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Z cyklu „Ludzie z pasją”
- Wiktoria Brożyna i Eliza Laskowska

Najlepszymi Sportowcami 
Miasta Chojnowa 2019

V Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe 

„Wśród przyjaciół” – uroczystość ZNP 

Rewia Musicalowa w Jubilatce Ferie z MBP

Jakub Jadach 
Najlepszy Strzelec V SZS  
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„Niech bogactwem Waszym będą
przyjaciele, co przyniosą szczęście 
i radości wiele. Bo choć człowiek jest
bogaty finansowo, gdy przyjaciół nie
ma, jest biedny duchowo” – oto motto
spotkania Członków Oddziałowej Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP w Chojno-
wie, którym rozpoczęto uroczystość no-
woroczną. 5 lutego w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej chojnowski oddział
Związku Nauczycielstwa Polskiego tra-
dycyjnie przywitał Nowy Rok od pod-
sumowania dotychczasowych działań
oraz prezentacji kolejnych zamierzeń.
Uroczyste spotkanie uatrakcyjnił chór
„Allegro” działający przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Chojnowie pod kie-
rownictwem p. Zenona Chmielew-
skiego. Chórzyści zaśpiewali piękne
utwory, które wzbudzały uśmiech 
i wzruszenie. 

Uroczystość prowadziła p. Jolanta Bu-
kowska – sekretarz Zarządu Oddziału
ZNP. Przewodnicząca OSEiR Elżbieta
Borysewicz powitała wszystkich zna-
mienitych gości, w tym prezes Oddziału
ZNP w Chojnowie p. Elżbietę Więcek.
Nim zaprezentowano działalność sekcji,
przypomniano o rocznicy Tajnej Orga-
nizacji Nauczycielskiej i 115 jubileuszu

powstania ZNP. Wspomniano również
śp. Krystynę Sakaluk, która dumnie re-
prezentowała TON. 
W drugiej części podziękowano tym,
którzy poszczyć się mogą piękną, długo-
letnią kartą przynależności do ZNP. Ju-
bilaci zostali odznaczeni statuetką i lis-
tem gratulacyjnym. 

Złotą odznakę ZNP otrzymała
p. Lucyna Obłój. 

Diamentowy jubileusz, 
czyli 60. lecie przynależności 

w tym roku obchodzą 
p. Janina Przybysz 

i p. Andrzej Przybysz. 
Złoty jubileusz, czyli 50. lecie 

– p. Stanisława Tracz 
i p. Maria Jawor.

Rubinowy jubileusz, czyli 40. lecie 
– p. Urszula Bisiorek 

i p. Barbara Baczmańska. 
Perłowy jubileusz, czyli 30. lecie 

– p. Barbara Głąba. 
Porcelanowy jubileusz, 

czyli 20. lecie 
– p. Grażyna Klucznik 
i p. Monika Pacaniuk. 

Jubilatom pogratulowano wspania-
łych rocznic. 
W tym roku na emeryturę przeszły:

p. Barbara Głąba, p. Teresa Wiśniewska
i p. Hanna Kaczyńska. Wszystkie panie
otrzymały podziękowania za swoją wielo-
letnią pracę. 
Po oficjalnych uroczystościach zapro-
szeni goście oddali się rozmowie.
Planów i marzeń jest jeszcze bardzo dużo… 

K. Burzmińska

„Wśród przyjaciół” – uroczystość ZNP „Wśród przyjaciół” – uroczystość ZNP 
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Szanowni Mieszkañcy!

Urz¹d Miejski w Chojnowie uprzejmie infor-

muje, ¿e z dniem 1 stycznia 2020r. przesta³y

funkcjonowaæ indywidualne rachunki bankowe

w ramach p³atnoœci masowych, za³o¿one w Ban-

ku PKO. B.P. dla p³atnoœci z tytu³u podatków,

op³at i innych niepodatkowych wp³at.  

Prosimy zatem o niedokonywanie wp³at na kon-

ta w PKO B.P.  

Aktualne indywidualne rachunki bankowe zostan¹

wygenerowane przez tut. Urz¹d dla ww. nale¿noœci

w Banku Spó³dzielczym w Chojnowie i rozes³ane. 

W przypadku koniecznoœci dokonania wp³aty 

z tytu³u podatków, op³at i innych niepodatkowych

przed otrzymaniem informacji o nadaniu indywidu-

lanego rachunku bankowego w Banku Spó³dziel-

czym w Chojnowie, dane do wp³aty mo¿na uzys-

kaæ telefonicznie dzwoni¹c na numer 76 818 82 12

lub osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie Plac Zamkowy 1, parter - Wydzia³

Finansowo-Bud¿etowy pokój numer 2 D.

Informujemy, ¿e pod adresem elektronicznym

https://podatki.chojnow.eu funkcjonuje Gminny

Portal Podatkowy, dziêki któremu za pomoc¹ konta

ePUAP/Profilu Zaufanego lub nadanego loginu 

i has³a mo¿emy zalogowaæ siê do naszego konta

podatkowego, gdzie:

- mo¿emy podejrzeæ nasze zaleg³oœci w podatkach,

np. podatek od nieruchomoœci, op³ata za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, wieczyste u¿yt-

kowanie, itp.,

- mo¿emy wprowadziæ nasz adres e-mail oraz/lub

nr telefonu i wyraziæ zgodê na otrzymywanie

powiadomieñ o przeterminowanych p³atnoœciach,

- mo¿emy dokonaæ p³atnoœci na nasze indywidu-

alne konto bankowe bezpoœrednio z tego portalu za

pomoc¹ bezpiecznych p³atnoœci online (PayU).

Osoby chc¹ce uzyskaæ dostêp do konta podmio-

tu, np. firmy, spó³dzielni, proszone s¹ o zg³osze-

nie siê z upowa¿nieniem do kasy Urzêdu Miej-

skiego w Chojnowie w celu po³¹czenia kont.

Osoby nieposiadaj¹ce konta ePUAP/Profilu

Zaufanego, a chc¹ce mieæ dostêp do swojego

konta w Portalu Podatnika, proszone s¹ o zg³o-

szenie siê do kasy Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie w celu za³o¿enia konta.

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej
50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5; tel. 76/ 8188639; e-mail: usc@chojnow.eu

Medale dla ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce.
Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie, 
w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak
doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.

Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ RG

Nowy wodoci¹g
Zgodnie z planem, na pocz¹tku roku
podpisano umowê i przekazano plac
budowy firmie wy³onionej w drodze
przetargu, na realizacjê d³ugo oczeki-
wanej inwestycji zwi¹zanej z budow¹
kolektora wody z ujêcia w Konradówce
do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie.
Realizacja zadania swoim zakresem
obejmuje u³o¿enie blisko 3 km odcin-
ka rury, którym jeszcze w I pó³roczu br.
pop³ynie woda do Stacji Uzdatniania
Wody, a po uzdatnieniu i oczyszczeniu
do mieszkañców Chojnowa. 
Ponadto w ramach zadania zabezpie-
czone zosta³y ujêcia wody w Konra-
dówce - teren zostanie ogrodzony,
oœwietlony, wybudowane bêd¹ drogi
dojazdowe.
Gruntowny remont przeprowadzony
bêdzie równie¿ w Stacji Uzdatniania
Wody, gdzie poza remontem wnêtrza
zamontowany zostanie nowy system
pomp. 
Planowany termin zakoñczenia reali-
zacji zadania to I pó³rocze br.

ul. S³owiañska
Zaplanowana do realizacji inwestycja
zwi¹zana z budow¹ nawierzchni drogi
przy ul. S³owiañskiej nabiera realnych
kszta³tów. W ramach og³oszonego przez
Urz¹d Miejski przetargu z³o¿ono 6 ofert.
Inwestycja przewiduje wykonanie ci¹-
gu pieszo-jezdnego z kostki betono-
wej wraz z odprowadzeniem wód opa-

dowych z drogi do nowo wybudo-
wanych studni. W obecnej chwili ko-
misja przetargowa analizuje z³o¿one
oferty pod k¹tem spe³nienia warun-
ków udzia³u w postêpowaniu. Ko-
lejnym etapem bêdzie wybór wyko-
nawcy, podpisanie umowy i realizacja
zadania.

Biblioteka informuje
Z powodu prac inwentaryzacyjnych i po-
rz¹dkowych Dzia³ dla Doros³ych bê-
dzie nieczynny od 2 marca do ok. 14
marca 2020 r.
W okresie zamkniêcia Dzia³u dla Do-
ros³ych:
1) ksi¹¿ki mo¿na zwróciæ w Dziale dla
Dzieci i M³odzie¿y; 
2) ze stanowisk komputerowych mo¿-
na skorzystaæ w Dziale dla Dzieci i M³o-
dzie¿y w godz. 13.00 - 16.00.
Informacja o terminie otwarcia Dzia³u
dla Doros³ych bêdzie zamieszczona 
w bibliotece oraz na stronie internetowej
biblioteki:  biblioteka.chojnow.eu

PUP wydaje PIT-y
Filia Powiatowego Urzêdu Pracy 
w Chojnowie informuje osoby zain-
teresowane, ¿e Pity za 2019 r. bêd¹
wydawane do 24.02.2020 r. w pokoju
nr 11 (I piêtro) w godzinach pracy
urzêdu, tj. od 7.00 do 15.00.
Pity odbieramy osobiœcie, mo¿e je te¿
odebraæ osoba upowa¿niona - wzór
upowa¿nienia dostêpny jest na stronie
internetowej urzêdu: ww.legnica.pra-
ca.gov.pl
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Powiatowy Urz¹d Pracy 
w Legnicy Filia w Chojnowie

informuje, ¿e w roku 2020
przyst¹pi³ do realizacji 

projektów 
wspó³finansowanych 

ze œrodków 
Unii Europejskiej 

- Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

Projekty skierowane s¹ do bezrobotnych
zarejestrowanych w tut. Urzêdzie, w tym
do osób do 30 roku ¿ycia (wsparcie
udzielane bêdzie w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 - 2020) oraz do osób powy¿ej 30
roku ¿ycia (wsparcie udzielane bêdzie 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnoœl¹-
skiego 2014- 2020). 
W ramach projektów realizowane s¹
nastêpuj¹ce formy wsparcia: 
* szkolenia indywidualne, * œrodki na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
bony na zasiedlenie oraz bony szkole-
niowe (dla osób do 30 roku ¿ycia), 
* refundacje kosztów wyposa¿enia lub
doposa¿enia stanowiska pracy, * prace
interwencyjne, sta¿e oraz wsparcie w po-
staci poradnictwa zawodowego/poœred-
nictwa pracy.

Rekrutacja do projektów prowadzona
jest na bie¿¹co od 01.01.2020 r. do wy-
czerpania œrodków przeznaczonych
na poszczególne formy wsparcia.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych
realizowanych projektów udzielaj¹ oso-
biœcie doradcy klienta oraz pracownicy
merytoryczni w siedzibie Urzêdu.

Osoby zainteresowane 
proszone s¹ o kontakt 

z Powiatowym Urzêdem Pracy 
w Legnicy Filia w Chojnowie, 

ul. Rynek 20.
Wiêcej informacji o projektach realizo-
wanych przez Urz¹d:
legnica.praca.gov.pl/rynek-pracy/pro-
gramy-aktywizacyjne-i-projekty. 
Wnioski do pobrania:
legnica.praca.gov.pl/dokumenty-do-
pobrania

Zapraszamy do udzia³u!

PRZYPOMINAMY wszystkim mieszkañcom 
o bezwzglêdnym zakazie spalania odpadów

Pamiêtajmy, ¿e od jakoœci powietrza, którym oddychamy zale¿y nasze zdrowie i ¿ycie. 
Nie pozwólmy wiêc, by ktoœ zatruwa³ œrodowisko, w którym ¿yjemy! Nie trujmy siê sami.

Apelujemy, aby w piecach domowych 
spalaæ tylko i wy³¹cznie odpowiedni dla pieca materia³ opa³owy,

co przyczyni siê do poprawy jakoœci ¿ycia nas wszystkich.

W Polsce obowi¹zuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nie-
przeznaczonych. Reguluj¹ to m.in. przepisy art. 16. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701).

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna, a mianowicie:
* odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwuj¹cymi, impregnatami,
lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, odpady z p³yt meblowych, panele po-
d³ogowe, parkiety, odpady drewniane pochodz¹ce z budowy, remontów itp.),
* trocin (wióry, œcinki) pochodz¹cych z obróbki p³yt wiórowych.
* innych odpadów niebezpiecznych, szczególnie plastiku i zu¿ytych pampersów.

Palenie tych przedmiotów w kot³ach powoduje
wydzielanie siê truj¹cych substancji. 

Bardzo toksyczny jest równie¿ popió³ z pieców, w których spalane s¹ œmieci. 

Osoby fizyczne mog¹ wykorzystywaæ jako paliwo:
* "czyste" odpady drewniane, które nie s¹ zanieczyszczone pow³okami ochronnymi lub
impregnatami,
* trociny, œcinki z "czystego" drewna,
* odpady drewna z pielêgnacji zadrzewienia.

Spalanie odpadów ma równie¿ negatywny wp³yw na stan przewodów kominowych,
powoduj¹c odk³adanie siê tzw. "mokrej sadzy" w kominach. To z kolei mo¿e byæ
powodem zapalenia siê komina, po¿aru budynku, czy nawet zaczadzenia rodziny.

Zgodnie z art. 155 ww. ustawy "termiczne przekszta³cenie odpadów prowadzi siê
wy³¹cznie w spalarniach odpadów lub we wspó³spalarniach odpadów".
Art. 191. okreœla: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekszta³ca odpady
poza spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarnia odpadów podlega karze aresztu albo
grzywny. 

Za palenie odpadów 
grozi kara aresztu albo grzywna.

Prosimy zatem zwracaæ uwagê na materia³y
spalane w przydomowych kot³ach, nie tylko 
w sezonie grzewczym, dbaj¹c przy tym o dobro
w³asne oraz mieszkañców gminy. 

Fakt spalania niedozwolonych substancji mo¿na zg³aszaæ 
na adres mailowy smog-alarm@chojnow.eu 

na telefon 76 818 66 84;  
oraz na Komisariat Policji tel. 76 876 14 20.
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7 lutego w Hotelu Qubus w Legnicy
odby³a siê XII Gala Mistrzów Sportu
Zag³êbia Miedziowego pod Patronatem
Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakow-
skiego.
Nagrodzono najlepszych i najpopular-
niejszych sportowców, trenerów oraz
dzia³aczy gmin i powiatów Zag³êbia
Miedziowego. Najlepszymi Sportow-
cami miasta Chojnowa za rok 2019
zosta³y Wiktoria Bro¿yna uprawiaj¹ca
kolarstwo i Eliza Laskowska trenuj¹ca
taekwondo. 
Laureaci zostali nagrodzeni w blisko 50
kategoriach. Galê otworzy³ prezydent
Legnicy Tadeusz Krzakowski, po czym
wrêczono statuetki. Chojnowskim zwy-
ciê¿czyniom nagrody wrêczy³ Burmistrz
Miasta Chojnowa Jan Serkies. 
Wiktoria Bro¿yna z UKKS ORIENS 
i Eliza Laskowska LMKS SFORA nie
kry³y wzruszenia i radoœci tego wieczoru:
- Bardzo siê cieszê! Wyró¿niona zo-
sta³am po raz drugi, jest to dla mnie za-
szczyt. Zamierzam w tym roku równie¿
ciê¿ko trenowaæ, dlatego ufam, ¿e jeszcze
nie raz spotkamy siê na tak piêknej gali -

mówi³a szczêœliwa Wiktoria Bro¿yna.
- To moja pierwsza gala. Bardzo siê cie-
szê z tak mi³ego wyró¿nienia. Moja co-
dzienna praca zosta³a doceniona i jest to
du¿a motywacja do kolejnych sporto-
wych wyzwañ - mówi³a z przejêciem
Eliza Laskowska.
Laureatki pochwali³y siê tak¿e swoimi
osi¹gniêciami. Wiktoria Bro¿yna zdo-
by³a m.in. VI miejsce podczas szo-
sowych górskich Mistrzostw Polski oraz
I miejsce w Miêdzynarodowym Kryter-
ium Ulicznym w Nowej Rudzie. 
Eliza Laskowska wygra³a wiele walk 
i, jak sama stwierdzi³a, ka¿da walka jest
tak samo wa¿na w tym trudnym sporcie.
Galê uatrakcyjni³ wystêp Karoliny Ser-
kies, która zaœpiewa³a cztery utwory 
w tym: "Simply the best" Tiny Turner 
i "I will always love you" Whitney Hou-
ston. Wyst¹pi³ równie¿ teatr Avatar i eki-
pa Cheerleaders Wataha. O muzyczn¹
oprawê zadba³a grupa Awiñski Show. 
Wyró¿nienia za wspieranie sportu w Za-
g³êbiu Miedziowym otrzymali równie¿
samorz¹dowcy, w tym burmistrz Jan
Serkies.

Kapitu³ê Gali Sportu, powo³an¹ przez
prezydenta Legnicy, tworzyli: Zbigniew
Rutka - wicedyrektor wydzia³u oœwiaty,
kultury i sportu w legnickim Ratuszu,
Tomasz JóŸwiak - dziennikarz portali
miedziowe.pl i radia elka, Grzegorz
Szczepaniak - dyrektor Legnickiego Cen-
trum Kultury (przed laty dziennikarz
sportowy), Zbigniew Jakubowski - dzien-
nikarz, w³aœciciel portalu www.e-legnic-
kie.pl oraz Jan Wierzbicki - rzecznik pra-
sowy KS Górnik Polkowice.
Gratulujemy wszystkim zwyciêzcom!

K. Burzmiñska

WWiikkttoorr iiaa   BBrroo¿¿yynnaa   ii   EEll ii zzaa   LLaasskkoowwsskkaa   NNaajj ll eeppsszzyymmii   SSppoorr ttoowwccaammii   CChhoojjnnoowwaa   22001199!!

Do 28 lutego trwa glosowanie na Najpopularniejszego
Sportowca w gminach powiatu legnickiego zorganizowane
przez portal lca.pl
Aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu na Najpopularniejszego
Sportowca Chojnowa, wyœlij pod numer 71480 SMS o treœci
TYP.SMC.X w miejsce X wpisuj¹c symbol oznaczaj¹cy wy-
bran¹ opcjê. 
Koszt wys³ania SMSa to 1.23 z³ z VAT. 

Pretendenci do tytu³u:
1. Piotr Jêdrusiak (pi³ka no¿na, KS Chojnowianka)
2. Marcin Kulik (pi³ka no¿na, KS Chojnowianka) 
3. Pawe³ Zazulczak (pi³ka no¿na, KS Chojnowianka) 

4. Eliza Laskowska (Taekwondo Olimpijskie LMKS Sfora
Chojnów)
5. Franciszek Olszewski (Taekwondo Olimpijskie LMKS
Sfora Chojnów) 
6. Martyna Merunowicz (Taekwondo Olimpijskie LMKS
Sfora Chojnów)
7. Kinga Bogacka (pi³ka rêczna, SP Nr 4 w Chojnowie)
8. Marcel Guœciora (pi³ka no¿na, SP Nr 4 w Chojnowie)
9. Wiktoria Bro¿yna (kolarstwo, UKK Stowarzyszenie Oriens)
10. Martyna Gajda (kolarstwo, UKK Stowarzyszenie Oriens)
11. Ola Krowicka (kolarstwo, UKK Stowarzyszenie Oriens)

(red)

Kolejny sportowy plebiscyt
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Chojnowska Dru¿yna Strzelecka dzia³aj¹ca
ju¿ siódmy rok na terenie Miasta i Gminy
Chojnów w ramach Stowarzyszenia Histo-
ryczno-Kolekcjonerskiego "Grupa Rekon-
strukcji Historycznej im. 19 Pu³ku Piechoty
Odsieczy Lwowa" zorganizowa³a w tym
roku pi¹t¹ ju¿ edycjê zimowego Strzelec-
kiego Zgrupowania Szkoleniowego.
Na ten czterodniowy aktywny wypoczynek
zaprosiliœmy, oprócz m³odzie¿y z Miasta i Gmi-
ny Chojnów, tak¿e m³odzie¿ strzeleck¹ z te-
renu Dolnego Œl¹ska.
Zgrupowanie zosta³o zorganizowane od 13
do 16 lutego. Wziê³o w nim udzia³ ³¹cznie
42 osoby, choæ zaanga¿owanych w organi-
zacjê tego przedsiêwziêcia by³o du¿o wiêcej.
Goœciliœmy Oddzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego
ze Strzegomia, Jednostkê Strzeleck¹ nr 3056
z Jelcza-Laskowic, Jednostkê Strzeleck¹ 
nr 2015 im. Sycowskiego batalionu Armii
Krajowej "Giewont" w Sycowie.

DZIEÑ 1
V Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe
rozpoczê³o siê w czwartek tu¿ po po³udniu,
gdy Strzelcy z Chojnowskiej Dru¿yny Strze-
leckiej przyst¹pili do odpowiedniego wypo-
sa¿enia miejsca Zgrupowania, tak zwanej
bazy operacyjnej. Miejscem tym by³ bu-
dynek jednej ze szkó³ Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie, po³o¿ony przy ul. Woj-
ska Polskiego 16. Jesteœmy wdziêczni pa-
nom Dyrektorom, ¿e dziêki ich uprzej-
moœci mogliœmy skorzystaæ z tych przy-
tulnych murów.
Na Apelu Rozpoczynaj¹cym o godz. 18:00
Komendant Chojnowskiej Dru¿yny Strze-
leckiej, bior¹c na siebie rolê gospodarza zgru-
powania, powita³ zarówno Strzelców Choj-
nowskich, jak i przyby³ych Goœci, dziêkuj¹c
za przybycie i ¿ycz¹c owocnego szkolenia
w duchu zdrowej rywalizacji. Nastêpnie
Strzelcy w kolumnie dwójkowej pomasze-
rowali œpiewaj¹c "Pierwsz¹ Brygadê" do Mu-
zeum Regionalnego w Chojnowie. Dyrektor
Muzeum Pan Mariusz Garbera osobiœcie
oprowadzi³ nas po swoim obiekcie z pasj¹
opowiadaj¹c o doœæ burzliwej historii mias-
ta. Trasa, któr¹ przeszliœmy s³uchaj¹c opo-
wieœci o militarnej przesz³oœci Grodu Choj-
nów by³a bardzo nietypowa, gdy¿ zosta³a
przygotowana specjalnie dla m³odzie¿y strze-
leckiej - dziêkujemy Panie Dyrektorze.

DZIEÑ 2
Po porannej modlitwie i zaprawie uczestni-
cy Zgrupowania pomaszerowali do Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej nr. 3 w Chojnowie,
która specjalizuje siê w ratownictwie wyso-
kogórskim, gdzie dziêki uprzejmoœci Do-
wódcy bryg. mgr Ryszardai Kawki i Z-cy
Dowódcy st. kpt. dr in¿. Paw³a D¹browy
maj¹cy s³u¿bê stra¿acy przeprowa-dzili dla
Strzelców szkolenie z podstaw ra-townictwa
technicznego, ogniowego i umie-jêtnoœci
zachowania siê w obszarze zagro-¿onym i
zadymionym. Oczywiœcie najwiêkszym za-
interesowaniem cieszy³a siê œcianka wspi-
naczkowa, z której ka¿dy móg³ zjechaæ na
linie.

Po obiedzie rozpoczêliœmy kolejny punkt
programu najbardziej zwi¹zany z dniem 14
lutego, czyli 78 rocz. utworzenia Armii
Krajowej. W zwi¹zku z tym œwiêtem patrio-
tycznym mieszkaniec Chojnowa Pan por.
rez. Czes³aw Bielawski, który jako m³ody
ch³opak wst¹pi³ w szeregi Armii Krajowej
opowiedzia³ strzelcom swoje prze¿ycia.

By³o to kilka historii o tym, jak pracowa³ 
w charakterze ³¹cznika AK oraz póŸniej, ju¿
z broni¹ w rêku, broni¹c ludnoœci cywilnej
przed napadami band UPA. Te opowieœci
by³y dla Strzelców z Chojnowskiej Dru¿yny
Strzeleckiej bardzo ¿ywe, bo przecie¿ pó³
roku temu w ramach akcji "Mogi³ê pradzia-
da Ocal od Zapomnienia" do uporz¹dkowa-
nia przydzielono nam cmentarz w Kowalówce. 
Kolejnym punktem dnia by³a ju¿ typowa
rywalizacja strzelecka, gdzie do zadañ wszyst-
kich Dru¿yn nale¿a³o zdobycie jak najwiêk-
szej iloœci punktów. Podstawow¹ konku-
rencj¹ by³a oczywiœcie strzelnica pneumaty-
czna, ale nie brak³o tak¿e zajêæ fizycznych.
Na przyk³ad rzut granatem na odleg³oœæ i do
celu, czy wykonanie nakazanych æwiczeñ. 
Wieczorem pomimo zmêczenia, Strzelców
nadal nie opuszcza³ dobry humor, w zwi¹z-

ku z tym dostali zgodê na przesuniêcie cap-
sztyku, bo wa¿niejsze by³o dla nich wspól-
nie tañczyæ "belgijkê", ni¿ w ciszy s³uchaæ
chrapania komendanta, który w nocy nada-
wa³ rytm oddechom œpi¹cych Strzelców.

DZIEÑ 3
Szybkie œniadanie i wymarsz w teren, gdzie
po przejœciu 5 kilometrów, po drodze wyko-
nuj¹c wyznaczone zadania, Strzelcy doszli 
w wyznaczony rejon æwiczeñ. M³odzie¿ 
z du¿ym zapa³em i zaanga¿owaniem przy-
st¹pi³a do wykonywania poleceñ wydawa-
nych przez dowódców plutonów, co zaowo-
cowa³o przejœciem w wyznaczonym czasie
przez wszystkie punkty kontrolne i prawid-
³owym wykonaniem wszystkich wyznaczo-
nych zadañ. 
Po kolejnym d³ugim marszu w kierunku bazy,
w szkole Strzelcy zajêli siê czyszczeniem
mundurów, gdy¿ æwiczenia terenowe wyko-
nywane z pe³nym poœwiêceniem pozosta-
wi³y œlady b³ota od butów, poprzez nogawki
i rêkawy a¿ po ko³nierze, o w³osach nie
wspominaj¹c…

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e po takiej porcji
zmêczenia m³odzie¿ bêdzie zagl¹daæ za
swoimi œpiworami i "lateksami" - nic bar-
dziej mylnego!!! Drog¹ s³u¿bow¹, czyli
poprzez dowódców sekcji, dru¿yn i plu-
tonów, za poœrednictwem Dowódcy Szko-
lenia do Komendanta Zgrupowania Strzelcy
zg³osili proœbê o przesuniêcie capsztyku twier-
dz¹c, ¿e mieli do tej pory za ma³o czasu na
integracjê. Zgodê oczywiœcie dostali, cho-
cia¿ wiedzieli doskonale, ¿e na ka¿dym
zgrupowaniu strzeleckim którejœ nocy jest
stosowane æwiczenie polegaj¹ce na "alarmie
bojowym". Tym razem oczywiœcie te¿ nie
obesz³o siê bez wyrwania Strzelców ze snu
w momencie, gdy tylko wyrówna³ siê od-
dech wszystkich œpi¹cych. Przygotowanie do
zbiórki do wymarszu w pe³nym oporz¹dze-
niu w trzy minuty nawet w œrodku dnia dla
wiêkszoœci cywilów by³oby granic¹ niemo-
¿liw¹ do osi¹gniêcia. Jednak Strzelcy dali
radê. W ci¹gu 2 min i 50 sek. wszyscy go-
towi do wymarszu  stali w miejscu wyzna-
czonym na zbiórkê. Krótkie i prawid³owe
wykonanie zadania pozwoli³o Strzelcom po
kolejnych 15 min. wskoczyæ na powrót 
w œpiwory...

Cz.D.
ci¹g dalszy 

w kolejnym wydaniu G.Ch.

RReellaacc jjaa   zz   ""VV  SSttrrzzee ll eecckkiieeggoo   ZZggrruuppoowwaanniiaa   SSzzkkooll eenniioowweeggoo""  
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Wiktoria Bro¿yna i Eliza Laskowska
zosta³y wybrane Sportowcami Roku
2019. Statuetki zosta³y wrêczone przez
burmistrza miasta Chojnowa Jana
Serkiesa podczas XII Gali Mistrzów
Sportu Zag³êbia Miedziowego 7 lutego
w Hotelu Qubus w Legnicy. Wiktoria
trenuje kolarstwo, a Eliza taekwondo.
Obie ju¿ na swoim koncie odnotowuj¹
liczne sukcesy, którymi z chêci¹ po-
dzieli³y siê na ³amach naszej prasy. 

Wiktoria Bro¿yna

Gazeta Chojnowska - Po raz drugi zo-
sta³aœ Sportowcem Roku. Jakie uczu-
cia towarzysz¹ najlepszej chojnow-
skiej kolarce? 
Wiktoria Bro¿yna: Bardzo siê cieszê i je-
stem z siebie dumna. Moja ciê¿ka praca
zosta³a doceniona i drugi raz z rzêdu
odebra³am statuetkê Sportowca Roku na
XII Gali Mistrzów Sportu Zag³êbia Mie-
dziowego pod Patronatem Prezydenta
Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Jest
to dla mnie bardzo du¿e wyró¿nienie i za-
szczyt.

G.Ch. - Jaki by³ ubieg³y rok dla Cie-
bie, jeœli chodzi o sportowe wyniki? 
W.B. - Ubieg³y rok przyniós³ mi wiele
bardzo udanych startów. W sezonie od-
nios³am du¿o sportowych sukcesów. By³y
te¿ mniej szczêœliwe wyjazdy, ale ka¿dy 
z nich uczy³ mnie czegoœ nowego i moty-
wowa³ do pracy. Sezon 2019 w moim wyko-
naniu uwa¿am za udany. 

G.Ch. - Najwa¿niejsze wygrane w mi-
nionym roku ? 
W.B. - Wygranych wyœcigów by³o wiele,
ale do najwa¿niejszych zaliczam 1 miej-
sce w kryterium miêdzynarodowym w No-

wej Rudzie, 1 miejsce w ogólnopolskim
kryterium o spinkê miasta Wa³brzycha, 
6 miejsce na Górskich szosowych mis-
trzostwach Polski. Mo¿e nie jest to wygra-
na, ale zdecydowanie mogê to zaliczyæ
do najwiêkszych sukcesów. Wszystkie
zwyciêstwa, to owoc mojej ciê¿kie pracy 
i zaanga¿owania mojego trenera Walde-
mara £ysyganicza. Warto podkreœliæ, ¿e
mój rower na ka¿dym wyœcigu by³ spraw-
ny dziêki za³odze Val di Sport z Polkowic,
za co bardzo dziêkujê!

G.Ch. - Plany i wyzwania na najbli¿szy
czas?
W.B. - Za niespe³na dwa miesi¹ce odbê-
dzie siê pierwszy start oraz rozpoczêcie
sezonu 2020. Du¿ym wyzwaniem dla mnie
jest zmiana kategorii wiekowej, co wi¹¿e
siê z trudniejszymi i ciê¿szymi wyœciga-
mi. Moim planem jest jak najlepsze po-
kazanie siê w tym sezonie oraz walka o ko-
szulkê mistrzyni Polski.

Eliza Laskowska 

Gazeta Chojnowska: Od kiedy trenu-
jesz taekwondo?
Eliza Laskowska - Zaczê³am trenowaæ,
kiedy mia³am 7 lat. Zainteresowa³am siê
tym sportem podczas ogl¹dania igrzysk
olimpijskich. Zafascynowana olimpiad¹
próbowa³am naœladowaæ zawodowców,
ale wygl¹da³o to doœæ zabawnie, a nawet
¿a³oœnie. Mama postanowi³a, ¿e poroz-
mawia z trenerem. Zapisa³a mnie i mo-
jego brata do klubu. Ju¿ po pierwszym
treningu by³am bardzo zadowolona i wie-
dzia³am, ¿e chcê trenowaæ taekwondo.
PóŸniej by³y pierwsze zawody, podczas
których obserwowa³am walki bardziej
doœwiadczonych sportowców, bo wów-
czas jeszcze by³am zbyt ma³a i mog³am

braæ udzia³ tylko w konkurencjach spraw-
noœciowych. Wówczas kibicowa³am bra-
tu, który jest cztery lata starszy. On ju¿
móg³ jeŸdziæ na Puchary Polski, a ja nie
mog³am siê doczekaæ, kiedy ten moment
nadejdzie… Gdy przegra³am po raz pier-
wszy, wróci³am do domu poobijana, zre-
zygnowana i wœciek³a. Postanowi³am
trenowaæ jeszcze sumiennej. Wyje¿d¿a-
liœmy na zawody do Niemiec, Czech oraz
oczywiœcie na turnieje organizowane 
w Polsce. Bywa³o ró¿nie, tzn. udawa³o
siê wygraæ, ale zdarza³o siê i przegraæ.

G.Ch. - Co jest najwa¿niejsze w tym
sporcie dla Ciebie?
E.L. - Poprzez ten sport uczê siê kon-
trolowaæ w³asne cia³o i emocje. Cenne
s¹ równie¿ lekcje samodyscypliny. Taek-
wondo pozwala mi prze³amywaæ swoje
bariery i pokonywaæ w³asne s³aboœci.

G.Ch. - Zosta³aœ Sportowcem Roku
2019. Jakie towarzyszy³y Ci emocje
podczas wielkiej gali Mistrzów Sportu
Zag³êbia Miedziowego? 
E.L. - Czu³am siê zaszczycona, nieco
stremowana, ale szczêœliwa. Muszê tu
podkreœliæ, ¿e du¿ym wsparciem dla mnie
s¹ brat i rodzice, którzy przekonuj¹ mnie
do podnoszenia siê w chwilach s³aboœci.
Du¿o zawdziêczam te¿ moim trenerom
Yevgienowi Nikitin, Mariuszowi Sulmie
(Wodzu), oraz obecnemu Adrianowi Iwa-
nowskiemu, bez których nie zasz³abym 
w sporcie tak daleko. Dlatego ten sukces
traktujê jako nasz wspólny. 

G.Ch. -  Plany i wyzwania na naj-
bli¿szy czas?
E.L. - W tej chwili skupiam siê ju¿ przede
wszystkim na przygotowaniu formy do
Pucharu Polski, to bardzo znacz¹ca im-
preza, gdzie poziom zawodników jest oczy-
wiœcie du¿y. W mojej kategorii wiekowej
i wagowej konkurencja jest liczna i na
bardzo wysokim poziomie, co sprawia, ¿e
osi¹gniêcie dobrego wyniku jest nie lada
wyzwaniem. Jestem dumna z faktu, ¿e
mogê rywalizowaæ z najlepszymi. Zamie-
rzam daæ z siebie wszystko! Z ka¿d¹ ko-
lejn¹ wygran¹ walk¹ mój apetyt na zwy-
ciêstwo roœnie. 

G.Ch. - Gratulujemy Wiktorii i Elizie
piêknego wyró¿nienia i ¿yczymy dal-
szych sukcesów! 
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Portrety od wieków pe³ni³y bardzo is-
totn¹ funkcjê, bêd¹c jednym z najwa¿-
niejszych tematów sztuki. Wyró¿nia siê
wiele rodzajów portretów, które na prze-
strzeni wieków zmienia³y siê, a ich charak-
ter ró¿ni³ siê i ewaluowa³. Jedn¹ z g³ów-
nych cech wyró¿niaj¹cych portrety by³o
jednak to, ¿e s³u¿y³y one zawsze celom
upamiêtnienia osoby. By³y podkreœle-
niem zas³ug, lub chêci¹ zachowania pa-
miêci. Niegdyœ skierowane by³y do osób
zamo¿nych, arystokracji, dostojnych
w³adców, niezwykle zas³u¿onych osób.
Portrety tworzone by³y przez wielkich
twórców i wiele z nich zyska³o s³awê.
Obecnie portrety równie¿ ciesz¹ siê
ogromn¹ popularnoœci¹. S¹ doskona³¹
pami¹tk¹, uwieczniaj¹ osoby bliskie
naszemu sercu.

W Chojnowie, jedn¹ z doskona³ych por-
trecistek jest Magda Kociuba. 
Od lat zajmuje siê rysunkiem, a portrety
sprawiaj¹ jej najwiêksz¹ radoœæ.
Fotografia czy rysunek? 
Co stanowi o wyj¹tkowoœci rysowanego
portretu? Bez w¹tpienia oprócz odzwier-
ciedlenia wizerunku rysunek posiada wy-
j¹tkowe atuty artystyczne. Nie jest to ju¿
tylko przedstawienie postaci, jest to in-
terpretacja, która podkreœla emocje, cha-
rakter, a nawet nastrój. 
- Zdarza mi siê realizowaæ portrety dla
osób chc¹cych obdarowaæ nimi bliskie
osoby. Towarzyszy mi wtedy wiele emo-
cji. Dziêki tworzeniu tego typu rysunków
mogê bli¿ej przyjrzeæ siê osobom, których
nie znam, zajrzeæ w oczy, w odbiciu któ-
rych znajdujê szczêœliwe chwile, zastano-
wiæ siê nad myœlami, które rysuj¹ siê na
twarzy. Kreuj¹c nowy portret przez moment
mogê spróbowaæ odczytaæ to, co osoba
któr¹ rysujê czu³a. Czêsto zdarza siê, ¿e
portret uwiecznia ukochan¹ osobê, cza-
sem t¹, która odesz³a - staje siê on wów-
czas wyj¹tkow¹ pami¹tk¹ i czymœ, co
pozwala przywo³aæ wspomnienia,
wzruszyæ...
Portret - czy zawsze jest realistycznym
odzwierciedleniem?
- Najbli¿szy memu sercu jest fotorealizm

w dziedzinie rysowania, jednak muszê
przyznaæ, ¿e ca³y czas staram siê udo-
skonalaæ swój warsztat w tej dziedzinie 
i pracujê wytrwale nad swoimi umiejêt-
noœciami. Jednak najwa¿niejsze jest dla
mnie wierne odzwierciedlenie. Portrety
zwykle powstaj¹ ze zdjêæ - starych lub
nowych fotografii. Przy u¿yciu o³ówka
lub kredek tworzê portrety zachowuj¹c
jak najwiêksze podobieñstwo. Owszem
zdarzaj¹ siê ma³e wyj¹tki. Spotka³am siê
ju¿ z przypadkami, gdzie na proœbê zmie-
nia³am co nieco dokonuj¹c ma³ego liftin-
gu. Niechêtnie jednak podchodzê do tego
typu zabiegów, dlatego, ¿e ceniê sobie na-
turalnoœæ i zawsze wiernie odzwierciedlam
wizerunek widoczny na zdjêciu, dodaj¹c
mu jedynie artystycznego charakteru.

Portret, to idealna pami¹tka dla bliskiej
osoby. Jest nie tylko uwiecznieniem chwi-
li, podkreœleniem tego jak bliska sercu
jest dana osoba. Jest to przede wszys-
tkim ponadczasowa pami¹tka, która w ory-
ginalny sposób przypomina o wa¿nych
momentach, jest doskona³ym pomys³em
na okazanie uczuæ i upamiêtnienie osób,
które zas³uguj¹ na wyró¿nienie.

Zainteresowanych pracami zapraszamy
do zapoznania siê z profilem na face-
booku: 
www.facebook.com/magda.kociuba.3

i instagramie: 
www.instagram.com/other_side_of_sun/

eg

Portrety Magdy Kociuby PRZEKA¯ HANI 
SWÓJ 1 %

Nasza córka ma na imiê Hania 
i nied³ugo skoñczy trzy latka.

Po jej narodzinach dowiedzieliœmy
siê, ¿e zosta³a obci¹¿ona chorob¹
genetyczn¹. Wada twarzoczaszki 
i mózgoczaszki postêpuje wraz 

z wiekiem i wzrostem koœci.

Hania przesz³a trzy operacje 
czaszki, przy których zosta³o

obni¿one ciœnienie œródczaszkowe.
W tej chwili borykamy siê 

z powa¿nym problemem oddycha-
nia podczas snu. Cierpi na silny

bezdech, podczas którego dochodzi
do niedotlenienia i spadku saturacji.
Jesteœmy w trakcie diagnozowania 
i czeka nas nauka obs³ugi aparatu

dotleniaj¹cego nasze dziecko. 
Taki aparat jest refundowany 
w niewielkiej czêœci, a kosztuje 

kilka tysiêcy z³otych. 
Kolejnym etapem leczenia s¹

planowane operacje, 
które czekaj¹ nas 

jeszcze w tym roku.

DZIÊKUJEMY ZA KA¯D¥
OKAZAN¥ NAM POMOC.

1 % podatku przekazujemy 
na dalsze leczenie i polepszenie

stanu zdrowia Hani.
FUNDACJA DZIECIOM
ZD¥¯YÆ Z POMOC¥ 
NR KRS : 0000037904

W rubryce 
"CEL SZCZEGÓ£OWY"

NALE¯Y WPISAÆ: 
HANNA MYŒKO 32210
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Rok 2020 to rok obchodów Tajnej Orga-
nizacji Nauczycielskiej.
Ta konspiracyjna organizacja powsta³a 
w paŸdzierniku 1939 roku, kiedy ówczesne
kierownictwo ZNP postanowi³o konty-
nuowaæ dzia³alnoœæ w okupowanym kra-
ju, pod kryptonimem TON.
W czasie II wojny œwiatowej tajnym na-
uczaniem zajmowa³o siê oko³o 20 tysiê-
cy nauczycieli - by³a to jedyna w swoim
rodzaju nauczycielska "armia" okupo-
wanej Europy. Dziêki ich odwadze, de-
terminacji i poczuciu patriotycznej po-
winnoœci czas wojny dla pokolenia ucz-
niów i studentów nie by³ ca³kiem stra-
cony. Charakter i skala mobilizacji nau-
czycieli i spo³eczeñstwa wokó³ konspira-
cyjnej edukacji w okupowanej Polsce nie
mia³y precedensu w historii œwiata. By³o
to najwa¿niejsze œwiadectwo wiernoœci
OjczyŸnie i pedagogicznego pos³annictwa.

Wœród tych bohaterów by³a Krystyna
Sakaluk - wieloletnia i zas³u¿ona dla
chojnowskiej spo³ecznoœci polonistka.
Urodzi³a siê 22.01.1919 roku w Rawie
Ruskiej w woj. lwowskim. Pracê peda-
gogiczn¹ rozpoczê³a w sierpniu 1940
roku w Bia³o¿urce na Ukrainie . W latach
1942 - 1944 prowadzi³a w Brze¿anach
tajne nauczanie na poziomie szko³y pow-
szechnej. W tym samym czasie (1943-
1944) na terenie dawnych województw
tarnopolskiego i lwowskiego pe³ni³a obo-
wi¹zki kuriera ruchu oporu Armii Kra-
jowej. Pracowa³a równie¿ w Polskim
Komitecie Pomocy w Brze¿anach.
Po wojnie zamieszka³a w Chojnowie i po-
djê³a pracê pedagogiczn¹. 
Bra³a czynny udzia³ w organizowaniu
pocz¹tków szkolnictwa polskiego na
Ziemiach Zachodnich. Zorganizowa³a
pierwsz¹ ¿eñsk¹ dru¿ynê harcersk¹.
01.09.1952 roku zosta³a zatrudniona 
w Zespole Szkó³ Rolniczych w Chojnowie,
gdzie pracowa³a a¿ do przejœcia na eme-
ryturê w 1976 roku. Pisa³a równie¿ arty-
ku³y do Biuletynu Pedagogicznego w Pszcze-
linie. W 1973 roku za wybitne osi¹gniê-
cia w pracy pedagogicznej otrzyma³a Na-
grodê I stopnia Ministra Oœwiaty i Wycho-
wania. Zosta³a równie¿ uhonorowana

wieloma odznaczeniami: Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Medal Komisji Edukacji
Narodowej, Z³ota Odznaka Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego, Medal za 50-
lecie Przynale¿noœci do ZNP.
Jako nauczycielka jêzyka polskiego przez
wszystkie lata swojej pracy cieszy³a siê
szacunkiem m³odzie¿y oraz autorytetem 
i powa¿aniem wœród kole¿anek i kolegów.
Zawsze osi¹ga³a bardzo dobre wyniki
nauczania. Wokó³ siebie stwarza³a przy-
jazn¹ atmosferê.
Swoj¹ postaw¹ przyczynia³a siê do pozy-
tywnego postrzegania szko³y i jej osi¹-
gniêæ w œrodowisku.
Zmar³a 24.01.2009 r. Jest pochowana na
cmentarzu w Chojnowie.

Mimo gro¿¹cych kar za nielegalne nau-
czanie rzesza nauczycieli nie przerwa³a
swego powo³ania i przez ca³y okres II
wojny œwiatowej s³u¿y³a m³odzie¿y.
Tysi¹ce straci³o ¿ycie w obozach kon-
centracyjnych i wiêzieniach gestapo. 
Dzia³alnoœæ TON œwiadczy o tym, ¿e
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego pod
kryptonimem Tajnej Organizacji Nau-
czycielskiej zapisa³, obok Armii Kra-
jowej, najchlubniejsz¹ kartê w dziejach
Polskiego Pañstwa Podziemnego.

W tym roku mija 115 rocznica powstania
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
Historia ZNP, to historia polskiej szko³y,
a jego cz³onkowie s¹ animatorami naro-
dowej edukacji.
Winni jesteœmy im wdziêcznoœæ i sza-
cunek, a nade wszystko pamiêæ!

opr. eg

Rok Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
Komitet Organizacyjny 

VI Zjazdu Absolwentów 

i Pedagogów Zespo³u Szkó³

Rolniczych 

w Chojnowie 

zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do

swoich Kole¿anek 

i Kolegów, mieszkañców

Chojnowa i okolic 

o udostêpnienie zdjêæ

dotycz¹cych dzia³alnoœci szko³y

na niwie 

oœwiatowej, kulturalnej 

i innej. 

Zdjêcia po zeskanowaniu

zostan¹ zwrócone ich w³aœci-

cielom.

Podpisane i opisane 

zdjêcia prosimy dostarczyæ do

sekretariatu 

Urzêdu Miejskiego 

Pl. Zamkowy 1, 

do dnia 31.III.2020 r.

Za u¿yczenie zdjêæ 

ewentualnie innych pami¹tek

(czasopisma, 

itp wydawnictwa, etc) 

z góry serdecznie 

dziêkujemy. 

Komitet 

Organizacyjny AiP ZszRol

w Chojnowie.
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Niezwyk³a wizyta 
z okazji 

"Dolnoœl¹skich Dni
Bezpieczeñstwa" w SP4!

Wiele razy podkreœlaliœmy znaczenie ha-
s³a "bezpieczeñstwo ponad wszystko"!
Podobn¹ myœl g³osz¹ pracownicy GDD-
KiA oraz jak ³atwo siê domyœliæ - nasze
niezast¹pione s³u¿by mundurowe! 
Do grupy œwietlicowej trzecioklasistów,
na zaproszenie wychowawcy p. Aleksan-
dry Korby, przyby³a delegacja General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oraz wspó³pracuj¹cy z nami chojnowscy
policjanci i stra¿acy, ku przestrodze i w na-
grodê zarazem! Spotkanie rozpoczê³o siê
od powitania przez pani¹ Dyrektor Beatê
Miler-Kornick¹. Nastêpnie przyszed³ czas
na czêœæ oficjaln¹. Mianowicie! 
Z wielk¹ radoœci¹ i dum¹ wszem i wobec
og³aszamy, i¿ uczennica klasy 3c Mar-
tyna Bandziak, zajê³a I miejsce w ogólno-
polskim konkursie plastycznym "Drogi
przysz³oœci", zorganizowanym przez

GDDKiA, z okazji 200.rocznicy pow-
stania Centralnej Administracji Drogo-
wej w Polsce. 
Nasza uczennica z r¹k samej pani Dyrek-
tor GDDKiA - Moniki Tuszyñskiej, ode-
bra³a dyplom oraz nagrodê w wysokoœci
1000 z³! Praca Martynki zachwyci³a jury
konkursowe, swoim przekazem treœci po-
przez obraz, pomys³em, kreatywnoœci¹
oraz oczywiœcie estetyk¹! 
Po wrêczeniu zaszczytnej nagrody nast¹-
pi³a lekcja z panem drogowcem. Pani
Magdalena Szumiata opowiedzia³a na-
szej, jak siê przekonaliœmy dobrze zorien-
towanej i przygotowanej grupie dziecia-
ków, na czym polega praca drogowca 
i jak wa¿na jest widocznoœæ na drogach!
Ka¿dy uczestnik zajêæ otrzyma³ odblaski
- latarki oraz "odblaskowy œliniaczek". 
O sytuacjach, w których bierzemy udzia³
ka¿dego dnia, a które mog¹ okazaæ siê
niebezpieczne opowiedzieli chojnowscy
policjanci. Jak zachowaæ siê, aby bez-
piecznie dojœæ do szko³y i wróciæ z niej
"ca³ym i zdrowym", co zrobiæ gdy napot-
kamy groŸnego psa albo obc¹ osobê,

która nas zaczepia - tego i jeszcze wiêcej
dowiedzia³y siê zaciekawione Œwietli-
czaki. W zamian za ciekaw¹ lekcjê od-
œpiewa³y panom policjantom piosenkê 
o bezpieczeñstwie na drogach. Kolejnym
punktem programu by³a prezentacja pier-
wszej pomocy przez stra¿ po¿arn¹. Ucz-
niowie pod czujnym okiem munduro-
wych przeprowadzali resuscytacjê na fan-
tomie. Nastêpnie porozmawialiœmy o bez-
pieczeñstwie podczas nadchodz¹cych
ferii zimowych. 

Na koniec mi³ego spotkania dotar³ do nas
jeszcze jeden goœæ… Niby wiele ma wspól-
nego z innymi goœæmi, ale wygl¹da³ nie-
co inaczej… Bardzo przypad³ do gustu
naszym dzieciakom. Kto to taki? Komisarz
Lew! Przybijane pi¹tki, zdjêcia, uœmie-
chy, ¿arty i wszechpanuj¹ca radoœæ towa-
rzyszy³y wszystkim na koniec tego mi-
³ego, ale jak¿e pouczaj¹cego spotkania!
¯egnamy siê z nadziej¹ - do zobaczenia!

N. Halikowska

SP 4 news

JESTEM IGNAŒ, MAM 6 LAT
W ubieg³ym roku zachorowa³em na ostr¹ bia³aczkê limfoblastyczn¹ typu B. Moj¹ chorobê leczy siê
d³ugo. Dlatego teraz moim drugim domem jest Klinika "Przyl¹dek Nadziei" we Wroc³awiu. 
Tata mówi , ¿e w mojej krwi toczy siê walka dobrych ze z³ymi, niczym w Gwiezdnych Wojnach.

Leczenie trwa d³ugo , wymaga wielu zabiegów i polega przede wszystkim na podawaniu
chemii. Po niej nie zawsze czujê siê dobrze. Rodzice mówi¹, ¿e jestem baaaardzo dziel-
ny, a ja staram siê dobrze wspó³pracowaæ, by szybko pokonaæ z³ego przeciwnika 
i wróciæ do zdrowia. Mo¿esz pomóc mi i mojej rodzinie w tej walce przekazuj¹c

1 % PODATKU PROSZÊ ,WALCZ RAZEM ZE MN¥ !
Fundacja NA RATUNEK Dzieciom z chorob¹ nowotworow¹
KRS 0000086210
Cel szczegó³owy : IGNACY KRUK
Bank Millenium S.A. nr konta: 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Z tytu³em wp³aty : IGNACY KRUK
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12 lutego w Chojnowie, podobnie jak w in-
nych miastach, uruchomiono Jad³odziel-
niê - symbol dzielenia siê jedzeniem - ci
którym zbywa ¿ywnoœci uzupe³niaj¹
ch³odziarkê, ci którym jej brakuje, siê-
gaj¹ po ¿ywnoœciowe zapasy. 
Z inicjatywy trzech osób - Dominiki Króle-
wieckiej, Anny Petroczko i Rafa³a Wycisz-
kiewicza, w organizacjê chojnowskiej Ja-
d³odzielni zaanga¿owa³o siê kilkanaœcie
osób. Jedni wspierali finansowo, inni rze-

czowo, jeszcze inni poœwiêcili swój czas
i energiê.
Na proœbê koordynatorów akcji samorz¹d
w³¹czy³ siê w przygotowania uruchomie-
nia Jad³odzielni. 
Wskazano i udostêpniono miejsce pod lo-
dówkê, zakupiono i zamontowano ka-
merê monitoruj¹c¹, przyjêto na siebie
finansowe obci¹¿enia za pr¹d.
Lodówkê usytuowano przy Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul.
Kolejowej. 

Zainteresowani uzupe³nianiem zapasów
lub siêganiem po jej zasoby maj¹ tu dos-
têp przez ca³¹ dobê.

Zasady funkcjonowania Jad³odzielni
okreœla regulamin, z którym mo¿na za-
poznaæ siê na miejscu. 
Za stan sanitarny urz¹dzenia odpowia-
daj¹ pomys³odawcy.

eg

Jad³odzielnia w Chojnowie

Bie¿¹cy rok, czêsto zaskakuje twórców
skupionych w Gildii Artystów Chojnowa
(G.A.C). Styczniowe spotkanie by³o swo-
istym odrodzeniem wiary w nasz¹ lo-
kaln¹ kulturê. Nowi ludzie, œwie¿a krew
i pomys³y na przysz³oœæ.
Zaowocowa³o to tak¿e nowym miejscem
spotkañ. W lutym przenieœliœmy siê na II
piêtro Domu Kultury.
Okaza³o siê jednak, ¿e sobota nie jest
najlepszym dniem do spotkañ. Szósty
dzieñ tygodnia obfituje ró¿nego rodzaju
wydarzeniami miejskimi lub rodzinnymi.
Kilka osób, z tego powodu nie mog³o za-
tem 8 lutego dotrzeæ na nasze spotkanie.
W skromnym wiêc gronie, ale pe³ni za-
pa³u zape³niliœmy nasz czas. 

Na pierwszy ogieñ posz³a kwestia termi-
nu kolejnego spotkania. Jednomyœlnie
zatwierdziliœmy pi¹tkowe terminy. Naj-

bli¿szy przypada 13-tego marca (pi¹tek)
o godzinie 17-tej. 
Nowa lokalizacja pozwoli³a na przygo-
towanie herbaty i ciasteczek. Przy takim
antura¿u ocenialiœmy poszczególne pre-
zentacje. 
Maskotka weso³ego ¿ó³wika-podró¿nika
rozbroi³a wszystkich. Autork¹ jest wnucz-
ka pani Jadwigi Stachowicz, 14. letnia
Kamila.

Paletê w³asnych wyrobów przygotowa³a
pani Anna Wójcik. Obrusy, kartki oko-
licznoœciowe, ozdobne bombki oraz
w³asnej roboty przepyszne œliwkowe
ciasto… Podczas tych kulturalnych chwil,
pani Ania ca³y czas dzierga³a na szy-
de³ku i drutach.

Obecny pan Jaros³aw Domañski specjal-
nie zosta³ sprowokowany do dyskusji
jaka wywi¹za³a siê po wys³uchaniu opo-
wiadania autorstwa pana Jaros³awa Ma-
cewicza pt. "Tramwaj o nr 125". S¹ to re-
fleksje kierownika zajezdni tramwajowej
nt. romansu z sekretark¹, dzieñ po przej-
œciu na emeryturê. Tak siê otworzy³ d³ugi
panel dyskusyjny. Porównania pad³y m.in.
pod adresem "Tramwaju zwanego po¿¹-
daniem".

Dla zmiany klimatu Piotrek Misikiewicz,
przeczyta³ nowy wiersz pt. "Do szczêœcia".
Inspiracj¹ by³a nowa, amerykañska ekra-
nizacja "Podró¿y Guliwera". Skojarzeñ
by³o kilka. Jedno z nich dotyczy³o klien-
ta pod sklepem nocnym, któremu za-
brak³o grosza do sfinalizowania zakupu. 
Po¿ytecznie spêdzony czas mile wp³yn¹³
na nasze nastroje. 
Ciekawe jak bêdzie w marcu?
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

pm

LLuuttoowwee  SSppoottkkaanniiee  GGiillddiiii  AArrttyyssttóóww  CChhoojjnnoowwaa
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Klub Kolarski UKKS ORIENS Chojnów
istnieje od 2012 roku. Intensywne dzia-
³ania zarz¹du stowarzyszenia sprawiaj¹,
¿e klasyfikuje siê on w czo³ówce klubów
kolarskich na Dolnym Œl¹sku. Zaanga-
¿owanie trenerów i wszystkich tych, któ-
rzy wspieraj¹ dzia³aczy rowerowej pasji,
przek³adaj¹ siê na sukcesy sportowców.
M³odzi kolarze s¹ niebywale zdetermi-
nowani na pokonywanie nowych tras i osi¹-
ganie coraz lepszych wyników. Liczba za-
wodników stale roœnie, a UKKS ORIENS
rozwija siê w najlepsze! 

W 2019 roku zosta³ wykonany projekt
remontu pomieszczeñ: serwisowego i przez-
naczonego do treningów zimowych. Auto-
rem wygranej koncepcji jest Adam Rotko.
Klub otrzyma³ 10.000 tys. z³otych daro-
wizny od firmy Volkswagen Motor Polska
na realizacjê projektu "Bike&Fun". 
Program "VWolontariat. W sercu si³a"
sta³ siê wielkim wsparciem dla klubu. Re-
mont zosta³ wykonany przez pracowni-
ków Volkswagen Motor Polska z Polkowic.
Nowoczesne wnêtrza  wraz z dobrym sprzê-
tem sta³y siê silnym fundamentem uta-
lentowanej i prê¿nie dzia³aj¹cej dru¿yny.
"VWolontariat. W sercu si³a" wpro-
wadzi³ wiele pozytywnych zmian w klubie. 
Adam Rotko szef projektu: Projekt obej-
mowa³ remont dwóch pomieszczeñ. Pier-
wsze zosta³o dostosowane do potrzeb
treningowych drugie natomiast pe³ni

dwie funkcje, jest przede wszystkim miej-
scem dostosowanym do serwisowania
rowerów oraz stanowi pomieszczenie
biurowe klubu. Stanowisko serwisowe
zosta³o wyposa¿one w odpowiednie na-
rzêdzia, zosta³ zbudowany solidny stó³
serwisowy. 
Jaros³aw Pu³ka v-ce Prezes Zarz¹du UKKS
Oriens: W obu pomieszczeniach zasto-
sowano nowoczesne oœwietlenie LED,
dziêki któremu pomieszczenia sta³y siê
jasne. Wszystkie te prace zosta³y wyko-
nane przez pracowników zak³adu Volk-
swagen Motor Polska w Polkowicach.

Po zrealizowaniu modernizacji po-
mieszczeñ dziêki wsparciu fabryki sil-
ników  czas na nowe wyzwania. 
Alicja Marciniec trener sekcji MTB:
Kolejnym celem do zrealizowania jest
zakup strojów dla zawodników. Obecnie
jesteœmy na etapie uzgadniania potrzeb-
nych rozmiarów oraz wzorów. Równo-
czeœnie poszukujemy tak¿e sponsorów,
którzy mogliby nas wesprzeæ w realizacji
tego projektu.

Ilu obecnie zawodników mierzy siê 
z pasj¹ szosowania? 
Waldemar £ysyganicz Prezes Zarz¹du
Klubu, trener sekcji szosowej: Obecnie
zrzeszonych jest 28 zawodników star-
tuj¹cych w ró¿nych kategoria wiekowych.

Plany na 2020 rok i dalsz¹ przysz³oœæ. 
Waldemar £ysyganicz: 26.01.2020
odby³y siê kwalifikacje do Kadry Woje-
wódzkiej M³odzików, gdzie z naszego
klubu zakwalifikowa³o siê dwóch zawod-

ników. Obecnie przebywaj¹ na dziesiê-
ciodniowym zgrupowaniu m³odzików 
w Sobótce. Przygotowywani s¹ do se-
zonu, gdzie rozwijaj¹ technikê jazdy oraz
wzmacniaj¹ kondycjê. Opracowywany
jest równie¿ kalendarz zawodów na 2020 r.
Szczegó³owy plan zostanie opublikowany
na stronach klubu. 

Klub rozwija siê dziêki wsparciu i pomo-
cy wielu osób zaanga¿owanych w roz-
wój i promocjê kolarstwa w Chojnowie.
Sukcesy zawodników UKKS ORIENS
odbijaj¹ siê szerokim echem w mediach.
W tym roku zawodniczka Wiktoria Bro-
¿yna po raz drugi zdoby³a tytu³ Najlep-
szego Sportowca 2019 Chojnowa. Statu-
etka zosta³a wrêczona podczas XII Gali
Mistrzów Sportu Zag³êbia Miedziowego
w Legnicy. Obecnie klub poszukuje tre-
nerów, którzy podziel¹ siê swoj¹ pasj¹
do kolarstwa z dzieæmi. 

K. Burzmiñska

UKKS ORIENS - z  mi³oœci do rowerowej pasji! 

Zarz¹d Klubu 
KS “Chojnowianka”

dziêkuje 
Bankowi Spó³dzielczemu

w Chojnowie, 
Panu Januszowi

Czapskiemu, 
Panu Zbigniewowi
Halikowskiemu, 

Panu Zbigniewowi
Dunieckiemu, 

firmie Zina Saller 
oraz wszystkim

pozosta³ym darczyñcom 
za nieocenion¹ pomoc,

wspieranie klubu 
i jego zawodników.
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Cena wywo³awcza 
miesiêcznego czynszu dzier¿awnego 

wynosi - 50,00 z³.
Wadium - 10,00 z³.

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê 10 marca 2020 r.  o godz. 1100 w sali

nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225

Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na-

le¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

lub w kasie tut. Urzêdu do 6 marca 2020 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:

to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty

inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego

rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 

z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at z tytu³u

czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-

targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-

wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,

pozosta³ym osobom.

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.

Ustalony w licytacji czynsz dzier¿awny p³atny jest mie-

siêcznie do dnia 10-go ka¿dego miesi¹ca. Mo¿e byæ walory-

zowany co rok, pocz¹wszy od roku 2021, zgodnie ze

wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim

przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy      w formie

aneksu.

Do wylicytowanego czynszu dzier¿awnego zostanie doliczony

podatek VAT w wysokoœci 23%.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia

umowy dzier¿awy w ustalonym terminie spowoduje utratê

wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy, dzier¿awca zobo-

wi¹zany bêdzie:

- uiszczania nale¿nych podatków zwi¹zanych z dzier¿awion¹

nieruchomoœci¹,

- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków, doty-

cz¹cych ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludz-

kiego, a tak¿e innych warunków okreœlonych w przepisach

budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach

dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 

- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych

wywozu œmieci, dostawy energii elektrycznej i innych me-

diów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej

przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu

lub telefonicznie pod  numerem 76 818-66-84.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza

Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/2 obrêb 7 miasta Chojnowa o powierzchni 2 m2 (grunt 
pod 1 zniczomat) wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013616/2.

7 lutego w Domu Schrama rozegrano cykliczny turniej bryd¿a
sportowego parami poœwiêcony "Pamiêci kolegów".
Turniejowe spotkanie, zgodnie z nazw¹ i tradycj¹, rozpoczyna
siê wizyt¹ na cmentarzu i upamiêtnieniem zmar³ych kolegów
bryd¿ystów.
- Tegoroczne rozgrywki odby³y siê w nieco pomniejszonym
sk³adzie - t³umaczy organizator Henryk Wiszniewski. - 16. gra-
czy, czyli 8 par toczy³o bryd¿owe potyczki do godz. 21.
Turniej by³ sponsorowany przez burmistrza Jana Serkiesa,
który dla trzech pierwszych par ufundowa³ nagrody rzeczowe 
i puchary. Natomiast nagrody pieniê¿ne, organizator w ca³oœci
pokry³ z wpisowego. Nad prawid³owym i sprawnym prze-
biegiem rozgrywek czuwa³ sêdzia Marek Drecki.
Pierwsze miejsce zajê³a para Zbigniew Ciereszko i Aleksander
Poznysz z Invenio Bona Fide Œwiebodzice. Na drugiej pozycji

uplasowa³ siê Andrzej Chomiczewski i Henryk Wiszniewski
reprezentuj¹cy KBS Mi³kowice, na trzecim miejscu para trzy-
nastolatków, duma KBS Mi³kowice Aleks Bukat i Sebastian
Zimorski.

Organizator serdecznie dziêkuje burmistrzowi, zawodnikom,
arbitrowi i paniom z Domu Schrama za nieocenion¹ pomoc.

opr. eg

Bryd¿ “Ku pamiêci”
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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

Og³oszenia drobne

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul.
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Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz zas-
trzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

LUTY
23.02. - SALIX

MARZEC
01.03. - FARMED
08.03 - POD S£OÑCEM
15.03. - CENTRUM
22.03. - MELISA
29.03. - STOKROTKA

KWIECIEÑ
05.04. - W INTERMARCHE
12.04. - POD S£OÑCEM
13.04. - SALIX
19.04. - CENTRUM
26.04. - W INTERMARCHE

MAJ
01.05. - FARMED
03.05. - SALIX
10.05. - STOKROTKA
17.05. - POD S£OÑCEM
24.05. - CENTRUM
31.05. - MELISA

CZERWIEC
07.06. - FARMED
11.06. - POD S£OÑCEM
14.06. - SALIX
21.06. - STOKROTKA
28.06. - W INTERMARCHE

LIPIEC
05.07. - MELISA
12.07. - CENTRUM

19.07. - FARTMED
26.07. - POD S£OÑCEM

SIERPIEÑ
02.08. - SALIX
09.08 - STOKROTKA
15.08. - FARMED
16.08 - MELISA
23.08. - CENTRUM
30.08. - W INTERMARCHE

WRZESIEÑ
06.09. - FARMED
13.09. - POD S£OÑCEM
20.09. - SALIX
27.09. - STOKROTKA

PAZDZIERNIK
04.10. - CENTRUM
11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

LISTOPAD
01.11. - CENTRUM
08.11. - SALIX
11.11. - STOKROTKA
15.11. - MELISA
22.11. - FARMED
29.11. - POD S£OÑCEM

GRUDZIEÑ
06.12. - SALIX
13/20/26. 12. - W INTERMARCHE
25.12. - CENTRUM
27.12. - STOKROTKA

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00

Domy Mieszkania Lokale
Sprzedam mieszkanie 56m2 w Goliszo-
wie lub zamieniê na Legnicê, Chojnów.
W tym 3 komórki, ogródek, piwnica, strych.
Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 517-038-919. (38636)

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 86,6 m2

w Chojnowie, ul. D¹browskiego 30/4. 3 po-
koje, kuchnia, ³azienka, toaleta, spi¿ar-
nia, piwnica, komórka strychowa, Ip.
Wiadomoœæ: tel. 606-717-254, 697-561-108.

(38789)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy 
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kanie, 103m2 + 60m2 na dzia³alnoœæ.
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (39563)

Sprzedam mieszkanie IIp - poddasze, w sta-
rym budownictwie, 40m2, w³asnoœciowe,
bezczynszowe, z gara¿em i ogródkiem
przy ul. Kiliñskiego. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 537-777-863. (40632)

Inne
Wynajmê gara¿ przy ul. Kiliñskiego w Choj-
nowie. 
Wiadomoœæ: tel. 602-151-135. (38311)

Sprzedam dzia³kê pod budowê gara¿u 
o pow. 19m2 przy ul.  Zielonej nr 52/20,
cena 5500 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 667-791-912. (38950)

Oddam meble za darmo: stó³, 4 krzes³a,
komoda, kredens. 
Wiadomoœæ: tel. 786-948-087. (40209)

Agencja Ochrony zatrudni do pracy eme-
rytów i rencistów na terenie Gromadki.
Wiadomoœæ: tel. 322-192-557.



Musical łączy w sobie muzykę, dialog 
i taniec…, ale najistotniejszy jest emo-
cjonalny przekaz. Miłość, radość, smu-
tek wyśpiewane i wytańczone zostały
przez trzy aktorki musicalowe, które
przeniosły słuchaczy w świat urokliwego
piękna i barwnej opowieści. 
W niedzielę 9 lutego w Restauracji Ju-
bilatka odbyła się osobliwa rewia. Przed
licznie zgromadzoną publicznością wys-
tąpiły wokalistki scen muzycznych w Pol-
sce: Maja Grześkowiak, Aga Pudło i Pau-
lina Pieniążek, które zabrały słuchaczy 
w podróż po największych i najsłyn-
niejszych musicalach świata. Hair, Koty,
Metro, Chicago, La La Land… opraco-
wane zostały w teatralnej i artystycznej
formie.

Przekrój utworów był imponujący.
Szesnaście wybranych przedstawień mu-
zycznych splotło się w różne opowieści,
które zsynchronizowane mówiły jedno:
musical to dzieło sztuki łączące w sobie
uczucia o najsilniejszej mocy. 
Paulina Pieniążek rozpoczęła piosenką
śpiewaną przez Audrey Hepburn „Moon
River”, która przeniosła w świat marzeń
i uczuciowej doskonałości. Wokalistka
zaśpiewała jeszcze m.in. słynną „City of
stars” nominowanego do Oscara musi-
calu La La Land i wybitną piosenkę „Dre-
ams to dream” Lindy Ronstadt, znaną
również w wykonaniu bezkonkurencyj-
nej zwyciężczyni amerykańskiego „Mam
Talent” Susan Boyle. 

Zabrzmiały m.in. słynna „Szyba” wyko-
nana przez Edytę Górniak i Katarzynę
Groniec w oryginale, w Chojnowie z tym
ponadczasowym utworem zmierzyła się
Maja Grześkowiak. W jej wykonaniu
widzowie usłyszeli także piosenkę Elvisa
Presleya „Can’t help falling in love” w tłu-
maczeniu polskim „Jedno wiem”, czy
wybitną muzyczną komedię teatralną 
z pokazem rewii francuskiej Edith Piaf 
„Milord”, która porwała słuchaczy do
wspólnego śpiewania z chojnowianką. 
Aga Pudło wyśpiewała energetycznie 
z pożądanymi emocjami „The world is not
enough” słynny utwór z Jamesa Bonda 
w tłumaczeniu polskim „Świat to za
mało”, a także song „Don’t tell mama” z mu-
sicalu Cabaret i rockowy „Out tonight”
zespołu Rent. 

Nie zabrakło duetów i tercetów. Aktorki
pozwoliły widzom na zasłuchanie się 
w pięknych melodiach opatrzonych tań-
cem i teatralnym ruchem scenicznym. 
Rockowy pazur Agi Pudło, liryczna de-
likatność Mai Grześkowiak i muzyczna
głębia Pauliny Pieniążek scalone w jedną
całość utworem „Chcę być Kopciusz-
kiem” Studia Buffo Musicalu Metro za-
kończył wspaniałe występy artystek. 
Musicalowa Rewia w Jubilatce odbyła
się m.in. dzięki uprzejmości p. Alicji
Dul, która wspiera artystów, chcących
zaprezentować się chojnowskiej pu-
bliczności.

K. Burzmińska; fot. kb; bm
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Rewia Musicalowa w JubilatceRewia Musicalowa w Jubilatce
Tegoroczne „Ferie z Biblioteką”, trwające
od 10 do 14 lutego br., odbywały się pod
hasłem „Zima w baśniach Andersena”.
W poniedziałek dzieci zapoznały się z his-
torią życia znanego duńskiego bajkopi-
sarza. Po wysłuchaniu baśni „Choinka”
powstał rysunkowy zimowy pejzaż, z cho-
inką w roli głównej.

Następnego dnia zapoznaliśmy się z „Dziew-
czynką z zapałkami”, a potem uczestnicy
zajęć wykonywali bardzo duże prace plas-
tyczne z zimowym widokiem przez okno.
W środę niemałą atrakcją była wizyta
aktorek z Teatru w Drodze z Lubina.
Przed licznie zgromadzoną widownią
panie Ania i Joanna zaprezentowały wzru-
szającą baśń „Brzydkie kaczątko”. Po
przedstawieniu powstały przepiękne ła-
będzie z papieru.

W czwartek czytaliśmy baśń „Bałwan ze
śniegu”. Nasi słuchacze, zainspirowani
lekturą, z wielką ochotą malowali bał-
wanki przy pomocy m.in. patyczków. 
W ostatnim dniu, 14 lutego, było oczywiś-
cie też Walentynkowo. A na podsumo-
wanie feryjnych spotkań przygotowaliśmy
baśń Andersena „Dni tygodnia”. Tym
razem dzieci miały za zadanie przebrać się
za wybrane baśniowe dni tygodnia. Pod-
stawowym materiałem, który wykorzys-
tały przy wykonaniu fantastycznych stro-
jów, były gazety.
Tydzień ferii minął bardzo szybko. Mamy
nadzieję, że dzieci były zadowolone, a ro-
dzice i dziadkowie mogą podziwiać wys-
tawione w bibliotece prace plastyczne swo-
ich dzieci i wnucząt.

M.L.

Zima w baśniach AndersenaZima w baśniach Andersena



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Marta Sławińska  –  9.latka spod
znaku Panny. Uprawia jazdę konną,
ogląda bajki o lalce „Barbie ”, tańczy
w grupie Karambol. Uwielbia na-
leśniki i ruskie pierogi .

Ferie z Miejską Biblioteką PublicznąFerie z Miejską Biblioteką Publiczną

V Strzeleckie Zgrupowanie SzkolenioweV Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe


