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V Chojnowskie 
Spotkanie Edukacyjne

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Maria Turek

Uroczyste otwarcie dworca PKP

Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei i miłości, 
obfitujących we wzajemną 

życzliwość, 
a także radosnych spotkań 

w gronie najbliższych 
przy świątecznym stole 

życzą

Przewodniczący Rady 
Jan Skowroński

Burmistrz Miasta
Jan Serkies

„Hafty Babuni” - wernisaż wystawy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej



To imponujący efekt kilkunastomiesię-
cznej pracy przy remoncie zabytkowego
budynku dworca kolejowego w Chojno-
wie. Oficjalne otwarcie obiektu miało
miejsce 5 kwietnia. 

- Dworzec w Chojnowie przeszedł grun-
towną metamorfozę i będzie służył
mieszkańcom. Poprawi jakość i komfort
podróżujących, ale jest też niezwykle
pięknym budynkiem pod względem
architektonicznym. Bardzo dziękuję PKP
za zaangażowanie i realizację inwestycji
- mówił podczas uroczystości Wojewoda
Dolnośląski Paweł Hreniak.
Modernizacja dworca jest częścią reali-
zowanego przez PKP S.A. Programu
Inwestycji Dworcowych na lata 2016-
2023. Na Dolnym Śląsku zmodernizo-
wanych zostanie 17 obiektów. Chojnowski
dworzec otwarto jako 7 w regionie. Inwe-
stycja kosztowała niemal 10 mln zł netto.
Prace budowlane prowadziła firma SKB
S.A. z Warszawy. 
Przebudowa została sfinansowana ze
środków własnych PKP S.A. oraz budże-
tu państwa. Warunkiem rozpoczęcia prac
remontowych było zawarcie porozumie-
nia Miasta z PKP dotyczącego wydzier-
żawienia przez samorząd pomieszczenia
na cele publiczne. Podpisany dokument
uruchomił procedury modernizacyjne, 
a wynajmowane wnętrze zaadoptowano
na poczekalnię dla pasażerów.

- Przez ponad rok byliśmy świadkami
wielkich przeobrażeń i zmian, jakie
nastąpiły na Dworcu Kolejowym w Choj-
nowie. Zrealizowany projekt inwesty-
cyjny sprawił, że nasz dworzec jest

piękny, jak nigdy dotąd – mówił 
w swoim wystąpieniu burmistrz Jan
Serkies. - Kompleksowa modernizacja
objęła wszystkie elementy obiektu, 
a skala inwestycji przerosła oczekiwania

mieszkańców. Dworzec odzyskał świet-
ność. Jest imponujący zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz. Dopełnieniem
tego miejsca będzie kompleksowe cen-
trum przesiadkowe dla busów i auto-
busów, które jest w fazie projektowania,
będzie ono w najbliższym czasie wdra-
żane przez miasto. Dynamiczny rozwój
infrastruktury pasażerskiej jest bardzo
ważny, dołożymy wszelkich starań, by
Chojnów kojarzony był na mapie jako
miasto sprzyjające turystom i wszystkim
osobom, które korzystają z transportu
publicznego. W imieniu mieszkańców
miasta i samorządu miejskiego dziękuję
wszystkim tym, którzy przyczynili się do
odnowienia dworca. 
Symbolicznym podziękowaniem i pa-
miątką z Chojnowa dla inwestora była
podarowana przez burmistrza statuetka 
z wygrawerowanym budynkiem dworca.

- Zabytkowy dworzec w Chojnowie, to
kolejny obiekt przebudowany w ramach
realizowanego przez PKP S.A. najwięk-
szego w historii Programu Inwestycji
Dworcowych – wyjaśnił Krzysztof Golu-
biewski, członek zarządu PKP S.A. – Do
2023 roku spółka zmodernizuje lub
wybuduje od podstaw prawie 200 dwor-
ców kolejowych. Na Dolnym Śląsku tylko
w 2018 roku zakończyliśmy sześć inwestycji.

Świadkami niecodziennej uroczystości
byli m.in. lokalni samorządowcy, władze
wojewódzkie, parlamentarzyści. Atrakcyj-
ności oficjalnemu programowi otwarcia
dodali najmłodsi mieszkańcy – szkolny
chór Allegro SP4 pod wodzą Zenona
Chmielewskiego dał krótki koncert, 
w repertuarze którego był (a jakże) utwór
„Wsiąść do pociągu byle jakiego”, a ucz-
niowie I klasy SP3 wtórowali wokalis-
tom wspomagając ich aplauzem i przy-
gotowanymi na to wydarzenie pomponami.

***
Obiekt jest monitorowany, pełni tu także
służbę całodobowa ochrona. Jest więc
nadzieja, że nowy, piękny dworzec pozo-
stanie takim na długo. 
Mieszkańcy pytają o punkt biletowy. Z na-
szych informacji wynika, że właściciel
poszukuje obecnie ajenta. Jeśli nie znaj-
dzie się osoba zainteresowana tego typu
działalnością, w holu stanie biletomat.

eg
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Uroczyste otwarcie dworca PKP

Poczekalnia, Biuro Obsługi Klienta, kwiaciarnia, pomieszczenie 
z przewijakiem, toalety, udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych (bez barier architektonicznych, ze ścieżkami prowadzącymi
dla niewidzących i niedowidzących, tablice multisensoryczne,
oznakowania w alfabecie Braille’a), automatycznie otwierane
drzwi, estetyczny hol… Do tego odnowiona elewacja i zagospo-
darowany teren wokół obiektu, nowy dach, instalacje sanitarne,
elektryczne i techniczne, odrestaurowane zabytkowe klatki scho-
dowe oraz detale architektoniczne, miejsca postojowe. 
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Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³ 

W³adys³aw Wrotny
- by³y zawodnik 

KS Chojnowianka

Zarz¹d klubu i sympatycy 
sk³adaj¹ 

wyrazy wspó³czucia najbli¿szej rodzinie
zmar³ego

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
oraz s³owa otuchy i wsparcia 

Burmistrzowi Miasta Chojnowa
Janowi Serkiesowi
z powodu œmierci 

Ojca 
œp. Micha³a Serkiesa

sk³adaj¹ pracownicy 
Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie

W zwi¹zku ze œmierci¹ Ojca 
- œp. Micha³a Serkiesa -

wyrazy wspó³czucia 
Burmistrzowi Miasta Chojnowa,

Panu Janowi Serkiesowi,
sk³adaj¹ 

dyrektorzy i pracownicy
samorz¹dowych instytucji kultury

miasta Chojnowa

Wprowadzone od tego roku rozliczenia podatkowe w formie e-PIT-ów,
dla wielu, jak wszystko co nowe, s¹ nieco k³opotliwe. Rozwi¹zanie
Ministerstwa Finansów, to jednak wygodna, prosta i doskona³a dla
ka¿dego podatnika forma rozliczenia siê z fiskusem. Trzeba tylko zapoz-
naæ siê z zasadami i oswoiæ z us³ug¹. 
Mieszkañcy Chojnowa przywykli do rozliczeñ papierowych i do pomocy
pracowników Urzêdu Skarbowego, jak¹ oferowa³ chojnowski samorz¹d.
Papierowe PIT-y ju¿ nie funkcjonuj¹, nie ma zatem w naszym urzêdzie
punktu przyjmowania zeznañ podatkowych. Urz¹d Skarbowy w Legnicy
i w³adze Chojnowa rozumiej¹c jednak potrzebê wsparcia, zw³aszcza
osób starszych, zaplanowa³y uruchomienie jednodniowego punktu
informacyjno-promocyjnego Twój e-PIT.

24 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie pracownik Urzêdu Skarbowego

pomo¿e ka¿demu chêtnemu w zalogowaniu siê do us³ugi Twój e-PIT,
uzupe³nieniu ewentualnych wpisów i wys³aniu elektronicznego PIT-a.

Uwaga!
Je¿eli podatnik nie ma profilu zaufanego winien mieæ ze sob¹ 
* PESEL/NIP
* Przychód wynikaj¹cy z zeznania za 2017 r. (ubieg³oroczny PIT)
* Kwotê przychodu z jednej informacji od p³atnika (PIT-11) za 2018 r 
* Kwotê nadp³aty lub do zap³aty, która wynika z zeznania za 2017 rok
(ubieg³oroczny PIT)
* Je¿eli podatnik zamierza uj¹æ w zeznaniu ulgi - musi podaæ wysokoœæ ulgi.
W punkcie nie bêd¹ sprawdzane uprawnienia do ulgi ani obliczana jej
wysokoœci z dokumentów podatnika.
* W przypadku z³o¿enia zeznania wspólnie z ma³¿onkiem - nale¿y mieæ
dane ma³¿onka (takie jak wy¿ej podane)
* Trzeba mieæ tak¿e przy sobie dokumenty potwierdzaj¹ce to¿samoœæ
(dowód osobisty, paszport).

Nie bêdzie mo¿liwoœci z³o¿enia zeznania w formie dokumentu papie-
rowego, ale bêdzie to okazja do zapoznania siê z us³ug¹ Twój e-PIT
oraz za jej poœrednictwem z³o¿enia swojego zeznania podatkowego.

Zapraszamy!

Burmistrzowi 
Miasta Chojnowa

Panu Janowi Serkiesowi
wyrazy wspó³czucia 
oraz s³owa wsparcia

z powodu œmierci Ojca
sk³ada 

Zarz¹d Oddzia³u 
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 

w Chojnowie

Burmistrzowi Miasta Chojnowa
Janowi Serkiesowi 

oraz bliskim zmar³ego
wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu œmierci 

Ojca
œp. Micha³a Serkiesa

sk³adaj¹ 
radni Rady Miejskiej Chojnowa

Twój ee-PPIT
punkt iinformacyjno-ppromocyjny ww CChojnowie Burmistrz Chojnowa zaprasza
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Ju¿ po raz trzeci Rada Miejska Chojnowa podjê³a uchwa³ê o przeprowadzeniu
na terenie Miasta Chojnowa konsultacji spo³ecznych w sprawie Bud¿etu
Obywatelskiego jako czêœci bud¿etu Miasta Chojnowa.
W 2019 r. do dyspozycji mieszkañców oddano 200 tysiêcy z³ - 100 tysiêcy
z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po pó³nocnej stronie rzeki
Skora i 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po
po³udniowej stronie rzeki Skora.
Zrealizowane bêd¹ projekty inwestycyjne, które zostan¹ zg³oszone przez
mieszkañców, a nastêpnie pozytywnie ocenione przez Zespó³ ds. weryfikacji
projektów zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane
przez mieszkañców w drodze g³osowania.
Propozycje zadañ do realizacji w ramach Bud¿etu Obywatelskiego Miasta
Chojnowa na rok 2019 mog¹ byæ zg³aszane przez mieszkañców stale
zamieszkuj¹cych na terenie Miasta Chojnowa, którzy ukoñczyli 18 lat.
Zg³oszenia projektu dokonuje siê poprzez osobiste z³o¿enie w Sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Formularza zg³oszenia projektu do zreali-
zowania w ramach Bud¿etu Obywatelskiego na 2019 r. stanowi¹cego
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr IX/47/19 Rady Miejskiej Chojnowa z 28 marca 2019 r.
b¹dŸ w formie elektronicznej przesy³aj¹c formularz na adres: 
um.sekretariat@chojnow.eu 
Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ lub przes³aæ do 30.04.2019 r.
Ka¿dy projekt musi spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania: 
* data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie do 30.04.2019 r., 
* osoba sk³adaj¹ca projekt jest sta³ym mieszkañcem Chojnowa i ukoñczy³a 18 lat,
* projekt jest poparty przez co najmniej 30 pe³noletnich mieszkañców stale
zamieszka³ych na terenie Miasta Chojnowa (listê z podpisami oraz zgodê na
przetwarzanie danych osobowych nale¿y za³¹czyæ do formularza), 
* zg³oszona propozycja dotyczy projektów inwestycyjnych i nale¿y do zakresu
zadañ w³asnych Miasta,
* proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, 
* teren, na którym ma byæ zlokalizowana realizacja projektu stanowi mienie
Gminy Miejskiej Chojnów,
* szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysiêcy z³otych, 
* projekt jest mo¿liwy do zrealizowania. 

Projekty spe³niaj¹ce powy¿sze wymagania zostan¹ zaopiniowane przez Zespó³
ds. weryfikacji projektów zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego i umiesz-
czone na liœcie projektów podlegaj¹cych konsultacjom. 

BBuudd¿¿eett   OObbyywwaattee ll sskkii   22001199

Szanowni Pañstwo,

na terenie Powiatu Legnickiego coraz wiêcej

przeprowadzanych jest pokazów handlowych,

na których konsumenci s¹ poddawani manipu-

lacjom, w konsekwencji trac¹c znaczne kwoty

pieniêdzy.

Takie spotkania maj¹ miejsce najczêœciej 

w wynajêtych salach np. hotelach, restaura-

cjach, domach weselnych.

W zwi¹zku ze skutecznie prowadzonymi dzia-

³aniami w ramach akcji "Poznaj swojego kon-

trahenta" na terenie Miasta Legnicy oraz przy

czynnym udziale mieszkañców, nasz¹ akcjê

bêdziemy prowadziæ na terenie ca³ego Po-

wiatu Legnickiego.

Zwracam siê do Pañstwa z apelem o informo-

wanie biura Miejskiego Rzecznika Konsu-

mentów o miejscach, w których odbywaj¹ siê

pokazy na terenie Pañstwa Miasta oraz Gminy.

Informacje Pañstwa pozwol¹ nam podj¹æ

interwencjê we wskazanym miejscu.

Prosimy o przekazywanie informacji drog¹

elektroniczn¹ lub telefonicznie:

Miejski Rzecznik konsumentów

Urz¹d Miasta Legnica

pl. S³owiañski 8

59-22 Legnica

tel. 76 72-12-138

e-mail: rzecznik@legnica.eu

MMiieejjsskkii RRzzeecczznniikk
KKoonnssuummeennttóóww 

aappeelluujjee
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Czy wiesz, ¿e nadciœnienie jest najgroŸ-
niejsze dla osób miêdzy 30 a 35 rokiem
¿ycia! Czy s³ysza³eœ o zmianach w pira-
midzie ¿ywienia? I o tym, ¿e Twój orga-
nizm starzeje siê ju¿ po 30 roku ¿ycia?
Czy kontrolujesz to, co jesz? 
8 kwietnia w Domu Schrama po raz pi¹ty
odby³o siê Chojnowskie Spotkanie Edu-
kacyjne. Organizatorzy wydarzenia:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddzia³ w Chojnowie i Przychodnia
Rejonowa w Chojnowie przy wspó³u-
dziale Urzêdu Miejskiego, zaprosili miesz-
kañców miasta na dwie konferencje
poœwiêcone profilaktyce zdrowotnej. 
W programie poruszone zosta³y dwa
tematy. Pierwszy zaprezentowa³a dr.n.
med. Maria Dziura: "Nadciœnienie tê-
tnicze - fakty i mity". Drugi wyk³ad
przedstawi³a mgr Katarzyna Konik:
"Zdrowe ¿ywienie - jak wybieraæ pro-
dukty w marketach". 

W czasie spotkania by³a mo¿liwoœæ zmie-
rzenia ciœnienia oraz poziomu cukru we
krwi. Badania przeprowadza³y pielê-
gniarki z chojnowskiej przychodni. 
W Polsce na nadciœnienie têtnicze choru-
je 35% mê¿czyzn i 29% kobiet, ³¹cznie
w naszym kraju cierpi na NT 10,5 mln
osób, a 5,5 mln Polaków nie wie, ¿e ma
nadciœnienie. Polska zajmuje 99 miejsce
na œwiecie, jeœli chodzi o aktywnoœæ

ruchow¹ obywateli. Wed³ug Œwiatowej
Organizacji Zdrowia nadciœnienie to
bardzo powa¿ny problem, to g³ówna
przyczyna zgonów na œwiecie, powoduje
wiele komplikacji zdrowotnych. Nad-
ciœnienie têtnicze razem z cukrzyc¹, oty-
³oœci¹ i paleniem papierosów to najwa¿-
niejsze czynniki ryzyka sercowo-naczy-
niowego. 
- Ciœnienie optymalne to 120/80. Miêdzy
120 a 130/90 to ciœnienie prawid³owe.
Ju¿ wysokie to 140/90, a powy¿ej to nad-
ciœnienie. 
Czêœciej na nadciœnienie choruj¹ mê¿-
czyŸni. Pacjentowi przyzwyczajonemu do
wysokiego ciœnienia trudniej bêdzie
przyzwyczaiæ siê do ni¿szego. Mimo
wszystko nale¿y powoli i systematycznie
je obni¿aæ. Udowodniono, ¿e d³u¿ej ¿yj¹
osoby z ciœnieniem optymalnym, czyli
120/80. 
Nadciœnienie to choroba uznawana za
dziedziczn¹. Zachorowanie w m³odym
wieku, czyli 30 - 35 lat wi¹¿e siê z du¿o
wiêkszym ryzykiem zapadalnoœci na
udary mózgu, zawa³y. Czyli, je¿eli nad-
ciœnienie rozwija siê w granicach wieku
60 - 65 lat i wiêcej to nie jest to tak bar-
dzo niebezpieczne dla ¿ycia i zdrowia.
Niebezpieczne jest nadciœnienie u osoby
m³odej, 30 - 35 latków, poniewa¿ ryzyko, ¿e
pacjent dostanie zawa³u lub udaru
mózgu, roœnie wielokrotnie! - mówi³a
lek. internista, diabetolog Maria Dziura. 
W kolejnym wyk³adzie poruszona zos-
ta³a kwestia jedzenia. Od¿ywianie jest
jednym z tych obszarów, w którym ma-
my prawie 100% kontroli, jednak to
wcale nie oznacza, ¿e potrafimy wybraæ
odpowiednie produkty.
- Musimy myœleæ o tym, co jemy, jak siê
od¿ywiamy. Musimy podchodziæ do tego

w sposób m¹dry. Poniewa¿ jestem psy-
chodietetykiem nie wierzê w to, ¿e samo
powiedzenie pañstwu, co jest dobre, co
jest z³e, przyniesie jakikolwiek skutek.
Chcia³abym, aby ka¿da osoba tu obecna
zastanowi³a siê, jak wa¿ne jest dla niej
zdrowie. Jak istotne jest zdrowe podejœ-
cie do ¿ycia - mówi³a mgr Katarzyna
Konik. 

Jedzenie ma znaczenie, a racjonalny styl
¿ycia pozwala unikn¹æ wielu chorób 
i z³ego samopoczucia. Istotne jest, ¿e
organizm zaczyna siê starzeæ ju¿ od 30
roku ¿ycia, dlatego wa¿ne jest dbanie 
o zró¿nicowan¹ dietê, aktywny tryb
¿ycia i czas na relaks. Prelegentka prze-
kaza³a s³uchaczom kilka cennych wska-
zówek, dotycz¹cych tzw. piramidy ¿y-
wienia, w której podstaw¹ s¹ warzywa, 
a nie jak dotychczas zbo¿a i makarony.
U podstawy piramidy znalaz³ siê tak¿e
ruch, który wskazany jest codziennie,
najlepiej realizowany poprzez szybki
spacer. Drogocenna dla naszego organiz-
mu jest tak¿e woda, któr¹ powinniœmy
piæ miêdzy posi³kami, a nie w ich trak-
cie. Mgr Konik zachêca³a s³uchaczy do
realizowania tygodniowego planu obia-
dowego, w którym m.in. powinny,
oprócz warzyw str¹czkowych, znaleŸæ
siê drób i ryby. 
Konferencja poœwiêcona zdrowiu za-
koñczy³a siê dyskusj¹ i wymian¹ spos-
trze¿eñ. 
Podziêkowania dr.n.med. Marii Dziurze
oraz mgr Katarzynie Konik z³o¿y³ bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies. 
S³owa uznania skierowane zosta³y tak¿e
do p. Stefanii Wolskiej - prezes Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków w Chojnowie,
która jest jedn¹ z inicjatorek spotkañ
edukacyjnych w naszym mieœcie.

K. Burzmiñska

O promocji zdrowia - V Chojnowskie Spotkanie Edukacyjne
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Swój talent i pasjê do rêkodziel-
nictwa odkry³a póŸno - w wieku
60 lat. Przez kolejne 20 spe³nia³a
siê haftuj¹c piêkne, barwne
obrazy.

11 kwietnia, w Galerii M³odych
Miejskiej Biblioteki Publicznej
odby³ siê wyj¹tkowy wernisa¿.
Wyj¹tkowy, bo autork¹ ekspono-
wanych prac by³a najstarsza, jak
do tej pory, twórczyni - Maria
Turek.

Pani Maria specjalizuje siê w haf-
cie krzy¿ykowym. Technika tego
haftu znana jest od wieków i ma
dziesi¹tki odmian w zale¿noœci od
lokalnej tradycji, zastosowanej
tkaniny i rodzaju nici.
Hol miejskiej biblioteki zdobi nie-
wielka czêœæ dorobku hafciarki.
To g³ównie prace z domowej ekspo-
zycji. Znacz¹ca czêœæ krzy¿yko-
wych obrazów, na przestrzeni lat,
trafi³a do znajomych i przyjació³
pani Marii. Publiczna prezentacja
by³a dla autorki wielkim prze-

¿yciem. Propozycja wernisa¿u,
zauroczonej obrazami s¹siadki, 
z pocz¹tku nieco wystraszy³a pa-
ni¹ Mariê, ale zdecydowa³a siê 
i, jak powiedzia³a na otwarciu wy-
stawy, to by³ jeden z tych najszczê-
œliwszych dni w jej ¿yciu.
Goœcie, których na wernisa¿u przy-
wita³a koordynatorka wystawy

Agnieszka Tworzyd³o, podziwiali
precyzjê i starannoœæ wykonania,
estetykê i szlif. Doceniali talent 
i cierpliwoœæ. 
- Najmniejszy obrazek poch³ania
kilkanaœcie godzin, na wiêksze for-
maty potrzeba kilku miesiêcy -
objaœnia³a pani Maria. 
Czasoch³onna przyjemnoœæ, odprê-
¿enie, któremu autorka oddawa³a
siê w ka¿dej wolnej chwili, nawet,
jak sama przyzna³a, w pracy na noc-
nych zmianach, kiedy nikt nie widzia³.

Pokaz haftowanych obrazów uœwia-
domi³ bliskim pani Marii, ¿e nie
do koñca znaj¹ dorobek swojego
eksperta od haftu krzy¿ykowego.

Obrazki wisz¹ce w ró¿nych czê-
œciach mieszkania autorki nie rzu-
caj¹ siê w oczy. Wyeksponowane
w gablotach i na œcianach galerii
stworzy³y wspania³¹ prezentacjê
uzdolnieñ, smaku i zami³owania.
Warto obejrzeæ tê wystawê, tym
bardziej, ¿e pani Maria przyzna³a,
i¿ ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê
wzrok, ju¿ nie haftuje. 
Zachêcamy zatem do odwiedzenia
Galerii M³odych w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej. 
Piêkne prace mo¿na ogl¹daæ do
koñca kwietnia.
Wiêcej o autorce prac zaintereso-
wani dowiedz¹ siê w wywiadzie
zamieszczonym w naszym cyklu
"Ludzie z pasj¹" na stronie 7.

eg

HHaaff ttyy   BBaabbuunnii Miejska Biblioteka
Publiczna zaprasza

Zapraszamy dzieci i rodziców 
na zajêcia w Bibliotecznej Akademii Malucha

"Zamkowe bajeczki" Doroty Gellner 
- 24 kwietnia o godz.11.00. 

Spotkanie autorskie z Wojciechem Kondusz¹
doktorem nauk humanistycznych, badaczem lo-
kalnego ¿ycia spo³ecznego i politycznego oraz his-
torii stacjonowania w Polsce Pó³nocnej Grupy
Wojsk Armii Radzieckiej
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Maria Turek, to jedna z najstarszych
bohaterek "Ludzi z pasj¹". 82. letnia
mieszkanka Chojnowa od ponad 20 lat
haftuje przepiêkne obrazy. Autorka wys-
tawy "Hafty Babuni" szczególnie polu-
bi³a haft krzy¿ykowy, którego nauczy³a
siê, bêd¹c ju¿ babci¹! Mi³oœniczka sztu-
ki wyszywania wykona³a ponad 50 haf-
towanych obrazów. 

Gazeta Chojnowska - Tytu³ wystawy
w Miejskiej Bibliotece Publicznej to
"Hafty Babuni". Czy Pani pasja nie
zaczê³a siê jednak du¿o wczeœniej?
Maria Turek - Moja pasja swój
pocz¹tek, ma wyj¹tkowo póŸno. Za-
czê³am haftowaæ, gdy mia³am 60 lat.
Wiêc ju¿ by³am babci¹! Moja córka
zapozna³a mnie z Niemk¹, która by³a dla
mnie jak przyszywana ciocia i to w³aœnie
ona pokaza³a mi, jak siê haftuje.

G.Ch. - Jakie by³y pocz¹tki haftowa-
nej pasji?
M.T. - Przyszywana ciocia z Niemiec, co
ciekawe, nie mia³a zdolnoœci do haftowa-
nia. Mia³a talent do t³umaczenia, cierpli-
wie pokazywa³a mi, jak siê haftuje, bo
sama zna³a to z opowiadañ kole¿anki.
By³a nauczycielk¹ teorii haftu, któr¹
zna³a doskonale. Sama jednak nie wy-

kona³a ¿adnego obrazu, pomimo ¿e w jej
domu by³o ich sporo. Zauroczy³am siê
haftami w³aœnie, gdy po raz pierwszy
ujrza³am wyhaftowane owoce u kole-
¿anki cioci. Bajeczna, bogato zdobiona
rama plus misterny haft sprawi³y, ¿e
zaczê³am siê tym bardzo fascynowaæ. To
w³aœnie przyszywana ciocia zauwa¿y³a
mój zachwyt, kupi³a mi p³ótno i siê
zaczê³o… 

G.Ch. - Ile Prac pani wykona³a? 
M.T. - Powsta³o oko³o piêædziesiêciu
obrazów. Czêœæ prac znajduje siê 
w Strzelinie, trochê obrazów podaro-
wa³am. Haftowane obrazy doskonale
sprawdzaj¹ siê jako prezenty imieni-
nowe! 

G.Ch. - Czym jest dla Pani wielogo-
dzinne haftowanie? 
M.T. - Odprê¿eniem! Niektórych rela-
ksuj¹ robótki na drutach, innych haf-
towanie. Mnie zdecydowanie uspokaja 
i relaksuje praca z kolorowymi nitkami.
Aczkolwiek z przyczyn zdrowotnych,
s³abego wzroku, haftujê coraz mniej. 

G.Ch. - Czy wczeœniej zajmowa³a siê
Pani rêkodzielnictwem? 
M.T. -  Nie by³o na to czasu. Praca fizy-
czna, dzieci, dom… By³o bardzo du¿o
zajêæ, nie mia³am chwili na hobby. Takie

by³y czasy. Na emeryturze poza obrazami,
wyszywa³am tak¿e serwetki. Moje zdol-
noœci sz³y w jednym kierunku. Bo np. ro-
bótki na drutach ju¿ mnie tak nie poch³onê³y.

G.Ch. - Jak to siê sta³o, ¿e od 22 lat
Pani haftuje, a dopiero teraz ogl¹damy
prace na wystawie? 
M.T. - To wszystko za spraw¹ mojej
kole¿anki, a od niedawna s¹siadki, która
zachwyci³a siê moimi obrazami. Zrobi³a
zdjêcia i pokaza³a w bibliotece.
Ustalono, ¿e moje prace zostan¹ po-
kazane mieszkañcom miasta na wiosnê.
Pocz¹tkowo nie chcia³am, wzbrania³am
siê przed wyst¹pieniem, ale teraz
uwa¿am, ¿e to jeden z najpiêkniejszych
dni w ¿yciu. Czu³am siê bardzo doce-
niona podczas wernisa¿u. 

G.Ch. - Zatem wystawa w "Galerii
M³odych" ucieszy³a Pani¹. 
M.T. - Bardzo! Nie spodziewa³am siê, ¿e
to wydarzenie bêdzie dla mnie takie
wa¿ne. Jestem oczarowana atmosfer¹. 

G.Ch. - Jaka jest recepta na Pani fe-
nomenaln¹ energiê? 
M.T. - Bardzo lubiê pole i dzia³kê. Wy-
chowana na wsi, darzê wielkim senty-
mentem otaczaj¹c¹ nas przyrodê i na-
turê!

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie
wywiadu. Gratulujemy wspania³ej wy-
stawy. ¯yczymy Pani du¿o zdrowia 
i pomyœlnoœci! 
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W 2017 roku, podczas jednej z akcji gru-
py Oldtimer Chojnów, mieszkañcy na-
szego miasta poznali historiê ma³ego
Kamila Wawrucha, wczeœniaka, który
urodzi³ siê z wag¹ 820g i ca³e swoje
krótkie ¿ycie walczy o poprawê zdrowia.
Cz³onkowie Oldtimer aktywnie w³¹czyli
siê w zbiórkê œrodków na operacjê wszcze-
pienia implantów ma³emu Kamilkowi.
Przeprowadzali szereg akcji i zbiórek 
- II Rajd i Zlot Oldtimer Chojnów,
Ekspedycja Charytatywna ¯ukietty,
zbiórka na terenie zak³adów KGHM 
i podczas biegu o Lampkê Górnicz¹.
Dotar³a do nas informacja, ¿e Kamil jest
ju¿ po operacji, ¿e wszystko jest w po-
rz¹dku i, ¿e ch³opiec w koñcu us³yszy
g³osy swoich rodziców oraz wszystkie
dŸwiêki tego œwiata..!

- Procesor, który otrzymaliœmy jest
sprzêtem najwy¿szej klasy. Mamy do
niego pilot, dziêki któremu jako rodzice
mo¿emy w³¹czaæ Kamilowi cztery pro-
gramy, z czego pierwszy program to sty-
mulacja dŸwiêków w³¹czana na 5 dni 
i kolejne 3 programy w³¹czane co kolej-
ne 5 dni. 3 czerwca udajemy siê ponow-
nie z Kamilem do Warszawy i wówczas
zostanie w³¹czony pe³ny program i dziecko
pierwszy raz us³yszy g³os rodziców -
mówi³ w wywiadzie dla profilu "KGHM
to my" ojciec ch³opca pan Adam Wawruch.
Ta wspania³a wiadomoœæ ucieszy za-
pewne spor¹ czêœæ chojnowian, którzy 
w ró¿ny sposób wspierali akcje na rzecz
pomocy Kamilkowi. 
Kolejny raz potwierdza siê has³o “warto
pomagaæ”!

eg

Warto pomagaæ
- Kamil Wawruch 

po operacji!
Oœrodek Dzia³aj Lokalnie Fundacja Wrzo-
sowa Kraina og³asza nabór wniosków 
o dotacjê w ramach Lokalnego Konkursu
Grantowego XI Edycji Programu
„Dzia³aj Lokalnie” w 2019 roku!
Program „Dzia³aj Lokalnie” jest przed-
siêwziêciem Polsko-Amerykañskiej Fun-
dacji Wolnoœci, realizowanym przez Aka-
demiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Oœrodek dzia³aj Lokalnie Fundacjê Wrzo-
sowa Kraina.
Lokalny konkurs grantowy skierowany
jest przede wszystkim do animatorów
lokalnych, którzy dziêki uczestnictwu 
w Programie maj¹ okazjê zdobyæ cenne
doœwiadczenie realizuj¹c projekt na
rzecz swojej spo³ecznoœci.
W ramach konkursu wspierane bêd¹ pro-
jekty, które inicjuj¹ wspó³pracê miesz-
kañców na rzecz dobra wspólnego i które
s³u¿¹ pobudzaniu aspiracji rozwojowych,
poprawie jakoœci ¿ycia. W rezultacie
podejmowane dzia³ania maj¹ przyczyniaæ
siê do budowania lokalnego kapita³u
spo³ecznego.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Wnioski mo¿na sk³adaæ od 15 kwietnia
do 27 maja 2019 r., do godziny 23:59.
SPOSÓB SK£ADANIA WNIOSKÓW
Wnioski mo¿na sk³adaæ WY£¥CZNIE
ZA POMOC¥ GENERATORA WNIOS-
KÓW, który jest dostêpny na:
www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na:
www.wrzosowakraina.pl.
GMINY OBJÊTE KONKURSEM
Boles³awiec, Chocianów, Chojnów [gm.
wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gro-
madka, Kunice, Lubin [gm. wiejska],
Mi³kowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA 
DOFINANSOWANIA

Dotacje bêd¹ przyznawane w maksymal-
nej kwocie do 6.000 z³ dla jednego reali-
zatora.
Pula przeznaczona na granty: 55.000,00 z³,
w tym 18.000,00 z³ na œcie¿kê tematy-
czn¹ pod nazw¹:"Aktywna Wrzosowa
Kraina”.
Inicjatywy wspierane w ramach œcie¿ki
tematycznej powinny przyczyniaæ siê do
upowszechnia zdrowego trybu ¿ycia,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w œrodowisku lokalnym, promocji akty-
wnej turystyki jako formy sportu dla
wszystkich oraz promocji aktywnoœci
ruchowej poprzez dzia³ania o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym.

WNIOSKODAWCY
Organizacje pozarz¹dowe posiadaj¹ce
osobowoœæ prawn¹ np. fundacje, sto-
warzyszenia, uczniowskie kluby spor-
towe, organizacje spo³eczno-zawodowe
rolników, ko³a gospodyñ wiejskich wpi-
sane do Krajowego Rejestru Kó³ Go-
spodyñ Wiejskich prowadzonego przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, grupy nieformalne, w któ-
rych imieniu wniosek z³o¿y organizacja
pozarz¹dowa lub przedszkole publiczne,

szko³a publiczna, instytucja kultury, bi-
blioteka publiczna albo oœrodek pomocy
spo³ecznej, grupy nieformalne, wystê-
puj¹cych z wnioskiem samodzielnie,
jako tzw. Inicjatywa DL.
OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW
Projekty bêd¹ mog³y trwaæ minimalnie 
3 m-ce, a maksymalnie 6 m-cy i bêd¹
mog³y byæ realizowane od 15 czerwca do
31 grudnia 2019 r.

KONSULTACJE MAILOWE
WNIOSKÓW

Przed ostatecznym z³o¿eniem wniosku
mo¿na go skonsultowaæ i uzyskaæ po-
rady. Konsultacje trwaj¹ od 10 kwietnia
do 24 maja br.

Koordynator Programu: Marta Kucfir
e-mail:

dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

Oœrodek Dzia³aj Lokalnie
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, 
ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
tel. 500 206 128, 76 818 45 41

www.wrzosowakraina.pl

Dzia³aj lokalnie - nabór wniosków o dotacjê



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 08/925 9

Wydawa³o siê, ¿e nasze kwietniowe
spotkanie up³ynie w przedœwi¹tecznej
atmosferze. Tymczasem 5 kwietnia 
w restauracji “Pod Jeleniem” o wielka-
nocnych klimatach ani mru mru. Za to
sprowokowana pytaniami pani Jadwiga
Stopa, o to co planuje, d³ugo i barwnie
zaczê³a snuæ opowieœæ. Wszytko to 
w zwi¹zku z wywiadem, jaki udzieli³a
“Gazecie Chojnowskiej”. Obecnie nasza
gildianka uwiecznia malarsko pa³ace,
zamki i warownie. 
Na brak natchnienia nie narzeka pani
Józefa Pawlak. Codziennie coœ tworzy.
Obrazy g³ównie powstaj¹ z wyobraŸni
artystki, a ich ekspozycjê mo¿na obej-
rzeæ w naszej galerii, w lokalu gdzie siê
spotykamy.

Z kolei inny tytan kultury, nasz pisarz,
pan Jaros³aw Macewicz przygotowa³
dwa nowe opowiadania: "Dobrzy wro-
gowie" i "Pieskie ¿ycie". Pierwsza proza
opowiada o ¿o³nierzu ONZ , który zosta-
je wziêty do niewoli gdzieœ na bliskim
wschodzie. Drugi tytu³ opisuje œwiat bez-
domnych. 
Trochê luzu wprowadzi³ Piotrek Misi-
kiewicz. Wszystkim obecnym i perso-
nelowi restauracji rozda³ egzemplarze

satyrycznej poezji pod tytu³em "Polish
Fiction". Treœæ snuje rozwa¿ania na te-
mat, co by siê dzia³o, gdyby naszym kra-
jem rz¹dzi³y dzieci.
W spotkaniu wziêli udzia³ tak¿e: pani
Teresa Halikowska i pan Julian Pamu³a.
Ca³oœæ obfotografowa³ Bogdan Misi-
kiewicz. 
Kolejne spotkanie zaplanowaliœmy po
wielkiej majówce - 10 maja w pi¹tek 
o godz. 18.00 w restauracji "Pod Jeleniem".
Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych!

***
Pragniemy poinformowaæ tak¿e, ¿e na
rynku wydawniczym pojawi³o siê nowe
poetyckie wydawnictwo, które nazywa
siê Peron Literacki. Z dum¹ zawiada-
miamy , ¿e swoje trzy wiersze zamieœci³a
tam nasza Danusia Schmelling!
Gratulujemy!

TTytani kulturyytani kultury
czyli kwietniowa gildia czyli kwietniowa gildia 

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

Nasza piêkna szko³a po dwudziestu latach dzia³alnoœci znika, niestety, z mapy
edukacyjnej Chojnowa, dlatego pragniemy, aby Wasza i nasza (nasza
wspólna) praca w ci¹gu dwóch ostatnich dekad nie uleg³a zapomnieniu, by
historia tej szko³y przetrwa³a nie tylko w sercach i pamiêci, ale zaistnia³a w prze-
strzeni publicznej w postaci nagrañ wideo, zdjêæ, wywiadów, prezentacji...

FILMIKI Z POZDROWIENIAMI
Gor¹co prosimy wszystkich zwi¹zanych ze szko³¹ w ci¹gu tych dwudziestu
lat (absolwentów i pracowników) o przesy³anie krótkich filmików z pozdro-
wieniami, ¿yczeniami, kilkoma s³owami o sobie (do 15 sekund) nakrê-
conych komórk¹, kamer¹, mo¿liwie dobrej jakoœci (proœba o nagrywanie 
z jakiejœ podpórki). Najciekawsze znajd¹ siê na filmie, który zostanie
wyœwietlony na zakoñczenie szko³y, a potem bêdzie go mo¿na zobaczyæ 
w serwisie Youtube. 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 ukoñczenia 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, pod-
pisanych 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 !!!!!!!!!!

Na Wasze wspomnienia 
czekamy do koñca kwietnia

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!
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Nasi przyjaciele z francuskiego miasta partnerskiego Commentry co jakiœ czas
informuj¹ nas o swoich dzia³aniach zwi¹zanych z Polsk¹. Od kilku ju¿ lat orga-
nizuj¹ np. „Rajd chojnowski”, który cieszy siê coraz wieksz¹ popularnoœci¹ wœród
tamtejszych mieszkañców. Kilka dni temu otrzymaliœmy relacjê z tego wydarzenia
zamieszczon¹ w lokalnej prasie.

WWWWiiii eeeeœœœœcccc iiii   zzzz   CCCCoooommmmmmmmeeeennnnttttrrrryyyy

Wielki sukces Rajdu “Chojnowska”
Cz³onkowie Komitetu Miast Partnerskich
Chojnowa i Commentry s¹ w pe³ni usa-
tysfakcjonowani z przebiegu zorgani-
zowanego przez nich dorocznego rajdu.
W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 231
uczestników.
Bardzo dok³adnie opracowane pod
wzglêdem d³ugoœci trasy przyci¹gnê³y
amatorów pieszych wêdrówek, z których
89 osób wybra³o wariant 12- kilome-
rowy, kolejne 89 zdecydowa³o siê na 10
kilometrów, a pozosta³e osoby (oko³o
60) przesz³o 8 kilometrów ³atwiejszego,
rodzinnego szlaku.

Przybyli z daleka
Trasa rajdu wiod¹ca przez Ferriere cie-
szy siê du¿¹ popularnoœci¹ lokalnych
mieszkañców, potrafi¹cych doceniæ
walory miejsca, w którym ¿yj¹. Nie
zabrak³o jednak równie¿ uczestników
przyby³ych z daleka tj. z Creuse, Puy-de-
Dôme, a tak¿e z Saône-et-Loire.
Spotkania w punktach zaopatruj¹cych 
w ¿ywnoœæ by³y idealn¹ okazj¹ do roz-
mów m.in. o dopisuj¹cej tego dnia pogodzie.
Na trasie, oprócz dodaj¹cych energii
s³odkich przek¹sek, mo¿na by³o tak¿e
skosztowaæ soku jab³kowego przygoto-
wanego przez ucznów Liceum Saint-
Genevieve.  By³o wiêc sk¹d czerpaæ si³y
niezbêdne do podjêcia dalszej wêdrówki
w kierunku Côtes-Rousses i z powrotem
mijaj¹c Les Bioles i miasteczko des
Brulés.

Koñcowy punkt zborny przewidziano
przy Forum, gdzie na wszystkich czeka³
stó³ z polskimi specja³ami. Delektowano
siê wêdlinami m. in. kabanosami i polê-
dwic¹, wszystko to zakrapiaj¹c, z umia-
rem, piwem ¯ywiec.

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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SHAZAM! 2D 
26.04., 27.04., 28.04; 
godz. 18:00, 20:30

Ka¿dy ma w sobie superbohatera. Po-
trzeba jedynie odrobinê magii, aby go
wydobyæ. W przypadku Billy’ego Bat-
sona (Angel) wystarczy wypowiedzieæ
jedno s³owo - SHAZAM. Wówczas ten
cwany nastolatek zmienia siê w doro-
s³ego superbohatera Shazama (Levi), 
a wszystko za spraw¹ staro¿ytnego czaro-
dzieja. 

DUMBO - 2D 
27.04, 28.04.; godz. 13:00, 15:30

G³ównymi bohaterami filmu s¹ by³y
¿o³nierz Holt (Farrell), który w³aœnie
wraca z linii frontu, oraz jego dwoje
dzieci wychowuj¹cych siê w cyrkowym
przybytku pod w³adaniem Maxa Me-
diciego (DeVito). Medici uto¿samia
wszystkie cechy skrupulatnego przed-
siêbiorcy, który potencja³ swoich
podopiecznych wci¹¿ przelicza na zyski
i straty. Kiedy wiêc kupuje ciê¿arn¹
s³onicê, jego nadrzêdnym celem jest
przekucie potencja³u przysz³ego ma-
luszka w najwiêksz¹ atrakcjê swojego
przybytku. Ambitne plany bior¹ w ³eb,
gdy s³oni¹tko rodzi siê z nieproporcjo-
nalnie wielkimi uszami. 

Wszyscy kibice z niecierpliwoœci¹ cze-
kali na pi³karski pojedynek Chojno-
wianki z ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli le-
gnickiej ligi okrêgowej - Hut¹ Przemków.
To mia³ byæ zdobyty komplet trzech
punktów.
6 kwietnia na chojnowskim stadionie cel
zosta³ osi¹gniêty. Wynik 4:0 ³adnie wy-
gl¹da. Ale czy by³o ³atwo, lekko i przy-
jemnie?
Przez wiêksz¹ czêœæ pierwszej po³owy,
dru¿yna trenera Zbigniewa Grzybow-
skiego nie potrafi³a swoj¹ gr¹ udoku-
mentowaæ bramki. Dopiero w 35. min.
spotkania, po rzucie ro¿nym, Korni³o-
wicz z g³ówki otworzy³ wynik. Potem
by³o ju¿ z górki. Trzy minuty póŸniej,
b³¹d obroñcy goœci wykorzysta³ wido-
wiskowym rajdem z bramk¹ – Cichoñ. 
W drugiej ods³onie meczu obraz gry by³

w zasadzie pod kontrol¹ naszych pi³-
karzy. W 77 min. Malik pewnie egzek-
wowa³ rzut karny. Goœcie wyraŸnie
opadli z si³. 
85 min. przynios³a efektown¹ akcjê bia³o-
niebieskich, po której, ponownie Cichoñ,
ustali³ wynik ca³ego spotkania.
Tydzieñ póŸniej – 13 kwietnia, przyszed³
czas na wyjazdowy pojedynek z dru¿yn¹
Zryw K³êbanowice. Chojnowianka w ta-
beli plasuje siê pozycjê ni¿ej od przeciw-
nika. By³a wiêc realna szansa na przesko-
czenie rywala w razie wygranej. Nie
wykorzystano tej mo¿liwoœci. Pad³ remis
1:1, czyli nast¹pi³ podzia³ punktów. 
W 20-tej kolejce spotkañ bia³o-nie-
bieskim przyjdzie siê zmierzyæ z Zawi-
sz¹ Serby. Na to spotkanie zapraszamy
na Stadion Miejski – 27 kwietnia (sobo-
ta) o godz. 16.00.
Cena cegie³ek za wstêp – 5 z³.

pm

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!

PI£KA NO¯NA
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Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 5 grudnia 2018 r. w/w nierucho-
moœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y 
w formie przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w rejonie ul. Ogro-
dowej, ul. Reymonta, ul. G³owackiego i ul.
Chmielnej w strefie œródmiejskiej miasta,
blisko centrum, na terenie nowo powsta³ego
osiedla zabudowy jednorodzinnej. Kszta³t
dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren p³aski,
poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczy-
mi drzewami i krzewami. Ich ewentualna
wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwole-
nia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to
drzew i krzewów owocowych). Planowany
dojazd do dzia³ek od nowoprojektowanej ulicy 
tj. ul. Jana Paw³a II - obecnie nawierzchnia
utwardzona t³uczniem. W ewidencji gruntów
sklasyfikowane s¹ jako tereny przeznaczone
pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejs-
cowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Choj-
nowa z 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno-
œl¹skiego poz. 2830 z 30 maja 2016 r.), dzia³ki
po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem
7.10.MN, w obszarze ochrony konserwa-
torskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanistycznego
kszta³towanego do 1945 r., dzia³ki nr 460/13
i 460/14 po³o¿one s¹ czêœciowo w obszarze
œcis³ej ochrony konserwatorskiej oœrodka histo-
rycznego miasta wpisanego do rejestru za-
bytków pod numerem A/2644/420 oraz dzia³ki
nr 460/12, 460/13, 460/14 po³o¿one s¹ w obsza-
rze OW obserwacji archeologicznej. 
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbro-
jony jest w sieæ energetyczn¹, gazow¹, wodo-
ci¹gow¹, kanalizacyjn¹; sieci znajduj¹ siê 
w przyleg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowad-
zone s¹ przy³¹cza: sieci wodoci¹gowej, kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej.
Przez dzia³ki nr 460/12, 460/13 i 460/14 bie-
gn¹ nieczynne przewody sieci kanalizacyjnej.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie koli-
dowaæ z przebiegiem istniej¹cej nieczynnej
sieci, nabywca dokona jej likwidacji na w³asny
koszt w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w ob-
szarze dzia³ek wystêpuj¹ z³o¿one warunki hy-

drogeologiczne - mog¹ zbieraæ siê wody na
powierzchni terenu po obfitych opadach lub
roztopach oraz wystêpuj¹ w pod³o¿u grube
warstwy nasypowe, nienoœne grunty organi-
czne i s³abonoœne grunty pylaste.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik
zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, 
z zapisami w/w planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa oraz doku-
mentacj¹ geotechniczn¹. Rozpoznanie wszel-
kich warunków faktycznych i prawnych nie-
zbêdnych do realizacji planowanej inwestycji
le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Choj-
nów i jest wolny od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i praw-
nym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u.
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabyw-
ców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpo-
wiedzialnoœci za wady ukryte nieruchomoœci,
których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstaw-
ie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, 
odbêdzie siê 21 maja 2019 r. o godz. 1300 w sali 
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl.
Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nie-
ruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tko-
wej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zez-
wolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 14 maja
2019 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa 
w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w do-
wodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu 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 wp³aca-
j¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatyw-
nym, w sposób odpowiadaj¹cy formie uczest-
nikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 07102052260000-
620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne zna-
laz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 26.02.2019 r., drugi 09.04.2019r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach orga-
nizowanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 20 maja 2016 r. w/w nierucho-
moœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mia-
sta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabu-
dowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane
rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³u-
czniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.  Na-
bywca przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji 
o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z 30 czerwca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolno-
œl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym
symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbro-
jone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sani-
tarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹
siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem
do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest za-
poznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomu-
nikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 prze-
biega  korytarz  napowietrznej linii energety-
cznej SN (20kV), planuj¹c zabudowê  dzia³ki
nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach
elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³-
ki, swobodny do niej dostêp  w celu jej kon-
serwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolid-
owaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y
j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicie-
lem sieci.

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

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

cone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zam-
kniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, w sposób odpo-
wiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê 30.08.2016 r., drugi
07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwarty
17.02.2017 r., pi¹ty 12.05.2017 r., szósty
27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy
10.10.2017 r., dziewi¹ty 30.11.2017 r.,
dziesi¹ty 15.02.2018 r., jedenasty 26.04.2018 r.,
dwunasty 03.07.2018 r., trzynasty 18.09.2018 r.,
czternasty 06.11.2018 r., piêtnasty 08.01.2019 r.,
szesnasty 27 lutego 2019 r., siedemnasty
10.04.2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne 
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

osiemnasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabu-
dowanych, po³o¿onych w obrêbie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, 
w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
LE1Z/00040662/7:
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TTTTuuuu  jjjjeeeesssstttt
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

OOpp³³aattaa 
zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 

nnaa CCmmeennttaarrzzuu
KKoommuunnaallnnyymm

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

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku na-
stêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która
skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie op³a-
cone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego
pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów
grobów na Cmentarzu w Chojnowie o spraw-
dzanie wa¿noœci op³at za miejsca pochówku
swoich bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 
w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
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 dom poniemiecki po kapital-
nym remoncie i stodo³ê na dzia³ce 1,02 h
w Jerzmanowicach. 
Wiadomoœæ: tel. 602-453-620. (29883)

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

Sprzedam mieszkanie o pow. 67,5 m2, 3 po-
koje, II p., przy Pl. Dworcowym, do
remontu.
Wiadomoœæ: tel. 698-882-603. (29267)

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

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kalny, 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)

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

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

Og³oszenia drobne

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

Janczyñski Janczyñski 
S³awomir S³awomir 

TTel. 792 366 888el. 792 366 888



6 kwietnia był w Chojnowie niewątpli-
wie świętem polskiej piosenki. Wszystko
za sprawą 17. edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki ROZŚPIEWANE
NUTKI, który zgromadził w sali wido-
wiskowej Domu Kultury niemal 60. wy-
konawców. 

W 3 kategoriach wiekowych - rocznik
2009 i młodsi /kat. A/, roczniki 2004-
2008 /kat. B/, rocznik 2003 i starsi /kat. C/ 
- prezentowali się na scenie być może
przyszli następcy dzisiejszych muzycz-
nych gwiazd. 
Wykonawców oceniali: Agnieszka Ma-
ciejewska – śpiewaczka, trener wokalny,
Magda Skiba – aktorka Teatru im. He-
leny Modrzejewskiej w Legnicy i Janusz
Trepiak – kierownik sekcji instrumentów
dętych, perkusji i śpiewu solowego w Ze-
spole Szkół Muzycznych w Legnicy.

Zdaniem jurorów na laury w tegorocz-
nym konkursie zasłużyli: 
kat. A
I miejsce - Kalina Tryniszewska, która
piosenką „Cała doskonała” zawojowała
serca oceniających; trzy równorzędne II
miejsca przyznano: Alicji Smyk („Pio-

senka drewnianych lalek”), Mai Gontar-
czyk („Laleczka z saskiej porcelany”) 
i Michałowi Kowalczykowi („Pasikonik”).
Nie przyznano III miejsca, za to znalazły
się dwa wyróżnienia: dla Emilii Fąfary
(„Radość najpiękniejszych lat”) i Amelii
Bereżańskiej („Ada to nie wypada”). 
kat. B 
Nie przyznano I miejsca. II miejscem na-
grodzono Zuzannę Lemantowicz („Stara
baśń”), trzema równorzędnymi III miejs-
cami uhonorowano: Zuzannę Załucką
(„Kołysanka dla okruszka”), Klarę Ku-
bik („A w parkach jesień”) i Patrycję Si-
nicką („Naprawdę chcę”). Znalazły się
też trzy wyróżnienia: dla Oliwii Stefa-
nowskiej („Miasteczko cud”), Martyny
Kostrąg („Nie żałuję”) i Julii Wilk
(„Gdzieś tam za tęczą”). 
kat. C
I miejsce wyśpiewała Laura Górniok
(„Dobranoc panowie”). Dwa równorzę-
dne II miejsca to: Angelika Maszczak
(„Spijam z twoich ust”) i Joanna Piura
(„Nie wie nikt”). III miejsce przyznano
Aleksandrze Naglik („Sen motyla”), 
a dwa wyróżnienia powędrowały do: Mai
Weroniki Kowalskiej („Nietoperze na-
szych nocy”) i Zuzanny Krupy („Ja nie
chcę spać”). 
Zgodnie z wieloletnią tradycją swoje na-
grody ufundowała i wręczyła też pani
Krystyna Czapska. W kat. A jej zdaniem
należało wyróżnić Emilię Fąfarę i Igora
Sobczaka, w kat. B – Aleksandrę Wie-
leżew i Julię Bachurską, w kat. C – Meli-
ssę Fortwengel i Dominikę Pawłowską. 
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, 
a miłośników pięknych głosów zaprasza-
my za rok. Będziemy świętować „18”
NUTKI. Oczywiście – śpiewająco!

sh
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Za nami Rozśpiewane Nutki



Uroczyste otwarcie dworca PKPChojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Filip Oliwier Bielecki – 5 lat 
Uwielbia placki ziemniaczane, a
tak-że bajkę Psi Patrol. Świetnie gra 
w My Craft'a i piłkę nożną, lubi też
dinozaury i transformersy oraz
jazdę na hulajnodze. 


