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25 marca, dla fanów literatury fantasy, to
dzień wyjątkowy – Światowy Dzień Czy-
tania Tolkiena. Data nie jest przypad-
kowa. To właśnie tego dnia zakończono
Wojnę o Pierścień – mieszkańcy Śród-
ziemia obalili Saurona, planującego prze-
jąć władzę nad Śródziemiem.

Od 2003 roku miłośnicy autora „Władcy
Pierścieni” czy „Hobbit, czyli tam i z po-
wrotem” celebrują to wydarzenie orga-
nizując spotkania w bibliotekach i klu-
bach kulturalnych. Czytają książki Tol-
kiena, dyskutują o nich, wymieniają się
opiniami na ich temat, oglądają ekraniza-
cje. To standard, ale nie w chojnowskiej
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Od 5 lat,
w tym właśnie czasie, sale biblioteki za-
mieniają się w krainę Śródziemia, a na
korytarzach spotkać można Elfy i ich
dzielne drużyny. Dzielne, bo każda z nich
ma do rozwiązania wiele tajemniczych
zadań, do przejścia trudne labirynty…

- Pięć lat temu dołączyliśmy do świa-
towej akcji czytelniczej – mówi współor-
ganizatorka Ewa Wołoszyn. – W tym
roku towarzyszy nam hasło „Tolkien 
i jego tajemnice”. Tajemnice, zagadki,
niewiadome towarzyszą nam od zarania
dziejów. Prowadziły do poznania no-

wego, do odkrywania nieznanego, do
rozwijania się, nieustannie podsycają
naszą ciekawość świata.
Idąc tą myślą 7 zespołów, przez niemal
dwie godziny, odkrywało tajemnice przy-
gotowane przez organizatorów - zmagało
się z językiem elfickim, pokonywało krę-
te ścieżki, rozwiązywało zagadki, rebusy,
odpowiadało na pytania do tekstów Tol-
kiena, uzupełniało zaklęcia, rozsypanki
wyrazowe. 
Nagradzany był spryt, inteligencja, opa-
nowanie elfickiej mowy i, co nie mniej
ważne, życzliwość (wyrażana w tolkie-
nowskim języku). 
Mnóstwo zabawy i satysfakcji, ale też
rywalizacja. Każda bowiem konkurencja
była punktowana, a suma zdobytych
punktów zadecydowała o klasyfikacji.
Najlepsi okazali się reprezentanci SP 4 -
Roarkowie - zdobywając największą
liczbę punktów i zaszczytne miano Dru-
żyny Pierścienia.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
i organizatorom – chojnowskim szkołom
podstawowym i gimnazjom oraz
Miejskiej Bibliotece Publicznej, z ramie-
nia której całe wydarzenie koordynuje,
co roku, Anna Kopyra.

eg

***********************

Światowy Dzień Czytania Tolkiena

John Ronald Reuel Tolkien uważany
jest za prekursora gatunku fantasy 
w literaturze. 
Urodził się 3 stycznia 1892 roku w Blo-
emfontein w Oranii. Oprócz trylogii
"Władca Pierścieni", która została
przeniesiona na ekrany kin, Tolkien
stworzył również kilka krótkich opo-
wiadań, tzw. "Legendarium Śródziemia".
Weszły one w skład 12-tomowej "Hi-
story of the Middle-earth", którą opra-
cował i wydał jego syn - Christopher
Tolkien. 

Tolkien był także filologiem. Zajmo-
wał się przede wszystkim badaniem lite-
ratury dawnej. Aktywnie działał przy
powstawaniu słownika języka angiel-
skiego (Oxford English Dictionary),
który został wydany zaraz po I wojnie
światowej. 
Pisarz posługiwał się wieloma języka-
mi, m.in. duńskim, łaciną, hebrajskim 
i lombardzkim. 
Co ciekawe, chciał również nauczyć
się języka polskiego, jednak uznał, że
jest on dla niego za trudny. 
Zmarł 2 września 1973 roku w Bourne-
mouth w Anglii.
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02-09.04
"Wiosenne gniazdka" - warsztaty wielka-
nocne - Muzeum 

06.04. 
XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki
"ROZŒPIEWANE NUTKI" - MOKSiR

13.04.; godz. 11.00
Zajêcia plastyczne "Dekoracje Wielkanocne"
- MBP

24.04.; godz. 11.00 
Biblioteczna Akademia Malucha - MBP

25.04. 
Na rozstajnych drogach" - spektakl grupy
teatralnej PZS "ZaŒwiaty" - MOKSiR

26.04.; godz. 18.00 
Spotkanie autorskie z dr Wojciechem
Kondusz¹ i promocja ksi¹¿ki "Tajemnice
Garnizonów Radzieckich w Polsce" 
- MBP

* Wystawa w galerii "Przy okazji" 
- MOKSiR

* Wystawa Marii Turek "Hafty babuni" 
- MBP

Najbli¿sze
wydarzenia w mieœcie

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu 
w dniach od 29.03.2019 r. do 19.04.2019 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych prze-
znaczonych do sprzeda¿y na rzecz na-
jemców w drodze bezprzetargowej,
znajduj¹cych siê w budynkach po-
³o¿onych przy ul. Tadeusza Koœciuszki
18B i 29, ul. Kolejowej 24, ul. £u¿yc-
kiej 6, pl. Konstytucji 3 Maja 4, ul.
Miko³aja Reja 6, ul. Stanis³awa Ma-
³achowskiego 2 w Chojnowie - Za-
rz¹dzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 29 marca 2019 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami, winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 10.05.2019 r.

BBêêdd¹¹ ddbbaaææ oo mmiieejjsskk¹¹ zziieelleeññ
Zgodnie z przyjêtym harmonogramem
pod koniec marca podpisano umowy na
utrzymanie terenów zielonych w Choj-
nowie. W 2019 roku "zielonymi p³uca-
mi" miasta zajmowaæ siê bêd¹ trzy wy-
brane w drodze przetargu nieograniczo-
nego firmy: "Agro-Œwit" z Chocianowa,
"Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze" 
z Jerzmanowic oraz "Botanika" z Wo³owa.

- Ju¿ wkrótce, po ustêpuj¹cej zimie,
Chojnów nabierze nowych kolorów -
kwitn¹cych kwiatów, zielonych krzewów
i drzew, które wymagaj¹ szczególnego
traktowania. Wierzê, ¿e firmy zgodnie 
z podpisanymi umowami dope³ni¹ wszel-
kich starañ, by miejsca i tereny zielone
by³y czyste i zadbane - mówi Naczelnik
Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego To-
masz G³¹bicki.
Podpisane umowy zak³adaj¹ m.in. sys-
tematyczne koszenie trawników, malo-
wanie i naprawy ³awek, nasadzenie kwia-
tów kwitn¹cych na istniej¹cych rabatach,
w donicach, gazonach, kolumnach kwia-
towych, donicach montowanych na s³u-
pach oœwietlenia ulicznego. Ponadto do
realizacji  przyjêto koszenie, sprz¹tanie 
i bie¿¹ce utrzymanie Parku Piastowskiego. 

NNoowwee ww³³aaddzzee ww SSSSPPDDiiMMSSTT
19 marca odby³o siê Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Spo³ecznego Sto-
warzyszenia Przyjació³ Dzieci i M³o-
dzie¿y Specjalnej Troski z siedzib¹ przy
ul. Matejki 1 w Chojnowie, na którym
zosta³ powo³any nowy Prezes oraz Zarz¹d.
Prezesem zosta³a Pani Marta Biñczyk.
Ustêpuj¹cy zarz¹d stowarzyszenia dziê-
kuje wszystkim cz³onkom organizacji za
owocn¹ wspó³pracê.

ZZeebbrraanniiee KKSS CChhoojjnnoowwiiaannkkaa
Zaplanowane na 29 marca walne ze-
branie KS "Chojnowianka" nie odby³o
siê z powodu braku kworum. Kolejny
termin wyznaczono na 23 kwietnia - w œro-
dê o godz. 19.00 w Domu Schrama.
Zapraszamy zainteresowanych.

Szkolna gazetka "Zlepek", redagowana w SP4, ma bardzo
d³ug¹ historiê! Nas jeszcze nie by³o na œwiecie, kiedy ukaza³
siê pierwszy numer, gdy¿ wydawa³y go niektóre z naszych
mam. Chcieliœmy tê historiê w skrócie przedstawiæ redaktor
naczelnej Gazety Chojnowskiej - pani Emilii Grzeœkowiak. 
21 marca odwiedziliœmy pani¹ Emiliê w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie, gdzie mieœci siê redakcja jedynej gazety w na-
szym mieœcie. 
Mieliœmy te¿ inne powody, ¿eby porozmawiaæ z redaktorem
gazety, któr¹ od lat czyta du¿a grupa mieszkañców Chojnowa.

Chcieliœmy siê pochwaliæ naszymi sukcesami! Mamy na kon-
cie ogólnopolskie sukcesy - trzy zwyciêskie reporta¿e wyko-
nane w aplikacjach sieciowych: "Spacerkiem po Chojnowie",
"Historia spod starej pod³ogi" (o dawnych chojnowianach 
i Stowarzyszeniu Miast Partnerskich) oraz "Fake news - nie
daj siê  nabraæ!".
Interesuje nas równie¿ praca profesjonalisty! Mieliœmy przy-
gotowane pytania do pani redaktor zwi¹zane z prac¹
"doros³ego" dziennikarza. Pani Emilia opowiada³a o pracy w
Gazecie Chojnowskiej, mówi³a o tym, ¿e nie ma nieciekawych
tematów, ¿e dobry dziennikarz potrafi odpowiednio przed-
stawiæ ka¿d¹ sprawê, tak, aby zainteresowaæ czytelników.
Us³yszeliœmy te¿, ¿e ceni m³odych dziennikarzy za nowe
pomys³y, za inne spojrzenie na niektóre sprawy. Pad³o te¿
pytanie: "Czy spotka³a siê pani w swoim ¿yciu ze zjawiskami
paranormalnymi?" Poœmialiœmy siê chwilê, a pani Emilia
powa¿nie odpowiedzia³a, ¿e w Chojnowie zjawisk tego typu
nie zaobserwowano.

Zdobyliœmy cenne informacje. Wizytê uwa¿amy za udan¹!
Dziêkujemy pani Emilii i mamy nadziejê na wspó³pracê. 

redakcja "Zlepka"

Szkolni dziennikarze w redakcji G.Ch.
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Marcowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa
dotyczy³a m.in. dzia³alnoœci Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej i Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w 2018 roku.

Sprawozdanie z dwunastomiesiêcznej
pracy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
zda³a jej przewodnicz¹ca Maria Steæ:
W roku 2018 Komisja odby³a 16 pro-
toko³owanych spotkañ w Urzêdzie Miej-
skim, na których omówiono 446 spraw
mieszkaniowych dotycz¹cych m.in:
- przed³u¿enia umowy najmu lokalu so-
cjalnego,
- przydzia³u lokalu socjalnego,
- przydzia³u lokalu mieszkalnego lub
zamiennego,
- przydzia³u lokalu komunalnego po œmier-
ci najemcy lub wyprowadzeniu siê najemcy,
- przydzia³u pomieszczeñ tymczasowych,
- przydzia³u lokalu do remontu we w³as-
nym zakresie.
W terenie sprawdzono 146 wniosków o przy-
dzia³ mieszkania, podañ i zg³oszonych
spraw spornych.

Przeprowadzono weryfikacjê listy przy-
dzia³u lokali komunalnych opracowanej
na rok 2019. 
Sporz¹dzono listê przydzia³u lokali zamien-
nych, mieszkalnych, socjalnych, do re-
montu we w³asnym zakresie i przydzia³u
lokali zamiennych w zwi¹zku z remontem
lub wyburzeniem  budynku przy ul. Legnic-
kiej 41AB na rok 2018, w której na pier-
wszych miejscach znalaz³y siê rodziny 
z listy 2018r. w iloœci 18 rodzin/osób, spe³-
niaj¹cych nadal warunki do przydzia³u
mieszkania komunalnego.
Lista z roku 2018 liczy³a 44 rodzin/osób.
W roku 2018 przydzielono ³¹cznie 21 lo-
kali mieszkalnych, 12 lokali po sp³aceniu
zaleg³ego zad³u¿enia, 105 lokali socjal-
nych (dotyczy przydzia³ów lokali socjal-
nych oraz przed³u¿eñ umów najmu

lokali), 7 lokali po œmierci najemcy, 
4 lokale po wyprowadzeniu siê najemcy,
3 pomieszczenia tymczasowe (w loka-
lach wspólnych), 1 lokal na czas remontu
mieszkania dotychczasowego, z którego
ze wzglêdy na stan techniczny lokalu,
nale¿a³o przesiedliæ lokatora, przepro-
wadzono 2 zamiany miêdzy lokatorskie.
Pomieszczenia tymczasowe s¹ przydzie-
lane osobom, którym s¹d nie zapewni³
lokalu socjalnego, czas umowy to 3 lub 
6 miesiêcy.
Potrzeby mieszkaniowe Miasta Choj-
nowa wg oceny Komisji, wynosz¹ oko³o
50 mieszkañ, w tym: 20 lokali na realiza-
cjê wyroków s¹dowych, 15 lokali na
realizacjê listy w zakresie przydzia³u
lokali mieszkalnych, 5 lokali socjalnych
dla osób /rodzin zakwalifikowanych
przez SKM, 1 lokal do remontu w³asnego.
W zwi¹zku z planowanym remontem bu-
dynku przy ul. Legnickiej 41 AB, nale¿y
dodatkowo zarezerwowaæ 9 lokali zamien-
nych.
Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludnoœci
s¹ w bardzo z³ym stanie technicznym.
Najczêœciej s¹ to mieszkania do remontu.
Remonty wykonuje ChZGKiM lub czêœ-
ciowo zainteresowani najemcy w ramach
porozumienia z ChZGKiM.
Na rok 2019 zaplanowano przydzieliæ 
35 mieszkañ, z tego 14 lokali zamien-
nych, 15 lokali mieszkalnych, 5 lokali
socjalnych  i 1 lokal do remontu we w³as-
nym zakresie. 

O funkcjonowaniu Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji mówi³ dyrek-
tor placówki Stanis³aw Horodecki:
MOKSiR - co wynika z samej nazwy,
dzia³a na trzech polach. W roku minio-
nym oœrodek zorganizowa³ 93 imprezy. 
Z tych najwiêkszych nale¿y wymieniæ Dni
Chojnowa, Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej
Pomocy, Dzieñ Wojska Polskiego i towa-
rzysz¹ce mu Imieniny Marii, Maryœ, Ma-
rysieniek, Ogólnopolski Przegl¹d Zespo-
³ów Tanecznych "Stonoga", Ogólnopolski
Konkurs Piosenki "Rozœpiewane Nutki".
Je¿eli chodzi o dzia³ania sta³e, wymieniæ
nale¿y sekcje, ko³a i kluby. Mamy sporo
zajêæ zwi¹zanych z muzyk¹ - chór Sko-
ranta, 8 zespo³ów muzycznych, pracownia
wokalna. Prê¿nie i chyba najd³u¿ej w mieœ-

cie dzia³a pracownia modelarska, nie-
zwykle liczna jest grupa m³odych ludzi
zajmuj¹cych siê tañcem, mamy tak¿e
ofertê dla seniorów - pracownia rzeŸ-
biarska, plastyczna, grupa teatralna, bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem cieszy siê
aerobik. W sumie oko³o 400 osób tygo-
dniowo korzysta z zajêæ. Doliczaj¹c kli-
entów kina - ponad 11 tysiêcy widzów 
w ubieg³ym roku obejrza³o 257 seansów
- a tak¿e sali fitness i krêgielni, szacuje-
my, ¿e oko³o 800 osób tygodniowo ko-
rzysta z propozycji domu kultury.
Dodatkowo zarz¹dzamy dwoma boiskami
trawiastymi, kortem, boiskiem ze sztucz-
n¹ nawierzchni¹, dwoma placami zabaw,
si³owniami plenerowymi, z których mie-
siêcznie korzysta ponad 1000 osób. 
W skali roku przez oœrodek przewija siê
40-60 tysiêcy uczestników ró¿nych form
proponowanych przez placówkê.

Sprawozdanie 3/2019 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 28 lutego 2019 r. 
do dnia 27 marca 2019 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Przeprowadzono dwa postêpowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na
utrzymanie terenów zielonych miasta
Chojnowa. W pierwszym postêpowaniu
dokonano wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz podpisano umowê na wyko-
nanie jednej czêœci zamówienia. W dru-
gim postêpowaniu dokonano wyboru
najkorzystniejszych ofert na wykonanie
pozosta³ych czêœci zamówienia. 
* W trybie przetargu nieograniczonego
otwarto oferty na realizacjê zadañ inwe-
stycyjnych: "Budowa nawierzchni ulicy
Matejki w Chojnowie" oraz "Przebu-
dowa chodnika ulicy Wyspiañskiego 
w Chojnowie - druga strona". 

Na IX sesji
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* Przyjêto, przeprowadzono i wys³ano
21 wniosków o wpis, zmianê wpisu lub
wykreœlenie wpisu przedsiêbiorców 
w CEIDG.
* Wydano zezwolenie na sprzeda¿ i po-
dawanie w lokalu napojów alkoholo-
wych.
* Przy ul. Sempo³owskiej ustawiono po-
jemniki na papier i plastik.
* Przeprowadzono kilka kontroli w za-
kresie selektywnej zbiórki odpadów 
w mieœcie. Dokonano weryfikacji spe³-
niania przez firmê odbieraj¹c¹ odpady
warunków zawartej umowy. 
* Opracowano sprawozdanie o rodzaju 
i iloœci zebranych odpadów opakowan-
iowych przekazanych do odzysku i recy-
klingu w roku 2018.
* Wyrównano i utwardzono kruszywem
czêœæ ul. Bielawskiej, Leœnej, Ró¿anej,
Tulipanowej oraz podwórko przy ul. Le-
gnickiej 47.
* W ramach prac interwencyjnych napra-
wiane s¹ poluzowane kostki brukowe 
w Rynku oraz prowadzone jest bie¿¹ce
utrzymanie terenów zielonych. Wyko-
nano ciêcia pielêgnacyjne drzew, roz-
poczêto wycinkê samosiejek przy ul. £o-
kietka i Maczka. Usuniêto wiatro³omy 
w Parku Piastowskim. 
* Przed³u¿ono 15 umów najmu na lokale
mieszkalne i socjalne.
* Uzyskano decyzjê Dolnoœl¹skiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków
zezwalaj¹c¹ na wykonanie robót budo-
wlanych w ramach Rewitalizacji Amfi-
teatru w Parku Œródmiejskim w ramach
Bud¿etu Obywatelskiego. Z³o¿ono wnio-
sek o uzyskanie pozwolenia na budowê
zasilania terenu rekreacyjnego. 
* Z³o¿ono wniosek do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o zmianê ne-
gatywnej opinii wydanej w sprawie pro-
jektu reaktywowania miejsca rekreacyj-
nego w Parku Piastowskim - remont sce-
ny, realizowanego w ramach Bud¿etu
Obywatelskiego. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Przygotowano i og³oszono przetargi
ustne nieograniczone na sprzeda¿ :
- 11 dzia³ek pod zabudowê mieszka-

niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej,
Mi³ej, Pogodnej;
- 8 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Jana Paw³a II
(rejon ul. Chmielnej, G³owackiego,
Ogrodowej).
* Wydano 121 zaœwiadczeñ potwier-
dzaj¹cych przekszta³cenie prawa u¿yt-
kowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asnoœci tych gruntów oraz 23 informa-
cje o wysokoœci op³aty jednorazowej za
przekszta³cenie gruntów.
* Wydano zawiadomienie o ustaleniu
numerów porz¹dkowych dla nierucho-
moœci  po³o¿onej przy ul. Jana Paw³a II.
* Sporz¹dzono informacjê o stanie mienia
komunalnego za 2018 r.
* Wydano 2 wypisy i wyrysy oraz 4 za-
œwiadczenia z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego miasta.
* Wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usu-
niêcie drzewa gatunku sosna przy ul. Fa-
brycznej dla Urzêdu Gminy w Chojnowie.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 10 wniosków
- wyp³acono 1.047 œwiadczeñ wycho-
wawczych na kwotê 522.325 z³.
* Dodatki mieszkaniowe 
- przyjêto i rozpatrzono 32 wnioski
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 22.579,35 z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 21 wniosków
- wyp³acono 113 dodatków energety-
cznych na kwotê 1.586,82 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Za³atwiono 124 wnioski o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono akt urodzenia, 3 akty
ma³¿eñstwa, 13 aktów zgonu, spros-
towano i uzupe³niono 2 akty stanu cy-
wilnego.
* Usuniêto 102 niezgodnoœci oraz prze-
prowadzono 109 migracji aktów.
* Przyjêto 7 zapewnieñ o braku okolicz-
noœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa.

Na IX sesji
Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
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Czego nie wiemy o naszej ewolucji, co
stanowi pewn¹ zagadkê – trudny do
interpretacji przebieg ewolucyjnych
wydarzeñ. 

Zagadnienie nurtuj¹ce od wielu lat
wspó³czesnego cz³owieka stara³a siê
omówiæ dr Wioletta Nowaczewska z Ka-
tedry Biologii Cz³owieka Uniwersytetu
Wroc³awskiego, która 23 marca zapro-
si³a mieszkañców Chojnowa na wyk³ad
pt. „Meandry ewolucji cz³owieka”. 
Temat nie³atwy i do objaœnienia i do zro-
zumienia. 
Dr Wioletta Nowaczewska od lat zg³êbia
tê materiê. W krêgu jej zainteresowañ
le¿¹ te¿: zmiennoœæ morfologiczna ko-
palnych form ludzkich i cz³owieka wspó³-

czesnego, problem homologii i rozwoju
wybranych struktur czaszki, badanie za-
le¿noœci miêdzy wybrany cechami czasz-
ki cz³owieka wspó³czesnego, zagadnie-
nie definicji i identyfikacji gatunków
homininów w kopalnym materiale kost-
nym oraz czynniki wp³ywaj¹ce na mor-
fologiê cia³a ludzkiego. Jest autork¹ wie-
lu publikacji naukowych.

Czêœci¹ swojej bogatej wiedzy dzieli³a
siê na spotkaniu omawiaj¹c dotychcza-
sowe naukowe ustalenia. Doktryna doty-
cz¹ca ewolucji cz³owieka, na przestrzeni
lat modyfikuje siê, adaptuj¹c do naj-
nowszych odkryæ i najnowszej techno-
logii. Neandertalczycy, homo sapiens 

i denisowianie, to najbardziej rozpoznane
gatunki, które wspó³istnia³y w jednym
okresie, póŸniej tak¿e miesza³y siê
tworz¹c hybrydy. Dowodz¹ tego badania
genetyczne. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu,
rzadko praktykowane, dziœ dostarczaj¹
prze³omowych informacji burz¹c czêsto
dotychczasowe teorie. 
Wyk³ad dr Nowaczewskiej traktowa³ m.in.
o pierwszych i ostatnich odkryciach nau-
kowych oraz o pochodzeniu i migracji
hominidów.
- Obecnie, zgodnie z najnowszymi od-
kryciami, mo¿emy stwierdziæ, ¿e homo
sapiens wyewoluowa³ w Afryce wscho-
dniej od homo heidelbergensis, ten nato-
miast od, ¿yj¹cego na naszej planecie 2 mln
lat temu, homo erektusa – wprowadza³a
w temat dr Nowaczewska. - Najstarsze
szcz¹tki naszego gatunku, datowane na
195 tysiêcy lat, znaleziono w Afryce.
Niecodzienna prelekcja wywo³a³a na tyle
du¿e zainteresowanie licznie przyby³ych
s³uchaczy, ¿e wstêpnie umówiono kolej-
ne spotkanie. 
Pochodzenie cz³owieka i nasza, czyli
gatunku homo sapiens, wyj¹tkowoœæ od
wieków nurtowa³a filozofów, a od chwili
narodzin wspó³czesnej nauki, tak¿e nau-
kowców. Wiele ju¿ wiemy, równie wiele
odkryæ przed nami. 
W dobie zaawansowanej technologii gros
dotychczasowych ustaleñ zapewne uleg-
nie weryfikacji. 
Czy wspó³czesny cz³owiek jest w stanie
dog³êbnie poznaæ meandry ewolucji
cz³owieka?
Pytanie z gatunku retorycznych…

eg

Meandry ewolucji cz³owieka

"Ty to chyba bêdziesz ksi¹¿ki pisaæ", tak
do Katarzyny Ryrych - goœcia Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie zwró-
ci³a siê nauczycielka jêzyka polskiego
ju¿ w szkole podstawowej, a jej s³owa po
latach siê ziœci³y…
Pisarka przyby³a do Chojnowa z okazji
XIX edycji Bli¿ej Ksi¹¿ki. Spotka³a siê 
z uczniami klas V i VI szkó³ podstawo-

wych i opowiedzia³a o swojej pasji, jak¹
jest pisanie i tworzenie nowych historii
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. 
Pisarka opowiedzia³a o swojej pracy,
która sprawia jej wiele satysfakcji i ra-
doœci: - pisanie jest moj¹ najwiêksz¹
pasj¹ - mówi³a. Po zaprezentowaniu
swoich twórczych pocz¹tków zachêci³a
uczniów do dyskusji na temat, jak siê
okazuje, kontrowersyjny. Kilka osób
przyzna³o bowiem, ¿e nie przepada za
czytaniem, ale tylko dlatego, ¿e wymaga
ono wysi³ku. 
- Trzeba siê nad ksi¹¿k¹ skupiæ, trzeba
siê skoncentrowaæ i dla niektórych fakty-
cznie mo¿e to okazaæ siê problemem.
Wcale siê nie dziwiê, bo ¿yjemy bardzo
szybko - przyzna³a  pisarka. 

Laureatka wielu literackich nagród po-
da³a dzieciom antidotum na uciekaj¹cy
czas i brak chêci na czytanie. Ksi¹¿ka
jest bowiem sposobem na zatrzymanie
siê. Przeczytanie kilku stron dziennie
przenosi, choæby na moment, w zupe³nie
inn¹ rzeczywistoœæ, która staje siê na
wy³¹cznoœæ czytelnika…
Interesuj¹ce spotkanie da³o uczniom
mo¿liwoœæ wys³uchania wartoœciowych
uwag pisarki, które mog¹ przyczyniæ siê
do ich chêtniejszego siêgania po lektury… 

K.Burzmiñska

O ppisarskim pproroctwie ii ssposobie nna zzatrzymanie cczasu 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Jadwiga Stopa od dzieciñstwa zajmuje
siê rêkodzie³em. Jednak jej serce od
kilku lat bije dla malarstwa. Artystka
w swoim twórczym dorobku mo¿e po-
chwaliæ siê ju¿ kilkoma wystawami 
i zaprasza na kolejne, które krystali-
zuj¹ siê w jej pracowni. Bohaterka
"Ludzi z pasj¹" interesuje siê kulturo-
znawstwem, dziêki czemu ³¹czy plasty-
czn¹ przestrzeñ swojego ¿ycia z wie-
dz¹ o œwiecie. Malarka pasjonuje siê
tak¿e literatur¹ i kuchniami œwiata, 
a w jej planach na przysz³oœæ mno¿¹
siê kreatywne projekty spo³eczno-kul-
turalne. 

Gazeta Chojnowska - Ma pani wiele
talentów, ale gdyby trzeba by³o wybraæ,
co znalaz³oby siê na pierwszym miejscu ?
Jadwiga Stopa - Na pewno wybra³abym
malarstwo. Jest ono na pierwszym miejs-
cu moich obecnych dokonañ na tle arty-
stycznym. Przygotowujê siê do wystawy
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choj-
nowie, która odbêdzie siê jesieni¹. Tema-
tem przewodnim bêd¹ Zamki i Pa³ace.
Poniewa¿ interesujê siê tak¿e histori¹ 
i kultur¹, postaram siê pokazaæ tak¿e
¿ycie, jakie toczy³o siê wokó³ tych urokli-
wych budowli. Niestety niektóre z nich
nie przetrwa³y do dziœ. Dlatego forma
obrazu bêdzie dziejow¹ pami¹tk¹. 
G.Ch. - Od kiedy Pani maluje? 
J.S. - W³aœciwie od kilku lat. W dzieciñ-
stwie wykazywa³am siê zdolnoœciami
plastycznymi, ale wszystko zaczê³o siê
tak naprawdê od polskiego malarza, sur-
realisty Jaros³awa Jaœnikowskiego. Na
wystawie jego prac w Legnicy pozna³am
go osobiœcie. Nasza rozmowa ukierunko-
wa³a mnie w doborze narzêdzi malar-
stwa olejnego. Zachêci³  mnie do wyra-
¿ania siebie poprzez ten kierunek sztuki.
G.Ch. - Jaki jest bilans Pani prac?
J.S. - Mia³am ju¿ kilka wystaw, m.in. w Bo-
les³awcu, w MOKSiR w Chojnowie, w re-
stauracji KuŸnia, w Domu Kultury w Gro-
madce… Zaczê³o siê zupe³nie niewinnie
od zwierz¹t, portretów. Pamiêtam swój
pierwszy obraz Niebieska Papuga. Pozwo-
li³am sobie na malowanie, ,,jak mi w du-
szy gra³o,,. Bez wiedzy technik malar-
skich. Niestety to by³ b³¹d. Szybko siêgnê-

³am po wiedzê naukow¹. Po wystawach
posypa³y siê s³owa pochwa³, ale równie¿
i krytyki. To zawsze jest bardzo buduj¹ce
i po ludzku mi³e. Tak¿e wypowiedzi
moich dzieci: "mamo staæ ciê na wiêcej".
Motywuj¹ce spostrze¿enia dodaj¹ mi ener-
gii i si³ do dalszego tworzenia. Nadmie-
niê równie¿, ¿e kilka osób z mojej ro-
dziny jest bardzo utalentowanych arty-
stycznie, dlatego wykazujemy twórcze
geny. Równie¿ jak to bywa na ka¿d¹
pasjê trzeba poœwiêciæ czas. 
G.Ch. - Czy wspomniany czas zawsze
wspó³gra z natchnieniem? 
J.S. - Oczywiœcie, a tak¿e wiele innych ele-
mentów. Obraz czy ten pisany lub malo-
wany to emocje. Ka¿dy obraz bêdzie
inny, poniewa¿ emocje, decyduj¹ o do-
borze koloru farb. Praca bêdzie w tonacji
ciep³ej czy zimnej, ekspresji itp. Osobiœcie
lubiê tworzyæ w ciszy, ewentualnie muzy-
ka w tle. Nie malujê na si³ê. Pasja ma
dawaæ radoœæ, któr¹ równie¿ odkryje
odbiorca. W przeciwnym razie bêdzie to
mechanizm niedaj¹cy satysfakcji obopólnej. 

G.Ch. - Czy na drugim miejscu znaj-
duje siê œpiew? 
J.S. - W chórze Skoranta œpiewam od
2011 roku. Zachêca³ mnie do wst¹pienia
mój nauczyciel ze szko³y podstawowej
Zenon Chmielewski. Ju¿ wtedy œpiewa³am
w chórze szkolnym przez 5 lat. Œpiew
chóralny, to radoœæ i reprezentowanie
Chojnowa na koncertach w Polsce i za
granic¹. Moim mi³ym doœwiadczeniem
innego rodzaju œpiewu by³ udzia³ w War-
sztatach Wielkanocnych w 2018 r . Pod
kierunkiem Karoliny Rosockiej œpiewali-
œmy utwory ludowe. 
G.Ch. - Z metryczki zaprezentowanej
na stronie Gildi Artystów Chojnowa
dowiemy siê tak¿e, ¿e pisze pani wiersze…
J.S. - Pierwszy wiersz napisa³am na po-
trzeby gazetki szkolnej. To nie jest tak, ¿e
czujê koniecznoœæ pisania. Czasami chcê
przekazaæ ludziom jak¹œ myœl. Poruszyæ

temat tabu. W wierszu zostaje to zapi-
sane. To s¹ myœli przelane na s³owa, utr-
walone. Moje wiersze powsta³y o ró¿nej
tematyce. Jeden z nich ukaza³ siê po 30
latach w kalendarzu naszej chojnow-
skiej Gildii. By³o to bardzo mi³e i wzru-
szaj¹ce. Przyjaciele prosz¹ o wydanie to-
miku wierszy po³¹czonych z moimi pra-
cami malarskimi. Mo¿e w przysz³oœci siê
uka¿¹. 
G.Ch. - Sk¹d zainteresowanie kuchnia-
mi œwiata? 
J.S. - Wp³yw na ca³okszta³t twórczoœci to
tak¿e moje zainteresowanie kulturoznaw-
stwem. Rola kultury jest bardzo istotna 
w moim ¿yciu. To historia spo³eczeñstw.
Œrodowisko ¿ycia. Kiedy tylko mogê zwie-
dzam i obserwujê œwiat: W³ochy, S³o-
wacjê, Portugaliê, Angliê, a tak¿e bliskie
nam miasta w Niemczech. Wiedzê i pro-
dukty wykorzystujê w swojej kuchni 
z ró¿nych krañców œwiata. Lubiê tajniki
kulinarne. Ale nie dajmy siê zwieŸæ. 
W naszym kraju jest bardzo du¿o pysz-
nych produktów. Polecam pesto z nasze-
go rodzimego czosnku niedŸwiedziego itp.
G.Ch. - Rozumiem, ¿e pani pasj¹ mo¿e
byæ te¿ gotowanie? 
J.S. - Zdecydowanie, moje dzieci to
potwierdz¹! Nawet sugerowa³y, ¿e mo-
g³abym prowadziæ autorsk¹ restauracjê.
Na pewno korzysta³abym z produktów nie-
przetworzonych, aby by³o zdrowo i smacznie.
G.Ch. - Czego mo¿na Pani ¿yczyæ? 
J.S. - Czasu (œmiech). Mam sporo po-
mys³ów, jednak, aby sprostaæ wymogom
prozy ¿ycia, musia³abym nie spaæ, ¿eby
je wszystkie wcieliæ. Marzy mi siê œwie-
tlica miêdzypokoleniowa, aby móc goto-
waæ, malowaæ, szyæ i robiæ, na co w danej
chwili mieliby ochotê przebywaj¹cy tam
ludzie. Taka œwietlica by³aby œwietnym
miejscem, w którym nie tylko mo¿na siê
wykazaæ, ale zawrzeæ nowe znajomoœci,
zainspirowaæ siê, czegoœ nauczyæ. Byæ
mo¿e kiedyœ uda siê takie miejsce stworzyæ.
G.Ch. - Mamy równie¿ tak¹ nadziejê.
Dziêkujemy za udzielenie wywiadu.
¯yczymy Pani realizacji wszystkich
planów i zamierzeñ! 

Prace Jadwigi Stopy mo¿na obejrzeæ na
stronie jadwiga.stopa.be
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„Bezpieczne zakupy w Internecie” by³y
tematem spotkania z cyklu ”Kompu-
terowy Œwiat dla Ka¿dego”, które odby³o
siê 20 marca. Prowadz¹cy zajêcia,
Arkadiusz Rybczyñski - informatyk,
przedstawi³ zachowania osób kupuj¹cych
w Internecie. Omówi³ formy p³atnoœci za
zakupy, zwracaj¹c uwagê na p³atnoœci za
pomoc¹ przelewów internetowych, kart
kredytowych (zwyk³ej lub wirtualnej).

Kupuj¹c w Internecie nale¿y koniecznie
pamiêtaæ o podstawowych zasadach: we-
ryfikuj dane kontaktowe i wiarygodnoœæ

przedsiêbiorcy (korzystaj z www.ceidg.gov.pl,
www.ekrs.gov.pl), nie klikaj odnoœni-
ków w e-mailach, sprawdŸ czy strona
sklepu posiada certyfikat szyfruj¹cy SSL,
przeczytaj regulamin sklepu, nie po-
dawaj zbyt du¿o danych, zapoznaj siê 
z opiniami innych konsumentów, ustal
dzienny limit transakcji internetowych na
karcie p³atniczej. 
W dalszej czêœci spotkania prowadz¹cy
przypomnia³ o prawach konsumenta, wa-
runkach reklamacji i prawie odst¹pienia
od umowy. 

ei

Jak kupowaæ bezpiecznie on-line?

Tradycyjnie, jak co roku, Muzeum Regionalne za-
prosi³o najm³odszych mieszkañców na wielkanocne
warsztaty. Od 2 do 9 kwietnia, oko³o 400 choj-
nowskich przedszkolaków oraz uczniów szkó³ pod-
stawowych bêdzie uczestniczyæ w zajêciach twór-
czych poznaj¹c techniki rêkodzielnicze i tradycje
œwi¹teczne. 
Pani Agnieszka Duda, pracownik muzeum, dzieli
siê z uczestnikami swoj¹ wiedz¹ i talentem, wspól-
nie z nimi kreuj¹c kolorowe dekoracje, nieko-
niecznie wielkanocne. Spod ma³ych r¹czek wy-
chodz¹ piêkne wiosenne gniazdka - a¿urowe jaja,
wype³nione dowolnymi ozdobami. Oryginalne jajko
mo¿e kryæ w sobie piórka, kwiatki, ga³¹zki, kurcza-
czki, w³óczkê, koraliki… - pe³na dowolnoœæ dykto-
wana wyobraŸni¹.
Gotowe rêkodzie³o ka¿dy móg³ zabraæ do domu, gdzie
z pewnoœci¹ znalaz³o swoje honorowe miejsce.

eg

Warsztaty w muzeum
Dzieñ Kolorowej Skarpetki - pod takim has³em odby³o siê w Niepubli-
cznym Przedszkolu Terapeutycznym w Chojnowie spotkanie z Dzieæmi 
i Rodzicami Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació³ Dzieci 
z Zespo³em Downa "Otwórz Serce". Nasze œwiêtowanie rozpoczêliœmy od
wystêpu artystycznego, który przedszkolaki przygotowa³y specjalnie na tê
uroczystoœæ. Dzieci obejrza³y tak¿e teatrzyk “O biedronce ze z³amanym
skrzyde³kiem” przygotowany przez nauczycielki. W ramach integracji 
z osobami z Zespo³em Downa wszyscy za³o¿yliœmy kolorowe skarpetki.
Ozdobiliœmy tak¿e skarpetki, które zosta³y uroczyœcie wyeksponowane 
w sali.

Zabawy, tañce i prace plastyczne sprawi³y nam wiele radoœci. Nie
zabrak³o te¿ wspólnych zdjêæ, rozmów i zabaw muzyczno-ruchowych.
Czas umili³ równie¿ poczêstunek, który zbli¿y³ do siebie wszystkich zgro-
madzonych. 
Ten wyj¹tkowy dzieñ, w którym zjednoczyliœmy siê z wszystkimi osoba-
mi z Zespo³em Downa z pewnoœci¹ d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.

Katarzyna Osiñska

ŒŒŒŒWWWWIIIIAAAATTTTOOOOWWWWYYYY  DDDDZZZZIIIIEEEEÑÑÑÑ  ZZZZEEEESSSSPPPPOOOO££££UUUU  DDDDOOOOWWWWNNNNAAAA  



Zarówno Karambol dzia³aj¹cy przy
MOKSiR, jak i Brooklyn æwicz¹cy przy
Gimnazjum nr 2, co roku, kilkakrotnie
bior¹ udzia³ w ró¿nego rodzaju tanecz-
nych przegl¹dach i turniejach. W³aœciwie
nie ma konkursu, z którego nasi repre-
zentanci nie przywoziliby tytu³ów, me-
dali, pucharów. Dziêki nim Chojnów
znany jest w wielu "tañcz¹cych" mias-
tach Polski.

23 marca zespó³ Karambol prowadzony
przez Jagodê Zdersk¹, wzi¹³ udzia³ Miê-
dzynarodowym Turnieju Tañca Nowo-
czesnego WORLD DANCE Sosnowiec
2019. Karambol i Karambol II w swoich

kategoriach wiekowych stan¹³ na podium,
w obu przypadkach zdobywaj¹c br¹z.
Dzieñ póŸniej na Ogólnopolskim Tur-
nieju Tañca w Jaworze tancerze Ma-
rzeny Anton dwukrotnie dekorowani
byli medalami - Brooklyn (pow. 15 lat)
odebra³ z³oto, Brooklyn Junior (12-15
lat) srebro.
Gratulujemy tancerzom i ich opiekunkom.

To w zasadzie pocz¹tek sezonu tanecz-
nego. W ci¹gu kolejnych miesiêcy mo-
¿emy spodziewaæ siê nastêpnych do-
niesieñ o sukcesach naszych zespo³ów.
Czekamy na wieœci!                          eg
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Kolejne sukcesy chojnowskich grup tanecznych

CA£E SZCZÊŒCIE
05.04., 07.04.; godz. 18:00, 20:00

Wœród lasów i jezior, pól malowanych 
i pla¿ jak z obrazka rozgrywa siê histo-
ria mi³osna Roberta i Marty. On jest
skromnym wdowcem graj¹cym na trój-
k¹cie w orkiestrze filharmonii. Ona to
celebrytka-milionerka, guru fitnessu i spe-
cjalistka od coachingu, wbijaj¹ca swoim
wyznawcom do g³ów mantrê, ¿e "cz³o-
wiek ma albo wymówki, albo wyniki".
Podczas, gdy on w wolnym czasie re-
montuje zdezelowany kuter albo odrabia
lekcje z synem, ona lata na lotni b¹dŸ
zwiedza najodleglejsze zak¹tki Ziemi.
W to, ¿e kopciuszek z Pucka i warszaw-
ska królewna zaczynaj¹ pa³aæ do siebie
uczuciem, trzeba uwierzyæ autorom fil-
mu na s³owo. 

MANU. B¹dŸ sob¹
07.04, 13.04, 14.04.; godz. 14:00, 16:00
Manu (Adam Zdrójkowski) dorasta w ko-
chaj¹cej rodzinie, wierz¹c, ¿e jest mew¹.
Jednak w trakcie pierwszej lekcji latania
okazuje siê, ¿e nale¿y do zupe³nie in-
nego gatunku skrzydlatych. Odrzucony
przez swoje dotychczasowe stado, opusz-
cza rodzinne gniazdo w poszukiwaniu
prawdziwej to¿samoœci. Na swojej
drodze spotyka ptasie rodzeñstwo je-
rzyków, które szybko przyjmuje go do
swojej paczki. Przyjacio³om towarzyszy
pewien przeroœniêty, niepotrafi¹cy lataæ,
ale za to bardzo sympatyczny indyk Per-
cival (Czes³aw Mozil). Wkrótce wraz 
z mewami, wszystkie gatunki bêd¹ mu-
sia³y po³¹czyæ si³y, aby stawiæ czo³a gan-
gowi gryzoni, który specjalizuje siê 
w podkradaniu ptasich jaj. 

KURIER
12.04., 13.04., 14.04; godz. 18:00, 20:00

Legendarnego "kuriera z Warszawy"
(Philippe T³okiñski) poznajemy 
w hotelowej restauracji, gdy staje w obro-
nie czci szwedzkiej imigrantki Doris
(Julie Engelbrecht). Chocia¿ nie wiedzie
¿ywotu mnicha i nie odrzuca awansów
kobiety, w jego sercu jest miejsce tylko
na krwawi¹c¹ Polskê, a g³owê zaprz¹ta
mu spotkanie z Winstonem Churchillem
(brytyjski debiutant Michael Terry gra 
z takim wykopem, ¿e Gary Oldman jak
nic obleje siê p¹sem). Jako ¿e alianci nie
kwapi¹ siê, by pomóc czekaj¹cym na
wieœci powstañcom z Armii Krajowej,
kurier porusza niebo i ziemiê, by jego
misja powrotu do Polski zakoñczy³a siê
sukcesem. £atwo nie jest: na trop
Jeziorañskiego wpadaj¹ nazistowscy
szpiedzy, stacjonuj¹cy na Wyspach ofice-
rowie Wojska Polskiego umywaj¹ rêce,
zaœ w jednej z lepszych, humorysty-
cznych scen dzielny kurier ma nawet
problem z jazd¹ na rowerze. 
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23 marca odby³a siê "V Droga Krzy¿owa
dla Mê¿czyzn" z Chojnowa do Domu
Chleba w Os³ej. Blisko 100 uczestników
15-kilometrowy trud ofiarowa³o w in-
tencjach rodzin. Organizatorem wydarze-
nia by³a parafia Niepokalanego Poczêcia
NMP w Chojnowie. 

- Bêdziemy ten czas prze¿ywaæ wraz ze
œw. Józefem, który jest patronem rodzin -
mówi³ ks. proboszcz Miros³aw Makowski. 

Mê¿czyŸni pod przewodnictwem ks. pro-
boszcza i diakona Tomasza wyruszyli
oko³o godziny 11.00 z Chojnowa.
Przeszli przez nastêpuj¹ce miejscowoœci:
Jerzmanowice, Witków, Groble, Stary
£om, Os³a. 
W wydarzeniu uczestniczyli mê¿czyŸni
nie tylko z okolic Chojnowa, ale tak¿e 
z dalszych miejscowoœci. Udzia³ wziê³y
tak¿e dzieci: 
- Po raz pierwszy szed³em z dziadkiem,
tat¹ i bratem w drodze krzy¿owej. Nie
czujê wielkiego zmêczenia, zapamiêta³em
wszystkie 14 stacji, na których wszyscy
siê modlili - mówi³ 12 letni Krystian. 
Po przybyciu do Domu Chleba w Os³ej
pielgrzymi zostali zaproszeni na poczês-
tunek. 

Wielkopostne wydarzenie zakoñczy³o siê
msz¹ œwiêt¹ koncelebrowan¹ przez ks.
Marka Skibê i ks. Miros³awa Makowskiego.
Symboliczne odtworzenie drogi Jezusa
Chrystusa w okresie Wielkiego Postu
pog³êbia prze¿ywanie czasu pokuty,
przygotowuj¹c do najwa¿niejszych dla
chrzeœcijan œwi¹t Wielkiej Nocy. 

K.Burzmiñska

27.03 br. w hali sportowej przy
ulicy Lotniczej w Legnicy odby³
siê pó³fina³ dolnoœl¹skiego
konkursu dla dzieci i m³odzie¿y:
" Uczê siê bezpiecznie ¿yæ".
Jest to ju¿ XV jego edycja i trzeci
udzia³ naszej uczennicy Kata-
rzyny Kliszcz.
W kategorii klas VII - VIII 
i gimnazjum wziê³o udzia³ 21
uczestników. Musieli oni rozwi¹-
zywaæ praktyczne problemy za-
inscenizowane na stacjach i zada-
niach konkursowych w takich
obszarach jak: ochrona przy-
rody, bezpieczny aktywny wypo-
czynek, alternatywne œrodki
transportu - bezpiecznie na ko-
lei, energia i energetyka, bez-
pieczeñstwo ekologiczne dnia
codziennego, pierwsza pomoc
przedmedyczna, ochrona przeciw-
po¿arowa i przeciwpowodziowa.
Uczennica Gimnazjum nr 2 po
raz trzeci zakwalifikowa³a siê

do fina³u konkursu zajmuj¹c 
w tym roku III miejsce na podi-
um. Znalaz³a siê poœród dwu-
nastu najlepszych w wojewódz-
twie dolnoœl¹skim. 

Wielki fina³ odbêdzie siê 17 maja
w Auli Leopoldyna we Wroc³awiu.

Trzymamy kciuki za dalsze
sukcesy Kasi!

gim2

SUKCESY UCZENNIC GIMNAZJUM NR 2 

Synowie, ojcowie i dziadkowie w intencjach rodzin

29 marca br. w Komendzie
G³ównej Stra¿y Po¿arnej 
w Legnicy odby³ siê powia-
towy etap ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy o Po¿ar-
nictwie "M³odzie¿ Zapobiega
Po¿arom". 
W kategorii gimnazjum 
i kl. VII-VIII nasze miasto
reprezentowa³a uczennica
trzeciej klasy Gimnazjum
Nr 2 - Alicja £opuszyñska.
W czêœci pisemnej kon-
kursu, uzyska³a ona naj-

wiêksz¹ liczbê punktów 
i zakwalifikowa³a siê wraz
z pi¹tk¹ uczestników do
czêœci ustnej. Tam równie¿
poziomem swojej wiedzy
zdeklasowa³a  przeciwni-
ków i w fina³owej dogryw-
ce zajê³a najwy¿sze miejsce
na podium. 
Ju¿ wkrótce Ala bêdzie re-
prezentowaæ nasz powiat 
w etapie wojewódzkim.

Gratulujemy ogromnej
wiedzy i ¿yczymy 

kolejnych sukcesów !!!
gim2
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Cztery dru¿yny pi³karskie z rejonu
boles³awiecko - zgorzeleckiego
wziê³y udzia³ w eliminacjach o mi-
strzostwo diecezji ministrantów 
i lektorów, które odby³y siê 23 mar-
ca w Chojnowie. 

Regionalny turniej pi³ki halowej
ministrantów i lektorów mia³ miej-
sce w hali sportowej przy ul. Matejki.
By³ to turniej kwalifikacyjny do
kolejnego etapu. Dru¿yny o tytu³
mistrza diecezji powalcz¹ 6 kwiet-
nia w Boles³awcu. Zwyciêzców
czeka ogólnopolski fina³, który
odbêdzie siê  1-2 maja w Skier-
niewicach i Sochaczewie. 

W Chojnowie o nagrody walczy³a
liturgiczna s³u¿ba o³tarza z Tomi-
s³awia, Boles³awca i NowogrodŸca. 
Okaza³e puchary ufundowali sta-
rosta legnicki Adam Babuœka, bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies i wójt
gminy Chojnów Andrzej Pyrz.

Organizatorem wydarzenia by³
ksi¹dz £ukasz Œwierniak z parafii
œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a 
w Chojnowie przy wspó³udziale
ks. Dawida Kosteckiego diecezjal-
nego duszpasterza Liturgicznej
S³u¿by O³tarza. 

Dru¿ynom sêdziowa³ Miros³aw
Zieleñ. 
Wszystkich zawodników wspierali
wolontariusze troszcz¹cy siê o s³odki
poczêstunek. 
I miejsce w kategorii "Ministranci
M³odsi" zdoby³a dru¿yna z pa-
rafii pw. Œwiêtych Piotra i Pa-
w³a w NowogrodŸcu, I miejsce 
w kategorii "Ministranci Starsi"
osi¹gn¹³ team z parafii pw. Sty-
gmatów œw. Franciszka z Asy¿u
w Tomis³awiu, I miejsce w kate-
gorii "Lektorzy" uzyska³ zespó³
z parafii pw. Œwiêtych Piotra i Pa-
w³a w NowogrodŸcu.
Gratulacje!

K.Burzmiñska

W minionym tygodniu kadrze
trenera Zbigniewa Grzybow-
skiego przysz³o siê zmierzyæ z dwo-
ma Iskrami. 
24 marca (niedziela) do Choj-
nowa przyjecha³a Iskra Ksiêgi-
nice. Zdo³a³a wywalczyæ komplet
punktów, pokonuj¹c nasz¹ dru-
¿ynê 1:0.
Kolejny rywal, tym razem Iskra
Kochlice, wyst¹pi³ w roli gospo-
darza. Dla nas, niestety, obroni³a
swoje terytorium. Przez festiwal
czerwonej i ¿ó³tych kartek choj-

nowscy pi³karze, graj¹c w os³abie-
niu, ulegli 2:0.
W tabeli trzecie miejsce od koñca
budzi trwogê. W sobotê 6 kwietnia
liczymy na wygran¹. Na obiekt
przy Witosa zawita ostatnia dru-
¿yna w tabeli – Huta Przemków.
Pocz¹tek spotkania – 16.00.
Wstêp – cegie³ka 5 z³.
Zapraszamy!

KS Chojnowianka – Iskra
Ksiêginice 0:1

Iskra Kochlice – KS
Chojnowianka Chojnów 2:0

pm

Pi³ka No¿na

Chojnów gospodarzem 
Ministranckich Mistrzostw w Pi³ce No¿nej

1 kwietnia w Dzier¿oniowie odby³ siê XIX Woje-
wódzki Fina³ Turnieju "Z podwórka na stadiony 
o Puchar Tymbarka". W rozgrywkach uczestniczyli
zwyciêzcy jesiennych eliminacji powiatowych w kate-
gorii rocznika 2007 i m³odsi (V klasa). £¹cznie wystar-
towa³o 27 zespo³ów ch³opców i 17 dru¿yn dziewcz¹t.

Chojnów reprezentowa³a klasa sportowa Va z SP 4
(dziewczynki - profil pi³ka rêczna: ch³opcy - profil -
pi³ka no¿na). O ile dla dziewcz¹t by³a to przygoda 
z pi³k¹ no¿n¹, o tyle dla ch³opców powa¿ny spraw-
dzian umiejêtnoœci. Czas gry wynosi³ 2 x 10min. 
W przypadku dziewcz¹t zespó³ uplasowa³ siê na IX
miejscu. Do awansu do æwieræfina³u zabrak³o 1 bramki
(zwyciêstwo w grupie 2:1 i pora¿ka 0:2), gdy¿ liczy³
siê bilans bramkowy dla dru¿yn z 2 miejsc w grupie.
Wystêp ch³opców zakoñczy³ siê sukcesem. Po zwy-
ciêstwach grupowych nad SMS Legnica 4:2 i SP 2
Jawor 7:0 zespó³ awansowa³ do æwieræfina³u, gdzie po
rzutach karnych pokona³ SP 8 O³awa (3:3, k.3:2). 
Bardzo wyrównany mecz pó³fina³owy z SP 6 Œwidnica
zakoñczy³ siê pora¿k¹ 2:3. W meczu o 3 miejsce SP 4
Chojnów pokona³a SP 1 Lubin 5:2. Z dotychczaso-
wych wystêpów w Pucharze Tymbarka jest to najwiêk-
szy sukces ch³opców na przestrzeni lat. 
Turniej w kategorii ch³opców wygra³ ŒL¥SK Wroc³aw.
Natomiast wœród dziewcz¹t I KS ŒLÊ¯A Wroc³aw.
Obie dru¿yny wyst¹pi¹ w majowym weekendzie na
PGE NARODOWYM w Warszawie w Finale Ogólno-
polskim. 
Najlepszym bramkarzem wybrano Roberta Kula-
wiaka (SP4 Chojnów).

Zespó³ dziewcz¹t wyst¹pi³ w sk³adzie: Natasza Idko-
wiak (bramkarka); Oliwia Antos; Kinga Bogacka; Iga
Borowy; Martyna Ga³¹zka; Julia Davidenko; Kata-
rzyna Mej; Maria Wasilewska; Paulina Jamroz; Mal-
wina Dwojak. Prowadz¹cy zespó³ - Andrzej Matuszewski.
Sk³ad ch³opców: Robert Kulawiak (bramkarz); Ar-
kadiusz Sobieraj; Marcel Guœciora; Przemys³aw
Rudziak; Piotr Pawlik; Pawe³ Marciniszyn; Adrian
Mastalerz; Fabian Rabanda; Tomasz Korba. Prowa-
dz¹cy zespó³ - Chrystian Serkies.

(ma)

Z ppodwórka nna sstadiony...
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Dzia³ dla Doros³ych
Jeffrey Archer 
“I tak wygrasz”

Powieœæ niczym Kane i Abel, trzyma czytelnika w szachu od pier-
wszej do ostatniej strony! Jeffrey Archer zakoñczy³ sagê o rodzinie
Cliftonów i zabra³ czytelnika w niezwyk³¹ podró¿ w poszukiwania
przeznaczenia i przesz³oœci.
Leningrad 1968. Aleksandr i W³adimir marz¹ o wielkiej przysz³oœci
- ka¿dy na swoj¹ miarê. Kiedy ojciec tego pierwszego zostaje zg³a-
dzony przez KGB za to, ¿e próbowa³ utworzyæ niezale¿ny zwi¹zek
zawodowy, wszystkie marzenia ch³opca wydaj¹ siê stracone. A jed-
nak wraz z matk¹ podejmuje desperack¹ próbê ucieczki z ZSRR.
Czy powinni wsi¹œæ na statek p³yn¹cy do Stanów Zjednoczonych
czy do Wielkiej Brytanii? O tym decyduje rzut monet¹... 
W tej niezwyk³ej opowieœci przemierzamy dwa kontynenty, pod¹-
¿aj¹c za pora¿kami i zwyciêstwami Aleksandra, który próbuje pod-
biæ swój nowy œwiat. I musi up³yn¹æ trzydzieœci lat, by on sam
odkry³, gdzie le¿y jego przeznaczenie, i stawi³ czo³o przesz³oœci,
któr¹ pozostawi³ w Rosji.

Jakub Porada 
“Porada na Europê 2. Tanie podró¿owanie”

Brakuje ci czasu na d³u¿szy urlop? Proponujê citybreaki, czyli
mikropodró¿e. A dok³adnie 10 wypadów: kilkudniowych, week-
endowych oraz krótkich jednodniówek. Mo¿esz je zaplanowaæ 
w dowolnym momencie i bez du¿ego bud¿etu. Podpowiem ci, jak to
zrobiæ, bo dobry plan to podstawa udanej podró¿y. 
Tym razem zwiedzanie ³¹czê z rekreacj¹: biegam wzd³u¿ hisz-
pañskiej pla¿y, uprawiam trekking w Szkocji i k¹piê siê w basenach
w Reykjaviku. W ka¿dej podró¿y znajdujê czas na zabytki i kon-
sumpcjê, na muzykê i ruch. Udowadniam, ¿e mo¿na doœwiadczaæ
wspania³oœci œwiata niezale¿nie od wieku, pory roku i gruboœci portfela.

Dzia³ dla Dzieci - Audiobooki
Grzegorz Kasdepke 

“Serce i inne podroby”
Ksi¹¿ka dla ch³opaków nie mo¿e byæ romansem? A to niby dla-
czego? Grzegorz Kasdepke potrafi udowodniæ, ¿e jest inaczej. Ro-
mans przecie¿ wcale nie musi byæ „dziewczyñski", a zamiast
stokrotek w tle mog¹ byæ… podroby. Je¿eli macie apetyt na flaczki 
i inne kulinarne paskudztwa, a do tego mocne nerwy, to ten prawdzi-
wy romansik z pazurem jest w³aœnie dla Was! Pos³uchajcie o dal-
szych perypetiach Felka, dobrze ju¿ nam znanego z ksi¹¿ki „Romans
palce lizaæ", którego kulinarna inwencja na pewno nieŸle zaskoczy 
i rozbawi.

Dimiter Inkiow
“Najs³ynniejsze legendy europejskie”

Ka¿dy naród ma swoje legendy. Nale¿¹ do niego jak kraj, jak góry 
i doliny, w których ¿yje. Kiedyœ legendy nie by³y zapisywane,
przetrwa³y dziêki temu, ¿e z pokolenia na pokolenie by³y opo-
wiadane. Czêsto rzeczywistoœæ wydawa³a siê gawêdziarzom nudna,
dlatego ubarwiali swoje opowieœci, a bohaterom przypisywali
niesamowite si³y. Tyle ju¿ pokoleñ chêtnie s³ucha opowieœci o Robin
Hoodzie, Wilhelmie Tellu, o Rolandzie czy o za³o¿eniu Rymu.
Ksi¹¿ka czytana w piêknej interpretacji g³osowej przez Jerzego
Stuhra.

Miejska Biblioteka Publiczna 
poleca

Fundacja BOŒ ju¿ po raz czwarty uruchomi³a konkurs

grantowy "Zielona £aweczka", który powsta³ z myœl¹ 

o mieszkañcach miejskich osiedli. Do tej pory pomo-

gliœmy ju¿ 65 grupom s¹siedzkim z ca³ej Polski w rewital-

izacji ich osiedlowych podwórek i samodzielnym stwo-

rzeniu piêknych ogrodów. Na rejestracjê zespo³ów i przy-

s³anie projektów mini ogrodów czekamy do 17 maja 2019 r.

KRÓTKO O PROJEKCIE 

Przeznaczymy 20 tys. z³ na rewitalizacjê polskich osiedli,

zamianê ich w zielone zak¹tki, skwery, ogrody. Dziêki

temu, uda siê odnowiæ 15 miejsc, które do tej pory by³y

zaniedbane lub po prostu niezagospodarowane. 

NA CZYM POLEGA KONKURS? S¹siedzi ³¹cz¹ si³y 

i rejestruj¹ siê poprzez stronê internetow¹. Nastêpnie

przygotowuj¹ projekt zazielenienia wybranego terenu 

i maj¹ szansê otrzymaæ od nas grant pieniê¿ny wraz 

z nagrod¹ rzeczow¹ w postaci ³awki parkowej, o ³¹cznej

wartoœci do 1600 z³. Bêd¹ mieli równie¿ mo¿liwoœæ kon-

sultacji swoich pomys³ów z architektami krajobrazu ze

Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

a póŸniej samodzielnie zajm¹ siê urz¹dzaniem nowego,

zielonego zak¹tka. Projekt skierowany jest do grup s¹-

siedzkich z otwartych osiedli w miastach powy¿ej 10 tys.

mieszkañców. 

Czas na przysy³anie projektów do oceny mija 17 maja

2019. Wiêcej informacji o projekcie znajd¹ Pañstwo

adresem www.zielonalaweczka.pl 

Serdecznie dziêkujemy za pomoc w zmianie szarych blo-

kowisk w zielone zak¹tki!

Konkurs dla mieszkañców osiedli
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Zarz¹dzeniem Nr 17/2019 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 08 lutego 2019 r. w/w
lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu nieograniczonego.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmio-
tem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest
jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Choj-
nowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9,
poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.), nieru-
chomoœæ oznaczona jest symbolem 36
MW/U i ujêta jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona
jest symbolem B - tereny mieszkaniowe. 
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewi-
dencji Zabytków Miasta Chojnowa 
i podlega przepisom ustawy z dn.
23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz.
2187 t.j.).
Przetarg odbêdzie siê 14 maja 2019 r.
o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wy-
sokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410-
2052260000610205198520 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 07 maja 2019 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium,
pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozosta-
j¹ce 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 pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./.
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, zam-
kniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom
przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nierucho-
moœci ustalony zostanie cudzoziemiec 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy no-
tarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci naby-
wca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je-
¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepi-
sów cytowanej wy¿ej ustawy. 
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¿ 600,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 0710-
2052260000620205196920 Gmina Miej-
ska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 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 usprawiedliwienia do zawarcia umo-
wy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, 
a wp³acone wadium nie podlega zwro-
towi.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w sta-
nie istniej¹cym i ponosi wszystkie kosz-
ty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem,
eksploatacj¹ i remontem lokalu oraz 
z chwil¹ jego wykupu przejmuje wszel-
kie dotychczasowe zobowi¹zania Gminy
z tytu³u kosztów remontu i zaci¹gniêtych
na ten cel kredytów, w udziale przypa-
daj¹cym na dany lokal w nieruchomoœci
wspólnej. Nabywcê, od dnia nabycia
nieruchomoœci, wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê
Mieszkaniow¹. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem pra-
wa 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 zwol-
niona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
15.04.2019 r. - 07.05.2019 r.  w godz.
1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Choj-
nowskim Zak³adzie Gospodarki Komu-
nalnej 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 telefoni-
cznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl. 

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci - lokalu u¿ytkowego nr 1A, mieszcz¹cego siê w budynku
po³o¿onym przy ul. Legnickiej 9 w Chojnowie, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 410 o powierzchni
244 m2 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00009130/0.
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom w Konradówce.

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (29532)

Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m2

w Chojnowie: 4 pokoje, kuchnia, ³azien-

ka, gara¿, piwnica. Dzia³ka 623 ha.

Wiadomoœæ: tel. 76 81-81-261. (28593) 

Sprzedam mieszkanie pow. 67,5m2, 

3 pokoje, przy Pl. Dworcowym, do re-

montu, II p.

Wiadomoœæ: tel. 698-882-603. (29267)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy

z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na mie-

szkalny, pow. 163 m2. 

Wiêcej szczegó³ów telefonicznie.

Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (026028)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.

54,14 m2 w miejscowoœci Dzwonów.

Wiadomoœæ: tel. 516-896-968. (26009)

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-

nowie. 

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (29533)

PPrraaccaa
Zatrudniê pracownika na stanowisku

stró¿, dozorca na terenie Chojnowa.

Wiadomoœæ: tel. 606-780-804. (29516)

Og³oszenia drobne

TTAAXXII CChhoojjnnóóww TTAAXXII CChhoojjnnóóww 
""JJAANN - CCAARR"" ""JJAANN - CCAARR"" 

JJaanncczzyyññsskkii JJaanncczzyyññsskkii 
SS³³aawwoommiirr SS³³aawwoommiirr 

TTeell.. 779922 336666 888888TTeell.. 779922 336666 888888



Od kilku już lat Szkoła Podstawowa nr 3
w Chojnowie organizuje konkurs piosen-
ki w dowolnym języku. Do udziału za-
prasza uczniów okolicznych szkół pod-
stawowych, a chętnych nigdy nie brakuje.
Utwory w języku polskim, angielskim,
niemieckim, francuskim czy czeskim
składają się na coroczny koncert ujęty
pod wymownym tytułem „Piosenki jak
Mosty”.
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Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Wyniki 
Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

klasy czwarte: 
1. Nadia Szapował - Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Chojnowie
2. Hanna Michno - Szkoła Podstawowa
w Krzywej 
3. trio: Maja Bernat, Ola Nawrocka,
Agata Dziewałtowska - Szkoła
Podstawowa w Krzywej 
Wyróżnienie: Kaja Piechowiak - Szkoła
Podstawowa nr 3 w Chojnowie
klasy piąte: 
1. Martyna Czajka - Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Chojnowie
2. Oliwia Butryn - Szkoła Podstawowa 
w Krzywej 
3. Jakub Kamoń - Szkoła Podstawowa 
w Rokitkach
klasy szóste:
1. duet: Zuzanna Ziembikiewicz, Ni-
kola Kamińska - Szkoła Podstawowa 
w Krzywej 
2. Aleksandra Burejko - Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Chojnowie
3. Aleksandra Andreasik - Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Chojnowie
klasy siódme:
1. Piotr Suchecki - Szkoła Podstawowa
nr 3 w Chojnowie
2. Magda Lenart - Szkoła Podstawowa
w Budziwojowie 
3. Zofia Lipa - Szkoła Podstawowa 
w Niedźwiedzicach 
klasy ósme:
1. Salma Rabeei - Szkoła Podstawowa
nr 4 w Chojnowie 
2. Katarzyna Soboń - Szkoła Podstawowa
nr 4 w Chojnowie
3. duet: Aleksandra Jacyszyn, Amelia
Pozorska - Szkoła Podstawowa w Ro-
kitkach 
Wyróżnienie: Marta Krasna, Natalia
Bałuch, Marcelina Wiśniewska -
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie.
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Nataniel Smoląg - 11 lat 
Znak zodiaku Baran. Świetnie
pływa i szybko nawiązuje nowe
znajomości. Bardzo lubi zwie-
rzęta, szczególnie koty, jest po-
siadaczem słodkiego rudego
dachowca imieniem Toffi. Ulu-
biona książka Dziennik Cwa-
niaczka, a film to Harry Potter.

Centrum Medyczne przy Przychodni Rejonowej

Most na ul. Legnickiej

Dworzec kolejowy


