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VI Olimpiada Lekkoatletyczna w PZS Udany festyn w żłobku

Seniorzy tradycyjnie pożegnali lato

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Paweł Pacuła

Podwójne święto w ZINR
„Zamki i pałace” w Galerii Młodych



To jej druga wystawa w Galerii Młodych
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obrazy
Jadwigi Stopy zachwycają realizmem,
dbałością o szczegóły i kolorystyką.
19 września w holu MBP oficjalnie ot-
warto wystawę prac malarskich pod tytu-
łem „Zamki i pałace”.
Twórczość towarzyszy jej od najmłod-
szych lat. Większość jej prac powstawało
z potrzeby chwili i okoliczności. Kartki,
serwetki, szkatułki, jajka ozdobne, broszki,
muchy i muszki damskie, wiersze i obrazy…

- To osoba wielu talentów, doskonale
znana naszym mieszkańcom - znana 
i lubiana - mówiła witając przybyłych na

wernisaż gości, koordynatorka wystawy
Agnieszka Tworzydło - Skąd taki, a nie
inny temat wystawy, jak powstawały po-
szczególne obrazy, dlaczego wśród zabyt-
kowych obiektów pojawiają się baśniowe
postaci? O tym wszystkim opowie autor-
ka niecodziennych prac.

- Zamki i pałace to temat odległy, ale
jednocześnie obfity – wprowadziła 
w temat J. Stopa – Ekspozycja ma na
celu przybliżyć historię naszej okolicy.
Zainspirowały mnie najpierw pałace.
Pierwszy był Budziwojów. Znajdziemy tu
także chojnowski zamek, nieistniejący już

pałac na wodzie w Rokitkach, w Za-
grodnie, Niedźwiedzicach, w Grodźcu…
Obrazy oddają wizerunek budowli sprzed
lat. Autorka posiłkowała się rycinami,
sięgając po archiwalne dokumenty, za-
poznawała się z architekturą i historią
wybranego miejsca. W efekcie powstały
barwne widoki, których już nie zoba-
czymy w świecie rzeczywistym. Piękne,
wystawne, otoczone sielskim plene-
rem… Obrazy J. Stopy przypominają 
i utrwalają regionalną perspektywę.
Wśród zamków i pałaców wizerunki wy-
imaginowanych postaci, które w zamyśle
łączą rzeczywistość z fantazją. 

Zachęcamy do obejrzenia – Galeria Mło-
dych gościć będzie tę wystawę do końca
października.

eg
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Tajemnicza i egzotyczna Ameryka Po-
łudniowa fascynuje i zadziwia badaczy.
Naukowcy stale weryfikują zebrane ma-
teriały, dostarczają nowych pytań i pre-
kursorskich odpowiedzi. Wszystko za
sprawą nieustannych analiz i kwerend,
które dokonują się m.in. na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Archeolodzy wraz 
z kierownikiem Pracowni Archeologii
Pozaeuropejskiej profesorem Józefem
Szykulskim prowadzą badania w róż-
nych miejscach na kuli ziemskiej. Pod
ich okiem odkrywana jest przeszłość
m.in. w Peru, Mongolii, Kolumbii czy
Ekwadorze. Warto podkreślić, że eksplo-
ratorzy historii działają w najbardziej
niedostępnych obszarach Ameryki Po-
łudniowej.

Wykład „Przez Atakamę i Andyjskie
doliny” wygłosił 28 września prof. Józef
Szykulski zaproszony do Muzeum Re-
gionalnego w Chojnowie, w „celu prze-
sunięcia optyki poznania świata szerzej 
i barwniej” – jak stwierdził dyrektor
Mariusz Garbera. Przekrojowa prelekcja
zabrała słuchaczy do nieznanego Peru. 
- Obszar Andów jest to tzw. obszar strefy
ognia. Jesteśmy w jednym z najbardziej
sejsmicznych i wulkanicznych miejsc na

kuli ziemskiej. Pierścień ognia zaczyna
się od Japonii, przez Hawaje, obszar
Ameryki Środkowej i przez cały obszar
andyjski. Andy są górami wulkanicznymi
i najwyższe szczyty określamy mianem
nevados, czyli śnieżniki są wulkanami –
opowiadał prof. Szykulski. 

Pustynia Atakama charakteryzuje się
dwoma podstawowymi cechami, jest
jedyną pustynią w Ameryce Południowej
i uznawana jest za jedną z najsuchszych
na Ziemi. To właśnie na tych kamienisto
– piaszczystych terenach ekspedycja arche-
ologiczna z Uniwersytetu Wrocławskiego
prowadzi cykliczne badania. Wyprawy
specjalistów powiększają dorobek dzie-
jowych odkryć, ale i weryfikują historię 
i postrzeganie przeszłości. 
Profesor Józef Szykulski w malowniczy 
i obrazowy sposób opowiedział o tych in-
teresujących terenach. Poruszone zostały
tematy archeologiczne, ale także przy-
rodnicze i kulinarne. I tak słuchacze
mogli poznać Peru z wielu stron, a oto
kilka ciekawostek: 
- Amazonka jest pełna piranii, dlatego
lepiej nie ryzykować kąpieli, bo nie gar-
dzą mięsem w żadnej postaci… 

- Jadowite jaszczurki nie boją się nikogo!
Dlatego, gdy szykują się do ataku, lepiej
brać nogi za pas… 
- Lwy Morskie są bardzo zazdrosne o swo-
je wszystkie „żony”, więc nie warto za-
czepiać tych, jakże miłych uchatek… 
- Kaktusy mają w swoim wnętrzu wy-
jątkowo halucynogenną woń, dlatego le-
piej nie upajać się nią zbytnio, bo „lot
nad Andami” może okazać się wyjąt-
kowo bolesny… 
- W Boże Narodzenie raczej nie posma-
kujemy karpia czy pierogów. Na tale-
rzach bowiem pojawiają się „uśmiech-
nięte” chomiki… 
- Miłośnicy zwierząt śmiało mogą tulić
się do alpaki, która zachowuje się niczym
mały kotek lubiący się przytulać i łasić,
odradzamy natomiast takich uczucio-
wych zrywów w stosunku do lam, mogą
(nie)chcący opluć… 
Archeologiczny rekonesans zachęcił nie-
jednego słuchacza do podróży w andyj-
skie krainy…  

K. Burzmińska

W strefie ognia – andyjski kraj pod lupą archeologów



Firma GGB SSP. zz oo.o. 
laureatem kkonkursu 

FILARY UUBEZPIECZEÑ 

Ju¿ po raz pi¹ty Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych zorganizowa³ Tydzieñ Przedsiê-
biorcy. W placówkach w ca³ej Polsce
przez tydzieñ mo¿na by³o skorzystaæ 
z porad specjalistów, którzy odpowiadali
na wszystkie pytania zwi¹zane z prowa-
dzeniem dzia³alnoœci i pojawiaj¹cymi siê
nowymi przepisami.
W ramach tegorocznej edycji Tygodnia
Przedsiêbiorcy, zorganizowany zosta³
konkurs „Filary Ubezpieczeñ”, w którym
nagrodzone zosta³y firmy i instytucje naj-
bardziej rzetelne w zakresie realizowania
obowi¹zków ubezpieczeniowych.
Cz³onkami Kapitu³y konkursu byli przed-
stawiciele ministerstw i najwa¿niejszych
organizacji dzia³aj¹cych na rzecz przed-
siêbiorstw. Wyró¿nienia  przyznane zos-
ta³y w trzech kategoriach. P³atnicy, któ-
rzy prawid³owo wype³niali obowi¹zki
p³atnika sk³adek, m.in. w zakresie prze-

kazywania dokumentów rozliczeniowych,
rozliczania i op³acania sk³adek oraz za-
si³ków, zostali wyró¿nieni w kategorii
„Rzetelny P³atnik”. Wyró¿nienie „Dobry
Przyk³ad” otrzymali ci, którzy aktywnie
wspó³pracowali z ZUS przy wdra¿anych
projektach, istotnych z punktu widzenia
przedsiêbiorców, m.in. w programie P³at-
nik, eP³atnik, e-Akta, czy e-ZLA. „Na-
dzieja ubezpieczeñ” przypad³a zaœ tym,
którzy najbardziej anga¿owali siê w pro-
gramy edukacyjne.
Ka¿dy oddzia³  ZUS mia³ mo¿liwoœæ zg³o-
szenia swoich kandydatów. Oddzia³ 
w Legnicy wyró¿ni³ Firmê GB w kate-
gorii „Dobry Przyk³ad”. Firma z Choj-
nowa konkurowa³a z 10 ró¿nymi przed-
siêbiorcami. 23 wrzeœnia w Centrali ZUS
w Warszawie wy³oniono trzech laure-
atów w tej kategorii. Wœród finalistów
znalaz³a siê  Firma GB !!!
Gratulujemy  i ¿yczymy dalszych sukcesów!

BBlluueessrroocckk ww "" JJuubbiillaattccee ""
W sobotê - 5 paŸdziernika, kawiarnia
"Jubilatka" zaprasza na koncert choj-
nowskiego zespo³u - PLUG'N'BLUES.
Pocz¹tek o 19:30. Cena biletów - 15 z³.
Szczegó³y pod nr tel : 76-818-85-61.

UUwwaaggaa GGiillddiiaanniiee
Spotkanie Gildii Artystów Chojnowa,
odbêdzie siê w sobotê 5 paŸdziernika 
w MOKSiR o godz. 17:30 .
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Z okazji dnia Edukacji Narodowej Z okazji dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim Pracownikom jednostek oœwiatowych naszego miasta wszystkim Pracownikom jednostek oœwiatowych naszego miasta 

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci. sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci. 
Dziêkuj¹c za codzienny trud ¿yczymy Pañstwu, aby WDziêkuj¹c za codzienny trud ¿yczymy Pañstwu, aby Wasza praca asza praca 

by³a nieustaj¹c¹ pasj¹, a zaanga¿owanie przynosi³o wspania³e owoce i szacunek.by³a nieustaj¹c¹ pasj¹, a zaanga¿owanie przynosi³o wspania³e owoce i szacunek.

Burmistrz Miasta Chojnowa 
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Firmie ,,Us³ugi Pogrzebowe Kazieczko” za okazan¹ pomoc 
oraz wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i ¿al

i uczestniczyli we mszy œw. oraz ceremonii pogrzebowej 

œ.p. JANA SILCERA 

- Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom i Znajomym  
serdeczne ,,Bóg Zap³aæ" 

sk³ada 
Rodzina

BURMISTRZ 
MIASTA CHOJNOWA

OG£ASZA NABÓR 
NA STANOWISKO URZÊDNICZE

ds. infrastruktury miejskiej
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Miasta
I. Wymagania niezbêdne:
1.Wykszta³cenie wy¿sze, preferowane
kierunki: ochrona œrodowiska, prawo,
administracja, zarz¹dzanie, ekonomia.
2. Co najmniej trzyletni sta¿ pracy na
stanowisku zwi¹zanym z gospodark¹
odpadami komunalnymi.
3. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci praw-
nych oraz korzystanie z pe³ni praw pu-
blicznych.
4. Obywatelstwo polskie lub inne zgod-
nie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracow-
nikach samorz¹dowych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Brak skazania prawomocnym wyro-
kiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œci-
gane z oskar¿enia publicznego lub umyœl-
ne przestêpstwo skarbowe.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Bieg³a obs³uga komputera-oprogra-
mowania MS OFFICE, OPEN OFFICE
oraz innych urz¹dzeñ biurowych. 
2. Bardzo dobra znajomoœæ przepisów
reguluj¹cych zakres gospodarki odpa-
dami komunalnymi, tj. ustawy o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach,
ustawy o odpadach, ochrony przyrody
oraz ustawy o samorz¹dzie gminnym,
kodeksu postêpowania administracyj-
nego, prawa zamówieñ publicznych. 
3. Sumiennoœæ, komunikatywnoœæ, kre-
atywnoœæ, samodzielnoœæ, dyspozycyj-
noœæ, terminowoœæ.

szczegó³y na chojnow.eu
bip.chojnow.net.pl
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Wiod¹cym tematem wrzeœniowej sesji by³ raport o stanie oœwiaty.
Informacjê o sytuacji oœwiaty Miasta Chojnowa w roku szkolnym
2018/2019 przedstawi³a radnym insp. ds. oœwiaty, kultury i zdro-
wia Miros³awa Kamiñska.
Wed³ug danych Systemu Informacji Oœwiatowej na dzieñ
30.09.2018 r. do szkó³ i przedszkoli funkcjonuj¹cych na terenie
Chojnowa - prowadzonych i dofinansowywanych z bud¿etu miasta
uczêszcza³o ogó³em 1.745 uczniów, z czego do szkó³ podstawo-
wych 1.147 uczniów, do gimnazjów 168, do miejskich przedszkoli
323; z oferty przedszkoli niepublicznych skorzysta³o 107 dzieci. 
Zatrudnienie nauczycieli, w przeliczeniu na pe³ne etaty, wynosi³o
ogó³em 155,97 etatu; w podziale na stopnie awansu zawodowego
kszta³towa³o siê nastêpuj¹co: dyplomowany 91,83 etatu, mia-
nowany 26,55 etatu,  kontraktowy 27,67 etatu, - sta¿ysta  9,27 etatu,
bez stopnia awansu 0,65 etatu.

Przedszkole Miejskie Nr 1
Do przedszkola uczêszcza³o 141 dzieci, które bra³y udzia³ w wy-
darzeniach i projektach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych
tj. Piêkna Nasza Polska Ca³a; "WyRaŸni na Drodze"; Akademia
Dobrych Manier; "Œmia³o rozmawiamy dla dobra dzieci";"Ca³a
Polska Czyta Dzieciom"; Pierwsza przedszkolna edycja  miêdzy-
narodowego œwiêta kreatywnoœci i odkrywania talentów "Œwiêto
Kropki"; Œwiêto Pieczonego Ziemniaka; Olimpiada Przedszko-
laków oraz podchody zorganizowane w ramach realizacji wyty-
cznych autorskiego Programu "Przedszkolak na medal", który
otrzyma³ dotacjê w konkursie grantowym "Dzia³aj Lokalnie"
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanym przez
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Oœrodek Dzia³aj
Lokalnie - Fundacji "Wrzosowa Kraina".
Przedszkole wspó³pracowa³o, w ramach spotkañ edukacyjnych, ze
szko³ami podstawowymi, z Muzeum Regionalnym i Miejsk¹ Bi-
bliotek¹ Publiczn¹ oraz z Policj¹. 
W ramach wspó³pracy z Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹
zrealizowane zosta³y warsztaty dla dzieci "Poznajê zawody" oraz
gry i zabawy logopedyczne: "Zróbmy ko³o, bêdzie weso³o..." oraz
"Pude³ko nastrojów".

Przedszkole Miejskie Nr 3
Do przedszkola uczêszcza³o 178 dzieci, w tym 37 dzieci to dzieci
w zerówce piêciogodzinnej. 
W przedszkolu w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej, pomoc¹ logopedyczn¹ objête by³y wszystkie dzieci. 
Dzieci bra³y udzia³ w wydarzeniach kulturalnych, sportowych,
konkursach i zawodach, m.in.: Bambiniada i Dni Chojnowa,
Projekt "Od rycerza do ¿o³nierza", Olimpiada sportowa, Sprz¹-
tanie œwiata, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Œwiatowy Dzieñ
Ziemi ekologia od przedszkola, Lekcje biblioteczne, Pasowanie na
przedszkolaka, "Zakrêcona akcja" zbieranie nakrêtek od butelek,
pomoc niepe³nosprawnym, "Góra grosza", Akcja zbierania karmy
dla zwierz¹t ze schroniska w Legnicy, Ca³a Polska czyta dzieciom.

Szko³a Podstawowa Nr 3
Liczba uczniów ogó³em: 441 
W ramach dzia³añ nakierowanych na uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi prowadzone by³y w szkole dodatkowe
lekcje jêzyka polskiego, zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, ko-
rekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wycho-
wawcze i logopedyczne, zindywidualizowane œcie¿ki kszta³cenia,
zajêcia rozwijaj¹ce i wspomagaj¹ce oraz gimnastyka korekcyjna,
terapia pedagogiczna i warsztaty psychologiczne. 
Z nauczania indywidualnego korzysta³o 3 uczniów, dla 3 uczniów
realizowane by³y indywidualne œcie¿ki kszta³cenia, dla uczniów 
z orzeczeniem o kszta³ceniu specjalnym prowadzono zajêcia re-
walidacyjne.
Wyniki egzaminów klas ósmych Szko³y Podstawowej nr 3:

Z myœl¹ o uzyskaniu lepszych wyników na egzaminie w roku
szkolnym 2019/2020, zorganizowano dla uczniów dodatkowe
zajêcia wyrównuj¹ce oraz rozwijaj¹ce z matematyki i jêzyków
obcych, w ramach realizowanego projektu z Europejskiego
Funduszu Spójnoœci. Objêta jest nimi du¿a grupa uczniów obec-
nych klas VIII. 
Prowadzone by³y zajêcia pozalekcyjne, które mia³y na celu rozwi-
janie uzdolnieñ i zainteresowañ uczniów; by³y to: robotyka, akro-
batyka, zajêcia teatralne, ekologiczne, plastyczne, taneczne, wy-
równawcze, matematyczne, wokalne, pi³ki no¿nej, jêzykowe, his-
toryczne, filmowe. 
Dodatkowo w ramach projektu unijnego dla 327 uczniów reali-
zowano: zajêcia ekologiczno-przyrodnicze, matematyczne, plasty-
czno-muzyczno-ruchowe, informatyczne, dydaktyczno-wyrównaw-
cze z matematyki, informatyki, jêzyka angielskiego i niemiec-
kiego, wspomagaj¹ce podnoszenie kompetencji spo³ecznych, war-
sztaty psychologiczne, zajêcia logopedyczne, gimnastyka korek-
cyjna oraz doradztwo zawodowe. 
Osi¹gniêcia i sukcesy w roku szkolnym 2018/2019 to:
- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "Listy do przysz³oœci" 
w Krakowie,
- 3 laureatki Ogólnopolskiego Konkursu "Serce Kapsu³y Czasu"
fundacji "TworzyMy Kraków",
- 3 wyró¿nienia w Ogólnopolskim Konkursie "25 lat Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka w Polsce",
- wyró¿nienie w finale wojewódzkim Konkursu Recytatorskiego
Poezji Niemieckojêzycznej we Wroc³awiu,
- nagroda g³ówna w kategorii kl. IV-VI w Dolnoœl¹skim Konkur-
sie Plastycznym "Z ksi¹¿k¹ na walizkach",
- wyró¿nienie w kategorii klas VII i VIII oraz gimnazjów w finale
wojewódzkim XXIV Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego
Pegazik,
- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki "Rozœpiewane Nutki",
- wyró¿nienie w XIV Dolnoœl¹skim Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
Dzieciopiewy,
- II miejsce i dwa wyró¿nienia w Stypendiadzie Wczesnoszkolnej,  
- I miejsce w rozgrywanych we Wroc³awiu Ogólnopolskich Za-
wodach w Wolty¿erce Sportowej - Mistrzyni Polski w kategorii
Mini Exclusive,
- dwa drugie miejsca w Miêdzynarodowym Turnieju Taekwondo
w Budziszynie,
- III miejsce w XIII Otwartych Mistrzostwach Województwa Opol-
skiego w Karate Tradycyjnym, w kategorii KATA dzieci 10-11 lat.

Szko³a Podstawowa Nr 4
Liczba uczniów ogó³em: 701
Wszyscy uczniowie, którzy posiadali opinie Poradni objêci zostali
pomoc¹ psychologiczno-pedagogiczn¹. Prowadzono zajêcia ko-
rekcyjno-kompensacyjne, zajêcia logopedyczne, organizowane
by³y zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z jêzyka
polskiego, zajêcia z psychologiem, zajêcia rozwijaj¹ce kompeten-
cje emocjonalno-spo³eczne i wspieraj¹ce rozwój dziecka.
W ramach projektu "Kompetencje kluczowe szans¹ sukcesu dla
uczniów szkó³ podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów" zorgani-
zowane zosta³y zajêcia specjalistyczne: wyrównawcze z jêzyka
angielskiego, wyrównawcze z matematyki, zajêcia dla uczniów
klas I-III ze specjalnymi potrzebami, Tutoriale. 
Nowym dzia³aniem szko³y by³a innowacja pedagogiczna pod
nazw¹ "Tutor w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie". G³ówny
cel innowacji to wspieranie ucznia w rozwoju w oparciu o budo-
wanie relacji opartej na modelu nauczyciel-uczeñ i indywidualnym
wspieraniu ucznia. Innowacj¹ zosta³o objêtych 95 uczniów z klas
V oraz 10 nauczycieli, którzy ukoñczyli szkolenie tutorskie. Pro-
jekt bêdzie realizowany przez okres 3 lat.
Nauczaniem indywidualnym w szkole objêtych by³o 2 uczniów.
Wyniki egzaminów klas ósmych Szko³y Podstawowej nr 4:

Na XVIII sesji
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W skali staninowej pozycja szko³y w skali kraju: z jêzyka polskiego
i z matematyki szko³a osi¹gnê³a poziom œredni, oraz poziom wy¿ej
œredni z jêzyka angielskiego. 
Nale¿y wskazaæ, ¿e uczniowie klasy VIIIb i VIIIc z jêzyka pol-
skiego i matematyki osi¹gnêli wyniki zdecydowanie wy¿sze od
œrednich wyników w województwie dolnoœl¹skim.
W szkole prowadzone by³y zajêcia pozalekcyjne rozwijaj¹ce
uzdolnienia uczniów z matematyki, biologii, ko³o teatralne, chór
Allegro, ko³o matematyczno-ekonomiczne, dziennikarskie, media-
lne, plastyczne, zespó³ taneczny Brooklyn. Ponadto w ramach pro-
jektu "Kompetencje kluczowe szans¹ sukcesu dla uczniów szkó³
podstawowych" odbywa³y siê zajêcia pozalekcyjne: ko³o che-
miczne, biologiczne,  geograficzne, informatyczne. Ogó³em na za-
jêcia uczêszcza³o 252 uczniów. 
Uczniowie mog¹ pochwaliæ siê du¿ymi osi¹gniêciami w rejo-
nowych konkursach przedmiotowych i artystycznych. Jednak na
wyró¿nienie zas³uguj¹ osi¹gniêcia na szczeblu ogólnopolskim:
m.in. 2 laureatów i wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie Lo-
gicznego Myœlenia, w Miêdzynarodowym Konkursie Matema-
tycznym "Kangur" dwa wyniki bardzo dobre i 7 wyró¿nieñ, 
w Ogólnopolskim Konkursie  "Pionier" z matematyki - 3 laurea-
tów, w tym samym konkursie "Pionier" z jêzyka angielskiego 
- 2 laureatów i 4 wyró¿nienia, z fizyki - laureat. W ogólnopolskim
konkursie matematycznym "Olimpus" - 4 laureatów, w Ogólno-
polskim konkursie "Galileo" z chemii - 4 wyró¿nienia, z jêzyka
polskiego - 4 laureatów, z geografii - 3 wyró¿nienia. Uczeñ klasy
VII otrzyma³ tytu³ finalisty konkursu zDolny Œl¹zaczek z matema-
tyki, a uczennica tytu³ finalistki z jêzyka niemieckiego.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019 to: 
- 5 miejsce na szczeblu ogólnopolskim "Rêczna na Orliku" dziewcz¹t,
- 3 miejsce w finale strefy koszykówka dziewcz¹t klas V/VI,
- 3 miejsce w finale strefy sztafeta p³ywacka dziewcz¹t,
- 2 miejsce w finale strefy pi³ka rêczna dziewcz¹t klas V/VI,
- 3 miejsce w finale strefy pi³ka no¿na ch³opców klas V/VI,
- 3 miejsce w finale strefy rowery górskie MTB ch³opców.

Z uwagi na fakt wygaszania w roku szkolnym 2018/2019 Gim-
nazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie i ich ostatecznej
likwidacji, radnym przedstawiono tylko wyniki ostatniego egza-
minu gimnazjalnego w tych szko³ach. 

Uczniowie zamieszkali w Chojnowie w roku szkolnym 2018/2019,
osi¹gaj¹c bardzo dobre wyniki w nauce, na egzaminach koñ-
cowych, zdobywaj¹c sukcesy sportowe oraz bior¹c udzia³ w olim-
piadach, konkursach przedmiotowych czy artystycznych liczyæ
mogli na stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa. 
I tak: stypendia naukowe za wyniki w nauce otrzyma³o 38 ucz-
niów, za osi¹gniêcia w nauce 2 uczniów, a nagrody sportowe 5 uczniów. 

Sprawozdanie 7/2019 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 
w okresie od dnia 28 sierpnia 2019 r. 

do dnia 24 wrzeœnia 2019 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Zakoñczono remont budynku Szko³y Podstawowej Nr 3 przy ul.
Reymonta wraz z zagospodarowaniem terenu: 
- wykonano kompleksowy remont wnêtrza szko³y, m.in.: wycykli-
nowano parkiety, po³o¿ono wyk³adzinê, na schodach u³o¿ono
p³ytki gres, odmalowano klasy, korytarze, hol, jadalniê, 
- wymieniono ca³¹ sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej rozdzielaj¹c na
sieæ deszczow¹ i kanalizacyjn¹. 
- wykonano now¹ nawierzchniê szkolnego podwórka; na placu
apelowym po³o¿ono p³yty betonowe, wykonano œcie¿ki z polbruku
i oœwietlenie ca³ego terenu oraz ogrodzenie,
- wyczyszczono boisko szkolne i wyremontowano ogrodzenie.
* Wy³oniono wykonawcê zadania zwi¹zanego z przebudow¹ ³a-
zienek w Szkole Podstawowej Nr 3 - przekazano umowê do pod-
pisania.
* Zakoñczono realizacjê I etapu zabezpieczenia po¿arowego Przed-
szkola Miejskiego Nr 3 - zamontowano system powiadamiania po¿a-
rowego wraz z bezpoœrednim po³¹czeniem ze Stra¿¹ Po¿arn¹ w Legnicy. 
* Zamontowano blokady parkingowe na ul. Konarskiego (przed
budynkiem Szko³y Podstawowej Nr 4) w celu zapewnienia bez-
pieczeñstwa uczniom.
* W celu poprawy bezpieczeñstwa w obrêbie skrzy¿owañ trwa
monta¿ barier drogowych. 

* Uzupe³niono ubytki w nawierzchniach asfaltowych mas¹ na zim-
no oraz wyrównano zapadniête nawierzchnie chodników z kostki
betonowej. 
* Odnowiono ³awki w Rynku. 
* Przy ul. Reja i Matejki zamontowano tabliczki z proœb¹ o sprz¹-
tanie po wyprowadzanych psach, a na ul. Matejki kosze uliczne i po-
jemnik. 
* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie terenów zielonych i Parku
Œródmiejskiego, wykoszono teren nowego Cmentarza Komunalnego. 
* Zlecono usuniêcie posuszu z drzew przy ul. Z³otoryjskiej i Pade-
rewskiego oraz wycinkê dwóch obumar³ych drzew przy ul. Pade-
rewskiego. 
* Przydzielono 2 lokale mieszkalne.
* Sporz¹dzono analizê gospodarki odpadami za 2018 r. wraz z pro-
gnozami na 2019 r. 
* Przygotowano projekt Regulaminu utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
* Poinformowano przedsiêbiorców o zbli¿aj¹cym siê terminie op³at za
korzystaniez zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
* Trwa procedura przetargu nieograniczonego na wybór banku
wykonuj¹cego obs³ugê bankow¹ bud¿etu miasta.
* Przeprowadzono procedury wy³onienia wykonawcy projektu
zagospodarowania przestrzennego terenu - budowa si³owni plene-
rowej przy ul. Samorz¹dowej.
* Prowadzone s¹ prace projektowe zwi¹zane z wykonaniem kana-
lizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodoci¹gowej ul. Leœnej i Wrzo-
sowej.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska m.in.:
* Przygotowano i przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej przeznaczonej pod
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ przy ul. Gen W³adys³awa
Sikorskiego, zakoñczony wy³onieniem nabywcy.
* Og³oszono przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿ 9 dzia³ek
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej,
Mi³ej i Pogodnej, oraz 3 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹ przy ul. Jana Paw³a II. 
* Wydano zezwolenie na wykreœlenie hipoteki obci¹¿aj¹cej nieru-
chomoœæ lokalow¹ z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano 35 zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych przekszta³cenie pra-
wa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych gruntów oraz 40 informacji
o wysokoœci op³aty jednorazowej za przekszta³cenie gruntów.
* Przygotowano i podpisano umowê na przekazanie dotacji udzie-
lonej z bud¿etu miasta dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a na prace remontowo-konserwatorskie
elewacji frontowej  wraz z konserwacj¹ kamiennych detali archi-
tektonicznych budynku plebanii przy ul. Piotra Œciegiennego. 
* Wydano wypis i wyrys oraz 4 zaœwiadczenia z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta. 
* Wydano postanowienia pozytywnie opiniuj¹ce podzia³ dzia³ki
przy ul. Samorz¹dowej pod wzglêdem zgodnoœci z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym system wczesnego ostrze-
gania i alarmowania o zagro¿eniach województwa dolnoœl¹skiego.
* W dniach 20-22 wrzeœnia br. koordynowano w Chojnowie akcjê
"Sprz¹tanie Œwiata".
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze - przyjêto 114 wniosków, wyp³acono
2.807 œwiadczeñ na kwotê 1.392.533,37 z³.
* Dobry start - przyjêto 95 wniosków, wyp³acono 246 œwiadczeñ
na kwotê 73.800 z³. 
* Dodatki mieszkaniowe - przyjêto 27 wniosków, wyp³acono do-
datki mieszkaniowe na kwotê 20.928,68 z³.
* Dodatki energetyczne - przyjêto i rozpatrzono 24 wnioski, wy-
p³acono 108 dodatków energetycznych na ³¹czn¹ kwotê 1.530,41 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 197 aktów stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 22 akty urodzenia, 58 aktów ma³¿eñstwa, 19 aktów
zgonu; sprostowano i uzupe³niono 6 aktów stanu cywilnego.
* Usuniêto 98 niezgodnoœci oraz przeprowadzono 61 migracji. 
* Wpisano 4 zagraniczne dokumenty stanu cywilnego do polskiego
rejestru w drodze transkrypcji.
* Sporz¹dzono 6 zapewnieñ do zawarcia ma³¿eñstwa. 
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G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepe³no-
sprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orze-
czenie organu rentowego o:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samo-
dzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w
gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien zostaæ
zg³oszony do Komisarza Wyborczego w Legnicy najpóŸniej
do dnia 30 wrzeœnia 2019 r.
G³osowaæ przez pe³nomocnika mog¹ wyborcy, którzy
najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat lub posiadaj¹cy

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-
sprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orze-
czenie organu rentowego o:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samo-
dzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby ? sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielê-
gnacyjny.
Wniosek o  sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa powinien
zostaæ z³o¿ony do Burmistrza  Miasta Chojnowa najpóŸniej do
dnia 4 paŸdziernika 2019 r.

G³osowanie w lokalach wyborczych 
odbywaæ siê bêdzie od godz. 700 do godz. 2100.

WWyybboorryy ppaarrllaammeennttaarrnnee 22001199

Nr obwodu g³osowania 1
Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, ul. Ma³achowskiego 7.
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych.
Granice obwodu g³osowani:
Ulice: Bielawska, Wojciecha Bogus³awskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Boles³awiecka, Ciemna, Mieczys³awy
Æwikliñskiej, Jaros³awa D¹browskiego, Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, Bartosza G³owackiego, Jerzmanowicka,
Katedralna, Komuny Paryskiej, Marii Konopnickiej, Miko³aja Kopernika, Stanis³awa Ma³achowskiego, Mi³a, Heleny
Modrzejewskiej, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej, Pogodna, Radosna, W³adys³awa Reymonta, Stefanii Sempo³owskiej, Ludwika
Solskiego, Tkacka, Stanis³awa Wyspiañskiego, Gabrieli Zapolskiej. Place: Konstytucji 3 Maja, Boles³awa Prusa

Nr obwodu g³osowania 2
Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie, ul. Koœciuszki 30.
Granice obwodu g³osowani:
Ulice: Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, W³adys³awa Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Micha³a Drzyma³y, Fabryczna,
Tadeusza Gajcego, Goleszañska, Kolejowa, Tadeusza Koœciuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Janusza Kusociñskiego,
Lubiñska, Adama Mickiewicza, Nowa, Przelot, Leopolda Staffa, Stawowa, Juliana Tuwima, Wincentego Witosa, Zielona,
Stefana ¯eromskiego. Place: Dworcowy.

Nr obwodu g³osowania 3
Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Dom Schrama w Chojnowie, ul. Rynek 20. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe³nosprawnych
Granice obwodu g³osowania:
Ulice: Jana D³ugosza, Grodzka, Artura Grottgera, Kazimierza Wielkiego, Stanis³awa Konarskiego, Królowej Jadwigi, Krótka,
Kwiatowa, Legnicka numery nieparzyste od nr 1 do nr 85 i numery parzyste od nr 2 do nr 56, Jana Matejki, Stanis³awa
Moniuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Anny i Juliusza PoŸniaków, Rac³awicka, Miko³aja Reja, Tadeusza Rejtana, Ró¿ana, ks.
Piotra Skargi, Szpitalna, ks. Piotra Œciegiennego, Tulipanowa. Place: Rynek

Nr obwodu g³osowania 4
Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie, pl. Zamkowy 2. Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Granice obwodu g³osowania: Ulice: Adama Asnyka, Chmielna, Cicha, Leœna, M³ynarska, Piotrowicka, Polna, Po³udniowa,
Rzemieœlnicza, Samorz¹dowa, S³oneczna, Jana III Sobieskiego, Spacerowa, Stanis³awa Staszica, Wojska Polskiego, Wolnoœci,
Wrzosowa, Z³otoryjska. Place: Zamkowy

Nr obwodu g³osowania 5
Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (ma³y budynek), ul. Kiliñskiego 23. 
Granice obwodu g³osowania: Ulice: Brzozowa, Boles³awa Chrobrego, Grunwaldzka, Jana Kiliñskiego nr 26, nr 28 i nr 30 oraz od
nr 32 do nr 35, Jana Kochanowskiego, Legnicka numery nieparzyste od nr 89 do nr 103 i numery parzyste od nr 58 
do nr 82, £u¿ycka, Stefana Okrzei, Ignacego Paderewskiego, S³owiañska.

Nr obwodu g³osowania 6
Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (du¿y budynek), ul. Kiliñskiego 23. 
Granice obwodu g³osowania: Ulice: Akacjowa, gen. W³adys³awa Andersa, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Jana
Kiliñskiego od nr 1 do nr 25 oraz nr 27, nr 29 i nr 31, Ignacego Krasickiego, Lipowa, W³adys³awa £okietka, gen. Stanis³awa
Maczka, Parkowa, Henryka Sienkiewicza, gen. W³adys³awa Sikorskiego, Marii Sk³odowskiej-Curie, Juliusza S³owackiego.

Nr obwodu g³osowania 7
Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny "Niebieski Parasol", 
ul. Szpitalna 20.
Granice obwodu g³osowania: Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny "Niebieski Parasol"

Decyzj¹ prezydenta Andrzeja Dudy na 13 paŸdziernika zarz¹dzono wybory do Sejmu i Senatu RP. Polacy wybior¹ 460 pos³ów
w 41 okrêgach. W Chojnowie uprawnionych do g³osowania jest 10.450 osób, które swoje g³osy oddawaæ bêd¹ w 7 lokalach wyborczych.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pasj¹ Paw³a Pacu³y jest sport i interdy-
scyplinarny triathlon. P³ywanie, jazda
na rowerze i bieganie s¹ poszczególnymi
etapami przejœcia przez ró¿ne dystanse.
W tym sporcie liczy siê najlepszy koñ-
cowy wynik. Aby jednak go osi¹gn¹æ,
nale¿y stale trenowaæ i doskonaliæ formê.
Marzeniem bohatera "Ludzi z pasj¹"
jest pe³ny dystans Ironmana: czyli 3800 m
p³ywania, 180 km na rowerze i 42 km biegu.

Gazeta Chojnowska - Od kiedy pasjo-
nuje Pana sportowy styl ¿ycia? 
Pawe³ Pacu³a - Jeœli chodzi o pasjê zwi¹-
zan¹ ze sportem, to by³a od zawsze. Od
dziecka gra³em w pi³kê no¿n¹, póŸniej
pojawi³ siê tenis ziemny, a od blisko pó³-
tora roku trenujê triathlon, czyli dyscyplinê
sportu, która tak naprawdê mieœci w so-
bie trzy dyscypliny tj. p³ywanie, jazdê rowe-
rem i bieg. Trening w triathlonie jest spe-
cyficzny, bo szlifuje siê formê w trzech dyscy-
plinach. Same starty na ró¿nego rodzaju
imprezach czy zawodach te¿ s¹ bardzo wy-
magaj¹ce. Po³¹czenie trzech dyscyplin,
jedna po drugiej, plus stres zwi¹zany ze
startem w zawodach powoduje, ¿e jest to
sport bardzo wymagaj¹cy. Trzeba mieæ
“mocn¹ g³owê”, ¿eby w tej dyscyplinie za-
istnieæ.

G.Ch - Jak to wygl¹da czasowo?
P.P. - S¹ ró¿ne dystanse. Dystans podsta-
wowy olimpijski to 1500 m p³ywanie, 40 km
jazdy na rowerze i 10 km biegu. Jest te¿
dystans pó³ Ironmana tj. 1900 m p³y-
wanie, 90 km na rowerze, 21 km biegu 
i pe³ny dystans Ironmana 3800 m p³y-
wanie, 180 km na rowerze i 42 km biegu.

G.Ch. - Pana osi¹gniêcia? 
P.P. - Jestem dopiero po pierwszym
sezonie startowym. Praktycznie 6-7 mie-
siêcy trwaj¹ intensywne treningi i praca
nad form¹, ¿eby potem przez trzy mie-
si¹ce braæ udzia³ w zawodach. W tym se-
zonie mia³em szeœæ startów, z czego trzy
w federacji Ironmana w Zurychu w Szwaj-
carii, w Chorwacji i w Gdyni. Oprócz

tego jeszcze trzy starty w Polsce na wiêk-
szych imprezach triathlonowych. 

G.Ch. - Czy du¿o osób bierze udzia³ 
w takich wymagaj¹cych zawodach? 
P.P. - Ró¿nie. Na du¿ych oko³o 3-4 tysi¹ce
ludzi z ca³ego œwiata. To coraz bardziej
popularny sport. Jest to sport indywidu-
alny i pozwala trenowaæ samemu. Nie
jestem uzale¿niony od nikogo innego.
Koñczê pracê, mam czas na chwile re-
generacji i zaczynam trening jednej 
z dyscyplin. 

G.Ch. - Treningi s¹ indywidualne jednak
osi¹ganie wyników to praca z trenerem? 
P.P. - Zgadza siê. Mam trenera, który pla-
nuje i organizuje treningi. Jestem bardzo
zadowolony z tego, ¿e uda³o mi siê na-
wi¹zaæ wspó³pracê z najlepszym Polakiem,
mistrzem i rekordzist¹ œwiata w triat-
hlonie. Robert Karaœ jest rekordzist¹ œwiata
na podwójnym i potrójnym Ironmanie
oraz najszybszym Polakiem na dystansie
Ironmena. To prawdziwy cz³owiek z ¿e-
laza. Wspó³praca z nim, to dla mnie bardzo
du¿e wyró¿nienie. To on pisze mi plany
treningowe, jesteœmy w sta³ym kontakcie.
Dziêki niemu zaj¹³em siê triathlonem, sa-
memu by³oby ciê¿ko robiæ progres i czer-
paæ motywacjê. 

G.Ch. - Jak wygl¹daj¹ treningi?
P.P. - Trening jest bardzo precyzyjnie
rozpisany. Ustalony jest czas rozgrzewki,
tempo, æwiczenia zadaniowe itp... Sam
decydujê, o której godzinie go zacznê.
Jeœli np. mam dwa treningi dziennie, to
rano idê na basen, a wieczorem biegam
lub je¿d¿ê na rowerze. Wszystko jest
rozpisane co mam robiæ i na jakich obci¹-
¿eniach. Ca³e ¿ycie nie tylko moje, ale i mo-
jej rodziny jest podporz¹dkowane trenin-
gom. Ja podchodzê do tego ambicjonal-
nie i profesjonalnie, moi najbli¿si ¿ona 
i syn towarzysz¹ mi i spêdzaj¹ czas na
sportowych aktywnoœciach ze mn¹. Mar-
ta du¿o biega, a Kuba ma ju¿ za sob¹
debiut w Ironkids w Gdyni, czyli triat-
hlonie dla dzieci. 

G.Ch. - Co Panu sprawia najwiêksz¹
radoœæ w sporcie? 
P.P. - Endorfiny. Po ka¿dym ruchu
cz³owiek czuje siê lepiej. Myœlê, ¿e to dla
zdrowia, dla ogólnego samopoczucia,
dla cia³a i ducha. Mia³em teraz okres
roztrenowania. Pó³tora miesi¹ca nie mo-
g³em trenowaæ. Jest taka zasada, ¿e cia³o
i g³owa musz¹ odpocz¹æ po wyczerpuj¹-
cym okresie startowym. Pó³tora tygodnia

temu wróci³em do treningów i zdecy-
dowanie lepiej czuje siê mentalnie. Ten
sport jest bardzo interesuj¹cy, bo du¿o
siê wyje¿d¿a, co daje mo¿liwoœæ spotyka-
nia siê z innymi ludŸmi, z podobn¹ pasj¹.
Same pozytywne osoby, bo w sporcie to
bardzo wa¿ne, ¿eby czerpaæ z niego ra-
doœæ. Jak ktoœ nie ma w sobie entuzjaz-
mu, nie jest osob¹ otwart¹ na rozwój itp.,
to w sporcie nic nie zdzia³a. 

G.Ch. - W dalszej perspektywie, jakie
ma Pan plany?
P.P. - Skoñczy³em pierwszy sezon, wiêc
wszystko by³o nieco na wyczucie. To doœ-
wiadczenie i nauka. Moim marzeniem jest
wystartowaæ w pe³nym dystansie Iron-
mana 3800 m p³ywanie, 180 km rower
i 42 km biegu. Do tego trzeba dojœæ.
Tego nie realizuje siê w pierwszym roku
przygotowañ. Myœlê, ¿e w przysz³ym roku
mo¿e siê udaæ. Zobaczymy, jak bêdzie 
z form¹. S¹ tacy, którzy próbuj¹ od razu 
i okazuje siê, ¿e za szybko ³api¹ kontuzje
i… po zawodach. Wszystko zale¿y od
sumiennych treningów. Jeœli zd¹¿ê siê
przygotowaæ do przysz³ego roku, to bê-
dzie atak! Jeœli nie, to cel zostanie od³o¿ony
w czasie. 

G.Ch. - Jakby Pan zachêci³ naszych
mieszkañców do uprawiania triathlonu? 
P.P. - Oczywiœcie zachêcam ka¿dego!
Ludzie, którzy uprawiaj¹ jakiœ sport, s¹
weseli, otwarci, ¿yczliwi…, wiêc ja, jak
najbardziej zachêcam, aby ludzie upra-
wiali ró¿ne rodzaje sportu. Szczególnie 
w naszym mieœcie. Chojnów sprzyja
triathlonowi. Mamy œwietne warunki -
profesjonalny basen, œwietn¹ bie¿niê na
stadionie z oœwietleniem. Mo¿na œmia³o
trenowaæ ca³y rok zarówno p³ywanie, jak
i bieganie.

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu. ¯yczymy Panu, aby w przysz³ym
roku dotar³y do chojnowian wieœci 
o wspania³ych wynikach w Ironmanie!
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Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie uczestniczy w nowej edycji pro-
jektu "Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek",
skierowanej do wszystkich dzieci w wie-
ku przedszkolnym. 
Organizatorem i pomys³odawc¹ projektu
jest Instytut Ksi¹¿ki, a biblioteka jest
partnerem tego przedsiêwziêcia.

Informacja prasowa Instytutu Ksi¹¿ki:
"PIERWSZE CZYTANKI DLA…"
PRZEDSZKOLAKA - kolejna ods³ona
kampanii Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³o-
wiek, organizowanej przez Instytut
Ksi¹¿ki. Ka¿dy przedszkolak, który
przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzy-
ma w prezencie niezwyk³¹ ksi¹¿kê

"Pierwsze czytanki dla…", przygo-
towan¹ specjalnie przez Instytut
Ksi¹¿ki. W ponad 5200 bibliotekach 
w ca³ej Polsce na dzieci w wieku 3-6
czeka 300 tysiêcy wyj¹tkowych wypra-
wek czytelniczych. To kolejny etap wiel-
kiego projektu bookstartowego "Ma³a
ksi¹¿ka - wielki cz³owiek". Do tej pory
ksi¹¿ki otrzymywali m³odzi rodzice na
szpitalnych oddzia³ach po³o¿niczych oraz
trzylatki, teraz wyprawki trafi¹ tak¿e do
wszystkich dzieci w wieku przedszkol-
nym. 
Program jest finansowany ze œrodków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

"PIERWSZE CZYTANKI DLA…" PRZEDSZKOLAKA 
- kolejna ods³ona kampanii Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek, organizowanej przez Instytut Ksi¹¿ki.

27 wrzeœnia stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rokitkach odwiedzili dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie
w zwi¹zku z projektem "Zasady znamy, bezpiecznie dzia³amy" grupy nieformalnej w ramach programu "Dzia³aj Lokalnie". 
Stra¿acy opowiedzieli maluchom o trudnej pracy, jak¹ jest wykonywanie zawodu stra¿aka. Dzieci chêtnie i œmia³o zadawa³y pyta-
nia i równie sprytnie na nie odpowiada³y.

Prawdziw¹ atrakcj¹ by³a zabawa w stra¿aków! Profesjonalny sprzêt zainteresowa³ przedszkolaków na tyle, ¿e wiêksza po³owa
zdeklarowa³a siê zostaæ stra¿akiem jak doroœnie!

K.Burzmiñska

Projekt: "Zasady znamy, bezpiecznie dzia³amy"

TRóJ-KK¥CIK 

1 wrzeœnia w SP3 wystartowa³ proekologiczny projekt eduka-
cyjny Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci "Równaæ
szanse". Program realizuje zasady nurtu zero waste. Nazwa
edycji - Pokusa, ma ukryty sens. Nieuleganie zachêtom,
reklamom, pokusom to dokonywanie w³aœciwych wyborów,
budowanie proekologicznej œwiadomoœci ma³ego i m³odego
cz³owieka. To wielka troska o przysz³e pokolenia i nas samych.

W ramach promocji szkolnej inicjatywy uczestnicy projektu
zorganizowali sportowe rozgrywki pod nazw¹ "Równaæ szanse
i reszta œwiata". W siatkarskim turnieju wziê³y udzia³ cztery
dru¿yny klas VII- VIII. Zasady fair play i uœmiech budowa³y
atmosferê gry. Zwyciêska grupa otrzyma³a puchar ufundowany
przez m³odzie¿ z "Pokusy".
Liczymy, ¿e nasza m³odzie¿ skorzysta³a z m¹droœci przys³owia
i w ich zdrowych cia³ach zagoœci zdrowy duch. A z nim o efek-
ty wspó³pracy siê nie martwimy.
Podziêkowania kierujemy do pana B. Gêbali, który popar³
s³uszn¹ ideê projektu, godz¹c siê na sêdziowanie.

Ewa Wo³oszyn

Sportowo to zdrowo
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Plenerowe imprezy organizuj¹ kilka razy w roku. I zawsze
pogoda im sprzyja. Chojnowscy seniorzy potrafi¹ aran¿owaæ
wiele udanych inicjatyw, ale jakimi si³ami wp³ywaj¹ na aurê,
pozostaje ich tajemnic¹.

Tak wiêc 21 wrzeœnia, po tygodniu ch³odnych dni, w sobotê, na
b³êkitnym niebie zaœwieci³o s³oñce, temperatura wzros³a, 
a cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów, jak
zawsze spotkali siê w doskona³ych nastrojach, by wspólnie
po¿egnaæ lato. To tradycyjna ju¿ impreza w ich kalendarzu.
Tegoroczna jednak mia³a wyj¹tkowy charakter - pierwszy raz,
jak podkreœla³a prezes ZERiI Maria Steæ, uczestniczy³y w nim
legnickie w³adze zwi¹zku. Przedstawicielki Oddzia³u w Legnicy
- Maria Lawera-Zupañczyk - prezes i jej zastêpca Zofia Hanu-
szewicz-Drozd - objê³y swoje funkcje w kwietniu tego roku. 
- Odwiedzam wszystkie nasze rejony i zale¿y mi na bliskich 
z nimi kontaktach - mówi³a  prezes Maria Lawera-Zupañczyk. 
- Przyjecha³am, ¿eby was poznaæ i ¿eby porozmawiaæ, bo moim
priorytetem jest rozwój zwi¹zku i nie ukrywam, ¿e bardzo liczê
na Pañstwa pomoc. Jesteœmy w tej komfortowej sytuacji, ¿e to
co mieliœmy do zrobienia ju¿ zrobiliœmy, teraz czas dla nas!
Chcia³abym, i serdecznie zachêcam, abyœcie wiêcej czasu teraz
poœwiêcali sobie. Zwi¹zek ma wiele propozycji dla seniorów
i wierzê, ¿e bêdziecie z nich korzystaæ. 

Z pewnoœci¹, bo nasi emeryci i renciœci wiedz¹ jak zagospo-
darowaæ swój wolny czas. Legnicki zarz¹d móg³ siê tego dnia 
o tym przekonaæ. Doskona³a zabawa, wspania³e relacje, wyœmienite
humory - chojnowianie œwietnie zaprezentowali siê przed swoi-
mi goœæmi.

Prezes Maria Lawera-Zupañczyk deklarowa³a szeroko pojêt¹
pomoc, kolejne spotkania, wiêksz¹ uwagê skierowan¹ na choj-
nowski oddzia³ i osobist¹ ¿yczliwoœæ. Po¿egnanie lata zatem,
przynios³o powiew nowego, cennego i serdecznego klimatu.

eg

Seniorzy tradycyjnie po¿egnali lato Podwójne œwiêto w ZINRPodwójne œwiêto w ZINR
- Moi kochani. Dzisiaj mamy szczególne œwiêto. Dok³adnie 25
wrzeœnia przypada 28 rocznica dzia³alnoœci naszego zwi¹zku -
przywita³a goœci wyj¹tkowego spotkania prezes Zwi¹zku
Inwalidów Narz¹du Ruchu w Chojnowie Teresa Kamiñska - To
du¿o i ma³o. W naszym wieku liczymy ka¿dy dzieñ, dlatego
jesteœmy wdziêczni za ka¿dy kolejny, wspólnie prze¿yty jubileusz. 
Cz³onkowie ZINR spotykaj¹ siê cyklicznie. To niezwykle
wa¿ne dla osób z podobnymi problemami. Tu otrzymuj¹ wspar-
cie, pomoc, ¿yczliwoœæ i zrozumienie. To z kolei buduje mocne
relacje i daje poczucie przynale¿noœci. Chojnowski zwi¹zek
œciœle wspó³pracuje z ró¿nymi organizacjami - Wspólnot¹ Osób
Niepe³nosprawnych œw. Ojca Pio, Cichymi Pracownikami
Krzy¿a z G³ogowa, Zwi¹zkiem Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów w Chojnowie czy innymi lokalnymi zrzeszeniami. Takie
kontakty rozwijaj¹ i napêdzaj¹ do dalszego dzia³ania. 

ZINR ma te¿ grono sympatyków - ludzi spoza zwi¹zku, którzy
w ró¿nej formie wspomagaj¹ cz³onków rozumiej¹c ich potrze-
by i oczekiwania. Wœród nich w³adze samorz¹dowe - miasta,
gminy, powiatu, chojnowscy kap³ani, przedstawiciele organiza-
cji pozarz¹dowych i osoby prywatne. 
Tego dnia gros z nich uczestniczy³o we wspólnym œwiêtowaniu
gratuluj¹c nie tylko 28. rocznicy, ale tak¿e sk³adaj¹c ¿yczenia
dwóm jubilatkom, które w otoczeniu przyjació³ obchodzi³y swoje
80. urodziny. 

Pani Jadwiga Staszak i Pani Zofia M¹czniewska od lat dzia³aj¹
w zwi¹zku wnosz¹c w jego funkcjonowanie, co podkreœla³a
prezes Kamiñska, wiele ¿yczliwoœci i serca. Mnóstwo ciep³ych
s³ów, gratulacji i kwiatów by³y dla solenizantek cudownym,
wzruszaj¹cym akcentem tego dnia. Dope³nieniem uroczystoœci
sta³ siê okaza³y tort i wspólne, gromkie "Sto lat".
Do³¹czamy do wszystkich powinszowañ - tych z okazji 28 rocz-
nicy dzia³alnoœci zwi¹zku i tych wspania³ych, osiemdziesi¹tych
urodzin. Wszystkiego najlepszego!

eg



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 18/93510

Na wieœæ o ciê¿kiej chorobie Stanis³awa
"Stasiastego" Delimaty, legendarnego
legnickiego muzyka grup “Maria Nefeli”
i “Zielony groszek” œrodowisko artysty-
czne niezw³ocznie zaczê³o dzia³aæ. ¯eby
pokonaæ chorobê, potrzebne s¹ ogromne
nak³ady finansowe. Oprócz internetowej

zbiórki pieniê¿nej, organizowane s¹ kon-
certy charytatywne.
Zg³osi³o siê mnóstwo osób, artystów i wy-
konawców. 
Jednym z takich wydarzeñ by³ koncert
20 wrzeœnia w legnickim klubie “Spi-
¿arnia”. Wœród zaproszonych wykonaw-

ców, znalaz³ siê tak¿e chojnowski zespó³
POLISH FICTION (P.F), który tego wie-
czoru zaprezentowa³ siê w bardzo do-
borowym towarzystwie. Mieszanka
artystyczno-kulturalna wiod³a prym pod-
czas aukcji.
Korespondenci G.Ch. pojechali razem
z Polish Fiction. Obejrzeliœmy krótki
wystêp grupy baletowej Avatar. Na sce-
nie zaœ istny muzyczny kogel-mogel:
Nikola Warda z zespo³em, poeta bard -
Bartosz Badtke, punkowcy z legendarnej
grupy N.O.G i nasze ch³opaki z P.F. Blue-
sowym recitalem zauroczy³a wszystkich
znana legnicka aktorka Marzena-Kipiel-
Sztuka.
Gdy opuszczaliœmy klub ok. godz. 200

impreza trwa³a w najlepsze.
Popularnemu "Stasiastemu" ¿yczymy du¿o
zdrowia! Graj i walcz!

pm; fot. bm

Zagrali dla Stasiastego

Wa¿nym osi¹gniêciem artystycznym,
jaki powsta³ w zwi¹zku z przynale¿noœ-
ci¹ do Gildii Artystów Chojnowa, s¹ mo-
je tomiki poezji. Jednym ze wspó³czes-
nych twórców, z którego czerpiê inspi-
racjê, jest Grzegorz Ciechowski. Bie-
¿¹cy rok up³ywa mi wiêc na promowaniu
mojej najnowszej pozycji pt. "Repasa¿e
marzeñ". To drugi tytu³ po "Rejestrze
chwil" w moim dorobku. Tak jak pla-
nowa³em, po raz czwarty, odwiedzi³em
Tczew. Miasto Obywatela G.C. ju¿ od
18 lat, organizuje "In Memoriam Festi-
wal" tego nieod¿a³owanego artysty. Te-
goroczna edycja imprezy w ca³oœci zos-
ta³a przeniesiona na miejsk¹ starówkê.
Jak siê okaza³o, by³o to bardzo dobre po-
suniêcie.
Zanim rozpocz¹³ siê fina³owy koncert,
mia³em do dyspozycji kilka godzin
Wspania³a, s³oneczna pogoda zachêca³a
do spaceru. Zacz¹³em wiêc melan¿. Na-
pawa³em siê tymi wolnymi chwilami.
Zacz¹³em od republikañskiej lokomoty-

wy pomalowanej w czarno-bia³e pasy.
Zabytek robi wra¿enie. Odrestaurowany
teren za dworcem PKP lœni œwie¿oœci¹.
Stara architektura miesza siê z now¹.
Dotar³em w koñcu do Muzeum Wis³y. 
W tym budynku mieœci siê te¿ Fabryka
Sztuk. Na rêce jednej z pracownic prze-
kaza³em materia³y promocyjne naszego
Muzeum Regionalnego i moje tomiki,
które, jak mi oznajmiono, zrobi³y wra¿enie.
Po drodze mija³em Urz¹d Miasta. Na
dzieñ festiwalu udekorowany zosta³ w re-
publikañskie flagi. Po obejrzeniu kilku
wystaw fotograficznych wybi³a godzina W.
Ulicami starówki przesz³a parada fanów,
pod eskort¹ miejscowego klubu moto-
cyklowego. Czu³em siê trochê, jak na po-
chodzie 1-szo majowym. Zamiast barw
narodowych panowa³a czerñ i biel (znak
firmowy zespo³u Republika).
Zwieñczeniem parady by³o wykonanie
utworu "Telefony" przez uczniów i nau-
czycieli Szko³y Muzycznej w Tczewie. 

Dziêki uprzejmoœci organizatorów, mia-
³em wejœciówkê za scen¹. Dziêki temu
mog³em poznaæ artystów, którzy wy-
st¹pili tego dnia. Miêdzy innymi zespo³y
“Nocny poci¹g”, “Sztywny Pal Azji” i Piotr
Bukartyk. Wszyscy zostali obdarowani
moja twórczoœci¹. Piotr Bukartyk zdo³a³
przekazaæ mi w³asn¹ recenzjê moich
wierszy. Brzmia³a ona mniej wiêcej tak:
“Po pobie¿nym przejrzeniu znalaz³em tu
kilka ciekawych tez". ¯yczê ka¿demu
chojnowskiemu twórcy takiej opinii.
Z cz³onków zespo³u Republika obecny
by³ tylko perkusista - S³awomir Ciesielski.
Uciêliœmy sobie przyjacielsk¹ pogawêdkê. 
Na scenie program artystyczny by³ bard-
zo ciekawy. Wykonawcy niemal wszyst-
kich gatunkach muzycznych, wykonali
utwory autorstwa G. C.
Ca³a starówka pêka³a w szwach. Moje
ksi¹¿ki i p³yty rozesz³y siê w mig. W rytm
"Nieustannego tanga w wykonaniu SZ.P.A
opuszcza³em Tczew .
By³em chyba jedynym, który przyby³ 
z tak daleka, i zrobi³o to wra¿enie.
Ale warto by³o.

P. Misikiewicz

- IIn MMemoriam FFestiwal zz cchojnowsk¹ ppoezj¹ ww ttle

MMeellaann¿¿ ppoo TTcczzeewwiiee
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PI£KA NO¯NA

Wrzesieñ w Powiatowym Zespole Szkó³,
ju¿ od szeœciu lat, przebiega pod znakiem
sportowej rywalizacji. 24 i 25 wrzeœnia, na
boisku lekkoatletycznym przy ul. Wojska
Polskiego uczniowie szkó³ podstawowych 
i PZS walczyli o medale w kilku konku-
rencjach. 
Pierwszego dnia reprezentanci oœmiu szkó³
podstawowych œcigali siê na dystansie 100,
200 i 400 metrów, mierzyli w skoku w dal 
i rzucie pi³k¹ lekarsk¹.
Nastêpnego dnia, starsi zawodnicy - m³o-
dzie¿ PZS - stanêli na starcie biegu na 100,
300 i 600 metrów, konkurowali tak¿e 
w pchniêciu kul¹.
Zawodom sportowym, jak co roku, towa-
rzyszy³ konkurs kulinarny - uczniowie PZS
przeœcigali siê w pomys³ach na grillowane
dania wp³ywaj¹c na doznania smakowe 
i wzrokowe wszystkich, którzy znaleŸli siê
w pobli¿u konkurencyjnych rusztów.
Dekoracje najlepszych zawodników i dru-
¿yn, medale, nagrody, gratulacje, stanowi³y
dope³nienie dorocznej Olimpiady, a dla
laureatów z pewnoœci¹ bêd¹ cennym wspo-
mnieniem.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i w imie-
niu organizatora zapraszamy na Olimpiadê
2020!

Rzut pi³k¹ lekarsk¹
1. Œwitlicki Nikodem SP3 Chojnów 12,00 m
2. Miga³a B³a¿ej ZSP Rokitki 11,70 m
3. Okarma Konrad SP Mi³kowice 11,70 m
1. Oliwia Papadoupulu SP Rzeszotary 10,50 m
2. Demiañczuk Karolina SP 4 Chojnów 8,40 m
3. Tulej Marta ZSP ROKITKI 8,10 m
Skok w dal
1. Szczepanowski Szymon SP 4 Chojnów 4,54 m
2. Kazieczko Mateusz SP 4 Chojnów 4,45 m
3. Jackiewicz Jakub ZSP Rokitki 4,36 m
1. Wojsiat Karolina SP 4 Chojnów 3,79 m
2. Laskowska Eliza SP 4 Chojnów 3,46 m
3. Molêda Natalia ZSP ROKITKI 3,37 m
Bieg na 100 m
1. Szczepanowski Szymon SP 4 Chojnów 13,03 s
2. Paw³owski Szymon SP 4 Chojnów 13,53 s
3. Œwi¹tkowski Pawe³ SP Mi³kowice 14,00 s
1. Potoczna Dominika SP 3 Chojnów 14,28 s
2. Kubaj Joanna SP Mi³kowice 14,51 s
3. Aleksandra Krysa SP Koœcielec 15,15 s
Bieg na 200 m
1. Kubaj Joanna SP Mi³kowice 32,32 s
2. Rogusz Lili SP 3 Chojnów 33,37 s
3. Aleksandra Krysa SP Koœcielec 33,44 s

Bieg na 400 m
1. Œwi¹tkowski Pawe³ SP Mi³kowice 1,04,41 s
2. Paw³owski Szymon SP 4 Chojnów 1,05,19 s
3. Tomaszewski Karol SP 4 Chojnów 1,05,69 s

Klasyfikacja dru¿ynowa
1. SP 4 CHOJNÓW 382 pkt.
2. SP MI£KOWICE 264 pkt.
3. SP 3 CHOJNÓW 246 pkt.
4. SP KOŒCIELEC 203 pkt.
5. ZSP ROKITKI 196 pkt.
6. SP RZESZOTARY 139 pkt.
7. SP OKMIANY 132 pkt.
8. SP KRZYWA 86 pkt.
Bieg na 100 m 
(ch³opcy - konkurencja nie odby³a siê z powodu
deszczu) 
1. Czernatowicz Klaudia 15,07 s
2. Grela Agata 15,25 s
3. Turek Weronika 15,69 s
Skok w dal
1. Ho³owiñski Krzysztof 4,68 m 
2. Dola Remigiusz 4,53 m 
3. Cieœlak Mateusz 4,29 m 
1. Czernatowicz Klaudia 3,8 m 
2. Dziurbiel Emilia 3,51 m
3. Pawelec Oliwia 3,48 m
Bieg na 600  m (nie odby³ siê z powodu deszczu)
Bieg na 300  m (nie odby³ siê z powodu deszczu)
Pchniêcie Kul¹ 
1. Zieliñski Micha³ 10,35 m
2. Ho³owiñski Krzysztof 10,30 m
3. Katra Krystian 10,00 m
1. £ajus Katarzyna 8,60 m
2. Baczmañska Katarzyna 7,25 m
3. Bekacz Natalia 7,00 m

Najlepszy Lekkoatleta 
Ho³owiñski Krzysztof 

Najlepsza Lekkoatletka 
Klaudia Czernatowicz 

Konkurs Grillowania
1. Paula Matuszewska i Aniela Michaluk
2. Oliwia Chmara i Nicola Zapa³a
3. Natalia Bekacz i Angelika Lutostañska

opr.eg

VI Olimpiada Lekkoatletyczna w PZS
Chojnowska pi³karska lokomotywa w re-
aliach A klasy jak taran pokonuje prze-
ciwników. Na rozk³adzie 7 i 8 kolejki
spotkañ, znalaz³y siê dru¿yny nazywane
œredniakami. Odpowiednio LZS LIPA
(9 miejsce w tabeli) i LZS NOWY
KOŒCIÓ£ (11 pozycja).
Wyjazdowy mecz z LZS LIPA by³ z tych,
o których mówi¹ - ³atwo, lekko i przy-
jemnie. Gospodarze mieli chyba s³abszy
dzieñ. Bia³oniebiescy wykorzystali wiêc
tê sytuacjê bezlitoœnie wygrywaj¹c poje-
dynek 7:1. S¹dz¹c po wyniku, by³a to
jednostka treningowa.
28 wrzeœnia (sobota) kadra trenera Grzy-
bowskiego, podejmowa³a LZS NOWY
KOŒCIÓ£. Apetyt na kolejny komplet
punktów by³ du¿y i usprawiedliwiony.
Scenariusz spotkania rozpocz¹³ siê zgo-
dnie z przewidywaniami. Na listê strzel-
ców meldowali siê: Kulig (2 i 11 minu-
ta), Zazulczak (16 minuta). Jednak w 45 mi-
nucie po b³êdzie jednego z naszych za-
wodników, goœcie przed polem karnym
przejêli pi³kê i po bezb³êdnej akcji zdo-
byli pierwszego gola. Tzw. gol do szatni.
Po przerwie, rywal przej¹³ inicjatywê,
dokumentuj¹c zdobycie drugiej bramki
piêknym strza³em z ok. 25m. Jest 53 mi-
nuta spotkania. Wynik 3:2 i robi siê tro-
chê nieswojo. Na dodatek 6 minut póŸ-
niej Zazulczak, za faul na przeciwniku,
ujrza³ czerwon¹ kartkê i musia³ opuœciæ
boisko. Paradoksalnie, ten fakt podzia³a³
mobilizuj¹co na naszych pi³karzy. Graj¹c
w os³abieniu znów ich akcje i kontrataki
sia³y spustoszenie na polu karnym rywala.
Pada³y kolejne bramki. Gole zdobywali:
po raz trzeci Kulig (65 minuta) nastêp-
nie Romanek (71 minuta). Minutê póŸ-
niej Eber trafi³ w s³upek. Goœcie jeszcze
przyst¹pili do ataku. Ich strza³ z ok. 30m
ustali³ wynik na 5:3.
Du¿o bramek i emocji. Dobre to by³y
zawody.

Tabela m. pkt.
1. Chojnowianka Chojnów8 24
2. Rod³o Granowice 8 17
3. Górnik II Z³otoryja 8 16
4. Czarni Rokitki 7 16
5. Huragan Proboszczów 8 16
6. Orze³ Zagrodno 8 13
7. Orlik Okmiany 7 10
8. Nysa Wiadrów 7 10
9. LZS Lipa 7 9
10. LZS Nowy Koœció³ 7 6
11. Orze³ Wojcieszyn 7 6
12. Huragan Nowa Wieœ Z³otoryjska

7 5
13. Burza Go³aczów 7 5
14. Wilkowianka Wilków 8 4
15. P³omieñ Michów 8 2



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 18/93512

Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 5 grudnia
2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w rejonie ul. Ogrodowej, ul. Reymonta, ul.
G³owackiego i ul. Chmielnej w strefie œródmiejskiej miasta, blisko
centrum, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzin-
nej. Kszta³t dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami i krzewami. Ich
ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêb-
nym 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 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 maja 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Poz. 2830 z dnia 30 maja 2016 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 7.10.MN, 
w obszarze ochrony konserwatorskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanisty-
cznego kszta³towanego do 1945 r., dzia³ki nr 460/13 i 460/14 po-
³o¿one s¹ czêœciowo w obszarze œcis³ej ochrony konserwatorskiej
oœrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem A/2644/420 oraz dzia³ki nr 460/12, 460/13, 460/14
po³o¿one s¹ w obszarze OW obserwacji archeologicznej. 
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ ener-
getyczn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹; sieci znajduj¹ siê 
w przyleg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹ przy³¹cza: sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przez dzia³ki nr 460/12, 460/13 i 460/14 biegn¹ nieczynne przewody
sieci kanalizacyjnej. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ
z przebiegiem istniej¹cej nieczynnej sieci, nabywca dokona jej lik-
widacji na w³asny koszt w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ek wystêpuj¹
z³o¿one warunki hydrogeologiczne - mog¹ zbieraæ siê wody na powierz-
chni terenu po obfitych opadach lub roztopach oraz wystêpuj¹ w
pod³o¿u grube warstwy nasypowe, nienoœne grunty organiczne i s³abo-
noœne grunty pylaste.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z za-
pisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa oraz dokumentacj¹ geotechniczn¹. Rozpoznanie wszelkich
warunków faktycznych i prawnych niezbêdnych do realizacji plano-
wanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym 
w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieru-
chomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieru-
chomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
23 paŸdziernika 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby po-
zostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment 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 cudzo-
ziemiec 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 zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojno-
wie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 16 paŸdziernika 2019 r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa
w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿-
nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. 
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 usprawiedli-
wienia 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 przeniesieniem prawa w³asnoœ-
ci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nierucho-
moœci odby³ siê w 26.02.2019 r., drugi 09.04.2019 r., trzeci 21.05.2019 r.,
czwarty 20.08.2019r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pi¹ty 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 nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo pow-
sta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane
rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez
drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej
t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny -
grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów 
z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego 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 uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sani-
tarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia-
³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w tere-
nie 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 uzbroje-
nia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebie-
ga  korytarz  napowietrznej linii   energetycznej SN (20kV), planuj¹c
zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elek-
troenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci prze-
biegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp  w celu jej kon-
serwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana
zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y
j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci
op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
23 paŸdziernika 2019 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy
ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-

dzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomoœci 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 zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 16 paŸdziernika 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 zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿-
nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umo-
wy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawar-
ciem 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 usprawiedli-
wienia 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 przeniesieniem prawa w³asnoœ-
ci 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., dwu-
nasty 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., osiemnasty 21.05.2019 r., dziewiêtnasty 8.08.2019r.
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 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

dwudziesty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, 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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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 nieop³a-

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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Punkt konsultacyjny w Chojnowie
Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz
Be³dowski przyjmuje:
I czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
II czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
III czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7), 
w paŸdzierniku I, III i V czwartek miesi¹ca
* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
II wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
III wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
IV wtorek miesi¹ca 
w godz. 15.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
prowadzona jest w ka¿dy I, II i III
czwartek miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30
(pok. nr 7), a w miesi¹cach I, V i X 2019 r.
w I, III i V czwartek miesi¹ca w godzi-
nach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:
Dariusz Be³dowski.

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
w 2019 r. prowadzona jest w godz.
10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 5, 12
- w miesi¹cu listopadzie: 9, 16
- w miesi¹cu grudniu: 7, 14
Osoba prowadz¹ca terapiê: 
Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom mieszkalny - willê z lat 30. ubieg³ego wieku, w Konradówce na
dzia³ce o pow. 1200 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (34875)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (34874)

AAuuttoo-mmoottoo
Sprzedam 4 ko³a do Poloneza - opony zimowe Kleber 175/70 R13. Cena 20 z³/ szt.
Wiadomoœæ: tel. 692-139-712. (35061)

Og³oszenia drobne



Doskonała pogoda, wspaniała atmos-
fera, gwar, śmiech, muzyka, taniec,
śpiew, zabawa, atrakcje… 

W tych kilku słowach podsumować moż-
na drugą edycję rodzinnego festynu „Po-
żegnanie lata” zorganizowanego przez
pracowników miejskiego żłobka przy
wsparciu rodziców i wielkiego grona
sympatyków placówki.
20 września plac przed budynkiem żłob-
ka wypełniły dmuchańce, stragany, scena
z podestem, wozy strażackie, punkty
artystycznej kreatywności i dziesiątki za-
interesowanych festynowymi atrakcjami.
Kramy zapraszały na degustację – kieł-
basek z grilla, chleba ze smalcem, pie-
rogów, domowych wypieków, zdrowej
żywności i innych specjałów, które roz-
chodziły się jak przysłowiowe świeże
bułeczki. Każdy zakup, to cegiełka na
rzecz placówki i jej podopiecznych. 
W zamian kupujący otrzymywali losy,
które na finiszu imprezy brały udział 
w losowaniu nagród. Te fundowali spon-
sorzy. Łańcuszek dobrych serc jest długi.
Kolejni życzliwi uatrakcyjniali spotkanie
swoimi talentami. Na scenie wokalne
występy w wykonaniu dzieci ze szkolnej
świetlicy SP4 i prezentacje solowe.
Przed sceną dynamiczne układy chore-

ograficzne wszystkich formacji zespołu
Brooklyn. Były też zajęcia z zoomby 
i pomysłowa inscenizacja Lokomotywy

oraz Rzepki. Nie zabrakło także rywa-
lizacji sportowo-quizowej. W jednej 
z konkurencji przedstawiciel klubu Za-
głębia Lubin sprawdzał znajomość pił-
karskich reprezentantów i figur akrobaty-
cznych. W innej, rodzice Tygrysków 
i Misiów pojedynkowali się w przeciąga-
niu liny (tatusiowie) i ustawianiu wieży 
z kartonów na czas (mamusie). Jakby
atrakcji było mało, można było skorzys-
tać z oferty „Rogatej wsi”, malować far-
bami na folii, wyjechać w górę stra-
żackim podnośnikiem, zmęczyć się na
dmuchańcach.

Doskonała pogoda, wspaniała atmos-
fera, gwar, śmiech, muzyka, taniec,
śpiew, zabawa, atrakcje…
Gratulujemy udanego festynu!
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Udany festyn w żłobku S P O N S O R Z Y :

Rodzice dzieci ze Żłobka 
1.  Pizzeria „Piccolo Mondo”
2.  Pizzeria „Alvaro”
3.  Bistro „u Sabcia”
4.  „Szer-Druk”
5.  „Eko-kolor”
6.  Drukarnia „Unifot”
7.  Osada Danieli z Zamienic
8.  Salon fryzjerski „Justyl”
9.  Salon fryzjerski „Elits”
10. Salon fryzjerski „u Agi”
11. Salon urody Ka&Si
12. Studio sztuki fryzjerskiej „Izabel”
13. Salon urody „Secret”
14. Gabinet fizjoterapii Łukasz Ptak
15. Fizjoterapia mobilna Anna Grzywacz
16. Fryzjerstwo męskie Andrzej Barnowski
17. Fryzjerstwo męskie Artur Pietruń 
18. Piekarnia Kupczyk
19. Fotografia Maciej Perlak
20. Kolorowe Foto-Kadry
21. Fotografia Bernadetta Zatorska
22. Sklep „Mega”
23. Sklep „Reserved”
24. „Szydełkiem przy kawie” Marlena
Błaszczyk
25. „Little Diamond” Izabela Papież
26. „dB-Lux” Robert Sawa – laborator-
ium środowiska pracy
27. Sklep Zoologiczny „Siedem Życzeń”
28. Sklep „Smyk” Małgorzata Darmoros
29. Fabryka podróży Marcin Jakubiec
30. Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Bartosz Stasiewicz
31. „Stacja zabawa”
32. Ubezpieczenia „Agnes”
33. Kwiaciarnia „Ina”
34. Jubiler Beata, Tadeusz Bijak
35. „Parts” auto części
36. Sklep Motoryzacyjny „Globus”
37. „Artex” Artur Grządziel
38. „GB” okna bramy drzwi rolety
39. RMA Polska
40. SKOK Zachodniopomorska
41. Wizaż i stylizacja Justyna Ziemiańska
42. KG Beauty Karolina Głąba
43. Fotografia Karolina Winiarska
44. Sklep „Golden” Rafał Chorap
45. Piekarnia Kryszczuk 
46. Cukrowe Wybryki Moniki
47. Fotografia Tatiana Juszczak.
48. Pani Lucyna Spes – dyrektor Przed-
szkola Miejskiego nr 3
49. Krzysztof Konarski – Usługi Pielę-
gniarskie
50. Urząd Miejski
51. Niebieski Parasol, Chojnów
52. S.P. 4 z Chojnowa



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Jakub Mróz - 9 lat
Interesuje się sportem i grami.
Uwielbia ruch i jazdę rowe-
rem. W przyszłości chciałby
zostać górnikiem.

Udany festyn w żłobku


