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Ogólnopolski Nocny Maraton Pływania
„Otyliada 2019”

W rytmie tanga
- koncert Vanesy Harbek w MOKSiR

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Klaudia Kulik

Konwent burmistrzów i wójtów 
powiatu legnickiego w Chojnowie

Wystawa Grzegorza Niemyjskiego pt. Jutrznia” 
w Muzeum Regionalnym  

O kobiecej sile, troszkę inaczej…
„Upiór w kuchni” grupy teatralnej Antykwariat

Łukasz Kuczyński 
Najpopularniejszym Sportowcem Chojnowa 2018 

fot. lca.pl
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Tango – muzyka i taniec, wydawałoby się
doskonale nam znane, może mieć jednak
różne oblicza i miksować się z innymi ga-
tunkami muzycznymi. Dowiodła tego Vanesa
Harbek, która 10 marca zaprosiła chojno-
wian na swój koncert.

Nasze miasto znalazło się na marcowej trasie
koncertowej argentyńskiej wokalistki. Projekt 
Czech Republic - Poland Tour, to cykl muzycz-
nych spotkań prezentujących tanga i bluesa w in-
terpretacji Vanesy i jej zespołu. Publiczność 
w Chojnowie miała okazję wysłuchać autor-
skich kompozycji z najnowszej płyty, której
premierę zapowiedziano na 19 marca. Uzu-
pełnieniem niedzielnego koncertu były też
tanga klasyczne znanych wykonawców.
Vanesa Harbek - gitarzystka, wokalistka i trę-
baczka – bez wątpienia wyróżnia się barwą
głosu, temperamentem i talentem instrumen-
talnym. Z towarzyszącymi jej polskimi mu-
zykami (Krzysztof Puma Piasecki – gitara,
Łukasz Gorczyca - bass, Tomasz Dominik -
instrumenty perkusyjne) sformowała niebanal-
ny team, który na kilkadziesiąt minut wpro-
wadził słuchaczy w klimat Ameryki Południo-
wej, do Buenos Aires – kolebki tanga.

W typowy dla tego gatunku rytm wkradały się
elementy jazzu i bluesa. Instrumentalne po-
pisy gitarowe potęgowały wrażenia. Do tego
mocny głos wokalistki i oryginalnie brzmiący
dla słowian język kastylijski. Nic dodać nic
ująć. I mimo, że treść utworów nie była zrozu-
miała w dosłownym znaczeniu, emocje,
ekspresja i przekaz nutowy tłumaczyły wiele.
Miłość, nienawiść, tęsknota, rozterki, żal, fas-
cynacja, namiętność… - feeria uczuć będących
wykładnią argentyńskiego temperamentu.

eg

Te dwie wartości, bardzo bliskie au-
torowi są motywem przewodnim
niecodziennej wystawy, której wer-
nisaż odbył się 16 marca w Muzeum
Regionalnym.

„Jutrznia” Grzegorza Niemyjskiego
jest zapowiedzią biblijnych wydarzeń,
plastyczną historią ukrzyżowania,
paschy, lamentacji... w odniesieniu
także do współczesnego postrzegania
religii.
- W tych trudnych czasach, kiedy wia-
ra rozmywa się i zatraca, staram się
dotknąć tej sfery duchowości przy
pomocy sztuki plastycznej – wyjaśnia
autor. – To moje osobiste refleksje,
nawoływanie, żebyśmy nie stracili spuś-
cizny naszych ojców. Tytuł wystawy
ma ukierunkować odbiorcę i popro-
wadzić przez jej kolejne fragmenty.
Sceny ukrzyżowania oraz Maryi cier-
piącej z ciałem Chrystusa prezento-
wane są w głównych salach wysta-
wowych. W lapidarium jest pascha
nawiązująca do przejścia natury po-
przez kulturę nawrotu do swoich ko-
rzeni, w górnej sali tzw. sgraffitowej
są lamentacje, będące odniesieniem
biblijnej księgi proroka Jeremiasza.

- Od dawna staramy się przybliżać
mieszkańcom Chojnowa sztukę współ-
czesną -mówił witając gości na
wernisażu dyrektor muzeum Jerzy
Janus. - Ze sztuką Grzegorza Nie-
myjskiego zetknąłem się w 2002 roku 
i już wówczas, zafascynowany jego
twórczością, postanowiłem pokazać
prace tego artysty w Chojnowie. Udało
się to po kilkunastu latach.
Wystawa złożona z 49 prac malar-
skich i rzeźb w kamieniu lub cerami-
ce, skoncentrowana wokół sakrum,
nie jest łatwa w odbiorze. Nie ma tu
dosłowności, symbolika prac jednak
jest na tyle wyrazista, że skupiony

odbiorca odczyta przesłanie. Autor
świadomie prowokuje do poszukiwa-
nia, do zastanowienia się, do odnajdy-
wania w pamięci strof biblijnych.
Wyeksponowana w kilku pomiesz-
czeniach Zamku Piastowskiego two-
rzy całość ujętą w jedno słowo - „Jutrznia”.

Wrażliwość artysty i bliska autorowi
treść wyrażone w formach przestrzen-
nych czy plastycznych budują niezwykłą
atmosferę. Poruszają, skłaniają do
skupienia, wymuszają własny komen-
tarz. Dramaturgia i nadzieja, męka i uko-
jenie, śmierć i zmarwychwstanie - prace
Niemyjskiego emanują różnorodną
narracją.

Dopełnieniem tych emocji było sym-
boliczne obmywanie rąk. Nawiązując
do kilku momentów obmywania wodą
w czasie Wielkiego Tygodnia, autor
wystawy dokonał obmycia dłoni goś-
ciom, w umownie zaznaczając oczysz-
czenie.
Zachęcamy do obejrzenia „Jutrzni”.
Wystawa ze wszech miar godna po-
lecenia. 

eg

Wiara i sztuka

Grzegorz Niemyjski (ur. 12 paź-
dziernika 1970 roku w Legnicy) 
- polski rzeźbiarz, malarz, ceramik
oraz animator działań plastycznych 
w przestrzeni otwartej. Absolwent
Akademii Sztuk Pieknych we Wro-
cławiu (1994–1999). Dyplom z rzeźby
uzyskał w 1999 r. w pracowni prof.
Alfredy Poznańskiej i prof. Christowa
Mandziosa. Od roku akademickiego
2006/2007 jest pracownikiem dydakty-
cznym w Katedrze Rzeźby, a na wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych
11 lipca 2013 uzyskał doktorat w dy-
scyplinie sztuk pięknych „Treść
i forma w rzeźbie”. 
Jest autorem rzeźb stojących na rynku
w Legnicy oraz Strzegomiu.

(Wikipedia)

W rytmie tangaW rytmie tanga
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DDaarrmmoowwaa ppoommoocc pprraawwnnaa
Na zlecenie powiatu legnickiego 28 mar-
ca, 4 i 11 kwietnia, w godz. 8.00-12.00,
w Domu Schrama mieszkañcy Chojnowa
bêd¹ mogli skorzystaæ z nieodp³atnej

pomocy prawnej. Zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy!

MMOOKKSSiiRR zzaapprraasszzaa 
nnaa kkrrêêggiieellnniiêê,, 

ssaallêê ffiittnneessss ii bbiillaarrdd
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji serdecznie zaprasza do korzystania 
z krêgielni, która oferuje dwa tory do gry
oraz do sali fitness, gdzie czekaj¹ profesjo-
nalne urz¹dzenia do æwiczeñ.
Z obu sal mog¹ korzystaæ osoby, które
posiadaj¹ Kartê Klubow¹ MOKSiR.
Aby wyrobiæ Kartê Klubow¹ nale¿y udaæ
siê do MOKSiR, ul. Ma³achowskiego 7 
z dowodem osobistym. Rejestracja trwa
kilka minut, a karta jest bezp³atna.
Krêgielnia i sala fitness s¹ czynne od
wtorku do niedzieli w godzinach od
15:00 do 21:00. 
Rezerwacji toru na dany tydzieñ mo¿na
dokonywaæ od poniedzia³ku, od godz.
8.00 w sekretariacie MOKSiR osobiœcie
lub telefonicznie podaj¹c imiê, nazwisko
i numer karty. 
Szczegó³owy regulamin korzystania 
z oferty na stronie moksir.chojnow.eu. 
Wszelkie informacje pod numerem tel.
76 818-86-21. Zapraszamy!

PPUUPP iinnffoorrmmuujjee

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie informuje, ¿e w roku 2019
przyst¹pi³ do realizacji projektów wspó³-
finansowanych ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego, realizo-
wanych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
(dla osób do 30 roku ¿ycia) oraz Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020 (dla
osób od 30 roku ¿ycia). 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby bezrobotne zarejestrowane w tut.
Urzêdzie oraz pracodawców do wziêcia
udzia³u w projektach!
W ramach projektu realizowane s¹ na-
stêpuj¹ce formy wsparcia: szkolenie indy-
widualne, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, bon na zasiedlenie oraz
bon szkoleniowy (bony dla osób do 30
roku ¿ycia), refundacja kosztów wyposa-

¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy,
prace interwencyjne, sta¿e.
Rekrutacja do projektów prowadzona
jest na bie¿¹co od 01.01.2019 r. do wyczer-
pania œrodków przeznaczonych na po-
szczególne formy wsparcia. Szczegó³o-
wych informacji dotycz¹cych realizo-
wanych projektów udzielaj¹ osobiœcie
doradcy klienta oraz pracownicy meryto-
ryczni w siedzibie Urzêdu.
Wnioski do pobrania:
legnica.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

TTwwóójj ee-PPIITT - kkoonnssuullttaaccjjee
Urz¹d Skarbowy w Legnicy informuje,
¿e 9 kwietnia 2019 r. uruchomi w Urzê-
dzie Gminy Chojnów (ul. Fabryczna) 
w godzinach 8.00-15.00 jednodniowy
punkt informacyjno-promocyjny nt.
us³ugi Twój e-PIT. Przy pomocy pra-
cownika Urzêdu Skarbowego w Legnicy
w punkcie tym bêdzie mo¿na z³o¿yæ zez-
nanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38 za
2018 r. za pomoc¹ tej us³ugi.
Zapraszamy mieszkañców miasta
Chojnowa do skorzystania z punktu
informacyjno-promocyjnego nt. us³ugi
Twój e-PIT.

KKSS ““CChhoojjnnoowwiiaannkkaa”” 
iinnffoorrmmuujjee

29 marca (pi¹tek) o godz. 18.00 w Do-
mu Schrama odbêdzie siê walne zebranie
zarz¹du i cz³onków klubu KS “Chojno-
wianka”. Zapraszamy!

ZZeebbrraanniiee RROODD ""JJaaœœmmiinn""
Zarz¹d  ROD “Jaœmin” w Chojnowie,
informuje o Walnym  Zebraniu Sprawoz-
dawczo-Wyborczym, które odbêdzie siê
29 (pi¹tek).03.2019 r. w godz. 16.00-
18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie, Plac Zamkowy 2.
Wiêcej informacji o Ogrodzie na stronie:
http://rodjasmin.blogspot.com

UUwwaaggaa GGiillddiiaanniiee!!
5 kwietnia (pi¹tek) zapraszamy na kolej-
ne spotkanie w restauracji "Pod Jeleniem".
Pocz¹tek spotkania godz. 18.00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Podziêkowania 

Serdeczne podziêkowania za udzia³
w ostatniej drodze 

œp. El¿biety Myszograj 

dla Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-

nowie, Gimnazjum nr 1 w Chojnowie,

Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie,

Spo³ecznego Ogniska Muzycznego 

w Chojnowie i wszystkich uczestników

ceremonii pogrzebowej sk³ada

pogr¹¿ona w bólu rodzina. 

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi postêpowanie o stwierdzenie nabycia
spadku po Wies³awie Tkaczyk urodzonym dnia 28 listopada 1949r.
w Gdyni, zmar³ym dnia 04 sierpnia 2018r. w Chojnowie, synu Tadeusza
i Aliny z domu Sikora, ostatnio stale zamieszka³ego w Chojnowie. 
S¹d wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesiêcy
od daty publikacji niniejszego og³oszenia stawili siê w tut. S¹dzie 
i udowodnili swoje prawa do spadku, w przeciwnym bowiem
razie mog¹ zostaæ pominiêci w postanowieniu o stwierdzenie naby-
cia spadku.

9 marca 2019 roku by³ szczêœliwym
dniem dla £ukasza Kuczyñskiego, który
zdoby³ tytu³ Najpopularniejszego Spor-
towca Miasta Chojnów 2018 w XI ple-
biscycie sportowym. 

Gala Sportu organizowana by³a przez
portal LCA.pl w legnickim Hotelu Mi-
lenium. 
£ukasz Kuczyñski, to zawodnik KS Choj-
nowianki Chojnów. Tytu³ Najpopular-
niejszego Sportowca zdoby³ drog¹ sms-
owego g³osowania. Gatulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów!

zdjêcie: lca.pl

Pi³karz £ukasz Kuczyñski
Najpopularniejszym 
Sportowcem 2018 
Miasta Chojnów!
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Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

Cierpi na chorob¹ zwyrodnieniow¹ krêgos³upa oraz cukrzycê. Wskutek postêpu choroby 31.03.2018 roku
wykonano jej amputacjê udow¹ lewostronn¹. Z uwagi na stan zdrowia 
p. Tereska wymaga dalszego leczenia i sta³ej rehabilitacji ruchowej.

Potrzebne s¹ œrodki finansowe na zakup i adaptacjê 
protezy koñczyny dolnej lewej, pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacjê.

Przy okazji rozliczenia podatku za 2018 rok, 
bêdziemy decydowaæ o przekazaniu 1%. 

W przypadku p. Teresy 
w rubryce dotycz¹cej organizacji po¿ytku publicznego 

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

Najprostsz¹ form¹ pomocy jest wp³ata,
nawet najdrobniejszej kwoty, na konto:

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao SA I Oddzia³ Wroc³aw

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - TERKA

15 marca w Domu Schrama w Choj-
nowie odby³ siê konwent burmistrzów 
i wójtów powiatu legnickiego, by³ to dru-
gi zjazd po wyborach.
Przewodnicz¹cym konwentu i organiza-
torem spotkania by³ Burmistrz Miasta
Chojnowa: 
- Na konwencie bêdziemy rozmawiaæ 
o bie¿¹cych i przysz³ych zadaniach in-
westycyjnych, które bêd¹ realizowane 
w powiecie legnickim. Omówimy propo-
zycje wspó³pracy z gminami, a tak¿e
sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem
powiatu. Przedyskutujemy równie¿ kwe-
stie finansowe, a wiêc pozyskiwanie œrod-
ków na zamierzone cele - mówi³ przed
rozpoczêciem spotkania Jan Serkies. 

Na zebraniu obecni byli: gospodarz
spotkania burmistrz Jan Serkies, starosta
powiatu legnickiego Adam Babuœka,
wójt gminy Ruja Pawe³ Gregorczuk,
wójt gminy Legnickie Pole Rafa³ Plezia,

wójt gminy Chojnów Andrzej Pyrz, bur-
mistrz miasta i gminy Prochowice Alicja
Sielicka, cz³onek zarz¹du powiatu leg-
nickiego Krzysztof Sowiñski, wójt gmi-
ny Kunice Zdzis³aw Tersa, wójt gminy
Krotoszyce Wojciech WoŸniak.

W pierwszej czêœci poruszono tematy
zwi¹zane z inwestycjami na terenie po-
wiatu legnickiego w 2019 roku. W dru-
gim punkcie poruszono sprawy ró¿ne,
dotycz¹ce wspó³pracy samorz¹dów. 
Na proœbê komendanta Miejskiej Stra¿y
Po¿arnej w Legnicy odby³o siê spotkanie
dotycz¹ce funkcjonowania stra¿y w po-
wiecie. 
Na obradach obecni byli tak¿e prezydent
miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski,
zastêpca prezydenta miasta Legnicy Krzy-
sztof Duszkiewicz, zastêpca prezydenta
miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz
oraz Komendant Wojewódzki Stra¿y Po-
¿arnej st. bryg. Adam Konieczny.

K. Burzmiñska

Konwent burmistrzów i wójtów 
powiatu legnickiego w Chojnowie

OOpp³³aattaa oodd ppoossiiaaddaanniiaa 
ppssóóww nnaa 22001199rr..

Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomi-
na o obowi¹zku uiszczania op³aty od po-
siadania psów na 2019r.
Na podstawie uchwa³y Nr LVI/232/10
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 wrzeœ-
nia 2010r. okreœlona zosta³a wysokoœæ
rocznej stawki op³aty od posiadania psów
w kwocie 42,00 z³ od jednego psa. 
Obowi¹zek podatkowy dotycz¹cy op³aty
od posiadania psów ci¹¿y na osobach
fizycznych posiadaj¹cych psy. Obowi¹-
zek podatkowy powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym powsta³y okolicznoœci
uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku
i wygasa z koñcem miesi¹ca, w którym
usta³y okolicznoœci uzasadniaj¹ce ten
obowi¹zek.
Op³ata od posiadania psów p³atna jest
bez wezwania do dnia 31 marca roku po-
datkowego, a w przypadku powstania
obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie, 
w terminie 14 dni od dnia powstania
tego obowi¹zku, w kasie Urzêdu
Miejskiego lub na konto: 
URZ¥D MIEJSKI W CHOJNOWIE,
PKO B.P. S.A. nr 07 1020 5226 0000
6202 0519 6920.
W przypadku powstania lub wygaœniêcia
obowi¹zku uiszczenia op³aty w ci¹gu
roku podatkowego, stawkê roczn¹ zmniej-
sza siê proporcjonalnie do liczby miesiê-
cy, w którym nie istnia³ obowi¹zek zap³aty. 
Jednoczeœnie przypominamy o obo-
wi¹zku sprz¹tania po swoim podopiecz-
nym i koniecznoœci wyprowadzania go
na smyczy.
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23.03; godz.16.00
Meandry ewolucji cz³owieka - wyk³ad
dr Wioletty Nowaczeskiej - Muzeum

26.03;godz. 10.00
"Œwiatowy Dzieñ Czytania Tolkiena"
- MBP

27.03; godz. 11.00
Biblioteczna Akademia Malucha pt. “Przy-
goda ma³ej pszczó³ki” - MBP

Najbli¿sze wydarzenia
w mieœcie

Tradycyjnie z okazji Dnia Kobiet odby³a
siê premiera spektaklu chojnowskiej gru-
py teatralnej "Antykwariat". 
Protagonistk¹ i inicjatork¹ powstania
ko³a teatralnego jest p. Elwira K¹dzio³ka.
Pod jej wodz¹ grupa zaprezentowa³a siê
trzykrotnie na deskach Domu Kultury.
Artystyczne stery w 2016 roku przejê³a
p. Barbara S³otwiñska. Po "Eliksirze
Staroœci" i "Dobranockach dla Doro-
s³ych", pod jej kierownictwem, przy-
szed³ czas na kryminaln¹ komediê
"Upiór w Kuchni"… 

Premiera spektaklu mia³a miejsce 9 mar-
ca w Miejskim Domu Kultury Sportu 
i Rekreacji. Chojnowska grupa aktorów -
amatorów tym razem pokusi³a siê o czarny
humor, czarn¹ komediê i czarne charak-
tery. Przewrotnie jednak doda³y one
wiele kolorów bohaterom i scenerii, 
w której toczy siê cicha i g³oœna sprawa
nag³ych, lub-  zrz¹dzeniem losu - banal-
nych zgonów. O inspiracji i pracy nad
komedi¹ kryminaln¹ opowiedzia³a pro-
wadz¹ca grupê Barbara S³otwiñska: 
- Trzymamy siê lekkiej formy. Zasta-
nawialiœmy siê nad treœciami powa¿-
niejszymi, jednak oczekiwania publicz-
noœci s¹ najwa¿niejsze. Zdecydowanie
odbiorcy stawiaj¹ na spektakle, w których
jest humor, ¿art, ale tak¿e moralny, ¿y-
ciowy przekaz i puenta. Podkreœliæ nale¿y
nasze wspólne starania w kreowaniu ról
i ca³okszta³tu przedstawienia. Chcemy
wci¹gn¹æ w tê opowieœæ, przybli¿yæ wi-
dzowi historiê i pokazaæ przy okazji coœ
zabawnego. Piêkne jest to, ¿e my wszyscy
pracujemy tak samo intensywnie. Ka¿dy
siê stara, jest mnóstwo pomys³ów i krea-

tywnych dzia³añ, które wcielamy w ¿ycie
na naszej chojnowskiej scenie. 
Oœmioro aktorów trafnie wcieli³o siê 
w role. Jak przysta³o na angielsk¹ kla-
sykê, na scenie pojawi³y siê rekwizyty
i dekoracje odpowiadaj¹ce za wystrój,
niczym niezwiastuj¹cy tajemniczych
morderstw. Sceneria przypomina³a lata
50. ubieg³ego wieku. Epizodyœci ucha-
rakteryzowani byli odpowiednio do pory
dnia i nocy, wskazuj¹c tym samym na
dwoistoœæ ludzkiej natury. Stroje pod-
kreœla³y groteskowoœæ, ale i specyficzne
cechy osobowoœci. Nie zabrak³o intrygi,
pozerstwa czy absurdu, które doskonale
wpisuj¹ siê w elementy i sk³adowe do-
brej komedii kryminalnej. Fabu³a prze-
biega³a finezyjnie i wartko, inteligentne
zwroty nierzadko szokowa³y i rozœmie-
sza³y widza. Dla licznie zgromadzonej
publicznoœci zagrali: D. Chopkowicz, 
E. Grzeœkowiak, K. Czapska, R. Rzepa-
kowska, M. Krzywda, J. Szarek, A. Pruœ,
S. Horodecki. 

Kolejna premiera "Antykwariatu" prze-
chodzi do naszej lokalnej historii, ale kto
wie, co przyniesie przysz³oœæ…
Chojnowskiej obsadzie aktorów wró¿y-
my szersz¹ karierê!

K. Burzmiñska

O kobiecej sile, troszkê inaczej…
- spektakl "Upiór w Kuchni" grupy teatralnej Antykwariat
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15 marca w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej odby³ siê I etap konkursu czytelni-

czego "Przyjaciele na dobre i na z³e".

Uczestnicy musieli przeczytaæ lekturê

"Bajdy Bajbary" Katarzyny Ryrych i od-

powiedzieæ na szczegó³owe pytania do-

tycz¹ce losów bohaterów ksi¹¿ki. Celem

konkursu czytelniczego jest przede wszys-

tkim promowanie czytelnictwa, dosko-

nalenie umiejêtnoœci czytania i rozu-

mienia tekstu literackiego, rozwijanie

wyobraŸni i kreatywnoœci. Uczestnicy

otrzymali nagrody ksi¹¿kowe oraz kolej-

n¹ pozycjê do przeczytania: "Koniec œwia-

ta nr 13" Katarzyny Ryrych. 

Fina³ konkursu odbêdzie siê 3 kwietnia,

o godz. 10:00 w Legnickiej Bibliotece

Publicznej. Podczas fina³u odbêdzie siê

spotkanie z autork¹ konkursowych ksi¹-

¿ek. Uczestnikom gratulujemy!

Powodzenia 
na finale!

K. Burzmiñska

Nasza piêkna szko³a po dwudziestu la-
tach dzia³alnoœci znika, niestety, z mapy
edukacyjnej Chojnowa, dlatego prag-
niemy, aby Wasza i nasza (nasza wspól-
na) praca w ci¹gu dwóch ostatnich de-
kad nie uleg³a zapomnieniu, by historia
tej szko³y przetrwa³a nie tylko w sercach
i pamiêci, ale zaistnia³a w przestrzeni
publicznej w postaci nagrañ wideo,
zdjêæ, wywiadów, prezentacji...
Tote¿ 13 kwietnia, w sobotê, organizuje-
my w szkole "Maraton Wspomnieñ", 
w trakcie którego wraz z uczniami bê-
dziemy gromadzili i klasyfikowali mate-
ria³y do publikacji.

FOTOGRAFIA
Serdecznie zapraszamy wszystkich na
pami¹tkow¹ fotografiê na boisku szkol-
nym. Liczymy na liczne przybycie!
Zw³aszcza te osoby, które dawno opuœ-
ci³y nasz¹ szko³ê. 

Absolwenci i pracownicy 
- czekamy na Was 

13 kwietnia (sobota).
Ze wzglêdów organizacyjnych (liczymy
na du¿¹ liczbê osób) prosimy o punktu-
alne przyjœcie na godzinê 15.00 (WA¯NE)
Zdjêcia bêd¹ robione ok 15.05, tak ¿eby
to sprawnie przebieg³o i nie zajmowa³o
za du¿o czasu. Po prostu trzeba byæ 
o 15.00 i kilka minut potem bêdzie po
fotografii.

FILMIKI Z POZDROWIENIAMI
Gor¹co prosimy wszystkich zwi¹zanych
ze szko³¹ w ci¹gu tych dwudziestu lat
(absolwentów i pracowników) o prze-
sy³anie krótkich filmików z pozdrowie-

niami, ¿yczeniami, kilkoma s³owami 
o sobie (do 15 sekund) nakrêconych ko-
mórk¹, kamer¹, mo¿liwie dobrej jakoœci
(proœba o nagrywanie z jakiejœ podpór-
ki). Najciekawsze znajd¹ siê na  filmie,
który zostanie wyœwietlony na zakoñ-
czenie szko³y, a potem bêdzie go mo¿na
zobaczyæ w serwisie Youtube.  W filmie
ani w publikacji nie bêdziemy umiesz-
czali nazwisk.
WA¯NE: wysy³amy na adres:
gimcho@wp.pl, a w temacie koniecznie
"FINA£ GIMNAZJUM". 
W treœci: imiê, nazwisko, rok ukoñ-
czenia gimnazjum i oddzia³u A,B,C,D...
a tak¿e nazwiska wychowawcy.
Wielkoœæ pliku do 100 MB.

ZDJÊCIA
Prosimy o przesy³anie zdjêæ z okresu
szko³y, a tak¿e aktualnych, podpisanych
w nazwie pliku. Np.: 2005_wycieczka
szkolna do Krakowa.jpg.
W filmie ani w publikacji nie bêdziemy
umieszczali nazwisk.
WA¯NE: wysy³amy na adres:
gimcho@wp.pl, a w temacie koniecznie
"FINA£ GIMNAZJUM". 
W treœci: imiê, nazwisko, rok ukoñ-
czenia gimnazjum i oddzia³u A,B,C,D...
a tak¿e nazwiska wychowawcy. 
Wielkoœæ pliku do 100 MB.

PROSIMY O PRZEKAZYWANIE
TEJ WIADOMOŒCI 
DO WSZYSTKICH
ABSOLWENTÓW 

I PRACOWNIKÓW 
NASZEJ SZKO£Y, 

Z KTÓRYMI MACIE KONTAKT
!!!!!!!!!!

Bli¿ej Ksi¹¿ki 2019

XX LECIE GIMNAZJUM NR 2 IM.MIKO£AJAXX LECIE GIMNAZJUM NR 2 IM.MIKO£AJA
KOPERNIKA W CHOJNOWIEKOPERNIKA W CHOJNOWIE

Do absolwentów, nauczycieli, 
pracowników obecnych i by³ych!

Krótko po zmaganiach miejskich, w Sta-

rostwie Powiatowym w Legnicy odby³y

siê powiatowe eliminacje XXIV Dolno-

œl¹skiego Konkursu Recytatorskiego

"PEGAZIK 2019". 

Do poetyckiej rywalizacji stanê³o 19

recytatorów w dwóch grupach wiekowych.

Laureaci tego etapu mogli liczyæ na na-

grody ufundowane przez Starostê Le-

gnickiego Adama Babuœkê, a zwyciêzcy

na awans do rundy fina³owej. 

Mi³o nam donieœæ, ¿e dwie reprezentan-

tki Chojnowa zosta³y wysoko ocenione

przez jury - w kategorii "starsi" pier-
wsze miejsce zajê³a Natalia Sig³owa
z klasy III Gimnazjum Nr 1, miejsce
drugie Marta Krasna z klasy VIII

Szko³y Podstawowej nr 3.

Natalia ostatniego dnia kwietnia stanie 

w szranki z najlepszymi recytatorami

województwa dolnoœl¹skiego. 

Liczymy, ¿e XXIV fina³ w K³odzku

oka¿e siê szczêœliwy dla naszej utalento-

wanej uczennicy. 

Trzymamy kciuki!

eg

NNNNaaaattttaaaa llll iiii aaaa   SSSSiiii gggg ³³³³ oooowwwwaaaa   wwww  ffff iiiinnnnaaaa llll eeee
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Od trzech miesiêcy prowadzi firmê
"ManiaMa", której ide¹ jest otulenie
dzieci piêknymi poœcielami, poduszeczka-
mi, ko³derkami… To tylko czêœæ produk-
tów, jakie proponuje m³oda mama. Jej
pasj¹ jest szycie czêsto funkcjonalnych
artyku³ów, które u³atwiaj¹ i upiêkszaj¹
macierzyñstwo. Klaudia Kulik z zami³owa-
niem poœwiêca siê swojej pracy, której
g³ówn¹ ide¹ jest tworzenie nowych wzorów
wyprawek dla maluszków. S¹ one nie
tylko urocze i wyj¹tkowe, ale te¿ bardzo
trwa³e i praktyczne. 

Gazeta Chojnowska - Z dnia na dzieñ
nie zrodzi³ siê pomys³ tworzenia urokli-
wych produktów dla dzieci!
Klaudia Kulik - Oczywiœcie, pomys³ krys-
talizowa³ siê od dawna. Szyjê ju¿ w sumie
10 lat. Bardzo szybko zapamiêtywa³am, jak
siê np. robi na szyde³ku. Ciocia poœwiêci³a
mi 3 minuty, na szybk¹ lekcjê szyde³kowa-
nia, po czym moje misie otrzymywa³y ode
mnie ko³derki, poduszki, czapki z dziurami
na uszy, kubraczki, spodnie, skarpety…
Gdy by³am starsza, sama przerabia³am so-
bie ubrania, wyszukiwa³am ulubione mate-
ria³y i szy³am. Sprawia³o mi to od zawsze
wiele radoœci, dlatego teraz czujê, ¿e robiê
to, co powinnam! 

G.Ch. - Rozumiem, ¿e szuka³aœ swojego
zawodowego miejsca na ziemi? 
K.K. - Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem.
Skoñczy³am Zarz¹dzanie In¿ynierii Pro-
dukcji w Legnicy na PWSZ, wczeœniej Tech-
nikum Ekonomiczne PZS w Chojnowie.
Chcia³am zostaæ ksiêgow¹, ale nim do tego
dosz³o powsta³a "ManiaMa". W mojej pier-
wszej pracy zajmowa³am siê dzia³em han-
dlowym, by³a to firma logistyczna, w której
by³am odpowiedzialna za import. Przy
sprowadzaniu wielu rzeczy z Chin wnikli-
wie obserwowa³am ich jakoœæ i by³am ni¹
bardzo rozczarowana. Dlatego wiêksz¹
uwagê zaczê³am przyk³adaæ do zakupów,
do rzeczy, którymi siê otaczamy, co za tym

idzie, obecnie w prowadzeniu w³asnej dzia-
³alnoœci, jestem wrêcz obsesyjnie nastawio-
na na jakoœæ! Zdecydowanie wolê produkty
krajowe i mam s³aboœæ do rêkodzie³a. Wra-
caj¹c jednak do pracy, przez rok pracowa-
³am w ZUS-ie i gdy zdarzy³ siê moment
oferty pracy w kadrach i otrzymania wyma-
rzonego stanowiska ksiêgowej zasz³am w ci¹¿ê
i pomyœla³am, ¿e widocznie tak ma byæ… 

G.Ch. - Macierzyñstwo sta³o siê impul-
sem tworzenia piêknych poœcieli, podu-
szeczek, kocyków… ? 
K.K. - Zaczê³o siê od tego, ¿e sama sobie
szykowa³am wyprawkê. Bliscy, którzy ob-
serwowali pierwsze efekty szycia, chwalili 
i komplementowali to, co tworzy³am dla
córeczki i zaczê³o mi siê to coraz bardziej
podobaæ. W tym samym czasie, gdy ja
by³am w ci¹¿y, moja s¹siadka równie¿
spodziewa³a siê dziecka, i zrobi³am jej
prezent - wyprawkê dla malucha. W³aœnie
taki by³ pocz¹tek. Wszystkie pierwsze pro-
dukty powsta³y z myœl¹ o kimœ i dla kogoœ,
jako wyj¹tkowy prezent. 

G.Ch. - Sk¹d wpadaj¹ca w ucho nazwa
"ManiaMa"? 
K.K. - Wcale nie by³o ³atwo znaleŸæ nazwê.
Kilka miesiêcy szuka³am dobrych s³ów.
"ManiaMa", to skrót od imienia mojej có-
reczki Marysi, któr¹ mo¿na pieszczotliwie
wo³aæ Mania, a Ma to czêœæ, któr¹ mo¿na
mi przypisaæ (œmiech). 

G.Ch. - Nazwa mo¿e nawi¹zywaæ rów-
nie¿ do jakieœ mani? 
K.K. - Bardzo ambitnie podchodzê do kwe-
stii zwi¹zanej z materia³ami. Dzianiny, 
z których szyjê s¹ jakoœciowo bardzo dobre.
Uwielbiam dotykaæ, sprawdzaæ fakturê,
oceniaæ gramaturê, która potrafi zaskoczyæ
pomimo opisu produktu. Kocham piêkne
materia³y, tworzenie z nich jest podwójnym
szczêœciem. Bo nie tylko robiê, to co lubiê,
ale te¿ mam satysfakcjê z wysokiego stan-
dardu i zadowolenia osób zamawiaj¹cych
moje produkty. 

G.Ch. - Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e sama
jesteœ sobie szefow¹?
K.K. - Zdecydowanie, ale to bardzo mnie
motywuje i wp³ywa na rozwój mojej firmy.
Mam indywidualne podejœcie dla ka¿dego,
je¿eli chodzi o dany pomys³. Gdy coœ szyjê
to od razu to testujê, sprawdzam. Nigdy w ¿y-
ciu nie poleci³abym komuœ czegoœ, czego

nie przetestowa³am sama, czego nie jestem
pewna w 100 %. Godnym rekomendowania
jest np. ochraniacz do ³ó¿eczka w kszta³cie
warkocza. Jego popularnoœæ stale roœnie,
to œwietna ozdoba, izoluje od zimnej œcia-
ny, ale g³ównie chroni dziecko. Powstaje
coraz wiêcej rzeczy, które u³atwiaj¹ rodzi-
com wykonywanie na pozór prostych czyn-
noœci, których jestem pasjonatk¹. 

G.Ch. - Tworzysz produkty personali-
zowane, dziêki temu twój klient mo¿e
poczuæ siê wyj¹tkowo. 
K.K. - Zamys³ mojej firmy jest w³aœnie
taki. Ka¿dy mo¿e otrzymaæ coœ, o czym ma-
rzy³ lub czego nie otrzyma³ w sklepie. Imio-
na lub wyrazy powstaj¹ dziêki hafciarce
komputerowej, na której pracujê. Mogê
tworzyæ w³asne hafty, wzory. Ta maszyna
by³a moim firmowym priorytetem. Oczy-
wiœcie wykonanie takiego haftu jest czaso-
ch³onne, ale gdy wchodzê do mojej pra-
cowni, czas nabiera innego wymiaru. Sku-
piam siê totalnie na wykonaniu jakieœ rze-
czy i nie zauwa¿am zegarka, który czêsto
informuje, ¿e za chwilê bêdzie œwitaæ. 

G.Ch. - Twoje produkty charakteryzuj¹
siê prostot¹, delikatnoœci¹ i subtelnoœci¹.
Jak byœ je jeszcze opisa³a? 
K.K. - Chodzi o to, ¿eby nie tylko by³o ³ad-
ne, ale te¿, ¿eby by³o praktyczne. Wa¿ne
jest, aby materia³ pozosta³ sob¹ po pra-
niach i latach u¿ywania. Aby wype³nienie
by³o solidne. Ta koronkowa praca wymaga
ode mnie cierpliwoœci i dok³adnoœci. To nie
jest tak, ¿e wszystko mi wychodzi za pier-
wszym razem. Czasem wyszywam coœ kilka
razy, sprawdzam kszta³t. Nie ka¿dy projekt,
który powstaje w mojej g³owie, przek³ada
siê na materia³ w efekcie. Na pozór zwyk³¹
poduszkê w kszta³cie serca próbowa³am uszyæ
w kilku podejœciach, materia³ wypchany te¿
wygl¹da inaczej. Dlatego, s¹ to na pewno
produkty osobliwe, które wykonujê najle-
piej, jak potrafiê, prosto z serca. 

G.Ch. - Czy szykuj¹ siê jakieœ nowoœci 
w najbli¿szym czasie? 
K.K. - Tak! Obecnie jestem na etapie za-
mawiania piêknych bawe³nianych mate-
ria³ów o kwiatowych wzorach… Wiosenne
produkty ju¿ wkrótce na moim Facebooku
"ManiaMa", na który serdecznie zapra-
szam wszystkich mi³oœników wyj¹tkowych 
i oryginalnych produktów dla najm³odszych.



8 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 06/923

19 marca w Miejskim Domu Kultury,
Sportu i Rekreacji Szko³a Podstawowa
nr 3 w Chojnowie przygotowa³a dla
przedszkolaków artystyczny wystêp pt.
"Trójka -Przedszkolakom".

Na pocz¹tek wyst¹pi³ najm³odszy zespó³
teatralny klasy IIIa, który przygotowa³
bajkê o chorym termometrze.
Tanecznym krokiem zaprezentowa³ siê
zespó³ "Paradoks", a po nim wyst¹pi³
chór szkolny, który zaœpiewa³ utwory
"Wiosna" i "Sens". Nie zabrak³o tak¿e
wystêpów solowych. Piosenkê "Pasiko-
nik" wykona³ Micha³ Kowalczyk. 

W duecie tañcz¹cym wyst¹pi³y Julia 
i Jowita. 
Prawdziw¹ niespodziank¹ okaza³ siê
pokaz robotów, z którymi mierzyli siê na
si³y uczniowie. 

Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ "Pira-
mida", prezentuj¹c cztery uk³ady akro-
batyczne. 
Wszystkim przedszkolakom wystêpy
bardzo siê podoba³y, o czym da³y znaæ
gromkie brawa maluchów.

K. Burzmiñska

AAAArrrrttttyyyyssss ttttyyyycccczzzznnnniiii eeee   ddddllllaaaa   MMMMaaaalllluuuucccchhhhóóóówwww  

20 marca w Powiatowym Zespole Szkó³
odby³ siê po raz siódmy Miêdzyszkolny
Konkurs Jêzyka Angielskiego i Jêzyka
Niemieckiego DEng dENG. 
Celem konkursu jest promowanie wœród
uczniów znajomoœci jêzyków, motywo-
wanie do pog³êbiania wiedzy, mo¿liwoœæ
sprawdzenia siê w rywalizacji z innymi
uczniami. 
Patronat honorowy nad jêzykowymi zma-
ganiami obj¹³ Starosta Powiatu Legnic-
kiego Adam Babuœka. Nagrody ufun-
dowane zosta³y przez Powiat Legnicki,
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie,
PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz
przez wydawnictwa Pearson, Oxford
oraz LektorKlett. 

Udzia³ w konkursie wziêli uczniowie 
z szeœciu placówek edukacyjnych z miasta
i gminy Chojnów: Szko³y Podstawowe
nr 3 i 4 w Chojnowie, Szko³a Podsta-
wowa w Starym £omie, Szko³a Podsta-
wowa w Gromadce, Gimnazjum nr 2 
w  Chojnowie oraz reprezentacja liceali-

stów gospodarzy spotkania. 
Wszystkich przyby³ych przywita³a wice-
dyrektor szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego
PZS Ewa Humenna: 
- Zachêcam was, abyœcie przyst¹pili do
testów z otwartymi g³owami, bez stresu.
Ten test mo¿e byæ dla was odpowiedzi¹,
na jakim etapie jesteœcie w zdobywaniu
jêzykowej wiedzy. Ju¿ wam gratulujê, bo
wasza obecnoœæ œwiadczy o tym, ¿e wiele
wiecie. A dzisiejszy dzieñ, to jedynie
weryfikacja umiejêtnoœci jêzykowych.
¯yczê, aby ka¿dy z was osi¹gn¹³ dziœ
sukces!
Po skoñczeniu wype³niania testu uczest-
nicy DENg dENG zostali zaproszeni na
szkolenia przygotowane przez konsultanta
wydawnictwa Oxford oraz studentów
Ko³a Naukowego Jêzyka Biznesu przy
PWSZ w Legnicy. O wszystkich przyby-
³ych goœci dbali nauczyciele i uczniowie
PZS, którzy nie tylko wspierali uczest-
ników mi³ym s³owem, ale tak¿e smacznym
bufetem! 
Tegoroczny konkurs odby³ siê na dwóch
poziomach. Nagrody wrêczy³ Starosta
Powiatu Legnickiego Adam Babuœka
oraz dyrektorzy szko³y Ewa Humenna 
i Mariusz Kowalczyk. 

Oto laureaci:
Wyró¿nienia: j.angielski - Jakub Wo-
³oszyn (III LO), j.niemiecki - Szymon
Pikur (kl. IV TE), Magdalena Chada³a
(kl. II TE). 

Kategoria Szko³y Podstawowe i Gimnazja:
Jêzyk angielski: 
I miejsce - Miko³aj Wo³oszyn (Szko³a Pod-
stawowa nr 4 w Chojnowie),
II miejsce - Szymon Krysa (Szko³a Podsta-
wowa w Gromadce),
III miejsce - Aleksandra Cawrycz (Gim-
nazjum nr 2).
Jêzyk niemiecki: 
I miejsce - Maja Marysiewicz (Szko³a
Podstawowa nr 4 w Chojnowie),
II miejsce - Aleksandra Danielewicz (Szko-
³a Podstawowa w Gromadce),
III miejsce - Emilia Czwartyñska (Szko-
³a Podstawowa w Gromadce).
Kategoria Szko³a Ponadgimnazjalna: 
Jêzyk angielski: 
I miejsce - Daniel Sadowski (kl. IV TE)
II miejsce - Filip Górnicki (kl. I LO), 
III miejsce - Pawe³ Nitecki (kl. I LO). 
Jêzyk niemiecki: 
I miejsce - Wiktor Ziembowicz (kl. II TE),
II miejsce - Zuzanna Florczyk (II LO),
III miejsce - Sylwia Gibas (kl. I TE). 

Congratulations! Glückwünsche!

K. Burzmiñska
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Wielki sukces 
uczennicy SP4 - laureatki

Zdolnego Œl¹zaczka!
Zd¹¿yliœmy ju¿ przedstawiæ

naszego laureata Zdolnego Œl¹zaczka 
w dziedzinie matematyki! Jednak na tym
nie koñczymy! Solidne przygotowanie,
pilna i sumienna praca pop³aca, dziêki
czemu mamy zaszczyt og³osiæ, i¿ kolejna
reprezentantka SP4- Maja Marysiewicz,
na ³amach presti¿owego konkursu na-
szego województwa, jakim jest w³aœnie
Zdolny Œl¹zaczek, wykaza³a siê niebywa-
³ymi umiejêtnoœciami jêzykowymi, efek-
tem czego jest zdobycie tytu³u laureata!
Maja nie ma sobie równych w dziedzinie
jêzyka niemieckiego. Mi³o nam, ¿e zosta³a
doceniona w tak wa¿nym konkursie, a dziêki
rewelacyjnemu wynikowi, zapewni³a so-
bie stuprocentowy wynik z jêzyka niemiec-
kiego podczas egzaminu ósmoklasisty!
Pok³ony w stronê naszych laureatów za
ciê¿k¹ pracê, zapa³, chêci i realizowanie
celów! Wielkie brawa!

Spotkanie z Czwórk¹", 
czyli dni otwarte w SP4!

A gdy wielkimi krokami zbli¿a siê wios-
na, zbli¿a siê równie¿ czas decyzji przy-
sz³ych pierwszoklasistów i ich rodziców
o wyborze szko³y na nastêpne, d³ugie 8
lat edukacji. SP4 wychodzi naprzeciw

potrzebom i oczekiwaniom rekrutowa-
nych, organizuj¹c dni otwarte! O tym, ¿e
w naszej szkole œwietnie siê bawimy,
wzorowo uczymy, rozwijamy swoje za-
interesowania i pasje, przekonywaliœmy
wszystkie przyby³e maluchy i ich rodzi-
ców 28 lutego. Pocz¹tek spotkania mia³
miejsce w sali gimnastycznej, gdzie cie-
p³ymi s³owami zainteresowanych przy-
wita³a dyrektor szko³y p. Beata Miler-
Kornicka wraz z nasz¹ szkoln¹ maskotk¹
- Korczusiem. Jak mówi³a pani dyrektor,
Czwórka stwarza mo¿liwoœci rozwoju
dla ka¿dego ucznia, rozwoju nie tylko
edukacyjnego, ale tak¿e zdolnoœci i oso-
bowoœci. Jako ¿e o potencjale, sukcesach
i mo¿liwoœciach naszej szko³y mo¿na
mówiæ bardzo wiele, przyby³ym zapre-
zentowana zosta³a garstka informacji 
w pigu³ce. Nastêpnie g³os zabra³ prze-
wodnicz¹cy Rady Rodziców - p. Tomasz
Mazurkiewicz, opowiadaj¹c w³aœnie z per-
spektywy rodzica o szkole, jej mo¿liwoœ-
ciach i podejmowanej wspó³pracy. Pan
Tomasz podkreœli³ bardzo wa¿ny aspekt
dzia³añ SP4 - szko³a jest otwarta na zmia-
ny, na ró¿nego rodzaju propozycje rodzi-
ców, realizowane przy wsparciu dyrekcji,
dziêki czemu wszyscy, ca³a spo³ecznoœæ
szkolna bierze udzia³ w jej kszta³towa-
niu. PóŸniej przyszed³ czas na czêœæ ar-

tystyczn¹ - wystêp zespo³u Brooklyn,
Œwietliczaków, szkolnego chóru Allegro
oraz mini spektakl teatralny w wykona-
niu klasy IIIb. Mi³e wra¿enia zabraliœmy
ze sob¹ w dalsz¹ drogê - drogê po szkole.
Przyszli pierwszoklasiœci mieli okazjê za-
poznaæ siê z budynkiem SP4, jej ca³¹
baz¹, samodzielnie skorzystaæ z nowoczes-
nych sprzêtów, które oferujemy, a tak¿e
wzi¹æ udzia³ w bañkowych eksperymen-
tach, które szczególnie przypad³y im do
gustu. Nam zaœ nie trzeba wiele mówiæ!
Ju¿ w najbli¿szym tygodniu przedszkola-
ki z grup zerowych, bêd¹ zaproszone na
ma³e i wiêksze doœwiadczenia chemiczne
w SP4! Mamy nadziejê, ¿e czeka nas jeszcze
niejedno spotkanie w Czwórce,  zapraszamy!

Z cyklu "Bezpieczna Czwórka",
warsztaty pierwszej pomocy 

u Œwietliczaków!
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo i edu-
kacjê dla bezpieczeñstwa naszych ucz-
niów staramy siê zapewniæ im ró¿nego
rodzaju zajêcia dotycz¹ce tego tematu.
Ostatnio Œwietliczaki mia³y przyjemnoœæ
spotkania z ratownikiem medycznym.
Pan Gracjan Solniczek w geœcie uprzej-
moœci, jako rodzic jednego z uczniów 
i specjalista w zakresie pierwszej pomo-
cy zarazem, przeprowadzi³ teoretyczno-
praktyczne zajêcia z grupami œwietlico-

wymi. Dzieciaki przypomnia³y sobie nu-
mery alarmowe, procedurê zg³aszania
wypadku oraz wzywania pomocy. Nauczy³y
siê tak¿e uk³adania poszkodowanego 
w pozycji bezpiecznej, a ponadto wcie-
li³y siê w rolê prawdziwych ratowników,
którzy przeprowadzaj¹ akcjê ratownicz¹.
W æwiczeniach masa¿u serca pomog³y
niew¹tpliwie przygotowane przez na-
szego goœcia fantomy. Œwietliczaki przy-
pomnia³y sobie równie¿ jedn¹ z najwa¿-
niejszych zasad, a mianowicie, ¿e ka¿dy
mo¿e pomóc, a udzielenie pomocy po-
szkodowanemu jest naszym obowi¹zkiem.
Dziêki dzia³aniom ratowniczym ma³y
cz³owiek mo¿e staæ siê wielkim boha-
terem! I niechaj to zdanie zapadnie w pa-
miêci naszych najm³odszych. 

Natalia Halikowska
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SP 4 news

Szanowni Pañstwo!
Spo³eczne Stowarzyszenie Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski powsta³o, aby
pomagaæ niepe³nosprawnym dzieciom i m³odzie¿y. 
Ka¿dy z naszych podopiecznych potrzebuje pomocy: rehabilitacji, logopedów,
psychologów. Pomoc ta jest niezbêdna, ale i kosztowna. Bez Pañstwa wsparcia
nie poradzimy sobie. 
Od 2011r. jesteœmy organizacj¹ OPP i mo¿emy zbieraæ 1% podatku. 
Nie mamy ¿adnych pracowników na etacie, op³acamy tylko rehabilitantów,
dlatego ka¿da z³otówka od Pañstwa bêdzie wydana na potrzeby dzieci.
Na dzieñ dzisiejszy zapewniamy zajêcia rehabilitacyjne 24 osobom, z ró¿nymi
schorzeniami.

Dziêki Pañstwa pomocy ka¿da z nich otrzyma wsparcie, 
za co bardzo dziêkujemy!
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Hania ma prawie 2 lata. 
Jest radosnym i pe³nym energii dzieckiem. 

Choruje na bardzo rzadk¹ wadê twarzoczaszki.
G³ówka by³a zbyt ma³a i nie by³o w niej 
miejsca na prawid³owy rozwój mózgu.

W swoim krótkim ¿yciu przesz³a ju¿ 
3 operacje czaszki. Musi byæ pod sta³¹ opiek¹

wielu specjalistów. 
Dlatego w imieniu swoim i Hani prosimy 

o przekazanie 1% 
na dalsze leczenie i diagnostykê.
Dziêkujemy za okazane wsparcie.

Fundacja Dzieciom Zd¹¿yæ 
z Pomoc¹

Nr KRS 0000037904
w rubryce “Cel szczegó³owy” nale¿y wpisaæ 

Hanna Myœko 32210

Muzeum Historii Polski we wspó³pracy 
z portalem historia.org.pl po raz dwu-
nasty og³aszaj¹ plebiscyt "Wydarzenie
Historyczne Roku", którego celem jest
uhonorowanie organizatorów, twórców
oraz inicjatorów najciekawszych przed-
siêwziêæ historycznych w minionym roku.
To pierwszy taki plebiscyt w kraju, któ-
rego laureatów wy³aniaj¹ jurorzy oraz
internauci. Zg³oszenia przyjmowane s¹
od 1 do 31 marca 2019 r.
Trwa pierwszy etap, w którym osoby
prywatne, instytucje, organizacje, oœrod-
ki kultury zg³aszaj¹ projekty w trzech
kategoriach: WYDARZENIE - tj. festi-
wal, impreza plenerowa, konferencje 
i sympozja, komplet wydarzeñ (ksi¹¿ka,
wystawa, strona www, tablice), rekon-
strukcje historyczne, wykopaliska arche-
ologiczne, spektakle, akcje spo³eczne etc.,
WYSTAWA - tj. nowa wystawa sta³a lub
czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum
etc. oraz EDUKACJA I MULTIMEDIA
- tj. projekty edukacyjne (takie, jak war-
sztaty, lekcje, gry edukacyjne), publika-
cje, komiks, e-wydarzenia/multimedia
(film, audiobook), strona www, aplikacje
mobilne i inne. 
Aby zg³osiæ wydarzenie nale¿y wejœæ na
stronê Plebiscytu www.whr.muzhp.pl,
zapoznaæ siê z Regulaminem i wejœæ 
w zak³adkê "Zg³oœ projekt". Ka¿dy Zg³a-
szaj¹cy ma prawo zg³osiæ maksymalnie
po jednym projekcie w ka¿dej z kate-
gorii.

W drugim etapie spoœród wszystkich
zg³oszeñ jurorzy wybieraj¹ fina³ow¹
piêtnastkê, która zostaje umieszczona na
stronie internetowej plebiscytu i poprzez
ni¹ internauci wskazuj¹ swoje typy.
Jak co roku Plebiscyt zakoñczy uroczys-
ta Gala w Pa³acu Rzeczypospolitej w War-
szawie, gdzie nast¹pi og³oszenie wyni-
ków. Podczas gali najpierw prezento-
wane s¹ krótkie filmy o ka¿dym fina³o-
wym projekcie, a nastêpnie ujawnione
rezultaty g³osowania i zwyciêzcy we
wspomnianych wczeœniej kategoriach, 
a przedstawiciele organizatorów wrêczaj¹
im efektowne rzeŸby-statuetki projektu
krakowskiego artysty Macieja Zychowicza.
Pozosta³a dwunastka otrzymuje dyplomy
i nagrody ksi¹¿kowe. 
Plebiscyt cieszy siê presti¿em i zaintereso-
waniem mediów. W poprzednich latach
by³o coraz wiêcej zg³oszeñ z zagranicznych
oœrodków polonijnych, m.in. z Austrii,
Belgii, Bia³orusi, Czech, Francji, Grecji,
Holandii, Irlandii, Kanady, Litwy,
£otwy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji,
Ukrainy, Wêgier i Wielkiej Brytanii.

Plebiscyt anga¿uje wiele œrodowisk lokal-
nych, które chc¹ wypromowaæ organi-
zowane przez siebie przedsiêwziêcia. 
Z roku na rok wzrasta liczba zg³aszanych
projektów, które rywalizuj¹ o miano tego
najwa¿niejszego. Od pocz¹tku istnienia
plebiscytu zg³oszono ponad 1000 przed-
siêwziêæ, a w internetowym g³osowaniu
wziê³o udzia³ ³¹cznie blisko 50 tys. inter-
nautów. 
Harmonogram:
1 - 31 marca 2019 - zg³aszanie projektów ;
do 11 kwietnia 2019 - Jury wybierze po
piêæ projektów w ka¿dej z kategorii;
15 kwietnia - 15 maja 2019 - g³osowanie
internetowe na wybrane projekty 
czerwiec 2019 - oficjalne og³oszenie wy-
ników podczas uroczystej gali fina³owej
Plebiscytu (Pa³ac Rzeczypospolitej)
Plebiscyt zosta³ objêty Honorowym
Patronatem Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
Organizator: Muzeum Historii Polski 
w Warszawie (www.whr.muzhp.pl)
Partnerzy: historia.org.pl, Biblioteka
Narodowa
Patroni medialni: Polskie Radio, Polska
Agencja Prasowa, dzieje.pl, Telewizja
Polska, TVP Kultura, Sieci, wSieci
Historii.

12. edycja plebiscytu "Wydarzenie Historyczne Roku 2018"
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Zarz¹dzeniem  Nr 151/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
15 listopada 2018 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu ograniczonego. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako - lokal mieszkalny, bez
pomieszczeñ przynale¿nych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa,
uchwalonym Uchwa³¹ Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa
z 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 
z 10.06.2016 r.), nieruchomoœæ oznaczona jest symbolem
14.7.MW,U i ujêta jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz zabudowy us³ugowej komercyjnej. Teren po³o¿ony
jest w obszarze OW obserwacji archeologicznej. W ewidencji
gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B - tereny mieszka-
niowe. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, gazow¹, wod-
no-kanalizacyjn¹, grzewcz¹ - piece oraz czêœciowe c.o. eta¿owe. 
Cena wywo³awcza obejmuje cenê lokalu oraz cenê gruntu wcho-
dz¹cego w sk³ad nieruchomoœci wspólnej w udziale przypa-
daj¹cym na ten lokal. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego   w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia
przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym,
w sposób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 320,00 z³.
Zgodnie z art. 41 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawar-
cia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.  
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele wyodrêbnionych lokali
w budynku przy ul. Legnickiej 75, którzy spe³ni¹ ³¹cznie nastê-
puj¹ce warunki:  
1. Wnios¹ Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, z takim wyprzedzeniem, aby
nale¿na kwota znalaz³a siê na koncie w nieprzekraczalnym ter-
minie do 9 kwietnia 2019 r. (w³¹cznie). W tytule wp³aty nale¿y
wskazaæ oznaczenie nieruchomoœci, imiê i nazwisko uczestnika
przetargu, a w przypadku ma³¿eñstwa - obojga ma³¿onków.
2. Z³o¿¹ najpóŸniej w dniu 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00

w sekretariacie (pokój nr 6 - I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie, pl. Zamkowy 1, pisemne zg³oszenie uczestnictwa w prze-
targu ustnym ograniczonym z kserokopi¹ dokumentu potwier-
dzaj¹cego tytu³ w³asnoœci do nieruchomoœci lokalowej (samo-
dzielnego lokalu mieszkalnego) znajduj¹cej siê w w/w budynku wraz
z za³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu wp³aty wyznaczonego wadium 
i oœwiadczeniem o zapoznaniu siê z warunkami przetargu i wyra-
¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urz¹d Miej-
ski w Chojnowie w zwi¹zku z przetargiem na sprzeda¿ nierucho-
moœci. 
Dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie powy¿szych warunków
nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej i opisanej kopercie, na której nale¿y
podaæ datê przetargu oraz oznaczenie nieruchomoœci - lokal nr 2
przy ul. Legnickiej 75.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetargowe i zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu
15.04.2019 r. na tablicy og³oszeñ nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y (II piêtro).
Przetarg jest ograniczony do w/w podmiotów z uwagi na jego
po³o¿enie i funkcjonalnoœæ.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿-
samoœci, pe³nomocnictwo wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³-
¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.
2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nierucho-
moœci winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym i ponosi
wszystkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹
i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu
stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspól-
nych.
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci, wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu
podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ dotych-
czasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniej-
szego lokalu.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu wolniona jest od podatku od towa-
rów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach  20.03.2019 r. - 10.04.2019 r.
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y
30 - tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa do-
stêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl. 

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego, mieszcz¹cego siê w budynku po³o¿onym przy ul.

Legnickiej 75 wraz z udzia³em w nieruchomoœci gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 132/1 o powierzchni 0,0203 ha,

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010805/3. 
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Dru¿yny z najwy¿szych szczytów ligo-

wych od kilku tygodni walcz¹ o punkty.

Z ni¿szych poziomów dopiero od nie-

dawna.

Zanim dru¿yna seniorska Chojnowianki

przyst¹pi³a do wiosennej rundy rewan-

¿owej, rozegra³a ostatni wyjazdowy spa-

ring z Górnikiem Lubin.

W niedzielê 10 marca kadra trenera Zbi-

gniewa Grzybowskiego odnotowa³a po-

ra¿kê 1:5.

Dlatego 16 marca, z pewnym niepoko-

jem oczekiwaliœmy wieœci z Chobieni. 

Wyjazdowym meczem z Odr¹ Chobienia

chojnowska dru¿yna rozpoczê³a rundê

rewan¿ow¹ w legnickiej lidze okrêgo-

wej. Powia³o optymizmem. Pad³ remis

1:1. Strzelcem bramki na wagê jednego

punktu by³ Korni³owicz.

Z niecierpliwoœci¹ kibice oczekuj¹ na

mecz ligowy. 

Najbli¿szy pojedynek odbêdzie siê w nie-

dzielê 24 marca o godz. 15.00.

Chojnowianka zagra z Iskr¹ Ksiêginice.

Wstêp za wykupieniem cegie³ki w cenie 5 z³.

ZAPRASZAMY!
pm

WITAJCIE W MARWEN 
22.03., 23.03, 24.03; godz. 18:00

Mark Hogancamp (STEVE CARELL), uta-
lentowany rysownik, zostaje brutalnie pobity
przez grupê lokalnych nazistów. Traci wszys-
tkie wspomnienia i ca³kowit¹ zdolnoœæ ry-
sowania. Powoli buduje nowe ¿ycie i znajdu-
je sposób na powrót do zdrowia – tworzy
makietê miasta opowiadaj¹c historiê w której
bohaterami s¹ prawdziwi mieszkañcy, 
w szczególnoœci kobiety, które odgrywaj¹ 
w ¿yciu Marka najwa¿niejsz¹ rolê. 

PRZEMYTNIK 
22.03., 23.03., 24.03.; godz. 20:00

Eastwood wciela siê w rolê Earla Stone’a. To
80-kilkuletni mê¿czyzna, który nie ma gro-
sza przy duszy, jest sam jak palec i grozi mu
zajêcie przez bank zad³u¿onego biznesu.
W³aœnie wtedy otrzymuje ofertê pracy, która
wymaga od niego jedynie jazdy samocho-
dem. W ten prosty sposób Earl staje siê kuri-
erem narkotykowym na us³ugach meksy-
kañskiego kartelu, z czego zupe³nie nie zdaje
sobie sprawy. 

JAK WYTRESOWAÆ SMOKA 3
23.03., 24.03.; godz. 14:00, 16.00

"Jak wytresowaæ smoka", to jedna z tych ani-
macji, na której premierê tak samo mocno
czekali doroœli, jak i dzieci. Trzecia i ostatnia
ods³ona cyklu, "Jak wytresowaæ smoka 3", to
zarówno spe³nione kino familijne, wci¹gaj¹cy
film przygodowy, jak i b³yskotliwa komedia
romantyczna.

GREEN BOOK
29.03., 30.03., 31.03.; godz. 17:30

Z komediodramatu Petera Farrelly'ego
wychodzi siê z uœmiechem od ucha do ucha,
w g³êbokim przeœwiadczeniu, ¿e œwiat –
wbrew temu, co twierdzi³ niegdyœ Franc
Maurer – jest do przyjêcia nawet na trzeŸwo. 

CIEMNO, PRAWIE NOC
29.03., 30.03., 31.03.; godz. 20:00

Kiedy Wa³brzychem wstrz¹sa seria tajem-
niczych zaginiêæ dzieci, do miasta przybywa
dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena
Cielecka). Powracaj¹ca po latach w rodzinne
strony, nieustêpliwa reporterka chce poznaæ
rodziny zaginionych i rozwik³aæ zagadkê,
wobec której nawet policja okazuje siê
bezsilna. W trakcie prywatnego œledztwa
Alicja – doœæ nieoczekiwanie – wpada na
trop dramatycznych wydarzeñ, które swój
pocz¹tek mia³y dekady temu. 

ROBACZKI Z ZAGINIONEJ
D¯UNGLI 

- 2D  - 30.03.; godz. 14:00, 15.45
- 3D  - 31.03.; godz. 14:00, 15.45

Kiedy ma³a biedronka zostaje uwiêziona 
w tekturowym pudle i wys³ana na Karaiby,
jej tata wyrusza do Gwadelupy, aby j¹ ura-
towaæ. Gdy po wielu trudach przybywa na
miejsce, z zaskoczeniem odkrywa, ¿e dzielny
maluch znalaz³ sobie nowy dom i znajo-
mych. 

PI£KA NO¯NA
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Zarz¹dzeniem Nr 109/2018 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 05 wrzeœnia 2018 r.
w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprze-
da¿y w formie przetargu ograniczonego. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lo-
kal jednoizbowy, bez pomieszczeñ pomoc-
niczych.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwa³¹
Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa 
z 30 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno-
œl¹skiego Nr 9, poz. 377 z 16.04.1999 r.),
nieruchomoœæ oznaczona jest symbolem 16
MW/U i ujêta jako teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i us³ug komer-
cyjnych nieuci¹¿liwych. W ewidencji grun-
tów dzia³ka oznaczona jest symbolem B -
tereny mieszkaniowe. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elek-
tryczn¹, gazow¹, wodno-kanalizacyjn¹,
grzewcz¹ - piece.
Cena wywo³awcza obejmuje cenê lokalu oraz
cenê gruntu wchodz¹cego w sk³ad nieru-
chomoœci wspólnej w udziale przypadaj¹cym
na ten lokal. 
Przetarg odbêdzie siê 16 kwietnia 2019 r.
o godz. 12.30 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem nega-
tywnym, w sposób odpowiadaj¹cy formie
uczestnikom przetargu.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 071020522-
60000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów naj-
póŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed za-
warciem umowy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dzie-
si¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 300,00 z³.

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci
nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danym w zawiadomieniu, organizator prze-
targu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, 
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.  
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele
wyodrêbnionych lokali w budynku przy ul.
Wolnoœci 9, którzy spe³ni¹ ³¹cznie nastê-
puj¹ce warunki:  
1. Wnios¹ Wadium (w pieni¹dzu) w okre-
œlonej wysokoœci na konto Nr 3410205226-
0000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
z takim wyprzedzeniem, aby nale¿na kwota
znalaz³a siê na koncie w nieprzekraczalnym
terminie do 9 kwietnia 2019 r. (w³¹cznie).
W tytule wp³aty nale¿y wskazaæ oznacze-
nie nieruchomoœci, imiê i nazwisko uczest-
nika przetargu, a w przypadku ma³¿eñstwa
- obojga ma³¿onków.
2. Z³o¿¹ najpóŸniej w dniu 10 kwietnia
2019 r. do godziny 15.00 w sekretariacie
(pokój nr 6 - I piêtro) Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pisemne
zg³oszenie uczestnictwa w przetargu ustnym
ograniczonym z kserokopi¹ dokumentu pot-
wierdzaj¹cego tytu³ w³asnoœci do nierucho-
moœci lokalowej (samodzielnego lokalu
mieszkalnego) znajduj¹cej siê w w/w budynku
wraz z za³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu wp³aty
wyznaczonego wadium i oœwiadczeniem 
o zapoznaniu siê z warunkami przetargu 
i wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Urz¹d Miejski w Chojno-
wie w zwi¹zku z przetargiem na sprzeda¿
nieruchomoœci. 
Dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie po-
wy¿szych warunków nale¿y z³o¿yæ w zam-
kniêtej i opisanej kopercie, na której nale¿y
podaæ datê przetargu oraz oznaczenie nie-
ruchomoœci - lokal nr 3a przy ul. Wolnoœci 9.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetar-
gowe i zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu zostanie wywieszona w dniu
15.04.2019 r. na tablicy og³oszeñ nierucho-
moœci przeznaczonych do sprzeda¿y (II piêtro).
Przetarg jest ograniczony do w/w pod-
miotów z uwagi na fakt, i¿ przedmiotowy
lokal nie jest lokalem samodzielnym.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, pe³nomocnic-
two wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-

targu w celu zakupu w/w nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci ma-
j¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnic-
two do udzia³u w przetargu. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumie-
niu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia
umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wy¿ej ustawy. 
Wy³oniony w drodze przetargu przysz³y
nabywca lokalu przed zawarciem aktu
notarialnego zobowi¹zany bêdzie prze-
d³o¿yæ zaœwiadczenie o samodzielnoœci
lokalu mieszkalnego.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym i ponosi wszystkie koszty i wy-
datki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploat-
acj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci
wspólnych budynku i gruntu stosownie do
wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach
wspólnych.
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci,
wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y podjête wczeœniej
przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu
podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê
Mieszkaniow¹ dotychczasowy sposób za-
rz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniej-
szego lokalu.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
20.03.2019 r. - 10.04.2019 r. w godz. 10.00

do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Choj-
nowskim Zak³adzie Gospodarki Komunal-
nej 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 tele-
fonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêp-
ne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl. 

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ lokalu niespe³niaj¹cego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, mieszcz¹cego
siê w budynku po³o¿onym przy ul. Wolnoœci 9 wraz z udzia³em w nieruchomoœci gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 400/3 
o powierzchni 0,0171 ha, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022795/6.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 06/92314

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

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

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,  nak³ad: 700 eg.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak, Katarzyna
Burzmiñska wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz

DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.
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Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89m2

w Chojnowie: 4 pokoje, kuchnia, ³azien-

ka, gara¿, piwnica. Dzia³ka 623 ha.

Wiadomoœæ: tel. 76 81-81-261. (28593)

Sprzedam mieszkanie (blok) w Rokit-

kach po remoncie 2 pokoje i kuchnia z ga-

ra¿em. 

Wiadomoœæ: tel. 600-828-161. (24166)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy

z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-

kalny, pow 163m2. Wiêcej szczegó³ów

telefonicznie. 

Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (026028)

IInnnnee

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.

54,14m2 w miejscowoœci Dzwonów.

Wiadomoœæ: tel. 516-896-968. (26009)

UUss³³uuggii

Firma remontowo wykoñczeniowa ofe-

ruje us³ugi w zakresie remontów i wy-

koñczeñ: burzenie i stawianie œcian

dzia³owych, malowanie, tynkowanie,

k³adzenie p³ytek, uk³adanie paneli, mon-

ta¿ p³yt (regipsów) itp. 

Wiadomoœæ: tel. 793-933-250. (27210) 

Og³oszenia drobne



490 kilometrów przepłynęli w tym roku
w Chojnowie uczestnicy Ogólnopol-
skiego Nocnego Maratonu Pływania
„Otyliada 2019”. Nie udało się niestety
osiągnąć, jak w roku ubiegłym, najlep-
szego wyniku w Polsce, ale nasz mistrz
2018 Krzysztof Gajewski ustanowił swój
życiowy rekord przepływając dystans
40,1 km, wygrywając tym samym te-
goroczny maraton w Chojnowie. 
Tuż przed startem pan Krzysztof odebrał
puchar Mistrza Polski 2018 z rąk po-
mysłodawcy Otyliady, redaktora Pol-
skiego Radia Andrzeja Kotuleckiego,
który gościł na naszej pływalni po raz
pierwszy.
- Macie wspaniały obiekt i doskonałych,
bardzo zaangażowanych mieszkańców -
mówił w rozmowie z Gazetą Choj-
nowską A. Kotulecki. - Listę zawodni-
ków w Chojnowie zamknięto jako jedną 
z pierwszych. Dla nas, organizatorów, to
ogromna satysfakcja. Impreza, która roz-
poczęła się na myszkowskim basenie,
jako wydarzenie lokalne, od sześciu lat
ma zasięg ogólnopolski. Przez ten czas 
w Otyliadzie wzięło udział ponad 11 ty-
sięcy uczestników, którzy łącznie przepły-
nęli już 55 tysięcy kilometrów, nie licząc
tegorocznych statystyk. Naszym najstar-
szym uczestnikiem jest 90.letni miesz-
kaniec Strzelina, najmłodszym półto-
raroczny chłopiec z Łodzi. Zgłoszono
nam także kilkumiesięczną dziewczynkę,
która na plecach taty przepłynęła 250
metrów. Idea Otyliady polega jednak nie
na rywalizacji i pokonywaniu coraz dłuż-
szych dystansów, a na dobrej zabawie,
aktywnym i zdrowym spędzeniu czasu, na
wspólnej rekreacji i zachęceniu do tej
dyscypliny. 
Chojnowian zachęcać nie trzeba. Ponad
40 osób, od godziny 18 w sobotę 16 mar-
ca, do godziny 6 dnia następnego, różny-
mi stylami pokonywało 25.metrowe dłu-
gości basenu, które skrupulatnie sumo-
wali wolontariusze. W tym roku tego odpo-
wiedzialnego zadania podjęli się strażacy

OSP Rokitki, którzy przygotowali także
pokaz udzielania pierwszej pomocy, 
a nad bezpieczeństwem pływaków i spraw-
ną organizacją czuwali ratownicy i nau-
czyciele SP4.

Najmłodsza chojnowianka, 8.letnia
Aleksandra Czarnota przepłynęła 1,3 km.
Pływa od roku. Na pytanie, dlaczego
bierze udział w Otyliadzie, nie bardzo
umiała odpowiedzieć, ale pochwaliła się,
że chętnie uczestniczy w różnych za-
wodach, że ma już kilka dyplomów 
i dwa medale, a pływanie sprawia jej wiel-
ką przyjemność. 

Mimo, że nocny maraton, to nie zawody
pływackie, klasyfikacja jest, rywalizacja
jest i nagrody są. Wspaniałe puchary dla
uczestników ufundował i wręczał osobiś-
cie burmistrz Jan Serkies.
Krzysztof Gajewski uplasował się w tym
roku na piątej pozycji w skali kraju, ale
w Chojnowie stanął na najwyższym po-

dium. Tuż za nim z wynikiem 39,45 km
znalazł się Michał Jeka, który odebrał
także puchar dla najlepszego chojnowia-
nina. Na najniższym podium stanęła Ag-
nieszka Chudewniak, która przepłynęła
31,65 km, została także uhonorowana
pucharem dla najlepszej zawodniczki.
Nagrodę dla najstarszego uczestnika
otrzymała Danuta Jeka - jej dystans to
5,5 km.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom,
organizatorom, a w ich imieniu dziękuje-
my wolontariuszom i wspaniałej pub-
liczności dopingującej pływaków przez
wiele godzin.
Szczegółowe wyniki zainteresowani znajdą
na stronie Otyliady:
www.otyliada.pl/index.php/wyniki-2019

eg

Ogólnopolski Nocny Maraton Pływania „OTYLIADA 2019”
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Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki
„U„UPIÓRPIÓR WW KUCHNIKUCHNI” ” 

- - SPEKTAKLSPEKTAKL GRUPYGRUPY TEATRALNEJTEATRALNEJ

ANTYKWARIATANTYKWARIAT

Oliwier Didyk - 13 lat
Lubi gry komputerowe ,,Fortnite",
jazdę na rowerze i treningi Krav
Magi, ulubiony film to wszystkie
części Transformersów. Nie lubi,
gdy psuje się rower i gdy pada
deszcz - wtedy nie może zjeż-
dżać ze stromych górek.


