa ooddppaaddyy
Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje,
i¿ na podstawie art. 6h ustawy o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.)
w³aœciciele nieruchomoœci s¹ obowi¹zani
ponosiæ na rzecz gminy, na terenie której

s¹ po³o¿one ich nieruchomoœci, op³atê za
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Naliczenie op³at nastêpuje na pod-
stawie z³o¿onej deklaracji (art. 6m cyt.
ustawy). W przypadku uchwalenia nowej
stawki op³aty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, burmistrz miasta
zawiadamia w³aœciciela nieruchomoœci 
o wysokoœci op³aty (art. 6m. 2a cyt. ustawy).
Zatem nie ma obowi¹zku wysy³ania do
mieszkañców harmonogramu op³at na
2018r., je¿eli nie zmieni³a siê wysokoœæ
op³at. 
Wp³at nale¿y dokonywaæ bez wezwania,
do czasu zmiany stawki op³at lub korekty
deklaracji.

NNaajjbbllii¿¿sszzee ppllaannyy 
iinnwweessttyyccyyjjnnee

* Wkrótce rozpoczn¹ siê prace przy sieci
kanalizacyjnej i wodoci¹gowej wraz 
z przy³¹czami do budynków oraz przy
budowie chodnika przy ul. Kraszewskiego.
* Podpisano umowê na wymianê na-
wierzchni chodnika przy ul. Paderew-
skiego (od strony rzeki) i na wymianê
nawierzchni chodnika wraz z oœwietle-
niem drogowym przy ul. Wyspiañskiego.
* Rozpoczynaj¹ siê prace przy budowie
ulicy Solskiego.
* Trwaj¹ przygotowania do wymiany na-
wierzchni chodników i jezdni w ulicach
Ma³achowskiego, Witosa, Mickiewicza 
i Bohaterów Getta Warszawskiego.
* Trwaj¹ przygotowania do przeprowa-
dzenia prac konserwatorskich w obrêbie
zabytkowego Parku Œródmiejskiego. 
W ramach tego zadania wykonane bêd¹
alejki, w miejsce starego pojawi siê no-
wy plac zabaw, zagospodarowane bêd¹
tereny zielone. W pierwszym etapie tej
inwestycji wykonano ju¿ oœwietlenie
parkowe dostosowane do zaprojektowa-
nych alejek.
* Og³oszony zosta³ przetarg nieograni-
czony na modernizacjê kuchni wraz ze
sto³ówk¹ w Szkole Podstawowej nr 4.
* Trwa procedura przetargowa w celu
wy³onienia wykonawcy oœwietlenia dro-
gowego w ul. Legnickiej na odcinku od
ul. Reja do ul. ¯eromskiego. 
* Trwa procedura przetargowa dotycz¹ca
robót pielêgnacyjnych zieleni miejskiej
oraz nasadzeñ kwiatów.

ZZmmiiaannaa cceenn 
wwssttêêppuu nnaa bbaasseenn

Od 1 marca 2018 roku ulega³y zmianie
ceny wstêpu na kryt¹ p³ywalniê. Pod-
wy¿ka wynosi 1z³ na ka¿dym bilecie.

Bilet normalny - 9z³/h; bilet ulgowy -
7z³/h; bilet rodzinny - 7z³/h; bilet
basen+sauna - 13z³/h. 
Od pocz¹tku dzia³alnoœci basenu tj. od
2010 roku, mimo rosn¹cych kosztów,
ceny utrzymywa³y siê na niezmiennym
poziomie. Obecna podwy¿ka uwarunko-
wana jest wzrostem cen energii. Jest ona
niewielka i niezbêdna do utrzymania
wysokiego standardu i jakoœci obiektu. 

PPIITTyy ww CChhoojjnnoowwiiee
Do 25 kwietnia 2018 r. w ka¿d¹ œrodê
od godz. 8.00 do godz. 15.00 w siedzi-
bie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
funkcjonuje punkt przyjmowania zez-
nañ podatkowych za 2017r.
W punkcie bêdzie mo¿na pobraæ formu-
larze rozliczeñ podatkowych, z³o¿yæ zez-
nanie podatkowe oraz uzyskaæ informa-
cje dotycz¹ce rozliczenia dochodów za
2017 r. 
W dniu dy¿uru bêdzie istnia³a równie¿
mo¿liwoœæ z³o¿enia zeznania drog¹ elek-
troniczn¹ (w zwi¹zku z powy¿szym pro-
simy o przygotowanie kwoty przychodu
uzyskanego w 2016r.).

ZZeebbrraanniiee CChhoojjnnoowwiiaannkkii
19.03.2018r. o godz. 18. w Domu Schrama
odbêdzie siê Walne Zromadzenie cz³on-
ków Klubu Sportowego Chojnowianka. 
Zarz¹d KS Chojnowianka informuje, ¿e
porz¹dek zebrania bêdzie nastêpuj¹cy: 
1. Udzielenie absolutorium Zarz¹dowi za
2017 rok.
2. Wybór nowych w³adz KS Chojnowianki.
3. Udzielenie informacji cz³onkom klubu
odnoœnie tegorocznego bud¿etu.

Zapraszamy serdecznie 
cz³onków i kibiców.

DDzziiaa³³kkii cczzeekkaajj¹¹
Zarz¹d ROD "JAŒMIN" przy ul. Boles³a-
wieckiej w Chojnowie informuje o wol-
nych dzia³kach na terenie ogrodu.
Dzia³ki o pow. œrednio 302m2 (3 ary).
Ogród posiada w³asne ujêcie wodne i sieæ
wodoci¹gow¹.
Parking g³ówny od strony ulicy Bole-
s³awieckiej i dwa dodatkowe wejœcia od
strony po³udniowej i zachodniej.
Wiêcej informacji w siedzibie Ogrodu przy
ul. Kolejowej 27/2.
Wykaz wolnych dzia³ek, plan sytuacyjny
Ogrodu znajduje siê na tablicy og³oszeñ
vis a vis wejœcia g³ównego.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 05/8994 oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Œwiêto kobiet obchodzone jest od 1910

roku. Pocz¹tki jednak siêgaj¹ czasów

staro¿ytnych. W Rzymie obchodzono

bowiem Matronalia, które przypada³y na

pierwszy tydzieñ marca. Wydarzenie

celebrowane przez Rzymian wi¹za³o siê

z czczeniem macierzyñstwa i p³odnoœci. 

Historia Miêdzynarodowego Dnia Ko-

biet rozpoczyna siê w Stanach Zjedno-

czonych. Œwiêto wszystkich Pañ wywo-

dzi siê z ruchów robotniczych, które

mia³y miejsce w Ameryce Pó³nocnej 

i w Europie. 108 lat temu Miêdzynaro-

dówka Socjalistyczna w Kopenhadze

ustanowi³a obchodzony na ca³ym œwie-

cie dzieñ, którego g³ówn¹ ide¹ by³y

prawa kobiet oraz powszechnych praw

wyborczych dla p³ci ¿eñskiej. Data ofi-

cjalnego œwiêta zosta³a ustalona w 1917r.

w Rosji na dzieñ 8 marca. W 1945r. pod-

pisana zosta³a Karta Narodów Zjedno-

czonych, by³ to pierwszy dokument po-

twierdzaj¹cy zasadê równoœci kobiet 

i mê¿czyzn. Rok 1975 zosta³ og³oszony

Miêdzynarodowym Rokiem Kobiet. 

Uroczystoœæ 8 marca obchodz¹ kobiety

w ponad 30 krajach. Kwiaty, s³odkoœci 

i ¿yczenia s¹ mi³ym akcentem dnia. 

Wyj¹tkowe traktowanie i uprzejmoœæ

wobec wszystkich Pañ, s¹ w obchody

tego œwiêta wpisane na sta³e. GoŸdziki,

tulipany i ró¿e s¹ najchêtniej wrêczany-

mi kwiatami w Polsce. 

W³osi obdarowuj¹ mieszkanki Italii  ¿ó³-

tymi mimozami, które s¹ symbolem

kobiecej delikatnoœci i niewinnoœci. 

W Rosji Dzieñ Kobiet to tak¿e œwiêto

wiosny, nale¿y odpowiednio je cele-

browaæ. Kwiaty, wino, tort i sa³atka ja-

rzynowa, s¹ tego dnia w niemal ka¿dym

domu. To najwa¿niejsza okazja do œwiê-

towania po Sylwestrze i Nowym Roku

dla Rosjan, dlatego te¿ jest to termin

wolny od pracy. 

W Anglii na bok id¹ prezenty, wa¿-

niejsze s¹ organizowane wyk³ady oraz

wystawy o s³awnych kobietach i roli

równouprawnienia w historii. 

W Portugali najpopularniejsze tego  dnia

s¹ "babskie wieczory", Portugalki cele-

bruj¹ swoje œwiêto bez mê¿czyzn. 

W Izraelu panie nie tylko otrzymuj¹

prezenty i kwiaty, ale tak¿e mog¹ sko-

rzystaæ z wielu promocji salonów kos-

metycznych. 

We wszystkich krajach ciep³e s³owa i ¿y-

czenia s¹ wyrazem szacunku i sympatii

wobec p³ci piêknej. 

Dzieñ Kobiet, to zdecydowanie œwiêto wy-

j¹tkowe. Oby szczypta 8 marca rozsy-

pa³a siê na ka¿dy dzieñ w roku i wszys-

tkie cudowne Kobiety na ca³ym œwiecie

spotyka³y siê z ¿yczliwoœci¹ i serdecznoœci¹. 

K.Burzmiñska

DZIEÑ KOBIET -  historia i tradycjeDZIEÑ KOBIET -  historia i tradycje

To by³ niecodzienny koncert. 24 lutego
w przestrzeni chojnowskiej fary nios³y
siê dŸwiêki orkiestry dêtej z Wittiche-
nau. Jeden z cz³onków niemieckich mu-
zyków, przed 75. laty w koœciele pw. œw.
ap. Piotra i Paw³a by³ chrzczony i zapra-
gn¹³ w tym w³aœnie miejscu, w ten w³a-
œnie sposób podziêkowaæ za sakrament. 
- Jesteœmy œwiadkami dziêkczynienia za
piêkny dar - dar bycia dzieckiem Jezusa.
- powiedzia³ na wstêpie proboszcz ks.
Marek Osmulski. - Dziêkujemy za mo-
¿liwoœæ uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Goœci przywita³ tak¿e gospodarz miasta:
- To spotkanie d³ugo pozostanie w naszej
pamiêci - mówi³ burmistrz. - Okolicznoœæ,
jaka nas tu sprowadzi³a, to wspania³e
wotum. Wierzê, ¿e dzisiejsze spotkanie 
i ten wspania³y koncert stan¹ siê tak¿e

przyczynkiem do szerszej wspó³pracy
miêdzy naszymi miastami. 
Na Wielkopostny Koncert z³o¿y³o siê kil-
kanaœcie utworów zapowiadanych przez
kap³ana z Niemiec. 
Brzmienie dziesiêciu instrumentów dê-
tych w murach œwi¹tyni mia³o wy-
j¹tkowy wydŸwiêk i dŸwiêk. Szkoda, ¿e
niewielu mieszkañców zechcia³o do-
œwiadczyæ tak specyficznego nastroju
pasyjnego. 

eg

Dziêkczynny kkoncert
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5/15/22.03. - Warsztaty tradycyjnych
pieœni wielkanocnych - MOKSiR

06-14.03 -Warsztaty Wielkanocne 
w muzeum

7.03. - "Bli¿ej Ksi¹¿ki": I etap konkur-
su czytelniczego - Miejska Biblioteka Pu-
bliczna

9.03. - "Bajki dla doros³ych" - spek-
takl grupy Antykwariat z okazji Dnia
Kobiet - Dom Kultury, godz. 18.00

10.03. - Ogólnopolski Nocny Maraton
P³ywacki Otyliada 2018.

- Basen Miejski 

10.03. godz. 19.00 - Inauguracja ek-
stra ligi boksu olimpijskiego
- hala sportowa ul. Matejki

16.03; ,godz. 17.00 - Wernisa¿ wysta-
wy "KOBIETA Polska szko³a plakatu". 
Kolekcje - kolekcjonerzy 
- Muzeum Regionalne

17.03. - Odczyt - Via Crucis w Choj-
nowie wed³ug Piotra Wróblewskiego;
Muzeum

17-18. 03. - Pierwszy Zlot Food Truck 
w Chojnowie
- Rynek

20.03; godz. 10.00 - Swiatowy Dzieñ
Czytania Tolkiena - Miejska Biblioteka
Publiczna

21.03. - Biblioteczna Akademia Ma-
lucha - Miejska Biblioteka Publiczna

23.03; godz. 18.00 - hOLA! Cuba
"Marzenia siê nie spe³niaj¹, marzenia
siê spe³nia" - finisa¿ wystawy Oli
£ysiak - Miejska Biblioteka Publiczna

24.03. - zajêcia plastyczne "Dekoracje
Wielkanocne" - Miejska Biblioteka Pu-
bliczna

Najbli¿sze wydarzenia w mieœcieNajbli¿sze wydarzenia w mieœcie
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"Cz³owiek jest wielki nie przez to co
posiada, 
Lecz przez to kim jest, 
Nie przez to, co ma, 
Lecz przez to czym dzieli siê z innymi."

Jan Pawe³ II

Proszê, pomó¿ mi wróciæ do zdrowia!
Na operacjê serca potrzebna jest kwo-
ta prawie 165 000 z³. 
Wiele osób ju¿ pomaga, ale do uzbiera-
nia potrzebnej kwoty wci¹¿ jeszcze
wiele brakuje. Dlatego proszê o ka¿dy
datek, liczy siê ka¿da z³otówka. 
Leczenie paliatywne polega na popra-
wieniu jakoœci ¿ycia osób nieuleczalnie
chorych, takich jak ja. Ta po³owa ser-
duszka, któr¹ mam musi mi wystarczyæ,
a dziêki takim osobom jak Ty, które co

roku ofiaruj¹ mi swój 1% podatku, mam
szanse by ¿yæ jak inne dzieci. Dziêkujê. 
ZnajdŸ mnie na Facebooku: Jagoda
P³achta - Jagodowy Œwiat

Zbiórka zweryfikowana 
przez Fundacjê Siepomaga 

Wpisz w PIT: KRS 0000266644
i cel: ZS 6836 Jagoda P³achta 

Wyœlij SMS o treœci S8951 
na numer 72365 

(koszt 2,46 z³ brutto z VAT) 

Wp³aæ na konto Fundacji na
rzecz dzieci z wadami serca
"Cor Infantis" z dopiskiem

"Jagoda P³achta" 
nr konta: 

86 1600 1101 
0003 0502 1175 2150 

Twój 1 % Porusza Moje Serce 

Wp³aty zagraniczne: 
USD: PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024
EUR: PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022 
Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy:
ppabplpk 
www.siepomaga.pl/serduszko-jagody?

Pomó¿my Danielowi! Pomó¿my Danielowi! 
Daniel ma 20 lat i ca³y baga¿ do-
œwiadczeñ ¿yciowych zwi¹zanych 
z towarzysz¹c¹ mu od urodzenia
chorob¹. Przez pora¿enie mózgowe
Daniel nie umie mówiæ ani pisaæ.
Jednak Jego stan z roku na rok
poprawia siê dziêki intensywnej re-
habilitacji, która znacznie przekra-
cza nasze mo¿liwoœci finansowe.
Wasza pomoc mo¿e sprawiæ, ¿e nasz
syn bêdzie móg³ kiedyœ funkcjono-
waæ w spo³eczeñstwie, zupe³nie sa-
modzielnie, podobnie jak w pe³ni
sprawni ludzie. 
Wszystkie œrodki zostan¹ zgroma-
dzone na koncie w Fundacji Dzieciom
"Zd¹¿yæ z pomoc¹", a nastêpnie
bêd¹ wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem. 
Wszystkim ludziom dobrej woli 
z góry bardzo dziêkujemy za oka-
zan¹ dobroæ. 

Z wyrazami wdziêcznoœci rodzice
Daniela - Jolanta i Oleg Sochaccy. 

Jak mo¿esz pomóc?

1. Przekazuj¹c 1 % podatku:
FUNDACJA DZIECIOM
"ZD¥¯YÆ Z POMOC¥"

KRS FUNDACJI : 0000037904
NR EWIDENCYJNY

PODOPIECZNEGO TO:
3595 Sochacki Daniel 

2. Przekazuj¹c darowiznê:
FUNDACJA DZIECIOM
"ZD¥¯YÆ Z POMOC¥"

UL. £OMIAÑSKA 5, 
01-685 Warszawa 

NR KONTA: 42 2490 0005 0000
4600 7549 3994

Z DOPISKIEM: 
Sochacki Daniel (3595) 

Szeœcioletni  Mi³osz Pisarski zachorowa³
na zespó³ hemfagocytarny (HLH). 
W paŸdzierniku ub.r. Gazeta Chojnowska
og³asza³a akcjê oddawania próbek krwi
i rejestracji do Krajowego Banku Daw-
ców Szpiku, która przynios³a wiele po-
zytywnych skutków. 
Dziœ chcielibyœmy przekazaæ dobre wie-
œci - Mi³osz jest ju¿ po przeszczepie
szpiku kostnego. Transplantacja odby³a
siê 10 stycznia w Przyl¹dku Nadziei we
Wroc³awiu. 
Powik³ania po chemii by³y bardzo bo-
lesne. Mi³osz dzielnie walczy z choro-
b¹. Leczenie bêdzie jeszcze trwa³o kilka
miesiêcy, a dopiero po kilku latach bêdzie
mo¿na okreœliæ czy ch³opiec wyzdrowia³. 

Rodzina Pañstwa Pisarskich serdecznie
dziêkuje burmistrzowi Chojnowa Ja-
nowi Serkiesowi, pracownikom Urzêdu
Miejskiego, ksiêdzu Miros³awowi Ma-
kowskiemu i wszystkim tym, którzy
wspierali wielomiesiêczn¹ walk¹ o ¿ycie
Mi³osza. Bezinteresownoœæ i wielkie
serca doda³y otuchy i nadziei. 
Wierzymy, ¿e wkrótce bêdziemy mogli
cieszyæ siê ca³kowitym powrotem do
zdrowia Mi³osza. 

Dziêkujemy! 

Mi³osz Pisarski ju¿ po przeszczepie!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Tytu³ Najlepszego Zawodnika Miasta
Chojnowa za rok 2017 mieszkañcy
naszego miasta przyznali Konradowi
Cichoniowi. 
Pi³karz KS Chojnowianki statuetkê
odebra³ wraz z gratulacjami z r¹k
burmistrza Jana Serkiesa 16 lutego
podczas Wielkiej Gali w Hotelu Mile-
nium w Legnicy.
Gazeta Chojnowska - To wa¿ne wyró-
¿nienie?

Konrad Cichoñ - Dla mnie to bardzo
wa¿ne wyró¿nienie. Wielu ma szansê na
udzia³ w plebiscycie, ale Tytu³ Najlep-
szego Zawodnika Miasta Chojnowa, to
szczególna nagroda dla nielicznych.
Jestem bardzo podekscytowany i za-
szczycony, ¿e zosta³em nominowany 
i odebra³em z r¹k Pana Burmistrza na-
grodê. Bardzo dziêkujê wszystkim
osobom, które odda³y na mnie swój cen-
ny g³os.

G.Ch. - D³ugo pracowa³eœ na ten
tytu³?
K.C. - W pi³kê gram od dzieciñstwa, gdy
tylko dziadek zabra³ mnie na mecz
Chojnowianki. Patrz¹c na to wszystko co,
siê dzia³o na boisku, od razu chcia³em
spróbowaæ. Z przyjació³mi na podwórku
graliœmy dos³ownie codziennie. Jak siê
tylko dowiedzia³em o dru¿ynie dla mo-

jego rocznika w Chojnowie, to od razu
poszed³em z dziadkiem na pierwszy tre-
ning. Gra³em z dru¿yn¹ ³adnych kilka
lat, a¿ pojecha³em na testy do Zag³êbia
Lubin. Tam spêdzi³em 2 lata i wróci³em
do swoich przyjació³ i do swojego ro-
dzinnego miasta. Za czasów trenera
Piotra Seheniewicza mieliœmy du¿o tur-
niejów miêdzynarodowych na hali. Po
jednym z nich, kiedy dosta³em nagrodê
najlepszego zawodnika, podszed³ do mnie
trener Miedzi Legnica i zaprosi³ na tre-
ning. Po dwóch miesi¹cach grania i mie-
szkania w internacie w Legnicy z gry na
3 lata wykluczy³a mnie choroba serca.
Jak ju¿ wyzdrowia³em, wróci³em do
Chojnowa jako Junior M³odszy i za-
cz¹³em trenowaæ u trenera Chrystiana
Serkiesa, który wystawia³ mnie na pozy-
cji napastnika, na której gram do tej
pory. 

G.Ch. - Wed³ug s³ownika, pasja to silne
zainteresowanie, zami³owanie… Pi³ka
no¿na jest Twoj¹ pasj¹?
K.C. - Oczywiœcie, ¿e tak. Pi³ka no¿na,
to wspania³y sport, bez którego nie wy-
obra¿am sobie swojego ¿ycia. Emocje,

jakie ta dyscyplina potrafi wydobyæ 
z cz³owieka, s¹ nie do opisania. Bycie
pi³karzem, treningi, mecze i wszystkie
znajomoœci z boiska, to naprawdê super
prze¿ycie.

G.Ch. - To Twoja przysz³oœæ?
K.C. - Na pewno bêdê gra³ w pi³kê tyle
czasu, na ile pozwoli mi zdrowie i ¿ycie
prywatne. Moim marzeniem jest graæ
bardzo wysoko, wiêc bêdê trenowa³ je-
szcze mocniej, by spe³niæ swoje marzenie.

G.Ch. - Gratuluj¹c Ci tytu³u i dotych-
czasowych osi¹gniêc ¿yczymy kolej-
nych sukcesów i spe³nienia pi³karskich



Ciekawe, czy ktoœ z gildian pamiêta, gdzie w ubieg³ym roku mia³o
miejsce nasze spotkanie? Wtedy baz¹ by³a Restauracja "KuŸnia". 
W nag³ym zastêpstwie przyjê³a nas kawiarnia "Jubilatka". Obecnie
kulturalne skrzyd³a rozwinê³a nad nami restauracja "Pod Jeleniem".
Dla nas wszystkich mi³¹ niespodziank¹ by³a obecnoœæ na spotkaniu
pani Ma³gorzaty Sztompke - prezes chojnowskiego "Niebieskiego Pa-
rasola", w³aœcicielki restauracji "Pod Jeleniem". W zwi¹zku z po-
wy¿szym wywi¹za³a siê merytoryczna dyskusja dotycz¹ca wspó³pracy
i organizacji imprez, w których gildianie mogliby braæ czynny udzia³. 

Nasze zaproszenie przyjê³a tak¿e pani Ma³gorzata Zwolik-Kowal-
czyk. By³a mieszkanka Ziemi Chojnowskiej, po 20 latach wraca 
w rodzinne strony. Jej pasj¹ jest m.in. fotografia oraz chêc dzia³ania.
W tzw. miêdzyczasie Jadwiga Stopa zaprezentowa³a swoje nowe
obrazy przedstawiaj¹ce zamki z Dolnego Œl¹ska. Nasza gildianka,
przygotowuje w tym roku wernisa¿ nowych prac. 
Do g³osu doszli te¿ prozaicy i poeci. Pan Jaros³aw Macewicz stwo-
rzy³ niebanaln¹ opowieœæ pt. "Przeprowadzka". Ka¿dy z nas prze¿y³
takie wydarzenie. U pana Jarka wysz³a na jaw pewna kwestia doty-
cz¹ca niepotrzebnych przedmiotów, które s¹ zbêdne i mog¹ zostaæ na
starym miejscu. Koniec opowiadania trzeba sobie samemu wymyœliæ. 
Rolê recytatorki przejê³a pani Ludwika Suchecka. Wiersz "Wiosenka
i zakochany Wietrzyk", to propozycja dla dzieci. 

Na deser dyr. MOKSiR-u - Stanis³aw Horodecki dla rozluŸnienia
atmosfery, przeczyta³ relacjê autorstwa Piotrka Misikiewicza spisan¹
wierszem o ubieg³orocznym gildiañskim spotkaniu.
Z propozycji kulturalnych ciekawie zapowiada siê plenerowy koncert
rockowy. Ten w¹tek bêdzie systematycznie dojrzewaæ. 
Przez ostatni miesi¹c, nie pró¿nowa³a pani Anna Wójcik. Rêkodziel-
nicze cacuszka w mig znalaz³y nabywców. Tematyka Œwi¹t Wiel-
kanocnych ma swoj¹ magiê. 
W spotkaniu udzia³ wziêli te¿: pani Alina Szura, Julian Pamu³a 
i Bogdan Misikiewicz. 
Kwietniowe spotkanie zaplanowano na 9 kwietnia, w poniedzia³ek 
o godzinie 18.00 w restauracji "Pod Jeleniem". Zapraszamy lokalnych
artystów.

pm; fot. bm
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Marcowa Gildia 
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Chojnowscy Oldtimerzy, to pasjonaci starej motoryzacji,
mi³oœnicy pojazdów zabytkowych, ale równie¿ ekipa
nios¹ca pomoc potrzebuj¹cym. £¹cz¹c obie te pasje
Oldtimerom uda³o siê stworzyæ projekt Ekspedycja
Charytatywna, podczas którego na pok³adzie ¯ukietty
maj¹ szansê propagowaæ swoje idee. 

Pierwsza wyprawa klubowiczów mia³a miejsce we
wrzeœniu ubieg³ego roku, a jej celem by³o zebranie œrod-
ków na implant s³uchowy dla ch³opca z Biskupina.
Kamil Wawruch, który  urodzi³ siê jako skrajny wczeœ-
niak s³abo widzi i nie s³yszy, a jedyn¹ szans¹ na odzys-
kanie s³uchu jest wszczepienie implantu œlimakowego.
Wyprawa do kraju Basków 32-letni¹ ¯ukiett¹ z Choj-
nowa do hiszpañskiego miasta Noja trwa³a dwa tygod-
nie, a ekipa pokona³a prawie 6000 kilometrów. To nie
by³a zwyk³a wycieczka ¯ukiem do Hiszpanii, ale praw-
dziwa ekspedycja, która odmieni³a los Kamila. Akcja
odnios³a ogromny sukces - wolontariuszom uda³o siê
zebraæ ponad 50 tysiêcy!
Autorzy projektu ujawnili cel swojej tegorocznej podró-
¿y, a jest ni¹ - Albania! Dok³adniej Saranda, miasto
le¿¹ce na Riwierze Albañskiej u wybrze¿y ciep³ego Mo-
rza Joñskiego. Cel charytatywny tej ekspedycji nie jest
jeszcze znany, ale inicjatorzy akcji zachêcaj¹ wszystkich
entuzjastów aut klasycznych i globtroterów do udzia³u. 
Tras do miejsca docelowego jest wiele, mo¿na dotrzeæ
tam zarówno w linii prostej przez S³owacjê, Wêgry,
Serbiê, Macedoniê i Grecjê, b¹dŸ w³oskim szlakiem
i promem do Albanii. Inna z dróg do Sarandy wiedzie
przez Czechy, Austriê, S³oweniê oraz niemal ca³e wy-
brze¿e Chorwacji i Czarnogórê. 
Organizatorzy zachêcaj¹ do wspólnego udzia³u w II Ek-
spedycji Charytatywnej - pasjonatów starych aut, wszys-
tkich lubi¹cych podró¿e i darczyñców.
Pomagaæ mo¿na na wiele sposobów - wybór nale¿y do
nas! 
Bêdziemy œledziæ dzia³ania chojnowskiej ¯ukietty.
Trzymamy kciuki. 

A. Czerniawska

Kierunek Albania 
czyli II Ekspedycja 

Charytatywna ¯ukietty



Witamy Przedszkolaków-
przysz³ych Pierwszaków!

W pewien zimowy, mroŸny
dzieñ w progi naszej szko³y zawita³y
zupe³nie nowe, uœmiechniête i podekscy-
towane buzie, w ca³ej gromadzie… Któ¿
to taki? Oczywiœcie - przedszkolaki! 
Jak co roku dzieci z grup zerowych choj-
nowskich przedszkoli odwiedzi³y nasz¹
szko³ê w ramach przedsiêwziêcia "Spotkaj-
my siê w Czwórce", którego organiza-
torem jest p. Bo¿ena Szarek. Rokrocznie
w akcjê zaanga¿owanych jest wiele osób,
by poprzez szereg przygotowanych atrak-
cji, odwiedziny w SP4 na d³ugo zapad³y
w pamiêæ przedszkolaków! Tegoroczna
akcja zosta³a przeprowadzona pod ha-
s³em bezpieczeñstwa. W pierwszej kole-
jnoœci naszych mi³ych goœci przywita³a
p. wicedyrektor Anna Denisiak oraz
szkolna maskotka Korczuœ, z któr¹
wszystkie dzieciaki chêtnie przybi³y so-
bie pi¹tkê! Nastêpnie wszyscy przenieœli
siê w cudowny, bajkowy œwiat, po to by
pos³uchaæ co m¹drego w temacie bez-
pieczeñstwa maj¹ do powiedzenia znane
i lubiane postaci w mini spektaklu "Baj-
kowe przestrogi" w wykonaniu pierwsza-

ków ze œwietlicy, przygotowanych przez
p. Aleksandrê Korbê. Nie oby³o siê
równie¿ bez zwiedzania gmachu budyn-
ku - odwiedzania najró¿niejszych sal lek-
cyjnych, gimnastycznych, biblioteki oraz
basenu, które niezmiennie dostarcza wie-
lu emocji tym najm³odszym. W sali infor-
matycznej na przedszkolaków czeka³o
dodatkowe zadanie! Nauczyciele - p. Ma³-
gorzata Potacza³a i p. Bogdan Ho³owiak, na
ka¿dym stanowisku komputerowym
przygotowali puzzle - uk³adanki, 
z którymi mierzy³y siê zdolne przedszko-
laki, w efekcie radz¹c sobie znakomicie!
Na zakoñczenie ka¿dy przyby³y, ma³y -
wielki goœæ, otrzyma³ chor¹giewkê z lo-
giem naszej szko³y, by przypomina³a mu
mi³e chwile spêdzone w Czwórce.
Z niecierpliwoœci¹ czekamy drogie przed-
szkolaki, na moment, kiedy wraz z nami
bêdziecie tworzyæ spo³ecznoœæ szkoln¹ SP4! 

Wiersz o nich mo¿na by by³o napisaæ…
Konkursy recytatorskie odnajduj¹ sze-
rokie grono fanów w naszej szkole. Po
przebytym etapie szkolnym, uczniowie
SP4 zawojowali scenê miejsk¹ odnosz¹c
wielki sukces! Bezkonkurencyjni okazali
siê Bartosz Ptasznik z kl. IVc i Kajetan
Tracz z kl. VIa, którzy zdobyli ex aequo

1 miejsce! Ci sami reprezentowali nasz¹
szko³ê podczas XXIII Dolnoœl¹skiego
Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" na
szczeblu powiatowym, które odby³o siê
w legnickim starostwie. W gronie tych
najlepszych z najlepszych, wyró¿nienie-
piêknie zadeklamowanym s³owem wy-
walczy³ Kajetan Tracz. Serdecznie gratu-
lujemy uczniom i nauczycielom, którzy
pomagali w ich przygotowaniu!

zDolny to ma³o powiedziane!
Dwanaœcie tysiêcy uczestników, dwanaœ-
cie tysiêcy m¹drych g³ów, m³odych
znawców jêzyka angielskiego, a wœród
nich uczeñ naszej szko³y - Miko³aj
Wo³oszyn! 

Poczynaj¹c od pierwszego etapu konkur-
su, po eliminacjach szkolnych, powiato-
wych oraz czêœci pisemnej etapu fina-
³owego, Miko³aj znalaz³ siê w gronie 86
finalistów, tym samym zakwalifiko-
wuj¹c siê do ostatniej ju¿, czêœci ustnej
etapu fina³owego III Dolnoœl¹skiego
Konkursu Jêzyka Angielskiego zDolny
Œl¹zaczek 2017/ 2018! 
Ogromny sukces, ogromna duma 
i ogromne emocje przed fina³em fina³ów! 
Œciskamy kciuki i wszyscy - jak jeden
brat, ¿yczymy powodzenia! 

NH
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SP 4 news

28 lutego bohaterem spotkania w Bibliotecznej Akademii
Malucha by³ kot z wiersza Stanis³awa Jachowicza "Chory
kotek". Dzieci po wys³uchaniu i obejrzeniu inscenizacji wier-
sza odpowiada³y na ró¿ne pytania dotycz¹ce kotka i jego
³akomstwa. Potem omówiliœmy, jak nale¿y siê zdrowo
od¿ywiaæ i dbaæ o zdrowie. Dzieci uczy³y siê równie¿ ban-

da¿owaæ i podawaæ lekarstwa swoim pluszakom. Nie zabrak³o
te¿ zabaw orientacyjnych przy muzyce oraz plastycznych doty-
cz¹cych, oczywiœcie, zdrowego ¿ywienia. Nasze ma³e kotki na
koniec zajêæ ochoczo wyci¹ga³y grzbiety, przeci¹ga³y siê 
i pokazywa³y pazurki. Wychodz¹c zapewni³y, ¿e do nas wróc¹
na nastêpne zajêcia, które odbêd¹ siê 21 marca.

MBP

Biblioteczna Akademia Malucha 
Chory kotek
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"Czytanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa, jak¹ sobie ludzkoœæ wymyœli³a"
Wis³awa Szymborska

Telewizyjne medium wypar³o ksi¹¿kê, prasê, bezpoœrednie kontakty rodziców 
z dzieæmi, wspólne spacery czy wyprawy do kina. Czytaj¹c dziecku, zaspokajamy
jego potrzeby emocjonalne, terapeutyczne,  czego nie zrobi za nas komputer, smart-
fon ani telewizja.
To my, rodzice, rodzina, odgrywamy bardzo wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu u dzieci
postaw i nawyków. Tak¿e nawyku czytania.15 - 20 minut  dziennie wspólnego czyta-
nia w zupe³noœci wystarczy, aby zauwa¿yli Pañstwo, jak dziecko z dnia na dzieñ
bêdzie coraz chêtniej s³ucha³o lub czyta³o samodzielnie. Jest to o bardzo dobra forma
spêdzania wolnego czasu.  Na dodatek nic nie kosztuje. Ksi¹¿ki, które czytamy
najm³odszym maj¹ du¿y wp³yw na kszta³towanie siê ich obrazu œwiata oraz bu-
dowanie w³asnego ja. Nauka w szkole to kolejny etap utrwalania u ma³ych czytelni-
ków zami³owania do ksi¹¿ek. Mo¿emy my, rodzice, przenieœæ nasze dzieci w magi-
czne miejsce, którym jest biblioteka. Tam poznaj¹ niesamowite historie, ciekawych
bohaterów, tajemnicze miejsca i kopalnie wiedzy.

Pamiêtajmy, czytanie dzieciom przynosi wiele korzyœci, najwa¿niejsze z nich:
1. Buduje wiêŸ pomiêdzy rodzicem i dzieckiem.
2. Zaspokaja potrzeby emocjonalne.
3. Wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie w³asnej wartoœci.
4. Uczy jêzyka, rozwija s³ownictwo, daje swobodê w mówieniu.
5. Przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania.
6. Uczy myœlenia.
7. Rozwija wyobraŸniê.
8. Poprawia koncentracjê.
9. Æwiczy pamiêæ.
10. Przynosi wiedzê ogóln¹.
11. U³atwia naukê.
12. Uczy odró¿niania dobra od z³a,
rozwija wra¿liwoœæ moraln¹.
13. Rozwija poczucie humoru.
14. Jest znakomit¹ rozrywk¹.
15. Zapobiega uzale¿nieniu od mediów.
16. Chroni przed kwestionowanymi wp³ywami ze strony otoczenia i kultury
masowej.
17. Pomaga w rozwi¹zywaniu problemów.
18. Jest zdrow¹ ucieczk¹ od nudy.
19. Jest profilaktyk¹ dzia³añ aspo³ecznych.

10 dobrych rad dla rodziców, którzy chc¹, ¿eby ich dzieci czyta³y:
1. Rozmawiaj z dzieckiem.
2. Zawsze s³uchaj, co dziecko ma ci do powiedzenia.
3. Zakup dziecku czasopismo dla maluchów.
4. W ksiêgarni wybieraj ksi¹¿ki wspólnie z dzieckiem.
5. Wybierz siê ze swoim dzieckiem do biblioteki.
6. Kontroluj, ile czasu dziecko spêdza przed telewizorem czy komputerem.
7. Rozwi¹zuj z dzieckiem krzy¿ówki, rebusy, zagadki.
8. Stwórz dziecku jego w³asn¹ biblioteczkê.
9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie.
10. Pamiêtaj, szko³a ci pomo¿e.

Dzieci, którym od najm³odszych lat czytamy, i w których zaszczepiamy mi³oœæ do
ksi¹¿ek, na pewno bêd¹ czytaæ w przysz³oœci. 

Helena Rasa³a 
pedagog PPPP w Chojnowie 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

CCCCzzzzyyyy ttttaaaammmmyyyy   nnnnaaaasssszzzzyyyymmmm  ddddzzzz iiii eeeecccc iiiioooommmm
Dzieci ze szkó³ podstawowych oraz przed-
szkoli  bior¹ udzia³ w warsztatach
wielkanocnych w Muzeum Regional-
nym w Chojnowie. 

Blisko 500 zapisanych dzieci, przez dwa
tygodnie (6-14.03) bêdzie odwiedzaæ
muzealne lapidarium i wykonywaæ wio-
senny koszyczek. 
Na warsztaty przyjad¹ tak¿e uczniowie
z placówek edukacyjnych w Mi³kowi-
cach i Rokitkach. 
Zajêcia prowadzi p. Agnieszka i p. Gra-
¿yna, obie panie dbaj¹ o twórcz¹ pracê
uczestników.

Jedna z pierwszych grup - dzieci z Przed-
szkola nr 3 - œwietnie radzi³a sobie ze
wst¹¿eczkami, kurczaczkami i piórkami.
Kolorowe koszyczki bêd¹ w wielu do-
mach nie tylko wielkanocn¹ ozdob¹, ale
i prawdziwie wiosennym akcentem. 

K.Burzmiñska 

Trwaj¹ Warsztaty Wielkanocne 
w Muzeum 
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Na zaproszenie Pani Ma³gorzaty Malik-Skiby - mamy Julii -
dzieci z grupy "S³oneczka" w dniu 2.02.2018r. wybra³y siê na
wycieczkê do supermarketu Lidl. Pracownicy sklepu przywitali
nas ciep³¹ herbatk¹. Dzieci mia³y okazjê zwiedziæ pomie-
szczenia, gdzie przyjmowany i magazynowany jest towar oraz
ró¿ne ch³odnie. Du¿o emocji wzbudzi³a maszyna, która s³u¿y
do zgniatania kartonów. Nastêpnie dzieci zwiedza³y ca³y sklep
- zobaczy³y ró¿norodny asortyment znajduj¹cy siê na pó³kach,
a tak¿e upiek³y bu³eczki oraz wcieli³y siê w rolê kasjerów
i samodzielnie wpisywa³y kody produktów. 

Na zakoñczenie dzieci otrzyma³y s³odki poczêstunek i balony.
Wizyta w sklepie bardzo siê podoba³a, wszyscy wracali do
przedszkola zadowoleni. Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy
wszystkim pracownikom Lidla za ciep³e przyjêcie i mile spê-
dzony czas!

9 stycznia odby³ siê d³ugo oczekiwany bal karnawa³owy. Ju¿
od rana w przedszkolu pojawia³y siê kolorowe postacie - dzieci
przebrane by³y za bohaterów znanych bajek: mo¿na by³o
spotkaæ wró¿ki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjan-
tów itp. Podczas zabawy by³y prezentacje poszczególnych
grup, tañce i konkursy. Bal prowadzili aktorzy z Teatru
Humoru "Igraszka" z Wa³brzycha. Zabawa przebiega³a w mi³ej
i radosnej atmosferze, dostarczy³a dzieciom wielu prze¿yæ 
i mi³ych wra¿eñ! Dziêkujemy dzieciom i rodzicom za zaanga-
¿owanie w przygotowanie tak piêknych, kolorowych strojów.
A kolejny bal karnawa³owy ju¿ za rok!

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1

„Krasnale” z Przedszkola nr 3 odwiedzi³y Urz¹d Miejski. 
Wizytê rozpoczê³y od przywitania siê z Burmistrzem Janem
Serkiesem oraz wrêczenia w³odarzowi miasta zaproszenia na
spotkanie Tkaczy. Przedszkole realizuje projekt edukacyjny
"Ma³y Tkacz z Chojnowa". Idea zrodzi³a siê podczas rozmów 
z grup¹ “Krasnali” o pomniku Tkacza na Rynku. Program ma

na celu rozbudzenie œwiadomoœci historycznej i edukacji
regionalnej wœród najm³odszych mieszkañców naszego miasta.  
Nastêpnie dzieci uda³y siê do sali obrad Rady Miejskiej, by tam
zapoznaæ siê z miejscem gdzie odbywaj¹ siê wa¿ne dla miasta
spotkania. 

Kolejnym punktem zwiedzania by³ zabytkowy skarbiec.
Miejsce to rozbudzi³o wyobraŸniê dzieci, które natychmiast
zaczê³y szukaæ w nim cennych przedmiotów.

Przedszkolakom bardzo podoba³o siê w Ratuszu, pomimo siar-
czystego mrozu przynios³y pracownikom uœmiechy i radoœæ!

K.Burzmiñska

Wizyta Krasnali w Urzêdzie
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Miejska Biblioteka Publiczna 
poleca

KOBIETY MAFII
09, 10.03.2018 - 19:30

Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela (Olga Bo³¹dŸ) zostaje
wyrzucona z policji. ABW sk³ada jej propozycjê "nie do odrzucenia". Kobieta
przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wy-
dziale S - oficerem pracuj¹cym pod przykryciem, który zostaje umieszczony 
w grupie przestêpczej. Jej misj¹ w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku prze-
mytu narkotyków przez Grupê Mokotowsk¹ sterowan¹ przez Padrino (Bogus³aw
Linda) - bossa sto³ecznego pó³œwiatka, dla którego ponad wszelk¹ w³adz¹ 
i pieniêdzmi najwa¿niejsza jest córka o ksywie Futro (Julia Wieniawa). By zre-
alizowaæ cel, Bela musi wkupiæ siê w ³aski zaufanych ludzi z zarz¹du mafii:
¯ywego (Piotr Stramowski), Milimetra (Tomasz Oœwieciñski), Cienia (Seba-
stian Fabijañski) i Siekiery (Aleksandra Pop³awska). Podszywaj¹c siê pod
prostytutkê, oficer ABW zostaje kochank¹ Cienia. Misternie przemyœlany plan
komplikuje siê, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeñ w ca³¹ intrygê zostaje
wmieszana Anka (Katarzyna Warnke) - ¿ona Cienia, manipulowana przez
tajemnicz¹ Nianiê (Agnieszka Dygant). Wkrótce losy piêciu kobiet przecinaj¹
siê w punkcie bez odwrotu, a wydarzenia z ich udzia³em wstrz¹saj¹ przestêpcz¹
map¹ Warszawy.

PITBULL. OSTATNI PIES
15, 16, 17, 23, 24.03.2018 - 17:30, 19:45

Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydzia³u terroru rozpoczy-
naj¹ dochodzenie. 
Schwytanie sprawcy uwa¿aj¹
nie tylko za swój obowi¹zek,
ale te¿ punkt honoru. Niestety,
wydzia³ jest przetrzebiony zmi-
anami organizacyjnymi i zwol-
nieniami. 
W tej sytuacji, aby stawiæ czo³a
gangsterom, sto³eczny komen-
dant œci¹ga do Warszawy roz-
proszonych po prowincji, do-
œwiadczonych policjantów. 
W stolicy pojawiaj¹ siê Despero, Metyl oraz - prosto z Waszyngtonu - Nielat,
zwany obecnie Quantico. Tymczasem w walce o dominacjê nad miastem, toczo-
nej miêdzy gangami z Pruszkowa i Wo³omina, pojawia siê trzeci, znacz¹cy
gracz - Czarna Wdowa...

TEDI I MAPA SKARBÓW
16, 17.03.2018 - 16:00

Tytu³owy Tedi - pracuj¹cy aktualnie na budowie, by zarobiæ na studia archeo-
logiczne - mierzy siê z planem wyznania mi³oœci piêknej Sarze, która sta³a siê
œwiatowej s³awy archeolo¿k¹. Koledzy z pracy Tediego nie wierz¹, ¿e ten
zwyk³y ch³opak mo¿e znaæ tak¹ osobistoœæ, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e dosz³o
miêdzy nimi do poca³unku. Wkrótce okazuje siê jednak, ¿e s³ynna Sara nie tylko
dobrze zna Tediego, ale te¿ ¿ywi do niego szczere uczucie. Pech chce, ¿e dziew-
czyna wesz³a w posiadanie papirusów wskazuj¹cych na miejsce z³o¿enia ma-
gicznego medalionu, który dawa³ mitycznemu królowi Midasowi moc zamienia-
nia wszystkiego w z³oto i z powodu swojego odkrycia zosta³a porwana. Tedi bez
zastanowienia rusza na ratunek ukochanej, zaœ w podró¿y towarzyszy mu asys-
tentka archeolo¿ki oraz znani z poprzedniej czêœci ptak Freddy, pies i...mumia.

Dzia³ dla Doros³ych
Adam RRobiñski 

„Hajstry. KKrajobraz bbocznych
dróg"

Wed³ug przeciêtnego turystycznego
opisu Polska to morze, jeziora, pasek gór
i kilka najciekawszych miast pomiêdzy.
W literackim debiucie Adam Robiñski
zbacza z tych utartych szlaków i wydep-
tuje w³asne œcie¿ki w poszukiwaniu kra-
jobrazowej egzotyki. Wêdruje przez pol-
sk¹ Saharê, p³ynie najwiêksz¹ z dzikich
rzek, a godzinê jazdy od Warszawy odnaj-
duje Arktykê. Czyni to z pokor¹ daw-
nych krajoznawców: pieszo, kajakiem,
na nartach. Ale najczêœciej po prostu
przystaje, ¿eby zobaczyæ wiêcej: œlady
tych, którzy przed wiekami wytyczali
pierwsze drogi i znakowali szlaki, zdzi-
cza³e sady w miejscach wyludnionych
wsi, drzewa tak stare, ¿e mog³yby byæ
tolkienowskimi entami.
W Hajstrach - niczym w niezrealizowa-
nym dokumencie Wernera Herzoga -
krajobraz to nie lista miejsc, które trzeba
zobaczyæ, ale suma zachwytów. Rzadko
tak siê pisze o Polsce. A jeszcze rzadziej
siê tak¹ Polskê ogl¹da.

Dzia³ dla Dzieci
Artur GGulewicz 

„Zwariowane ppojazdy"

Jesteœcie znudzeni zwyk³ymi koparkami
i wozami stra¿ackimi? To wyj¹tkowa
ksi¹¿ka, w której sami decydujecie 
o tym, jak ma wygl¹daæ ka¿dy pojazd.
Mo¿ecie dodaæ œmig³o albo czêœæ rakiety
do lokomotywy i sprawdziæ, co z tego
wyniknie. Podzielone na trzy czêœci ilus-
tracje pojazdów daj¹ ogromne mo-
¿liwoœci kombinacji i dobrej zabawy. Na
pewno nie bêdziecie siê nudziæ!
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam mieszkanie 2. pokojowe na
parterze o pow. 50m2 przy ul. Pade-
rewskiego w Chojnowie. Wysoki stan-
dard, nowoczesna kuchnia i ³azienka, 
2 szafy wnêkowe, rolety wewn¹trz, bal-
kon. Cena 148 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 515-326-596. (012238)

Posiadam mieszkanie do wynajêcia no-
we budownictwo bez czynszowe w bu-

dynku wolnostoj¹cym z wyposa¿eniem,
ogrzewanie gazowe, 80m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, hol, przy ulicy Okrzei 
w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186. (012387)

Wynajmê lokal o powierzchni 10m2 pod
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ul. Legnicka 2 A,
cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (012217)

Praca
Potrzebna opiekunka mobilna do star-
szego ma³¿eñstwa na wsi 14 km od Choj-
nowa. 
Wiadomoœæ: tel. 693-223-164. (012588)

IInnnnee
Wynajmê gara¿ w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 787-420-074.

Og³oszenia drobne

Wa¿ne 
numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie 
- 76 818 82 85

MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe - 112,

999;
Stra¿ Po¿arna              - 112,  

998;   76 856 74 71
Policja - 112, 997;

- 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

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

76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 

991; - 76 818 82 83
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
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Dru¿yna seniorów KS Chojnowianki
Chojnów szlifuje formê przed rozpoczê-
ciem pi³karskiej wiosennej rundy re-
wan¿owej - s³u¿¹ temu mecze kontrolne.
Wszystkie rozegrane zosta³y na wyjaz-
dach. W dwóch ostatnich, zanotowano
nastêpuj¹ce wyniki: 

KS Stare Jaroszewice 
-  KS Chojnowianka Chojnów 1:6

Gospodarze wystêpuj¹ w A klasie okrê-
gu jeleniogórskiego. Zajmuj¹ 4 pozycjê.
Z kolei w sobotê 3 marca na obiekcie Kon-
feksu Legnica, nasza dru¿yna zmierzy³a
siê z Odr¹ Chobienia. Po zaciêtym poje-
dynku podopieczni trenera Marcina Ra-
bandy wygrali 4:3. 

pm

Od 21 do 27 marca na boiskach w Le-
gnicy i G³ogowie odbywaæ siê bêd¹ roz-
grywki pi³karskie eliminacji do mis-
trzostw Europy do lat 17. 
Doroczne turnieje, w których uczest-
nicz¹ reprezentacje do lat 17 nale¿¹ce do
UEFA bêd¹ mia³y prawdopodobnie choj-
nowski akcent. Przedstawiciele dru¿yny
irlandzkiej poszukuj¹ bazy treningowej.

22 lutego wspólnie z burmistrzem wizy-
towali obiekty sportowe w naszym mieœ-
cie. Jakie zapadn¹ decyzje, dowiemy siê
niebawem. 

eg
(fot.http://legnica.naszemiasto.pl)

PI£KA NO¯NA Chojnowski akcent 
na mistrzostwach Europy

Spó³dzielnia Mieszkaniowa "M³odoœæ" w Chojnowie 
ul. Paderewskiego 12, 

tel. 76/8188308 , tel/fax 76/8188681, og³asza 
przetarg nieograniczony na:

uzyskanie prawa odrêbnej w³asnoœci 
i sprzeda¿y lokali mieszkalnych po³o¿onych:

1. w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 26A/10 (IV piêtro) pow. u¿ytkowa 64,80 m2,
sk³adaj¹cego siê  z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 100.811,00 z³ (s³ownie: sto tysiêcy osiem-
set jedenaœcie z³., 00/100 gr.) Wymagane wadium w wysokoœci 4000z³ (s³ownie: cztery
tysi¹ce z³otych)
2. w Chojnowie przy ul. Sikorskiego 7/12 (III piêtro) pow. u¿ytkowa 53,20 m2

sk³adaj¹cego siê z 2 pokoi, kuchni, ³azienki i przedpokoju. 
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 87.029,00 z³ (s³ownie: osiemdziesi¹t sie-
dem tysiêcy dwadzieœcia dziewiêæ z³, 00/100 gr).
Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych).

Przetarg na w/w lokale  odbêdzie siê  22.03.2018 
(szczegó³y w specyfikacjach).
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Cena wywo³awcza - 1.150 000,00 z³
(w tym VAT 23 %).
Wadium - 230 000,00 z³.

Przedmiotem sprzeda¿y jest nierucho-
moœæ niezabudowana, objêta granicami
Podstrefy Chojnów LSSE. Po³o¿ona jest
w pó³nocnej, peryferyjnej czêœci miasta,
s¹siedztwo stanowi¹ ogródki dzia³kowe,
zabudowania mieszkaniowe oraz us³u-
gowe. Dzia³ka przylega bezpoœrednio do
drogi publicznej - ul. I. Kraszewskiego,
o nawierzchni asfaltowej posiadaj¹cej
uzbrojenie w postaci wodoci¹gu, teleko-
munikacji. Kszta³t dzia³ki œrednio regu-
larny, konfiguracja korzystna - teren
p³aski. W ewidencji gruntów i budyn-
ków miasta Chojnowa dzia³ka oznaczo-
na jest jako nieu¿ytek - N.
W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa,
uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXI/103/16
Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30
maja 2016r., dzia³ka oznaczona jest
symbolami 2.1.P,U,UP jako teren zabu-
dowy produkcyjnej i przemys³owej, baz,
sk³adów i magazynów; teren zabudowy
us³ugowej komercyjnej; teren zabudowy
us³ug publicznych; przeznaczenie dopu-
szczalne: parkingi, gara¿e, zieleñ izola-
cyjna.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmio-
tem zobowi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê-
¿arami i hipotekami, nie toczy siê te¿ 
w stosunku do niej postêpowanie admi-
nistracyjne dotycz¹ce prawid³owoœci jej
nabycia przez gminê.
Gmina posiada opiniê geotechniczn¹
okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci pod³o¿a grun-
towego terenu.  Przed przyst¹pieniem do
przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i sta-
nem nieruchomoœci w terenie, zapisami
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta oraz opini¹ geotechniczn¹ dot.
warunków budowlanych dzia³ki.
Przez dzia³kê przebiega sieæ infrastru-
ktury podziemnej - gazowa. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia do-
stêpu do istniej¹cej na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, a w razie kolizji
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie
zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci
w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach
z nim uzgodnionych. 
Dzia³ka poroœniêta jest roœlinnoœci¹ tra-
wiast¹, krzakami oraz pojedynczymi
drzewami. W przypadku kolizji z plano-
wan¹ zabudow¹ ewentualna wycinka
drzew mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu ze-
zwolenia w odrêbnym postêpowaniu.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym.
Dzia³ka jest nieuzbrojona, istnieje mo¿li-
woœæ uzbrojenia w sieæ energetyczn¹,
gazow¹ oraz wodno-kanalizacyjn¹. 
Warunki obs³ugi dzia³ki w zakresie urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej nale¿y

uzyskaæ indywidualnie, na w³asny koszt,
w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie
okreœlone przez nabywcê. Gmina Miej-
ska Chojnów nie ponosi odpowiedzial-
noœci za kolizje z niewidocznymi na
podk³adach geodezyjnych sieciami uzbro-
jenia terenu.
Z uwagi na fakt, i¿ przedmiotowa nieru-
chomoœæ objêta jest dzia³aniem
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomi-
cznej uczestnicy przetargu zobowi¹zani
s¹ do za³¹czenia do dokumentów prze-
targowych: zaœwiadczenia lub potwier-
dzenia wydanego przez LSSE S.A. 
z siedzib¹ w Legnicy - informuj¹cego,
¿e dzia³alnoœæ gospodarcza, któr¹  naby-
wca zamierza prowadziæ na przedmio-
towej nieruchomoœci jest zgodna z Pla-
nem Rozwoju Strefy, a tak¿e podsta-
wowymi wymogami dotycz¹cymi loko-
wania inwestycji na terenie LSSE.
Przetarg odbêdzie siê 30 kwietnia
2018r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w  Chojnowie pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, po-
twierdzenie wniesienia wadium. W przy-
padku ma³¿eñstwa w przetargu uczest-
nicz¹ oboje ma³¿onkowie. W razie
uczestnictwa tylko jednego ze wspó³-
ma³¿onków - wymaga siê, aby prze-
d³o¿y³ on pisemne oœwiadczenia woli
drugiego wspó³ma³¿onka o wyra¿eniu
zgody na nabycie nieruchomoœci ze
œrodków pochodz¹cych ze wspólnego
maj¹tku lub ¿eby ma³¿onek uczestni-
cz¹cy w przetargu z³o¿y³ oœwiadczenie
woli nabycia nieruchomoœci z maj¹tku
osobistego. Oœwiadczenie powinno za-
wieraæ: imiona i nazwisko wspó³ma³-
¿onka, imiona rodziców, numer i seriê
dowodu osobistego oraz datê jego
wa¿noœci, PESEL i adres zameldowania.
W przypadku  uczestnictwa w przetargu
osoby prawnej - przed³o¿enie aktualnego
wypisu z w³aœciwego dla danego pod-
miotu rejestru. W przypadku reprezen-
towania osoby prawnej przez pe³nomo-
cnika oprócz aktualnego wypisu prze-
d³o¿enie notarialnie potwierdzonego pe³-
nomocnictwa upowa¿niaj¹cego do dzia-
³ania na ka¿dym etapie postêpowania
przetargowego. W przypadku gdy pod-
miotem zainteresowanym udzia³em 
w przetargu jest cudzoziemiec nale¿y oka-
zaæ siê pe³nomocnictwem oraz wszelki-
mi zezwoleniami i zgodami, je¿eli ze
wzglêdu na osobê nabywcy s¹ one
prawem wymagane.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ do 23 kwiet-
nia 2018r. na konto Nr 34 1020 5226
0000 6102 0519 8520 Urz¹d  Miejski,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia  14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-

dzania przetargów oraz rokowañ na zby-
cie nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1490). 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿  11.500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w
przetargu, wp³aca siê na konto Nr 07
1020 5226 0000 6202 0519 6920 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-
225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Termin zawarcia umowy ustalony zo-
stanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu.
Warunkiem podpisania aktu notarialne-
go jest uzyskanie przez nabywcê, we
w³asnym zakresie, zezwolenia na prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej na tere-
nie LSSE. Nie wyst¹pienie o zezwole-
nie, b¹dŸ nie uzyskanie zezwolenia nie
powoduje powstania ¿adnych roszczeñ
w stosunku do Gminy Miejskiej Chojnów. 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20
paŸdziernika 1994r. o specjalnych stre-
fach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 282 ze zm.), LSSE S. A. s³u¿y pra-
wo pierwokupu w zakresie prawa w³a-
snoœci po³o¿onej na obszarze strefy nie-
ruchomoœci.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147
ze.zm.), je¿eli osoba ustalona jako naby-
wca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanych w zaw-
iadomieniu, 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 pra-
wa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³u-
guje prawo odwo³ania przetargu z wa-
¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefoni-
cznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami Podstrefy Chojnów
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. Kraszewskiego w Chojnowie, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym  22/59 o pow. 23657 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00036178/6.
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22 lutego w Domu Schrama odbyły się -
miejskie eliminacje w XXIII Dolnośląskim
Konkursie Recytatorskim. 
„Pegazik” skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w naszym województwie. 
Uczestnicy występowali w dwóch kate-
goriach. Uczniowie klas IV-VI przed-
stawiali jeden utwór - prozę lub wiersz.
Starsi uczestnicy prezentowali wiersz 
i fragment prozy. Wykonawców oceniało
jury w składzie: p. Barbara Homętowska
i p. Monika Pacaniuk – polonistki PZS 
w Chojnowie oraz p. Stanisław Horo-
decki – dyrektor MOKSiR. 
Wśród laureatów w młodszej grupie
uczestników znaleźli się: I miejsce
Bartosz Ptasznik ex aequo Kajetan
Tracz II miejsce Julia Jarosz III
miejsce Jakub Kucharski.
Zwycięzcy w starszej grupie konkursu: 
I miejsce Wiktoria Piechowiak ex
aequo Marta Klimczuk II miejsce
Weronika Grzanka III miejsce Marta
Krasna Wyróżnienia: Dominika
Pawłowska i Natalia Moskwa.
Wszystkim wygranym gratulujemy! 
Laureaci pierwszego miejsca z obu grup
reprezentowali nas w kolejnym etapie
konkursu. 28 lutego odbyły się elimina-
cje na szczeblu powiatowym w Legnicy.
W kategorii ,,młodsi” wyróżnienie otrzy-
mał uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4,
Kajetan Tracz. 
W konkursie, w kategorii ,,starsi” wzięły
udział uczennice Gimnazjum nr 1, gdzie
udowodniły, że nie mają one sobie rów-
nych zdobywając najwyższe lokaty.
Marta Klimczyk z kl. III a i Natalia
Sigłowa z kl. II b zajęły ex aequo II
miejsce podczas gdy I miejsce zajęła
Wiktoria Piechowiak z kl. III a, która
otrzymała również nominację do etapu
wojewódzkiego.
Gimnazjalistki przygotowała polonistka
p. Monika Inglot. 
Finał konkursu ,,PEGAZIK” 27.04.18r.
w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji. 
Laureatkom eliminacji serdecznie gratu-
lujemy i życzymy powodzenia w finale!

kb,ac

Uczniowie z chojnowskich szkół na podium w „Pegaziku”! 



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Aleksandra Uryga - 2 lata
Uwielbia śpiewać i tańczyć, grać 
w piłkę, lubi zwierzęta. Jej ukochaną
bajką są przygody Myszki Miki. 

Chojnów na dawnych
kartach pocztowych




