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SP4Jesteśmy już uczniami - uroczyste pasowanie 

"Moraczewscy. Wojenne losy jednej
rodziny" - wykład 

prof. Piotra Cichorackiego 

Skoranta na IV Jesiennych Spotkaniach
Chóralnych w Lubaniu 

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Elżbieta Makowiec

Pogadanka 
o bezpieczeństwie
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Młodzi samorządowcy

SP3



W środę 17 października o godz. 16:00
w Urzędzie Miejskim odbyła się pier-
wsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
Chojnowa szóstej kadencji. Młodzi radni
ze Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły
Podstawowej nr 4 i Powiatowego Ze-
społu Szkół w Chojnowie w obecności
dyrekcji: p. Beaty Miler – Kornickiej
(SP4), p. Mariusza Szklarza (SP3), 
p. Mariusza Kowalczyka (PZS) i opie-
kunki samorządu SP4 p. Izabeli Giersok
powołali przewodniczącego, zastępcę,
skarbnika i komisję rewizyjną rady.
Sesję poprowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński.
Nad zgodnością głosowania czuwała
inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 
p. Barbara Kuta. 
Porządek obrad rozpoczął się od wrę-
czenia zaświadczeń o wyborze do mło-

dzieżowej rady. Gratulacje młodym rad-
nym złożył burmistrz Chojnowa Jan Ser-
kies. Następnie odbyło się ślubowanie
debiutanckich samorządowców. 
Po burzliwych głosowaniach na Prze-
wodniczącą Młodzieżowej Rady Miej-
skiej Chojnowa wybrano Laurę Jan-
czyńską (SP4), zastępcą został Wiktor
Ziembowicz (PZS), skarbnikiem Laura
Ziembowska (SP3). W skład komisji
rewizyjnej weszli: Klaudia Korniłowicz
(PZS), Tymoteusz Krakowski (SP4) 
i Julia Jarosz (SP3). 
Przed młodzieżą kolejne spotkania ma-
jące na celu wsparcie wielu aktywnych
działań oraz współpracę z innymi śro-
dowiskami decyzyjnymi w mieście.
Życzymy powodzenia!

K. Burzmińska
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Młodzi samorządowcy Cele MRM
1. Współpraca z samorządami ucz-

niowskimi i pośredniczenie w kontak-
tach uczniów z władzami samorzą-
dowymi i oświatowymi.
2. Działanie na rzecz ochrony praw 
i godności uczniów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
3. Działanie na rzecz współpracy śro-
dowisk młodzieżowych z organizacjami
społecznymi, politycznymi i kulturalnymi.
4. Reprezentowanie interesów młodzieży
miasta Chojnowa wobec instytucji rzą-
dowych, samorządowych i pozarządowych.
5. Zapewnienie możliwości uczestnic-
twa młodzieży w procesie podejmowa-
nia przez władze samorządowe miasta
Chojnowa decyzji bezpośrednio wpły-
wających na jakość jej życia.
6. Promocja kultury i kultury fizycznej
tworzonej w szczególności przez ludzi
młodych i do nich adresowanej.
7. Kształtowanie i utrwalanie postaw

demokratycznych.

Mikołaj Ryżewski (PZS)Laura Janczyńska (SP4)

Laura Ziembowska (SP3)

Julia Jarosz (SP3) Jakub Kamień (PZS)

Klaudia Korniłowicz (PZS) Paulina Ziomek (SP 4) Magdalena Szydłowska (SP 3) Tymoteusz Krakowski (SP 4)

Wiktor Ziembowicz (PZS) Emilia Kopczyńska (SP 4) Bartosz Górnicki (SP4)

Mateusz Darmoros (PZS) Kacper Kapral (SP3)

Dariusz Porczak (SP 4)

Karol Sypień (SP4)

Adam Swatek (PZS)
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Burmistrz Miasta

Chojnowa 

informuje, 

¿e do 30 listopada 

mo¿na sk³adaæ wnioski 

o zmianê zapisów 

miejscowego planu 

zagospodarowania

przestrzennego miasta

Chojnowa.

Wniosek powinien zawieraæ:

* imiê i nazwisko lub nazwê

wnioskodawcy, a tak¿e jego

adres,

* przedmiot i zakres wnios-

kowanej zmiany (nr dzia³ki,

po³o¿enie, wnioskowane

przeznaczenie),

* krótkie uzasadnienie wnios-

kowanej zmiany.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ

kserokopiê mapy ewiden-

cyjnej lub zasadniczej.

Wnioski nale¿y sk³adaæ 

w sekretariacie Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie.

Dodatkowe informacje mo¿na

uzyskaæ w pok. nr 12 tut.

Urzêdu lub telefonicznie pod

numerem 

76/81-86-684. 

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa zz EEggeellssbbaacchh
ddllaa PPrrzzyyjjaacciióó³³ zz CChhoojjnnoowwaa

Do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³y podziê-
kowania od syna i córki zmar³ego 11
wrzeœnia Dietera Schroedera - wiel-
kiego przyjaciela Chojnowa, Honoro-
wego Obywatela naszego miasta. 
10 paŸdziernika burmistrz miasta Jan
Serkies, przewodnicz¹cy Rady Jan
Skowroñki, Przewodnicz¹ca Chojnow-
skiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast
Partnerskich El¿bieta K³apciñska oraz
cz³onek ChSPMP Ró¿a Rzepakowska 
w imieniu mieszkañców po¿egnali na
cmentarzu w Egelsbach Honorowego
Obywatela.
"Dziêkujemy za osobisty udzia³ w po-
¿egnaniu Dietera Schroedera. Dla Ojca
kontakt z Chojnowem, Jego tytu³ Hono-
rowego Obywatela i przyjaŸñ z miesz-
kañcami mia³y bardzo du¿e znaczenie.
Do ostatniej chwili pracowa³ nad zapla-
nowan¹ przysz³oroczn¹ podró¿¹ do Choj-
nowa z okazji 15.lecia partnerstwa miêdzy
naszymi miastami. 

Dziêkujemy 
- Jutta Fogler i Jochen Schroeder

ZZddyyggiittaalliizzoowwaannaa nneekkrrooppoolliiaa
Od kilku miesiêcy na oficjalnym ser-
wisie internetowym miasta chojnow.eu
dzia³a strona Cmentarza Komunalnego. 
Wchodz¹c na miejski portal, nale¿y
klikn¹æ w ikonê "Cmentarz" umiesz-
czon¹ w menu "na skróty".
Zainteresowani mog¹ skorzystaæ z wy-
szukiwarki osób zmar³ych, mapy cmen-
tarza z podzia³em na sektory i na posz-
czególne groby oraz spisu osób pocho-
wanych w sektorach.
Strona g³ówna portalu Cmentarza Ko-
munalnego w Chojnowie prezentuje
dane adresowe i kontaktowe, regulamin
cmentarza, cennik us³ug, og³oszenia. 
System jest pomocny w wielu sytuacjach.
Warto zapoznaæ siê z jego mo¿liwoœciami.
Zarz¹dc¹ Cmentarza Komunalnego 
w Chojnowie jest Urz¹d Miejski. Biuro
nekropolii znajduje siê przy ul. Parkowej 1;
kontakt tel. 76 8186680, 
e-mail: cmentarz@chojnow.eu

FFllaaggii ddllaa WWssppóóllnnoott
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 101 rocz-
nic¹ odzyskania przez Polskê niepod-
leg³oœci Urz¹d Miejski w Chojnowie ma
do przekazania 200 flag WSPÓLNOTOM
MIESZKANIOWYM!

Zainteresowanych prosimy o odbiór flag
w Urzêdzie Miejskim, pokój nr 13.
Zapraszamy!

ZZaaggrraajj¹¹ NNiieewwiinnnnii
9 listopada kawiarnia “Jubilatka” za-
prasza na wystêp bluesrockowego ze-
spo³u Niewinni. Cena biletu 20 z³. Po-
cz¹tek godz. 20.30.

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOSS iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 06.11.2019 r. do
27.11.2019 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y w drodze bezprze-
targowej, po³o¿onych przy ul. Witosa 32,
ul. Samorz¹dowej 2C, ul. Koœciuszki 11, 21,
ul. Chmielnej 15, ul. Spacerowej 4, 
i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4 
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 151/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
06.11.2019 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do 18.12.2019 r.
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Losy ma³¿eñstwa Jêdrzeja i Zofii Mo-
raczewskich na tle II wojny œwiatowej
by³y tematem niezwykle ciekawego wy-
k³adu, który 26 paŸdziernika wyg³osi³ 
w Muzeum Regionalnym prof. Piotr
Cichoracki z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Prelekcja zosta³ przygotowana na kanwie
opublikowanych dzienników Jêdrzeja
Moraczewskiego, w których przedstawi³
trudn¹ codziennoœæ i wa¿ne wydarzenia
maj¹ce miejsce w Polsce od 5 wrzeœnia
1939 roku, do jego tragicznej œmierci 
w 1944 roku.

Jêdrzej Moraczewski urodzony 13 stycz-
nia 1873 roku, premier i minister komu-
nikacji, in¿ynier kolejowy, major ta-
borów Wojska Polskiego, dzia³acz zwi¹z-
kowy, polityk i publicysta, jeden z przy-
wódców Polskiej Partii Socjalistycznej
by³ wielkim patriot¹. Kiedy wybuch³a II
wojna œwiatowa mia³ ju¿ 66 lat, nie by³
wiêc bezpoœrednio zaanga¿owany w ten
konflikt zbrojny. Jego dziennik sta³ siê
jednak obrazem politycznych i spo-
³ecznych wydarzeñ opisywanych z per-
spektywy doœwiadczonego polityka -

uwa¿nego i krytycznego jednoczeœnie.
Osobiste zapiski, bez retuszu, bez wy-
muszonej poprawnoœci s¹ wiarygodnym
obrazem pogrzebanych nadziei i okupa-
cyjnej udrêki, jakiej Moraczewscy, mimo
wysokiej pozycji spo³ecznej, doœwiad-
czali jak wszyscy.
Uzupe³nieniem dzienników Jêdrzeja s¹
listy Zofii - jego ukochanej ¿ony. 
Zofia Moraczewska z domu Gostkowska
ur. 4 lipca 1873 roku by³a bardzo zaan-
ga¿owan¹ dzia³aczk¹ spo³eczn¹, po-
s³ank¹ na Sejm Ustawodawczy oraz na
Sejm III kadencji w II RP. Emocjonalne 
i szczere listy dope³niaj¹ obrazu losów tej
rodziny. O dzia³alnoœci Zofii i jej rodzin-
nych relacjach mówi³a na spotkaniu prof.
Joanna Durfat z Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Moraczewska by³a jedn¹ z pier-
wszych kobiet wybranych do polskiego
sejmu w styczniu 1919 roku, wielka femi-
nistka i orêdowniczka praw robotników,
by³a te¿ oddan¹ ¿on¹ i matk¹.
Zas³ugi dla kraju tej rodziny s¹ niepod-
wa¿alne, ale okupione wielkimi tragedia-
mi. Troje z czwórki ich dzieci odda³o ¿y-
cie za Ojczyznê. Syn Kazimierz poleg³
podczas walk w wojnie polsko-bolsze-
wickiej. Córka Wanda i syn Adam, zaj-
muj¹cy siê dzia³alnoœci¹ konspiracyjn¹
zginêli w Auschwitz. Jêdrzeja Moraczew-
skiego, kilka dni po wybuchu Powstania
Warszawskiego, trafi³ od³amek pocisku 
w jego domu w Sulejówku. 
Moraczewscy pochowali tak¿e jednego 
z trzech synów, który zmar³ jako nowo-
rodek. Zofia umiera w 1958 roku, 
w wieku 85 w Sulejówku.

Losy inteligenckiej rodziny z Polski koñ-
ca XIX i pocz¹tku XX wieku, wyda-
rzenia w Polsce tu¿ po wybuchu II wojny
œwiatowej na obszarze Generalnego Gu-
bernatorstwa, nastroje, plotki, nadzieje -
to wszystko znajdziemy w "Dzienniku wy-
darzeñ (1939-1944)" autorstwa Jêdrzeja
Moraczewskiego wydanym przez prof.
Piotra Cichorackiego i prof. Joannê Dufrat.
Zachêcamy!

Muzeum Regionalne w Chojnowie

zaprasza na kolejny wyk³ad 

ju¿ 23 listopada. 

Karolina Wojtucka opowie 

o "Procesach o czary na Œl¹sku 

i Morawach od XVI do XVIII wieku".

eg

"Moraczewscy. Wojenne losy jednej rodziny"

Czy zastanawiali siê Pañstwo nad tym,

czym s¹ muzea? Jakie korzenie ma

s³owo muzeum i co oznacza³o dla

staro¿ytnych Greków? Jak¹ funkcjê

spe³niaj¹ muzea w dzisiejszym œwiecie?

Czym ró¿ni¹ siê dzie³a sztuki i zabytki

od muzealiów? 

Dziesiêcioosobowa grupa uczniów ze

Szko³y Podstawowej nr 4 odnalaz³a od-

powiedŸ na te pytania podczas lekcji mu-

zealnej zatytu³owanej "Muzeum - co to

takiego?", która odby³a siê 17 paŸ-

dziernika w Muzeum Regionalnym 

w Chojnowie. 

Lekcja w muzeum sta³a siê okazj¹ do

bezpoœredniego kontaktu z ciekawymi

eksponatami, które w zwyk³y dzieñ

ogl¹daæ mo¿na w gablotach. Dziêki

nowoczesnym zajêciom muzealnym

uczniowie w przystêpny sposób do-

wiaduj¹ siê, dlaczego i jak nale¿y dbaæ 

o materialne dziedzictwo kultury, ucz¹

siê równie¿ wra¿liwoœci i szacunku dla

zabytków - œwiadków przesz³oœci. 

Zachêcamy do zapoznania siê z ofert¹

Muzeum, a placówki oœwiatowe zapra-

szamy do uczestnictwa w zajêciach dedy-

kowanych dla szkó³.

mg

Muzeum - co to takiego?
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IV Jesienne Spotkania Chóralne, to do-
roczna, prawdziwa uczta muzyczna dla
mi³oœników chórów, która jest jednym ze
sztandarowych wydarzeñ organizowa-
nych przez Polski Zwi¹zek Chórów i Or-
kiestr Oddzia³ Dolnoœl¹ski z siedzib¹ 
w Lubaniu. W tym roku stolic¹ dolno-
œl¹skich spotkañ chóralnych by³ w³aœnie
Lubañ. 
Z czternastu chórów dolnoœl¹skich zrze-
szonych w PZCHiO do koncertu zapro-
szono szeœæ: "CANTA NOBISKUM" 
z Wroc³awia," AMICI DEL CANTO" 
z O³awy, "BEATII CANTORES" 
z G³ogowa, "HARMONIA-SYGNA£" 
z Wroc³awia - najstarszy chór, który
powsta³ w 1908r, Chojnowski Chór
"SKORANTA " i "HARMONIA" 
z NowogrodŸca. 
W niedzielê 20 paŸdziernika, w piêkne
jesienne po³udnie, wyruszyliœmy do Do-
mu Kultury w Lubaniu, by swym œpie-
wem oczarowaæ lubañsk¹ publicznoœæ.
Zainteresowanie wydarzeniem wœród
mieszkañców miasta by³o bardzo du¿e.
“Cel, jaki nam przyœwieca - mówi³ prezes
PZCHiO Oddz. Dolnoœl¹ski Andrzej
Drozdowicz, to uczczenie roku Moniusz-
kowskiego.” Stanis³aw Moniuszko, wiel-
ki kompozytor, twórca Opery Naro-

dowej komponowa³ pieœni ró¿nego ro-
dzaju, czêsto oparte na polskim folklorze.
Koncert rozpoczêto od wspólnego za-
œpiewania Gaude Mater Polonia. Nas-
têpnie chóry zaprezentowa³y swoje re-
pertuary. Chór SKORANTA wyst¹pi³
jako pi¹ty wykonuj¹c m.in. dwa utwory
Stanis³awa Moniuszki. Koncert naszych

chórzystów zosta³ nagrodzony gromkimi
brawami i uwa¿amy, ¿e na tle innych
chórów, wypadliœmy dobrze. Nasz dyry-
gent Piotr Koziar dziêkuj¹c nam za œpiew
stwierdzi³, ¿e by³ to bardzo dobry koncert.
Po wystêpie ka¿dy chór otrzyma³ pami¹t-
kowy puchar, kwiaty, drobne upominki,
zrobiono wspólne zdjêcie. 
Fina³em spotkania by³a wspólna obiado-
kolacja, podczas której w serdecznej i ¿y-
czliwej atmosferze spêdzono resztê wie-
czoru.
Wracaj¹c do Chojnowa stwierdziliœmy,
¿e by³ to kolejny piêkny dzieñ z muzyk¹,
bez której nasze ¿ycie by³oby szare i smutne.
Dziêkujemy wszystkim za umo¿liwienie
nam prze¿ycia tych piêknych chwil. 
Panu Piotrowi Koziarowi naszemu dyry-
gentowi, burmistrzowi Janowi Serkie-
sowi, dyrektorowi MOKSiR Stanis³a-
wowi Horodeckiemu. 

Krystyna Czapska

Skoranta na IV Jesiennych Spotkaniach Chóralnych

Seniorzy s¹ jedn¹ z tych grup spo³ecz-
nych, które wyj¹tkowo czêsto padaj¹ ofia-
rami wypadków czy przestêpstw.
Dlaczego? Bo s¹ ufni, ¿yczliwi i otwarci.
Bo czêsto s¹ bezbronni i fizycznie ogra-
niczeni. Przy tym, na ogó³, nie posiadaj¹
dostatecznej wiedzy pozwalaj¹cej na
w³aœciw¹ ochronê przed zagro¿eniami.
O tym, jak temu zaradziæ, jak sobie po-
móc, jak zadbaæ o w³asne bezpieczeñ-
stwo rozmawiano 24 paŸdziernika pod-
czas spotkania Zwi¹zku Inwalidów Na-
rz¹du Ruchu.
Tê cenn¹ pogadankê zainicjowa³a 
p. Zofia Kasprzak - przyjaciel zwi¹zku,
która od lat wspiera chojnowskich nie-
pe³nosprawnych. Za jej spraw¹ asp.
sztab. Dariusz Pogoñski i sier¿. sztab.
Grzegorz Dziedzic omówili najczêœciej
stosowane prezez oszustów techniki ma-

nipulacji, sposoby dzia³ania z³odziei, za-
gro¿enia na drogach.
Okaza³o siê, ¿e nasi mieszkañcy dosko-
nale znaj¹ teoriê, liczne kampanie pro-
wadzone w mediach owocuj¹, wci¹¿ jed-
nak zdarza siê, ¿e w praktyce nasza wie-
dza ulatnia siê, a górê bierze ¿yczliwoœæ 
i nieodparta chêæ niesienia pomocy.
Trudno wyrzucaæ komuœ empatiê, gdy
jednak w grê wchodzi nasze bezpieczeñ-
stwo, warto trzeŸwo analizowaæ sytuacjê.
W przypadku oszustw musimy byæ szcze-
gólnie czujni. Ka¿da niecodzienna sytu-
acja powinna budziæ niepokój. Sku-
tecznym sposobem jest weryfikacja -
sprawdzenie legitymacji osoby podaj¹cej
siê za pracownika jakiejœ instytucji; tele-
fon do bliskich, by siê poradziæ lub
uwiarygodniæ okolicznoœæ, a przede
wszystkim daleko id¹ca ostro¿noœæ i aser-

tywnoœæ. Powszechnie wiadomo, ¿e nie
ma ju¿ obecnie inkasentów pobieraj¹-
cych w domu gotówkê, od dawna te¿ za-
rz¹dcy praktykuj¹ wczeœniejsze powia-
damianie lokatorów o wizycie np. ga-
zownika czy kominiarza. Nie ma zatem
powodu, aby komukolwiek przekazywaæ
jakiekolwiek pieni¹dze czy wpuszczaæ do
mieszkania niezapowiedzianego fachowca. 
Pamiêtaæ trzeba o zamykaniu drzwi na-
wet, kiedy jesteœmy w domu, o zamyka-
niu okien, gdy wychodzimy z domu, 
a ka¿d¹ niepokoj¹c¹ sytuacjê czy zaob-
serwowane ³amanie prawa zg³aszaæ na
policjê. 
Na temat bezpieczeñstwa mówi siê du¿o
i czêsto. To jednak sprawa na tyle wa¿na,
¿e trzeba mówiæ wiêcej i czêœciej. Za-
gro¿enia s¹ wszêdzie. Nie mo¿na jednak
popadaæ w przesadê. Znaj¹c zasady ogra-
niczania niebezpiecznych sytuacji, wie-
dz¹c, jak na nie reagowaæ, gdzie szukaæ
pomocy, mo¿emy czuæ siê pewniej. 
Dlatego Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du
Ruchu planuje kolejne spotkania.
Najbli¿sze z ratownikiem medycznym 
i pracownikiem Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. 

ZINR serdecznie dziêkuje 
funkcjonariuszom Komisariatu Policji

w Chojnowie za pomoc i poprowadzenie
lekcji o bezpieczeñstwie.

eg

PPooggaaddaannkkaa  oo  bbeezzppiieecczzeeññssttwwiiee
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Pasowanie na ucznia w SP3

Nieodzown¹ tradycj¹ stania siê uczniem
jest pasowanie. To w³aœnie oficjalne œlu-
bowanie i gratulacje s¹ kwintesencj¹ 
i pocz¹tkiem na d³ugiej œcie¿ce edukacji.
25 paŸdziernika w Domu Kultury odby³o
siê wzruszaj¹ce i pe³ne radoœci paso-
wanie na ucznia pierwszaków ze Szko³y
Podstawowej nr 3. Dwie klasy w pe³nej
dostojnoœci zaprezentowa³y swoje umie-
jêtnoœci i predyspozycje gwarantuj¹ce
bycie nieprzeciêtnymi uczniami. Malu-
chy wypad³y na wielkiej scenie rewela-
cyjnie. Debiuty przebieg³y pomyœlnie.
Ka¿dy uczeñ nagrodzony zosta³ brawa-
mi. Nad wszystkim czuwa³y panie wy-
chowawczynie, które solidnie przygoto-
wa³y ¿aków.

Uroczystego pasowania dokonali: Bur-
mistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies,
dyrektor SP3 Mariusz Szklarz i wicedy-
rektor SP3 Gra¿yna Klucznik.
¯yczenia i gratulacje pop³ynê³y strumie-
niem piêknych i ¿yczliwych s³ów. Dzieci

otrzyma³y równie¿ upominki. Spotkanie
zakoñczy³o siê zaproszeniem na ciasta 
i ciasteczka, które królowa³y tego dnia
na szkolnym holu. 
Drodzy pierwszoklasiœci - wielu niezapom-
nianych dni w szkole!

K.Burzmiñska

Pasowanie na ucznia w SP4

25 paŸdziernika w Szkole Podstawowej
Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie
odby³o siê wa¿ne wydarzenie, jakim jest
"Pasowanie na ucznia". W tym wa¿nym
dla pierwszaków dniu do szko³y licznie
przybyli zaproszeni goœcie, rodzice, dziad-
kowie, aby byæ œwiadkami tej niezwyk³ej
chwili. 
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê powitaniem
wszystkich zebranych i skierowaniem
ciep³ych s³ów do nowych uczniów, ich
rodziców przez p. dyrektor - Beatê Miler
- Kornick¹ oraz p. burmistrza Jana Serkiesa.
W czêœci artystycznej uczniowie zapre-
zentowali swoje umiejêtnoœci artysty-
czne oraz wykazali siê wiedz¹ na temat
szko³y i naszej Ojczyzny. 

Œlubowali "byæ dobrym Polakiem, dbaæ
o dobre imiê swojej klasy i szko³y…".
Aktem pasowania zostali oficjalnie przy-
jêci do grona spo³ecznoœci szkolnej.
Na zakoñczenie ka¿dy uczeñ otrzyma³
pami¹tkowy dyplom oraz od rodziców

upominek ze s³odkoœciami, a Rada Ro-
dziców przekaza³a ka¿dej klasie sprzêt
sportowy.

Wychowawcy klas
Alina Bijak, Teresa Halikowska,

Karolina Socha

JESTEŒMY JU¯ UCZNIAMI
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Czy mo¿na siê zakochaæ w tañcu? Mo¿na.
Czy mo¿na podporz¹dkowaæ swoje ¿ycie
treningom, warsztatom, wystêpom? Mo¿na.
Czy mo¿na godziæ wymagaj¹c¹ czasu
pasjê z ¿yciem rodzinnym? Jak najbar-
dziej. Dowodzi tego El¿bieta Makowiec,
która od ponad dekady z powodzeniem
i wielk¹ przyjemnoœci¹ oddaje siê tañ-
com latynoamerykañskim.

Gazeta Chojnowska - "O tañcu nie da
siê pisaæ, taniec trzeba tañczyæ" traf-
nie zauwa¿a Paulo Coelho. Mo¿e jed-
nak uda nam siê porozmawiaæ i na-
pisaæ kilka ciekawych zdañ o Pani pasji. 
El¿bieta Makowiec - Z pewnoœci¹, bo
mimo, ¿e zgadzam siê z tym brazylijskim
poet¹, to jednak chêtnie porozmawiam.
Mo¿e kogoœ to zachêci.
Moja przygoda z tañcem zaczê³a siê
jeszcze w czasach studenckich. Nale-
¿a³am wtedy do miêdzyuczelnianego
Zespo³u Pieœni i Tañca "Jedliniok".
Repertuar bazowa³ na folklorze Dolnego
Œl¹ska, ale nie tylko. Tañce ludowe to-
warzyszy³y mi przez ponad 4 lata. Ju¿
wtedy sprawia³o mi to wiele satysfakcji 
i wiedzia³am, ¿e to jest to co lubiê. Potem
by³a d³uga przerwa. Dzieci, dom, obo-
wi¹zki zawodowe… Kiedy zostaliœmy ju¿
z mê¿em sami, oboje zaczêliœmy zasta-
nawiaæ siê nad aktywnym wykorzys-
taniem wolnego czasu. Wtedy moj¹ uwa-
gê zwróci³ wielki baner propaguj¹cy po-
kaz i zapisy do szko³y tañca w Legnicy.

To by³o to! Posz³am i od razu siê zako-
cha³am. Warsztaty odbywa³y siê dwa
razy w miesi¹cu. Za rzadko, wiêc kilka
innych uczestniczek, podobnie jak ja
zakochanych we flamenco, zawi¹za³o
sta³¹ grupê w Legnicy. Companieras
Flamencas, od 10 lat æwiczy, rozwija siê,
daje pokazy…

G.Ch. - To jednak nie wystarczy³o. 
W miêdzyczasie pojawi³a siê jeszcze salsa.
E.M. - Tak, to kolejny bzik i to wspólny 
z mê¿em. Byliœmy kiedyœ na weekendo-
wym wyjeŸdzie po³¹czonym z warsztata-

mi salsy. Wczeœniej nie mia³am kontaktu
z tym tañcem. Fantastyczni prowadz¹cy,
doskona³a atmosfera, profesjonalne zajê-
cia oboje nas urzek³y i wpadliœmy po
uszy. Nie odpuszczamy ¿adnych war-
sztatów w okolicy. 

G.Ch. - Flamenco, to Hiszpania, salsa -
Kuba. Rodzaj tañca, to wybór rytmów
czy kultury?
E.M. - Zdecydowanie rytmów. Uwiel-
biam je. To dwa ró¿ne style, ale oba
niezwykle energetyczne. Flamenco to ko-
lory, wachlarze, kastaniety, stukot obca-
sów i rytm wyklaskiwany d³oñmi. G³ê-
boko indywidualistyczne, skupione na
sobie i w³asnych emocjach. Salsa jest
swobodniejsza, z powodzeniem mo¿na
wykorzystywaæ jej uk³ady tañcz¹c z partne-
rem na zabawie. 

G.Ch. - Ka¿da pasja, traktowana po-
wa¿nie, zobowi¹zuje. Taniec szczegól-
nie - wymaga systematycznoœci, kon-
dycji, zaanga¿owania… Nie k³óci siê to
z przyjemnoœci¹ oddawania siê pasji?
E.M. - Absolutnie. Pasji nie traktuje siê
jak obowi¹zku, to sama przyjemnoœæ,
nawet jeœli wyciska z nas pot czy dyktuje
organizacjê ¿ycia. Pe³ne zaanga¿owanie
rozwija, przynosi satysfakcjê, pobudza.
O to przecie¿ chodzi. Dodatkowym bonu-
sem s¹ spotkania z ludŸmi z takim samym
bzikiem. Doskonale siê rozumiemy, do-
skonale czujemy w swoim towarzystwie,
czêsto podtrzymujemy te znajomoœci 
w sferze prywatnej. 

G.Ch. - Efektem pracy s¹ wystêpy?!
E.M. - To wa¿ny element. Taniec dla sa-
mego tañca to jedno, ale publiczne po-
kazy mobilizuj¹ do doskonalenia umiejêt-
noœci, s¹ podsumowaniem i indykatorem
skali postêpu, a tak¿e remedium na tremê.
Companieras Flamencas, wspólnie z za-
przyjaŸnionymi innymi grupami daje
doroczny koncert w Legnickim Centrum
Kultury, bierzemy udzia³ w fina³ach WOŒP,
tañczymy na ró¿nego rodzaju wydarze-

niach organizacji pozarz¹dowych. Salsie
oddajê siê bardziej prywatnie. Z mê¿em
salsujemy w ka¿dy czwartek w legnickiej
Cubanie, na prywatnych przyjêciach,
jeŸdzimy na warsztaty.

G.Ch. - Z perspektywy lat, jak pani
ocenia, co taniec zmieni³ w pani ¿yciu?
E.M. - Przede wszystkim moje postrze-
ganie œwiata. Uzmys³owi³, jak wa¿na jest
samorealizacja, samozadowolenie i otwar-
toœæ na innych. Taniec, zajêcia, spotka-
nia z ludŸmi, to wszystko oczyszcza psy-
chikê, wprowadza luz i poczucie spe³-
nienia. W zwi¹zku, bez w¹tpienia te¿ zbli¿a.
Pasja, jakakolwiek, to antidotum na wszys-
tkie zmartwienia.

G.Ch. - Czy czuje siê pani zatem spe³-
niona czy jest jeszcze niedosyt?
E.M. - No jest niedosyt, zw³aszcza jeœli
chodzi o salsê, która ma wiele odmian.
Chcia³abym poznaæ, nauczyæ siê jeszcze
kilku z nich. A moim wielkim marzeniem
jest wyjazd na Kubê i tam warsztaty z in-
struktorem personalnym… 
W grupie flamenco uczymy siê natomiast
pos³ugiwaæ kastanietami. Nie mia³am
pojêcia, jakie to trudne i z³o¿one. Przede
mn¹ zatem kolejne wyzwanie! 

G.Ch. - Poza tañcem, jest coœ jeszcze
czemu z przyjemnoœci¹ poœwiêca pani
wolny czas?
E.M. - Ogród. Mam 15.arowy teren przy
domu wiêc w zasadzie zawsze mo¿na tam
znaleŸæ zajêcie. Pe³ni funkcjê rekreacyj-
n¹, dlatego du¿o w nim kwiatów i roœlin
ozdobnych. Lubiê tê przestrzeñ i chêtnie
zanurzam siê w moj¹ florê.

G.Ch. - Serdecznie dziêkujemy za zaj-
muj¹c¹ rozmowê. W pani imieniu za-
praszamy poszukuj¹cych dla siebie za-
jêcia, na lekcje flamenco do Legnic-
kiego Domu Kultury, gdzie tworzy siê
w³aœnie nowa grupa. 
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Po raz trzeci odby³ siê w Chojnowie "Bal Wszystkich Œwiê-

tych". Pochód zorganizowany zosta³ przez siostrê Hiacyntê 

z "Ochronki" Sióstr S³u¿ebniczek. Dzieci przebrane za ró¿nych

œwiêtych i b³ogos³awionych przesz³y ulicami miasta do koœ-

cio³a Niepokalanego Poczêcia NMP, tam przywita³ wszystkich

proboszcz parafii ks. Dariusz Pude³ko. Po krótkiej prezentacji

wybranych œwiêtych i modlitwie dzieci posz³y dalej. Kolejnym

punktem korowodu by³ Dom Schrama. Tam maluchy wraz 

z siostrami i rodzicami mog³y oddaæ siê zabawie.
K. Burzmiñska

Po raz pierwszy dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 w Chojnowie wziê³y udzia³
w przegl¹dzie utworów o treœci patrioty-
cznej. Wydarzenie odby³o siê 4 listopada
Domu Schrama. 

Pomys³odawczyni i inspiratorka - pani
Ewa Kozo³up wraz z ca³ym gronem peda-
gogicznym przedszkola zorganizowa³a
wyj¹tkowe œwiêtowanie 101 rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci
dla najm³odszych. Nad nag³oœnieniem
akademii czuwa³ p. Jerzy Krakowski. 
Zanim nast¹pi³y muzyczne prezentacje,
nauczycielki zainscenizowa³y dla ma-
luchów przedstawienie historyczne, któ-
rego celem by³o wyjaœnienie barw i zna-
czenia God³a Polski. Interesuj¹ca opo-
wieœæ bardzo spodoba³a siê widowni.

Panie otrzyma³y gromkie brawa od swo-
ich podopiecznych. 

Kluczem programu by³y wystêpy arty-
styczne - urokliwe i pe³ne radoœci. Dzieci
przygotowa³y siê nie tylko wokalnie, ale
i wizerunkowo. Na scenie królowa³y
bia³o-czerwone barwy. Patriotyczny
œpiew rozbrzmiewa³ w ca³ej sali, wzru-
szaj¹c i bawi¹c widzów. 

W patriotycznym festiwalu wziê³o udzia³
ponad 150 dzieci. Maluchy otrzyma³y
specjalnie na tê okazjê zaprojektowane
dyplomy ufundowane przez chojnowsk¹
firmê BIG FORM oraz naklejki ufun-
dowane przez firmê Artex Artur Grz¹-
dziel Chojnów.

Gratulujemy!
K. Burzmiñska

Patriotyczny przegl¹d muzyczny

BBaall WWsszzyyssttkkiicchh ŒŒwwiiêêttyycchh
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Uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy Nr 1 zwyciêzcami w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym
Œrodowiskowy Dom Samopomocy Nr 1
w Chojnowie uczestniczy w XVII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego "Sztuka Osób Niepe³nosprawnych",
którego pomys³odawc¹ jest Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³no-

sprawnych. Tegoroczna edycja konkursu
odbywa siê pod Patronatem Honorowym
Pierwszej Damy pani Agaty Kornhau-
ser-Dudy. "Podró¿e moich marzeñ", to
temat przewodni konkursu, który skie-
rowany jest do uczestników warsztatów
terapii zajêciowej, uczestników œrodo-
wiskowych domów samopomocy oraz
niepe³nosprawnych mieszkañców domów
pomocy spo³ecznej. Jest to najwiêkszy 
w Polsce przegl¹d dorobku artystycznego
placówek dzia³aj¹cych na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych. Œrednia liczba zg³asza-
nych do konkursu prac to oko³o 2000
rocznie. 
Celem konkursu jest promocja twórczoœ-
ci osób niepe³nosprawnych, przezwyciê-
¿anie ich izolacji spo³ecznej oraz wspie-
ranie ich rozwoju osobistego. 
17 paŸdziernika w CREATOR CLUB we
Wroc³awiu odby³a siê uroczysta Gala
Laureatów etapu wojewódzkiego.

W etapie wojewódzkim 3 pierwsze
miejsca na 5 mo¿liwych kategorii przy-
pad³y uczestnikom Œrodowiskowego Do-
mu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie!
I miejsce w kategorii tkanina i apli-
kacja przypad³o Pani Helenie Jaro-
s³awskiej, autorce pracy wykonanej
haftem krzy¿ykowym pt. "Afryka". 
I miejsce w kategorii rzeŸba kameral-
na i p³askorzeŸba wykonanej technika-
mi mieszanymi pt. "W Grecji" przy-
pad³o Panu Edwardowi Urszulakowi. 
I miejsce w kategorii fotografia zdoby³
Pan Rafa³ Cieœlik, który wykona³ fo-
tografiê pt. "Wang".
Nagrodzone prace zakwalifikowa³y siê
do etapu ogólnopolskiego. 

Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom 
i ¿yczymy powodzenia w dalszym etapie

konkursu!

œds 1

Sztuka Osób Niepe³nosprawnych

Solidn¹ dawkê chojnowskiego blues-rocka, za-
pewni³a kawiarnia "Jubilatka " w sobotê 19 paŸ-
dziernika. Tym razem swoje spojrzenie na ten
rodzaj muzyki zapewni³a chojnowska formacja
BROWAR BAND JAWOR BLUES (BBJB).

Sk³ad zespo³u tworz¹ doœwiadczeni muzycy choj-
nowsko - jaworscy. Dobrze, ¿e BBJB na dobre
zakotwiczy³ na naszych w³oœciach.
Ustabilizowany sk³ad i systematyczne próby za-
pewniaj¹ ciekaw¹ jakoœæ repertuaru.
Autorskie kawa³ki wpadaj¹ w ucho. S¹ po polsku.
Ekspresja wokalna Julity G³ogowskiej napêdza
instrumentalistów do ekspresyjnych aran¿acji.
Dlatego w miarê szybko widownia zaczê³a siê
bawiæ. Gdy tak siê dzieje, zespo³owi gra idzie
lepiej, luŸniej. Atmosfera robi siê lepsza. 
Nie oby³o siê bez zagranicznych standardów. Te
z kolei pokazuj¹, sk¹d zespó³ czerpie wzorce i in-
spiracje.
Kolejny wspania³y wieczorek muzyczny za nami.
Wszyscy czekamy na nastêpny.

pm
bm - foto

JJuubbiillaattkkoowwaa ddaawwkkaa bblluueessrroocckkaa

W ramach Tygodnia Patriotyzmu w Powiatowym Zespole Szkó³
odby³ siê po raz drugi konkurs pieœni i piosenki patriotycznej.
Dzieci oraz m³odzie¿ zaprezentowali bogaty repertuar o tematyce
wojennej, powstañczej i niepodleg³oœciowej. 
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca - Krystyna Czapska, Barbara
Landzberg, Mariusz Garbera i Stanis³aw Horodecki - nie mieli
³atwego zadania oceniaj¹c wystêpy. Udzia³ w muzycznej akademii
wziêli uczniowie szkó³ podstawowych Chojnowa, gminy Chojnów,
Mi³kowic oraz uczniowie PZS. 
Wyró¿niono wielu wykonawców. 

Grand prix zdoby³ chór szkolny Szko³y Pod-
stawowej nr 3 w Chojnowie pod kierownic-
twem Tomasza Susmêda. 
W kategorii szkó³ podstawowych konkursu
zwyciê¿y³ zespó³ "Marzenie" z Mi³kowic. 
Pierwsze miejsce w kategorii Powiatowego
Zespo³u Szkó³ zdoby³a Katarzyna Baczmañska.

Gratulujemy!
K.Burzmiñska

II Konkurs pieœni i piosenki patriotycznej
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Uczennica SP4
Przewodnicz¹c¹

M³odzie¿owej Rady Miejskiej 
Mamy zaszczyt og³osiæ, i¿ uczennica
naszej szko³y - Laura Janczyñska, zos-
ta³a oficjalnie mianowana Przewodni-
cz¹c¹ M³odzie¿owej Rady Miejskiej

Chojnowa. Laura od zawsze chêtnie
w³¹cza siê w ró¿ne inicjatywy, przed-
siêwziêcia, akcje. Prê¿nie dzia³a³a rów-
nie¿ w Samorz¹dzie Uczniowskim anga-
¿uj¹c siê bez reszty jako jego przewod-
nicz¹ca. Dziœ zajmuje wa¿ne stanowisko
nie tylko z perspektywy uczniów naszej
szko³y, ale tak¿e ca³ej chojnowskiej m³o-
dzie¿y. Jesteœmy bardzo dumni, jed-
noczeœnie ¿ycz¹c powodzenia wszystkim
m³odym samorz¹dowcom! 

A dzisiejszym 
szczêœliwcem bêdzie…

W SP4 zawita³ nowy zwyczaj. Nowy,
bêd¹c starym zarazem, poniewa¿ pamiê-
taj¹ go nasi absolwenci. Ka¿dego poran-
ka przed pewn¹ tablic¹ gromadzi siê
nadzwyczajna liczba osób, a to za spra-
w¹ "Szczêœliwego numerka"! Ka¿dy uczeñ
z nadziej¹ oczekuje widoku przypisa-

nego mu odgórnie numeru z dziennika,
jako wylosowanego "na dziœ" z puli
wszystkich numerów. Ktoœ móg³by
zapytaæ - po co? "Szczêœliwy numerek"
zwalnia z odpowiedzi ustnej, niezapo-
wiedzianych kartkówek oraz minusów za
nieprzygotowanie do zajêæ. Sta³o siê
jasne, dlaczego oczy naszych ¿aków p³o-
n¹, a serce bije mocniej, podczas nie-
mal¿e ceremonii wieszania numerka,
prawda? Nowy zwyczaj bardzo przypad³
do gustu naszym uczniom, dlatego wiel-
kie brawa bijemy Samorz¹dowi Uczniow-
skiemu- inicjatorowi akcji!

Sukcesy osi¹gamy, góry zdobywamy!
Wielkie osi¹gniêcia ko³a warcabowego
Ko³o warcabowe dzia³aj¹ce przy SP4 od
wielu lat zbiera laury na ³amach powiatu,
a nawet województwa. Rokrocznie ucz-
niowie przygotowywani przez p. Bo¿enê
Szarek - opiekunkê ko³a, s¹ pretendenta-
mi do najwy¿szych nagród w pojedyn-
kach warcabowych. I w tym roku nie
by³o inaczej! Zaczê³o siê od rozgrywek
powiatowych, gdzie uczniowie SP4 nie
mieli sobie równych, tym samym staj¹c
siê reprezentacj¹ powiatu legnickiego na

rozgrywki strefowe. Turniej odby³ siê 
w Ciechowie, gdzie nasi zawodnicy po
raz kolejny zdobyli czo³owe miejsca.
Konkuruj¹c w kategorii "Orlik" upla-
sowali siê na nastêpuj¹cych pozycjach:
wœród dziewcz¹t I miejsce zajê³a
Aleksandra Ko³odziejczyk, II miejsce
Aleksandra Pawlik. Wœród ch³opców
najlepszy okaza³ siê Micha³ Jankowski-
zdobywca I miejsca. W kategorii
"M³odzik" I miejsce wœród dziewcz¹t
zajê³a Julia Grzech, zaœ ch³opiêca re-
prezentacja z SP4 przejê³a ca³e warca-
bowe podium, zajmuj¹c kolejno: I miej-
sce - Micha³ Gurgul, II miejsce Prze-
mys³aw Karnacz, III miejsce Piotr
Kulawiak. 
26 paŸdziernika przyszed³ czas na ostatni
bój - XX Dolnoœl¹ski Fina³ w Warcabach
Stupolowych, gdzie spotkali siê najlepsi
z najlepszych. I tu nasz wielki powód do
dumy. II miejsce na Dolnym Œl¹sku,
srebrny medal i puchar powêdrowa³ 
w rêce Micha³a Jankowskiego!
Pozostali nasi zawodnicy uplasowali siê
w pierwszej dziesi¹tce turnieju. Wielkie
gratulacje i gromkie brawa warcabiœci!

N. Halikowska

SP 4 news

30 paŸdziernika wybraliœmy siê z naszy-
mi najm³odszymi czytelnikami z Biblio-
tecznej Akademii Malucha na skraj lasu,
gdzie mieszka Muchomorek, który uwiel-
bia przyjmowaæ goœci. Muchomorek
opowiedzia³ nam wiele ciekawych rze-

czy dotycz¹cych swoich przyjació³ ¿yj¹-
cych w lesie. Nastêpnie bawiliœmy siê 
w wiele ró¿norodnych zabaw m.in.: „Bajka
o jesiennym szalu” na podstawie wiersza
z Antologii wierszy dla dzieci Wies³awa
Kota. „Hej pada, pada, deszczyk” - za-
bawa z pokazywaniem i rekwizytami.
Zwijanie marchewki na sznurku oraz

przek³adanie marchewek rêkawicami
kuchennymi dostarczy³y naszym dzie-
ciom i opiekunom wiele radoœci. A piêk-
ny muchomorek, wyklejony jako praca
plastyczna, zosta³ pami¹tk¹ z naszych
zajêæ. Na zakoñczenie zaproponowa-
liœmy zabawê relaksuj¹c¹ profesor Marty
Bogdanowicz „Przytulanki”.

M.L.

Kto odwiedzi³ Muchomorka?
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W kolejnym tygodniu chojnowscy za-
wodnicy goœcili na matach Œrody Wielko-
polskiej podczas III rundy Ligi Taekwondo.
Dwunastoosobowa reprezentacja LMKS
Sfora Chojnów spisa³a siê na medal. Nasi
zawodnicy rozbili bank i wrócili z wor-
kiem pe³nym medali.
Œwietny wystêp zanotowa³ Franciszek
Olszewski, który w drodze po srebrny me-
dal musia³ stoczyæ 3 walki. Pierwszy po-
jedynek by³ z wy¿szym i trudniejszym do
kontroli przeciwnikiem, jednak Franek 
w 100% realizowa³ zamierzony plan i kon-
trolowa³ ca³y przebieg walki. W walce
fina³owej wysz³o spore zmêczenie i nagro-
madzenie obci¹¿eñ, przez co ostatecznie
Franek zaj¹³ drugie miejsce.
Na du¿y szacunek zas³uguje Julia Iwa-
nowska. Jej pierwsza walka by³a bardzo
nerwowa i do koñca trzyma³a w napiê-
ciu. Pierwsza runda zakoñczy³a siê z prze-
wag¹ dla przeciwniczki, jednak po ko-
rektach Julia zdo³a³a odrobiæ stratê i wyjœæ
na prowadzenie. W koñcówce ostatniej
rundy przeciwniczka wyrówna³a wynik,
przez co musieliœmy stoczyæ z³ot¹ rundê
(do pierwszego trafienia). Tutaj równie¿
by³o gor¹co, gdy¿ ka¿da z zawodniczek
by³a bardzo zdeterminowana, jednak to
Julia zdoby³a czyste, silne trafienie, wy-
grywaj¹c 2:0. W walce pó³fina³owej
Julia odnios³a bolesn¹ kontuzjê, lecz mimo
dolegliwoœci i znacznej przewagi przeci-
wniczki, dzielnie walczy³a do koñca,
próbuj¹c ze wszystkich si³ zdobyæ parê
punktów. Ostatecznie przegra³a wejœcie
do fina³u wynikiem 7:30.
Z³ot¹ rundê stoczy³a tak¿e Eliza Las-
kowska. Pomimo du¿ej przewagi tech-
nicznej, przeciwniczka Elizy skutecznie
blokowa³a jej ataki, przez co Eliza nie
mog³a uzyskaæ komfortowej przewagi,
ca³y pojedynek by³ wyrównany i toczy³
siê na granicy wygranej-przegranej. 
W koñcowych sekundach walki Eliza
dosta³a karê, co skutkowa³o przyznaniem

punktu przeciwniczce i doprowadzi³o do
remisu i koniecznoœci rozegrania z³otej
rundy. W dogrywce Eliza by³a bardzo
aktywna i nieustannie stara³a siê zdobyæ
zwyciêskie trafienie, bez skutku. Ten sam
problem mia³a przeciwniczka. Z³ota run-
da zakoñczy³a siê remisem i Eliza prze-
gra³a przez wskazanie (iloœæ przewi-
nieñ/kar). 

Uznanie dla Daniela Sitarza, który jako
jedyny z grupy treningowej 18+ zdecy-
dowa³ siê wzi¹æ udzia³ w turnieju. Daniel
by³ œwietn¹ inspiracj¹ dla swojego syna,
Gracjana który tym razem wraca bez me-
dalu, ale za to po ciê¿kiej kontuzji robi
ogromne postêpy. Mamy nadziejê, ¿e 
w œlad za Danielem pójdzie reszta kole¿a-
nek i kolegów z klubu.
Ka¿dy z uczestników spisa³ siê rewela-
cyjnie, nawet jeœli nie zdo³a³ uzyskaæ
medalu w danej konkurencji to postêp
jaki siê dokonuje w umiejêtnoœciach i g³o-
wach zawodników LMKS Sfora Chojnów
jest buduj¹cy i daje motywacje do dal-
szej pracy, po której na pewno przyjd¹
dalsze sukcesy.

taekwondo chojnów

Daniel Sitarz (kat. masters)
I miejsce dollyo chagi
II miejsce appeal chagi
III miejsce poomsae
Miko³aj Korejko (kat. kadet)
II miejsce twio ap chagi
Franciszek Olszewski (kat. m³odzik)
II miejsce walka
Karol Struski (kat. m³odzik)
II miejsce walka
Julia Domañska (kat. kadet)
II miejsce walka
Klara Ko³odziej (kat. kadet)
III miejsce walka
Martyna Merunowicz (kat. kadet)
III miejsce walka
Julia Iwanowska (kat.m³odzik)
III miejsce walka
Mateusz Sobczak (kat. dziecko)
III miejsce twio ap chagi

Sukcesy zzawodników TTaekwondo PI£KA NO¯NA
D³ugo bêdziemy wspominaæ mecze
Chojnowianki z rundy jesiennej w 11 i 12
kolejce spotkañ o mistrzostwo A klasy. 
W pierwszym przypadku by³ to wyjaz-
dowy pojedynek z Huraganem Nowa
Wieœ Z³otoryjska. Bia³oniebieskim tego
dnia by³o wyj¹tkowo pod górkê. Kadra
trenera Grzybowskiego musia³a wci¹¿
goniæ wynik. Kulik doprowadza do re-
misu 1:1, Romanek podwy¿sza na 2:1.
Gospodarze doprowadzaj¹ do remisu.
Kropkê nad i z rzutu karnego ustala Ko-
walczyk. Ciê¿ki mecz, ale wygrana smakuje.
Na rozk³adzie jazdy czeka³ ju¿ s¹siad zza
miedzy - Czarni Rokitki. Bardzo du¿o
kibiców zjawi³o siê na Stadionie Miej-
skim w sobotê 26 paŸdziernika. Obejrzeli
widowisko o zaskakuj¹cym przebiegu.
Ju¿ od pierwszego gwizdka sêdziego goœ-
cie ruszyli do frontalnego ataku. Tego
dnia nasz golkiper Kizyma mia³ swój
dzieñ i wyj¹tkowo du¿o szczêœcia. Za to
rywal mo¿e mówiæ o pechu. Wydawa³o
siê, ¿e goœcie lada moment obejm¹ pro-
wadzenie, a tu nic. Po przerwie pierwszy
atak bia³oniebieskich, koñczy siê rzutem
ro¿nym. Korner wykonuje graj¹cy trener
Zbigniew Grzybowski. Lot pi³ki g³ówk¹
przed³u¿a Kulik. Ta l¹duje w bramce. 1:0
dla Chojnowiawnki. Ten wynik nasi pi³-
karze utrzymali do koñca spotkania.
Niedziela 3 listopada te¿ dostarczy³a nie-
z³ych wra¿eñ w wyjazdowym meczu z Hu-
raganem Proboszczów. Scenariusz spot-
kania przebiega³ pod dyktando bia³onie-
bieskich. Do przerwy prowadzili 2:0.
Strzelcy bramek: Kowalczyk z karnego,
potem rzut wolny efektownie wykona³
Grzybowski. W drugiej po³owie, w tzw.
akcji ratunkowej za zagranie pi³ki rêk¹ 
w polu karnym, Ga³aszkiewicz dosta³
czerwona kartkê. Musia³ opuœciæ boisko.
Goœcie wykorzystali rzut karny. Chojno-
wianka graj¹c w os³abieniu zaczê³a bro-
niæ korzystnego wyniku. Ku rozpaczy
gospodarzy naszym pi³karzom ta sztuka
siê uda³a. 13 kolejka nie by³a wiêc pechowa.
W nastêpny weekend KS Chojnowianka
Chojnów gra w Go³aczowie z Burz¹ Go-
³aczów.

Huragan Nowa Wieœ Z³otoryjska 
- KS Chojnowianka Chojnów 2:3

KS Chojnowianka Chojnów 
- Czarni Rokitki 1:0

Huragan Proboszczów 
- KS Chojnowianka Chojnów 1:2

pm
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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 formie prze-
targu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo pow-
sta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rol-
niczo. 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
budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów 
z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ 
Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z 17.08.2011 r.), dzia³ki po-
³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki
uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pie-
niem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przed-
miotem 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: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz  napowietrznej linii energetycznej SN (20kV), planuj¹c zabu-
dowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elektroener-
getycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci przebie-
gaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp  w celu jej konserwacji,
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 przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci 
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci
op³at¹ adiacenck¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
11 grudnia 2019 r. 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 przyst¹pie-
nie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiad-
cz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a pod-
mioty 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 za-
warcia 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 kon-
to Nr 13864400000000212120000130 Urz¹d Miejski w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 4 grudnia 2019 r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa
w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. Wp³ace-
nie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania 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, zaœ pozosta³ym
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia
lub zakoñczenia wynikiem negatywnym.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zao-
kr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 32864400000001490620000260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, 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 nieru-
chomoœciami (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 zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwro-
towi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w 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., jede-
nasty 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., osiemnasty 21.05.2019 r., dziewiêt-
nasty 8.08.2019 r., dwudziesty 23.10.2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod 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 pierwszy 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:



Zarz¹dzeniem Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 paŸ-
dziernika 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34,
poz. 869) ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charak-
terystyki energetycznej.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹, c.o. (zdalaczynne).
Przetarg odbêdzie siê w 12 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 
5 grudnia 2019 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœ-
ci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie na-
bywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniê-
cia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zez-

wolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów
cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci, wi¹¿¹ wszelkie
uchwa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹.
Do czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Miesz-
kaniow¹ dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do
nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszystkie kosz-
ty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remon-
tem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu sto-
sownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿  580,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸ-
niej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U.  z 2018 r. poz.
2204 z póŸn.zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator prze-
targu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
14.11.2019 - 05.12.2019 r. w godz. 1000 do 1400 - klucze do-
stêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzê-
du lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1 w  budynku po³o¿onego przy 
ul. Jana Kochanowskiego 5 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 159/2 o  powierzchni 631 m2

wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00015001/2:
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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

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
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Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,  nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak, Katarzyna
Burzmiñska wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.

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), 

* 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)

Punkt konsultacyjny dla osób dotkniêtych 
przemoc¹ w rodzinie

Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
czynny w godzinach od 16.00 do godz. 18.00 w nastêpuj¹cych 
terminach: 18 listopada 2019 r., 2 i 16 grudnia 2019 r.
Osoba prowadz¹ca: psycholog Magdalena Tracz 

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)
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 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. (35814)

Kupiê dom jednorodzinny w okolicy cen-
trum Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. 768-186-244. (35924)

Sprzedam mieszkanie z ogrodem i dzia³-
k¹ w Osetnicy gm. Chojnów o pow.
34,30m2 sk³adaj¹ce siê z sypialni, poko-
ju z aneksem kuchennym, ³azienk¹ oraz
przedpokojem. Do mieszkania przy-
nale¿y dzia³ka o pow. 3,7 ara z altan¹
oraz ogród o pow. 5 arów. Cena 95 tys. z³
Wiadomoœæ: tel. 661-158-139.

Sprzedam mieszkanie w Goliszowie 56 m2,
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azien-
ka, strych, piwnica, 2 komórki, ma³y
ogródek, podwójne drzwi, rolety. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 729-
388-919 lub 517-038-919. (035948)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kanie wraz z miejscem parkingowym 
o powierzchni 163 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (36459)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one
w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (35813)

Kupiê dzia³kê budowlan¹ blisko cen-
trum Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. 768-186-244. (35925)

PPrraaccaa
Poszukujê Pani do sprz¹tania domu jedno-
rodzinnego w Jerzmanowicach (pi¹tek,
sobota). Stawka do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 735-765-111. (36207)

IInnnnee
Sprzedam grzyby suszone (prawdziwki,
podgrzybki). 15 z³ za 100 g.
Wiadomoœæ: tel. 735-765-111. (36206)

Og³oszenia drobne



Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie zaprasza do korzystania z bilarda, dwutoro-
wej kręgielni, sali fitness z wioślarzem, rowerkami stacjonarnymi, maszyną do ćwiczeń mięśni brzucha,
bieżniami, atlasem… 

Wstęp darmowy!
Kręgielnia i sala fitness czynne od wtorku do niedzieli od 15:00 do 21:00! 

W weekend polecamy kino „Kultura”. 
Cena biletów to 14 zł – normalny i 11 zł – ulgowy. Możliwość zakupu biletów online. 

Więcej informacji pod numerem tel. 76 – 8188 – 621 
lub na stronie moksir.chojnow.eu 

Zapraszamy!

Rekreacyjny MOKSiR zapraszaRekreacyjny MOKSiR zaprasza
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Jesteśmy już uczniamiJesteśmy już uczniami

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka


