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Kinga Bogacka 
Najpopularniejszym

Sportowcem Chojnowa 2019 
„W ogrodzie barw” - wystawa Wiesława Wojciechowskiego

Rady dla Kobiet – Bohaterek
Dobranocki dla Dorosłych II

Finał Strefy Legnickiej 
na Miejskim Basenie
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Z cyklu „Ludzie z pasją”

Kazimierz Dudek

Kobieta = Dzieło Sztuki...
- akademia na Dzień Kobiet

w PZS 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni 

byłeś w miejscu gdzie występuje
K O R O N A W I R U S

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ,
PROBLEMY Z  ODDYCHANIEM,  to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie 

stację sanitarno-epidemiologiczną

lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń 
pod numer alarmowy  112

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 
– najbliższy oddział Bolesławiec, Wrocław, Wałbrzych.

więcej informacji, komunikatów, zaleceń w numerze

tel.  76 724  53  10
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„Niezwykła wystawa”, „wyjątkowe pra-
ce”, „wspaniały człowiek”, to tylko nie-
które z komentarzy, jakie padły podczas
wernisażu p. Wiesława Wojciechow-
skiego w Muzeum Regionalnym w Choj-
nowie. 6 marca w sali wystaw zainau-
gurowana została ekspozycja „W ogro-
dzie barw” wszechstronnego malarza
obecnie mieszkającego w Legnicy, ale
pochodzącego z Chojnowa, ku radości
naszej lokalnej społeczności. Temat
Chojnowa został wyeksponowany przez
artystę, aby tym samym wyrazić swoją
sympatię dla swoich bliskich. Inicjato-
rem wystawy jest p. Mieczysław Woj-
ciechowski – wujek p. Wiesława, jak
zaznaczył Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies: - Pan Mieczysław jest ko-
lekcjonerem historii naszego miasta,
dlatego warto podkreślić jego starania 
w budowaniu naszej tożsamości, poprzez
stałe zainteresowanie życiem Chojnowa.
Przyczynkiem do przygotowania wys-
tawy, którą możemy wspólnie podziwiać
były rozmowy właśnie z Panem Mie-
czysławem.
Mariusz Garbera Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Chojnowie po obser-
wacji reakcji na twórczość artysty po-
wiedział:
- Po Państwa reakcjach spostrzegam, że
ta wystawa budzi ciepłe i dobre emocje.

Widzę na twarzach wielu osób uśmiech 
i to jest dla nas bardzo ważne.
Spotykamy mnóstwo znajomych twarzy,
miejsc. Widać, że w twórczości Pana
Wiesława jest Chojnów i jego okolice,
przez co wzbudza wiele sentymentalnych
odczuć i szczerych wzruszeń.
Główny bohater nie krył radości. Było to
spotkanie szczególne przez wzgląd na
czas spędzony z najbliższymi i możli-
wość zaprezentowania swojego unika-
towego w skali kraju dorobku:

- Jako malarz Lubińskiego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury i członek Gildii
Artystów Chojnowa maluję tyle, na ile
pozwala mi czas. Przygotowuję obrazy
tematycznie związane z Zagłębiem Mie-
dziowym. Dużo moich prac znajduje się
w kolekcjach prywatnych nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicą. To jest przekrój mo-
jej działalności od najstarszych po naj-
nowsze obrazy, starałem się nawiązać do
wątków chojnowskich. – mówił z dumą
plastyk.

Pan Wiesław Wojciechowski tworzy
również techniką cyfrową przy pomocy
programów komputerowych. W zapre-
zentowanych pracach pojawił się także
obraz malowany kartą telefoniczną. Jego
twórczość została nagrodzona w 2016
roku przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za zasługi w upow-
szechnianiu kultury. Jest autorem licz-
nych portretów św. Jana Pawła II. Jeden
z nich został przekazany przez władze
Chojnowa dla francuskiego miasta part-
nerskiego Commentry, gdzie w czerwcu
2019 odbyły się uroczystości odsłonięcia 
i poświęcenia figury Papieża Polaka.
Wachlarz umiejętności plastycznych 
p. Wiesława Wojciechowskiego jest im-
ponujący. Przybyli na wernisaż dzielili
się swoim zachwytem zarówno z artystą,
jak i z bliskimi. 

Utalentowany mistrz pędzla zrobił wielu
osobom piękny prezent swoimi dziełami.
Gratulujemy!

K. Burzmińska

„W ogrodzie barw” 
Wiesława Wojciechowskiego

Jedną z faworytek tegorocznego plebis-
cytu na Najpopularniejszego Sportowca
i Trenera, organizowanego przez redak-
cję portalu lca.pl. jest Kinga Bogacka 
– szczypiornistka reprezentacji Szkoły
Podstawowej nr 4.

G.Ch. - Wygrana w plebiscycie, to
duże wyróżnienie, zwłaszcza dla spor-
towca w Twoim wieku. Jak odebrałaś
nominację i ten zaszczytny tytuł?
K.B. - Zgadza się, to dla mnie bardzo
duże wyróżnienie i zaskoczenie. Nie spo-

dziewałam się, że wygram w plebiscycie .
Bardzo się z tego cieszę, ale chcę powie-
dzieć, że na mój sukces składa się gra
mojej drużyny oraz praca mojego tre-
nera pana Andrzeja Matuszewskiego.
Dziękuję im za to. Dziękuję również wszyst-
kim, którzy oddali na mnie swoje głosy 
w plebiscycie.

G.Ch. - Jak długo trenujesz?
K.B. - Trenuję od 5 lat pod okiem pana
Andrzeja Matuszewskiego. Gram na po-
zycji środkowego rozegrania. Piłka ręcz-
na jest moją pasją. Moim największym
osiągnięciem było zajęcie, wraz z moją
drużyną, 3 miejsca w Turnieju Ogólno-
polskim ,,Piłka ręczna na Orliku" w Ka-
liszu.

G.Ch. - Dlaczego właśnie ta dyscyplina?
K.B. - Miłość do piłki ręcznej zaszczepili
mi moi rodzice, którzy również, swego
czasu, grali w szczypiorniaka.

G.Ch. - Czy swoją przyszłość wiążesz
ze sportem?
K.B. - Tak, bardzo chciałabym w przy-
szłości kontynuować piłkę ręczną zawo-
dowo. To jest moje marzenie.

G.Ch. – Piłka ręczna, to jedyne Twoje
hobby?
K.B. – Nie, interesuję się także muzyką 
i fotografią, ale sport jednak wiedzie
prym.

G.Ch. – Gratulując Ci wspaniałego
tytułu, życzymy kolejnych sukcesów,
spełnienia marzeń i wielu jeszcze pre-
stiżowych nagród – indywidualnych 
i drużynowych.

Kinga Bogacka Najpopularniejszym Sportowcem Chojnowa
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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.

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).

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gos-

podarce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 65) Wydzia³ Gospo-

darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie in-

formuje o wywieszeniu na tablicy

og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach: 

od 20.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

- wykazu lokali mieszkalnych przez-

naczonych do sprzeda¿y w drodze

bezprzetargowej, po³o¿onych przy ul.

Koœciuszki 20, ul. Mickiewicza 12 

i ul. Tkackiej 3 w Chojnowie - Zarz¹-

dzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta

Chojnowa z 18.03.2020 r.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo w nabyciu na podstawie art. 34

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospo-

darce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ

wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-

nowie do dnia 04.05.2020 r.

Wykaz dostêpny jest na stronie

bip.chojnow.net.pl

Muzeum zaprasza
Muzeum Regionalne w Chojnowie, mi-

mo, ¿e jak inne tego typu placówki w kra-

ju, zawiesi³o swoj¹ dzia³alnoœæ, wysz³o

do mieszkañców z ciekaw¹ inicjatyw¹.

Na swojej stronie muzeum.chojnow.eu

publikuje codziennie opisy intere-

suj¹cych zabytków ze zbiorów w³as-

nych. Komplet toaletowy z fabryki

porcelany Carla Tielscha, rzymska

moneta wybita w srebrze ok. 80 r. p.n.e,

zdjêcie z chojnowskiego zak³adu foto-

graficznego sprzed 120 lat, sgrafitta

dla du¿ych i ma³ych, to jedne z pierw-

szych opisanych eksponatów. W za-

sobach naszego muzeum jest wiele

atrakcyjnych okazów, pomys³ów na

wpisy zatem z pewnoœci¹ nie zabraknie.

Serdecznie polecamy!

Wyrazy wspó³czucia koledze 

Januszowi Szarkowi 

z powodu œmierci Ojca

oraz bliskim 

œp. Józefa Szarka
sk³adaj¹ 

kole¿anki i koledzy 

z grupy „Antykwariat”

Ogłoszenia o przetargach
* Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieru-
chomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1 miasta Chojnowa
(rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmano-
wice) - str. 12

* Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A 
w budynku po³o¿onym przy ul. Witosa 32 w Chojnowie, na dzia³ce ozna-
czonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni 435 m2 wraz z udzia³em
w gruncie - str. 13.

Ważne numery związane z zagrożeniem
koronawirusem SARS-CoV-2

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
76 724-53-10

Najbliższe oddziały zakaźne:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 75 738-01-20
Specjalistyczny Szpital w Wałbrzychu     74 648-98-06
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 

519-338-486
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Klinika Pediatrii 
i Chorób Infekcyjnych                              71 770-31-51

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 
800-190-590
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Od kilku tygodni Œwiat, Europa, Polska i Chojnów ¿yj¹ do-
niesieniami o rozprzestrzenianiu siê i walce z koronawirusem
SARS-CoV-2.
Koronawirus SARS-CoV-2 wywo³uje chorobê o nazwie COVID-19.
Choroba objawia siê najczêœciej gor¹czk¹, kaszlem, dusznoœ-
ciami, bólami miêœni, zmêczeniem. Przenosi siê drog¹ kro-
pelkow¹, poprzez kichanie i kaszel. Nietrudno zatem zostaæ
zainfekowanym.
Polski rz¹d doœæ szybko wprowadzi³ restrykcyjne zalecenia -
zamkniêto placówki oœwiatowe i kulturalne, odwo³ano wszel-
kiego rodzaju imprezy, og³oszono pandemiê, wprowadzono
rozporz¹dzenia maj¹ce na celu ochronê zdrowia Polaków.
Mimo to nie ustrzegliœmy siê przed wirusem, zaka¿eniami 
i zgonami. Ka¿dego dnia dowiadujemy siê o kolejnych przy-
padkach zachorowañ.

Chojnowskie w³adze ka¿dego dnia monitoruj¹ bie¿¹c¹ sytu-
acjê. Aktualne informacje i komunikaty publikowane s¹ na
oficjalnej stronie miasta chojnow.eu i facebooku Chojnow.eu
- Oficjalny Serwis Internetowy Miasta Chojnów
W naszym mieœcie, na dzieñ 18 marca nie odnotowano ¿ad-
nego przypadku koronawirusa SARS-CoV. To zapewne efekt
dzia³añ samorz¹du i odpowiedzialnej postawy wiêkszoœci
mieszkañców.
Wœród kilku wydanych w ostatnich dniach zarz¹dzeñ Burmis-
trza Miasta Chojnowa jest informuj¹ce o zamkniêciu dla peten-
tów Urzêdu Miejskiego. 
Jak zatem za³atwiaæ urzêdowe sprawy?
1. P³atnoœci i nale¿noœci publicznoprawne (podatki, op³aty)
winny byæ wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem
lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy.
2. Obs³ugê interesantów ogranicza siê wy³¹cznie do spraw
wymagaj¹cych osobistego stawiennictwa jak wystawienie aktu
zgonu w Urzêdzie Stanu Cywilnego ul. Kiliñskiego 5. nr tel.
768188639. 
3. Wszystkie sprawy za³atwiane s¹ telefonicznie i koresponden-
cyjnie, za poœrednictwem poczty elektronicznej lub e PUAP.
a) centrala telefoniczna - 768188285
b) e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu
4. Szczegó³y dotycz¹ce pracy Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, numery telefonów, adresy e-mail, numery kont ban-
kowych oraz danych do wystawienia faktur znajduj¹ siê na
stronie: http://bip.chojnow.net.pl/
https://um.chojnow.eu/wydzialy,m2,s200.html
W podobny sposób funkcjonuje Miejski Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej (tel. 76 818 82 18) i Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej (tel. 76 818 83 70). 

Mieszkañcy Chojnowa w ka¿dej dziedzinie 
uzyskaj¹ pomoc dzwoni¹c 

pod w³aœciwy dla sprawy numer telefonu.

Koronawirus dominuje nasze ¿ycie. Budzi obawy, lêk i nie-
pewnoœæ. Nie musi jednak tak byæ. Je¿eli tylko z rozwag¹ pod-

chodzimy do zaleceñ, w znacznym stopniu minimalizujemy
ryzyko zaka¿enia.

Pamiêtaæ nale¿y o:
* dezynfekcji przedmiotów i powierzchni 
* myciu r¹k najczêœciej, jak to mo¿liwe
* unikaniu du¿ych skupisk ludzi
* rezygnacji z czu³ych powitañ 
* noszeniu w miejscach publicznych rêkawiczek (profilakty-
cznie tak¿e maseczek)
* i w miarê mo¿liwoœci stosowaniu siê do has³a "Zostañ w domu"

Wróci³eœ z zagranicy?
Od niedzieli 15 marca polscy obywatele wracaj¹cy z zagranicy,
maj¹ obowi¹zek poddania siê 14-dniowej kwarantannie. Na
granicy wype³niaj¹ kartê lokalizacyjn¹, w której podaj¹, gdzie
bêd¹ w tym czasie przebywali. Jeœli nie mieszkaj¹ sami, i nie
chc¹ nara¿aæ na ewentualne zaka¿enie koronawirusem swoich
bliskich, mog¹ odbywaæ kwarantannê we wskazanym przez
w³adze oœrodku. Jeœli jednak zdecyduj¹ siê na odosobnienie
domowe, sanepid na³o¿y kwarantannê tak¿e na wszystkich
wspó³mieszkañców. 
Informacje podawane przez wracaj¹cych do Polski w karcie
lokalizacyjnej na granicy maj¹ trafiaæ do inspekcji sanitarnej.
Ta z kolei przygotowuje listy objêtych kwarantann¹ i przekazu-
je je policji, która sprawdza, czy taka osoba rzeczywiœcie prze-
bywa w domu. 
Osoba poddana kwarantannie nie mo¿e opuszczaæ domu ani
wychodziæ na zakupy, by - jeœli jest ju¿ zaka¿ona - nie roznosiæ
wirusa. Procedury przewiduj¹ pomoc ¿ywnoœciow¹ dla takich
osób.

Koronawirus SARS-CoV-2
- informacje, komunikaty, zalecenia
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Koronawirus SARS-CoV-2
- informacje, komunikaty, zalecenia

Jeœli w ci¹gu ostatnich 14 dni by³eœ w miejscu,
gdzie wystêpuje KORONAWIRUS

i zaobserwowa³eœ u siebie objawy, takie jak:
GOR¥CZKA, KASZEL, DUSZNOŒÆ 
I PROBLEMY Z  ODDYCHANIEM,  

to:
bezzw³ocznie powiadom telefonicznie

stacjê sanitarno-epidemiologiczn¹

tel.  76 724  53  10
lub

w przypadku nasilonych objawów 

zadzwoñ pod numer alarmowy  112
lub 

zg³oœ siê bezpoœrednio do oddzia³u zakaŸnego 
-najbli¿szy oddzia³

Boles³awiec 
Zespó³ Opieki 
ul. Jeleniogórska 4
tel.75/73 80 120

Wroc³aw
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Klinika
Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
ul. Cha³biñskiego 2-2a
tel. 71/770 31 51

Wa³brzych
Specjalistyczny Szpital im. dra. A.
Soko³owskiego
ul. Soko³owskiego 4
tel. 74/64 89 806

Wroc³aw
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego 4
ul. Koszarowa
tel. 519 338 486

 PAMIÊTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zaka¿enia, ale nie masz jeszcze
objawów pozostañ w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie
dosz³o do rozprzestrzeniania siê wirusa.
Wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce swojego stanu zdrowia wyjaœniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
NIE ZG£ASZAJ SIÊ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, ¿e zosta-
niesz o to poproszony w okreœlonym terminie) ani nie udawaj siê do
szpitala bez wczeœniejszego uzgodnienia, gdzie masz siê zg³osiæ i czy jest
to potrzebne.
Jeden chory pacjent (równie¿ Ty) mo¿e byæ Ÿród³em zaka¿enia wszys-
tkich pozosta³ych osób w poczekalni!!!

Informacje nt. KORONAWIRUSA 
w Przychodni Rejonowej:

tel. 76 817 80 95 (do godz.14)
tel. 76 818 85 14 (po godz.14)

W przypadku "kwarantanny domowej" dla grup ryzyka istnieje
mo¿liwoœæ uzyskania zwolnienia lekarskiego bez koniecznoœci wizyty
lekarskiej.

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA  800 190 590

ZASADY KWARANTANNY 
NA KOGO JEST NAK£ADANA?
Na osoby zdrowe, które mia³y stycz-
noœæ z osobami zaka¿onymi lub podej-
rzanymi o zaka¿enie koronawirusem.
NA JAKI CZAS JEST NAK£ADANA?
Na 14 dni licz¹c od dnia stycznoœci z oso-
bami zaka¿onymi lub podejrzanymi 
o zaka¿enie koronawirusem .
PRZEZ KOGO JEST NAK£ADANA?
Przez pañstwowego powiatowego lub
granicznego inspektora sanitarnego, jako
decyzja administracyjna.
CZEGO NIE ROBIÆ PODCZAS
KWARANTANNY?
- Nie opuszczaj miejsca kwarantanny.
- Nie spotykaj siê z innymi osobami, 
a jeœli to niemo¿liwe zachowaj bez-
pieczny odstêp wynosz¹cy 1-1,5m.
CO ROBIÆ PODCZAS KWARAN-
TANNY?
- Udzielaj Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej informacji na temat stanu zdrowia.
- W razie pogorszenia siê stanu zdro-
wia natychmiast poinformuj przez tele-
fon Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ 
i zg³oœ siê do oddzia³u zakaŸnego.
- Zachowaj zasady higieny: czêsto myj
rêce, unikaj dotykania oczu i ust, myj
lub dezynfekuj dotykane powierzchnie,
podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta
i nos zgiêtym ³okciem lub chusteczk¹.
Organizacj¹ kwarantanny zajmuj¹ siê
oœrodki pomocy spo³ecznej.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny
grozi mandat karny 
w wysokoœci 5000 z³

Chojnowski samorz¹d zakupi³
pralko-suszarkê na potrzeby

Pogotowia Ratunkowego 
w Legnicy filia w Chojnowie

Burmistrz Miasta Chojnowa serdecz-
nie dziêkuje Pani Patrycji Klincewicz,
pracownikowi NEONET centrala we
Wroc³awiu za szybk¹ pomoc w umo-
¿liwieniu odbioru pralko-suszarki
dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.
Dziêkujemy za wielkie serce!!!

“Ma³y gest, 
a mo¿e tak wiele zdzia³aæ i pomóc”
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Wodoci¹g miejski
Trwaj¹ intensywne prace przy realizacji d³ugo oczekiwanej

przez mieszkañców Chojnowa inwestycji zwi¹zanej z zaopa-

trzeniem miasta w wodê.

Wykonawca poinformowa³, ¿e u³o¿one zosta³o ju¿ ponad 1,6 km

kolektora wodnego. Kolektor uk³adany jest w systemie

bezwykopowym - przewiertami sterowanymi, co skutecznie

przyœpiesza pracê, a co najwa¿niejsze jest mniej uci¹¿liwe dla

mieszkañców. Kolejnym etapem inwestycji bêdzie zagospo-

darowanie terenu uzbrojenia studni na ujêciu wody w Konra-

dówce oraz remont stacji uzdatniania wody, gdzie zamon-

towany zostanie nowy zestaw pomp wraz ze sterowaniem.

Ca³kowita d³ugoœæ ruroci¹gu to 3 km, ca³kowita wartoœæ zada-

nia to blisko 2,8 mln z³.

Plac zabaw w SP3
Zakoñczy³ siê kolejny etap modernizacji Szko³y Podstawowej

Nr 3 przy ul. Reymonta w Chojnowie. Po ubieg³orocznych,

kompleksowych remontach wnêtrze szko³y wraz z przebudow¹

³azienek oraz po zmianie otoczenia szko³y - wyburzeniu sta-

rego budynku, budowie nowego placu apelowego, oœwietleniu

dojœæ do budynku - chojnowski samorz¹d zrealizowa³ kolejny

zaplanowany element, który na pewno przypadnie do gustu

najm³odszym uczniom szko³y, którzy po powrocie z zarz¹-

dzonej w kraju kwarantanny bêd¹ mogli skorzystaæ z nowego,

nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw.

Dla przypomnienia, w ubieg³ym roku miasto Chojnów na

remonty i inwestycje w tej szkole wyda³o ponad milion z³.

Miejskie inwestycje



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 06/946 7

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Ca³e ¿ycie Kazimierza Dudka zwi¹-
zane jest ze sportem. Zdyscyplinowany
biegacz trenuje od m³odzieñczych lat.
Jak sam mówi, jego najwiêkszym uza-
le¿nieniem jest sta³a aktywnoœæ fizycz-
na i podejmowanie nowych wyzwañ.
Przebieg³ co najmniej 100 tys. km.
Oprócz biegania trenuje te¿ Nordic Wal-
king, jeŸdzi na rowerze, chodzi na p³y-
walnie, regularnie æwiczy na si³owni.
Bierze udzia³ w licznych zawodach spor-
towych. Jego pasj¹ jest bieganie i ry-
walizacja z przeciwnikami, co sprawia
mu  radoœæ i satysfakcjê. Poza tym moty-
wuje i zachêca ka¿dego do uprawiania
sportu i do aktywnego stylu ¿ycia. 

Gazeta Chojnowska - Kiedy nast¹pi³
pocz¹tek Pana sportowej drogi? 
Kazimierz Dudek - Wszystko zaczê³o siê
od szko³y œredniej. By³em zdolnym bie-
gaczem. Du¿¹ motywacj¹ by³o s³uchanie
Tomasza Hopfera - dziennikarza sporto-
wego, dwukrotnego mistrza Polski w szta-
fecie 4 x 400 metrów, który zachêca³ do
biegania. Wp³yw na moje sportowe my-
œlenie mia³ równie¿ trener Zbigniew Za-
rêba, który zachêca³ do trenowania i udzia³u
w biegach ulicznych i Maratonie Pokoju,
dziœ jest to Maraton Warszawski. W wieku
15 lat zosta³em Mistrzem Powiatu Z³oto-
ryjskiego na dystansie 100 m z czasem
12,1 sek. w Chojnowie, wówczas na bie¿-
ni szutrowej i to by³a motywacja do dal-
szego trenowania. 

GCh. - Od niespe³na roku biega Pan m.in.
w Chojnowie. 
K.D. - Tak. Dlaczego Chojnów? Urodzi-
³em siê w miejscowoœci Pó³wsie. Potem
mieszka³em w Wojcieszowie, nastêpnie 
w Œwierzawie. Na kilkanaœcie lat wyje-
cha³em z rodzin¹ za granicê. Mieszka³em
w Szwajcarii i Luksemburgu. Od nies-
pe³na roku jestem obywatelem Chojnowa.
Do tego miasta przekona³ mnie mój
dobry kolega Józef Kozdêba, z którym
biega³em i startowa³em w ró¿nych im-
prezach lekkoatletycznych, by³o to jeszcze
w latach m³odoœci. Pozna³em to mias-
teczko w³aœnie dziêki niemu. Po d³ugiej

przerwie, podczas spotkania z jego córk¹
Dorot¹ i p. Darkiem Sywakiem, podjê-
liœmy decyzjê o zamieszkaniu w Chojnowie.
Muszê te¿ podkreœliæ przyjacielskie re-
lacje z p.  Sywakiem, z którym te¿ biegam.
Firma Dom z Keramzytu jest sponsorem
moich startów w ró¿nych biegach, za co
jestem bardzo wdziêczny. 

G.Ch. - Jaki wp³yw na pana ¿ycie ma
sport? 
K.D. - By³em nauczycielem wychowania
fizycznego do  1991 roku. Potem wyjecha-
³em za granicê. Pracowa³em w ró¿nych
zawodach, ale nigdy nie zerwa³em ze
sportem i najd³u¿ej uprawiam bieganie.
Biegi d³ugodystansowe, uliczne i górskie.
Jestem od tego uzale¿niony. Na zdrowie
nie narzekam. Wykonujê jedynie profi-
laktyczne badania. Mam 72 lata i uwa-
¿am, ¿e bieganie, czy uprawianie sportu
to jest ucieczka od staroœci. Zbieram ró¿ne
doœwiadczenia, prowadzê porównania
od wielu lat i mogê stwierdziæ, ¿e akty-
wnoœæ fizyczna psychicznie odm³adza.
Cz³owiek uprawiaj¹cy sport nie czuje
swego wieku. Jeœli mam mo¿liwoœæ  ko-
rzystam z komór hiperbarycznych, to
równie¿ wp³ywa pozytywnie na moje
zdrowie i kondycjê fizyczn¹. 

G.Ch. - ¯eby tak wytrwale æwiczyæ,
nale¿y mieæ sportowy charakter. 
K.D. - Dyscyplina to podstawa. Jestem
cz³owiekiem bardzo zdyscyplinowanym.
Wszystko mam pouk³adane. Trzymam siê
za³o¿eñ i je realizujê. Mam ju¿ zaplano-
wany terminarz startów w biegach, do
koñca roku. Jestem cz³owiekiem u³o¿o-
nym i dok³adnym. Z mojej obserwacji
wynika, ¿e biegacze s¹ pouk³adani. To
jest podskórne dzia³anie. Nale¿ê do osób,
które zawsze walcz¹, aby wejœæ na po-
dium. Najwa¿niejsze jest zdrowe podejœ-
cie do ¿ycia, do problemów dnia codzien-
nego, jestem stale zaanga¿owany i siê
nie poddajê.

GCh. - Pana najwiêksze osi¹gniêcia? 
K.D. - W mojej karierze sportowej, bra-
³em udzia³ w ponad 400 biegach w Pol-
sce i za granic¹, mi³o wspominam zajê-
cie 1 miejsca w kategorii wiekowej M-50
w biegu  Nachtlauf w Davos w Szwaj-
carii. W tym biegu startowa³o oko³o 1000
osób m.in. z Kenii i innych krajów.
Bra³em udzia³ w 30 biegach maratoñ-
skich i jeden raz w biegu na dyst. 100 km 
w Biel/Szwajcarii. Najlepszy wynik 
w maratonie uzyska³em w Rottedamie 
w Holandii w roku 1989, a czas 2:47:50
godz. nale¿a³ do najlepszych czasów 
w powiecie z³otoryjskim, którego by³em
mieszkañcem. Mieszkaj¹c w Szwajcarii bie-
ga³em i startowa³em w biegach  górskich.
Trasy w Alpach nie nale¿¹ do ³atwych,
ale ka¿dy ukoñczony dystans sprawia³ mi
satysfakcjê. Tak w³aœciwie jest z ka¿dym
biegiem, który chcê ukoñczyæ.

G.Ch. - Czy s¹ takie osoby, które zmo-
tywowa³ pan do aktywnoœci fizycznej 
i które do dziœ uprawiaj¹ jakiœ sport. 
K.D. - Oczywiœcie. Gdy pracowa³em
jako nauczyciel w-f w Œwierzawie, moty-
wowa³em swoim sportowym stylem by-
cia. By³em nauczycielem, który rywalizo-
wa³ na zajêciach w-f z uczniami. Muszê siê
pochwaliæ, ¿e moja córka w wieku 15 lat
zdoby³a wicemistrzostwo Dolnego Œl¹ska
m³odziczek w biegu na dyst. 800 m
z czasem 2:30:00 i biega do dzisiaj. Jeden
z moich wychowanków zosta³ wicemis-
trzem Polski m³odzików na dyst. 800 m.
Œwiadomie i z determinacj¹  zachêcam
m³odszych i starszych kolegów do upra-
wiana sportu. Czasem spotykam moich
uczniów, którzy potwierdzaj¹, ¿e dawa-
³em im przyk³ad i stale jestem dla nich
wzorem do naœladowania. Jest to bardzo
mi³e i sprawia mi wielk¹ satysfakcjê. 

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê, po
której chce siê zacz¹æ biegaæ! 
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Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie przygotowali uroczyst¹
akademiê z okazji Œwiêta Kobiet. Nad
ca³oœci¹ czuwa³y nauczycielki: p. Ag-
nieszka Rybczyñska i p. Agnieszka Ro-
bak. 
M³odzie¿y w muzycznej ods³onie towa-
rzyszy³ p. Tomasz Susmêd. Podczas
wystêpu artystycznego zgromadzona
publicznoœæ us³ysza³a klasyczne utwory
muzyczne "Ach te baby" i "Byæ kobiet¹". 
M³odzie¿ mog³a zapoznaæ siê z histori¹
dotycz¹c¹ dzia³alnoœci p³ci piêknej.

- Chcielibyœmy na dzisiejszym spotkaniu
przybli¿yæ wam sylwetki niektórych ko-
biet, które na przestrzeni wieków sta³y
siê symbolem zdeterminowania, si³y,
m¹droœci i piêkna - mówi³y prelegentki. 
Uczennice PZS zaprezentowa³y profile
kobiet, które odcisnê³y swoje piêtno na
dziejach œwiata. Wspomniane zosta³y
m.in. Coco Chanel, Agnieszka Holland,
Olga Tokarczuk czy Wanda Rutkiewicz. 
¯yczenia wszystkim Paniom z³o¿y³ Ma-
riusz Kowalczyk dyrektor Powiatowego

Zespo³u Szkó³ w Chojnowie: 
- Jak bardzo wa¿ne s¹ kobiety, nie tylko
na œwiecie, ale przede wszystkim w na-
szej szkole, œwiadczy dzisiejszy dzieñ. To
wyj¹tkowe œwiêto dla nas. ¯yczê radoœci,
uœmiechu, zdrowia i spe³nienia najskryt-
szych marzeñ. Dlaczego 8 marca? Bo
kobieta to ósmy cud œwiata - powiedzia³
dyrektor Kowalczyk, po czym zosta³y
wrêczone paniom goŸdziki, a uczenni-
com s³odkie upominki. 
Przybyli na apel mogli podziwiaæ nie
tylko akademiê, ale równie¿ prace plas-

tyczne przygotowane na tê okazjê. Ry-
sunki wykonane zosta³y ró¿nymi tech-
nikami. Nie zabrak³o interesuj¹cych
symboli i kreatywnych spostrze¿eñ na
wizerunkach prezentowanych pañ. 
Apel, prezentacja multimedialna i wys-
tawa przybli¿y³y uczniom istotê tego
œwiêta oraz przyczyni³y siê do wielu mi-
³ych i serdecznych gestów. 
Gratulujemy! 

K. Burzmiñska

KKoobbiieettaa  ==  DDzziiee³³oo  SSzzttuukkii  ii  88..  ccuudd  œœwwiiaattaa!! 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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Chojnowskie zespo³y na ró¿ne sposoby,
pokazuj¹ chojnowianom, ¿e chc¹ graæ
dla nich.
Znany ju¿ BROWAR BAND JAWOR
BLUES (BB.JB), tym razem postanowi³

zaw³adn¹æ scen¹ w restauracji "MAX".
W historii tego lokalu koncert rockowy
by³ nie lada wyzwaniem.
Próba si³ mia³a miejsce z okazji Dnia
Kobiet w sobotê - 7 marca. Magiczny

dzieñ tygodnia i wspania³a okazja za-
dzia³a³y jak magnes. Zespó³ zagra³ przed
bardzo du¿ym audytorium p³ci piêknej.
Widownia bardzo dobrze przyjê³a ca³y
repertuar. Na dodatek wyprosi³a bisy.
Taki obrót sprawy jest jak mód na serce.
Zabawa trwa³a przez kilka godzin.
Czy¿by kolejny chojnowski lokal otwiera³
siê na koncerty rockowe?

pm

BBJB dla Kobiet

ARCHIWUM PAÑSTWOWE WE WROC£AWIU
Szukasz dokumentacji osobowej i p³acowej? 
Interesujesz siê dziejami w³asnej rodziny?

Chcesz rozwi¹zaæ problem z narastaj¹c¹ dokumentacj¹ firmy? 
Nie wiesz co zrobiæ, gdy akta ulegn¹ uszkodzeniu lub zniszczeniu?

Szanowni Pañstwo, skontaktujcie siê z nami, doradzimy:
- jak odnaleŸæ dokumentacjê osobow¹ i p³acow¹,
- jak zbieraæ informacje o dziejach i genealogii swojej rodziny,
- jak uporz¹dkowaæ rodzinne archiwum,
- jak pozyskaæ informacje o historii miejsca, gdzie mieszkacie lub sk¹d
pochodzicie.
Przedsiêbiorco, skontaktuj siê z nami, doradzimy:
- jak poradziæ sobie z narastaj¹c¹ dokumentacj¹ firmy,
- co zrobiæ z dokumentacj¹ przy likwidacji firmy,
- jak zgodnie z prawem zniszczyæ (wybrakowaæ) dokumentacjê, której
okres przechowywania ju¿ up³yn¹³,
- jak postêpowaæ z dokumentacj¹, która  uleg³a zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu 
Oddzia³ w Legnicy
al. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 1
59-220 Legnica
e-mail: legnica@ap.wroc.pl
Telefon :+ 48 76 8563478

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu
ul. Pomorska 2
50-215 Wroc³aw
e-mail; sekretariat@ap.wroc.pl
Telefon +4871 3288101; 3288395

Oddzia³ w Kamieñcu Z¹bkowickim
Plac Koœcielny 4
57-230. Kamieniec Z¹bkowicki
e-mail: kamieniec@ap.wroc.pl
Telefon +48 74 8173540

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu
Oddzia³ w Boles³awcu
ul. Bankowa 6B
59-700 Boles³awiec
e-mail: boles³awiec@ap.wroc.pl
Telefon +48 75 7383403

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu
Oddzia³ w Jeleniej Górze
ul. p³k. Wac³awa Kazimierskiego 3
58-500 Jelenia Góra
e-mail: jgora@ap.wroc.pl
Telefon+48 75 6449940

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu
Oddzia³ w Kamieñcu Z¹bkowickim
Plac Koœcielny 4
57-230. Kamieniec Z¹bkowicki
e-mail: kamieniec@ap.wroc.pl
Telefon +48 74 8173540

ZASIÊG TERYTORIALNY ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO we Wroc³awiu
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4 marca w Chojnowie na basenie miej-
skim odby³y siê zawody w p³ywaniu dziew-
cz¹t i ch³opców - Fina³ Strefy Legnickiej.
Dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców starto-
wa³y w sztafetach (6 x 25m) oraz w kon-
kurencjach indywidualnych na dystansie
50 m (kraul; styl grzbietowy; styl klasy-
czny; styl motylkowy).

W zawodach ³¹cznie wziê³o udzia³ 128
uczestników (105 zawodników + 13
opiekunów).
WYNIKI  KOÑCOWE ZAWODÓW

 - DZIEWCZÊTA dru¿ynowo:
1. SP 7 Legnica
2. SP 10 G³ogów
3. SP 1 Jawor
4. SP 4 Chojnów
5. SP 1 Góra
6. SP Chocianów
7. SP 3 Chojnów
8. SP 3 Z³otoryja
- CH£OPCY dru¿ynowo:
1. SP 7 Legnica
2. SP 10 G³ogów
3. SP 3 Polkowice
4. SP 1 Jawor
5. SP 4 Chojnów
6. SP 3 Chojnów
7. SP 1 Góra
8. SP Chocianów
9. SP 3 Z³otoryja

WYNIKI INDYWIDUALNE
- DZIEWCZÊTA:
50m - STYL DOWOLNY (kraul)
1. SP 10 G³ogów - Sorokanycz Zuzanna
- 33"06
2. SP 1 Jawor - Koœcielnik Kalina - 33"69
3. SP 7 Legnica Wiœniewska Natalia - 34"23
50m - STYL GRZBIETOWY 
1. SP 7 Legnica - Kulas Anna - 35"82
2. SP 10 G³ogów - Szylko Michalina - 39"68
3. SP 1 Jawor - Wisniewska Natalia - 44"65

50m - STYL KLASYCZNY ("¿abka")
1. SP 7 Legnica - Matuszewska Maja - 39"32
2. SP 7 Legnica - Szymañska Liza - 41"00
3. SP 10 G³ogów - Konieczna Wiktoria 
- 41"86
25m - STYL MOTYLKOWY
1. SP 7 Legnica - Janiak Oliwia - 16"11
2. SP 7 Legnica - Hoszowska Agnieszka
- 16"63
3. SP 10 G³ogów - Zieliñska Martyna 
- 17"06

WYNIKI INDYWIDUALNE
- CH£OPCY:
50m - STYL DOWOLNY (kraul)
1. SP 7 Legnica - Sarowski Bartosz 
- 29`01
2. SP 1 Jawor - Wojtowicz Alan - 29"13
3. SP 10 G³ogów - Raœ Bartosz - 32"03
50m - STYL GRZBIETOWY
1. SP 10 G³ogów  Martyniak Krystian 
- 31"64
2. SP 7 Legnica - Szymkowicz Filip - 37"42
3. SP 7 Legnica - Olszuk Kajetan - 37"54

50m - STYL KLASYCZNY ("¿abka")
1. SP 10 G³ogów - Piotrowski Marcel 
- 36"75
2. SP 7 Legnica - Skowron Jakub - 45"45
3. SP 3 Polkowice - Wietuszyñski Bartosz 
- 45"61
25m - STYL MOTYLKOWY
1. SP 3 Polkowice - Cios Bruno -15"03
2. SP 7 Legnica - Parszeniew Adam - 15"67
3. SP Chocianów - Zalcman Karol -16"13
Awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego uzys-
ka³y dru¿yny z miejsc 1 - 2.

Opracowa³: Andrzej Matuszewski

Fina³ Strefy Legnickiej 
w p³ywaniu
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Zarz¹dzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
8 stycznia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest hipotek¹ umown¹ na rzecz PKO
BP S.A. Oddzia³ 1 w Chojnowie, która zostanie rozliczona z ceny
sprzeda¿y nieruchomoœci i jej wykreœlenie nast¹pi po wymie-
nionym rozliczeniu i uzyskaniu zgody wierzyciela na jej wykre-
œlenie. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30.1.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹-
skiego Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i us³ug.  
Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki
energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
Przetarg odbêdzie siê 24 kwietnia 2020 r. o godz. 1200 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 dnia
17 kwietnia 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
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 wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana 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 dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania,
zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wy-
nikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 

Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych nieruchomoœci, stosownie 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 z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 2 000,00 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 najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu 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 przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.04.2020r. - 17.04.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, pok. 12 - tel. 76 81-86-684. 

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

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku bêd¹cym
w zarz¹dzie Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie, po³o¿onym przy ul. W³adys³awa
£okietka 1B w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 264/5 o powierzchni 1199
m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00034521/:
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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 przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo
powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytko-
wane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej
przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utward-
zonej 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 zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z 17.08.2011r.), dzia³ki
po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i desz-
czow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z za-
pisami 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 elektroen-
ergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci prze-
biegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej konser-
wacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabu-
dowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na
w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku, z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci
op³at¹ adiacenck¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
22 kwietnia 2020r. godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹-
pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozos-
taj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz 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 prze-
pisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 15 kwietnia 2020r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium upowa¿nia do
czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w do-
wodzie wp³aty. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia  14.09.2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczestnikom przetargu zostanie zwró-
cone 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 za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
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 najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, orga-
nizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu
30.08.2016r., drugi 07.10.2016r., trzeci 16.12.2016r., czwarty
17.02.2017r., pi¹ty 12.05.2017r., szósty 27.06.2017r., siódmy
04.08.2017r., ósmy10.10.201 r., dziewi¹ty 30.11.2017r., dziesi¹ty
15.02.2018r., jedenasty 26.04.2018r., dwunasty 03.07.2018r., trzy-
nasty 18.09.201 r., czternasty 06.11.2018 r., piêtnasty 08.01.2019r.,
szesnasty 27 lutego 2019r., siedemnasty 10.04.2019r., osiemnasty
21.05.2019r., dziewiêtnasty 8.08.2019r., dwudziesty 23.10.2019r.,
dwudziesty pierwszy 11.12.2019 r., dwudziesty drugi 11.02.2020 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

dwudziesty trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem,w kierunku wsi Jerzmanowice),
dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:
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Zarz¹dzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 7 stycz-
nia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w for-
mie 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 u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie zagos-
podarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z dnia 26.10.2005r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z dnia
24.01.2006r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o och-
ronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz.
2187 t.j.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-ka-
nalizacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.

Przetarg odbêdzie siê  23 kwietnia 2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do 16 kwietnia 2020 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy.

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 wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana 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 spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania,
zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wyni-
kiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y
nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zez wolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do wiel-
koœci 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 z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 3 870,00 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 najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem 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 gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci 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 przetargu 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 02.04.2020 r. - 16.04.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne 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.
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
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A w budynku po-
³o¿onym przy ul. Witosa 32 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 
o powierzchni 435 m2 wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4: 



Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie 56m2 w Goli-
szowie lub zamieniê na Legnicê, Choj-
nów. W tym 3 komórki, ogródek, piwni-
ca, strych. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 517-038-919. (38636)

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

Praca
Agencja Ochrony zatrudni do pracy eme-

rytów i rencistów na terenie Gromadki.
Wiadomoœæ: tel. 322-192-557.

Zatrudniê ekspedientkê na ca³y lub na
1/2 etatu do sklepu "Anna". Wynagro-
dzenie 3420,00z³ brutto. Sta¿ pracy 
w handlu spo¿ywczym. 
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Choj-
nowie ul. Leœna i Asnyka. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (42457)

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

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Choj-
nowa obrêb Konradówka. 
Wiadomoœæ: tel. 791-463-992. (42455)

Sprzedam dzia³kê roln¹ 3,65 ha w Ro-
kitkach, niedaleko drogi wojewódzkiej
nr 328. Teren objêty sprzeda¿¹ stanowi¹
³¹ki przewa¿aj¹co V klasy i nieznaczne IV.
Grunt utrzymany jest w dobrej kulturze. 
Wiadomoœæ: tel. 880-185-930 lub 
608-615-952. (41353)
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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
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MARZEC
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

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

Uprzejmie informujemy, 
¿e w okresie od 16.03.2020r.

do odwo³ania 
placówka UP Chojnów 1

bêdzie czynna:
pon.-czw. w godz. 07:00-13:00
pi¹tek 14:00-20:00
sobota nieczynne

FUP Chojnów 1 
ul. Sikorskiego
bêdzie czynna:

poniedzia³ek 14:00-20:00
wtorek-pi¹tek 10:00-16:00
sobota nieczynne
Placówka czynna ca³odobowo

Wroc³aw ul. Rynek 28
bêdzie czynna:

od dnia 15.03.2020r do odwo³ania 
w godzinach  08:00 - 20:00

W oczekiwaniu na obs³ugê prosimy o pozostanie na zewn¹trz
budynku, zachowuj¹c odpowiedni¹ odleg³oœci 

od osoby znajduj¹cej siê w kolejce. 
W placówce przy ka¿dym czynnym stanowisku 

mo¿e przebywaæ jedna osoba. 
Osoby wchodz¹ce do placówki proszone s¹ równie¿ o zachowanie
odleg³oœci oko³o 1,5 metra podczas bezpoœredniej obs³ugi.

Bie¿¹ce informacje o czasie pracy placówek pocztowych dostêp-
ne s¹ na stronie internetowej www.poczta-polska.pl

Za utrudnienia przepraszamy
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Damska uległość, matczyna opiekuń-
czość, niewieścia pokora, kobieca lojal-
ność, a w końcu zdeterminowane bo-
haterstwo płci pięknej były przewodni-
mi, choć niejednoznacznymi, tematami
„Dobranocek dla Dorosłych II”.
Chojnowska grupa teatralna „Antyk-
wariat” drugą część dojrzałych wieczo-
rynek opatrzyła bardziej lub mniej ek-
sponowanymi, sensownymi dewizami.
Przekaz o tyle przyjemny w oglądaniu,
co głęboki w treści. 
Reżyser Barbara Słotwińska wraz z ak-
torami: Krystyną Czapską, Emilią
Grześkowiak, Małgorzatą Krzywdą,
Różą Rzepakowską, Stanisławem Horo-
deckim, Adamem Prusiem, Januszem
Szarkiem i Mariuszem Garberą po raz
kolejny na Święto Kobiet przekazała
twórczy i osobliwy prezent, a jest nim
morał prosty i trudny zarazem: „kobiety -
bohaterki, czasami trzeba powiedzieć
NIE!”.
Przedstawienie rozpoczęło się od jubile-
uszowego filmiku z okazji 5.lecia grupy.
Widzowie mogli przypomnieć sobie, jak
na przestrzeni lat Antykwariat ubarwiał
życie chojnowian swoimi teatralnymi
widowiskami.
Opowieść dobranocek rozpoczyna się od
historii, w której biedna wieśniaczka żali
się „obcemu” królowi, na swego męża…
Nie dosyć, że jest nikczemnikiem, to jesz-
cze strach się wygadać, bo przecież może
być zły?! Jaka jest symboliczna nagroda?
Otóż dekret – jeden dzień bycia miłym
dla żony, bo więcej mogłoby im „wspól-
nie” zwyczajnie „zaszkodzić”.
Kolejny wątek porusza małżeńską zdra-
dę, która była sprytnie zatuszowana.
Winny król nie zostaje ukarany, bo
wściekłą królową wyprowadza służba.
Ona zostaje z frustracjami i rozgorycze-
niem, on rozpoczyna kurację zdrowotną,
ku zrozumieniu otoczenia…
W trzeciej scenie doszukujemy się praw-
dy nie tak oczywistej. Związek opierają-
cy się na przyzwyczajeniu i wygodzie
(przynajmniej jednej ze stron) musi zmie-
rzyć się z niewiadomą rzeczywistością. 
I wtedy pojawia się zwątpienie typu:
„Co mnie w życiu podkusiło?”. Gdy
wszystko wraca do „normy”, nic się nie

zmie-nia, bo strach przed zmianą jest
większy. Ba! Istnieje obawa, że może
przecież być jeszcze gorzej…
Kolejna dobranocka podejmuje tematy
zdrowia, lenistwa i kłamstwa. Prawdo-
mówność zostaje ukarana, bo niestety
przeszkadza…
Ciekawą puentą opatrzona została scen-
ka, w której królewska para mierzy się 
z rozpieszczonym synem. Ten w „cu-
downy” sposób zmienia się, ale nie tak
jakby chcieli tego rodzice, przez co i tak
nie znajduje akceptacji. Zarówno przed
zmianą, jak i po niej, nie spełnia wyma-
gań. Oczekiwania stają się źródłem roz-
czarowań… Dlatego może lepiej czasem
sobie odpuszczać?
Interesująca jest scenka, gdzie głównymi
bohaterami są duchy. Niezadowolone i wy-
magające postacie w końcu otrzymują to,
czego chcą. I znów niedosyt. Przecież
nie o to chodziło. Czy w życiu nie wys-
tępują stale wysokie wymagania, a po-
tem równie ostra krytyka? Czy ta kary-
katura nie jest metaforą nas samych? 
Ostatni epizod staje się „królową” „Dobra-
nocek dla Dorosłych II”. Kobieta – bo-
haterka. Stająca na „rzęsach” zawsze i wszę-
dzie, stale otrzymuje pochwały. W końcu
honory obracają się przeciwko niej, bo
najzwyczajniej w świecie się „nie wyra-
bia”. Dopóki była na każde wezwanie,
dopóty cieszyła się uznaniem. W efekcie
odchodzi, bo potrafi powiedzieć dość!
Wszystkie historyjki otulone zostały pie-
rzynką narracji, która nie wzbrania się od
„skomentowania” zachowania bohaterów
oraz sugerowania odpowiednich „złotych
myśli”.
Bohaterstwo staje się prozaiczną walką 
o siebie, rodzinę, związek. A w gruncie rze-
czy czasem warto zaryzykować, powie-
dzieć „nie” i stoczyć batalię ze sobą 
o siebie.

Tegoroczne przedstawienie jest nauką
dla każdego. To swoiste lustro egzys-
tencjalnej „etykiety”, z jaką trudno się
czasami zmierzyć, a jednak bycie boha-
terem swojego życia jest przecież aktem
największej odwagi… 

K. Burzmińska

Dobranocki dla Dorosłych II - spektakl grupy teatralnej Antykwariat

Rady dla Kobiet – BohaterekRady dla Kobiet – Bohaterek



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Ola Ancerowicz 
Lubi szkicować i chodzić do szkoły.
Ulubiony przedmiot, to język polski.
Uwielbia pisać w zeszycie piórem. 

Dobranocki dla Dorosłych II Dobranocki dla Dorosłych II 
- spektakl grupy teatralnej Antykwariat- spektakl grupy teatralnej Antykwariat

„W ogrodzie barw” „W ogrodzie barw” 
- wystawa Wiesława Wojciechowskiego- wystawa Wiesława Wojciechowskiego


