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Ludzie z pasją
Sandra Ardeli

Dzień Przedszkolaka Zumba i maraton dla Julii

Sukcesy uczniów SP4 -
Zuzanny Społowicz 
i Karola Miklasa 

Stypendyści 2019/2020 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dyrekcji, Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty 

w Chojnowie składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sukcesów
zawodowych, satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Skowroński   
Burmistrz Miasta Chojnowa 

Jan Serkies 
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Z racji tych dwóch okazji tj. Dnia Przedszkolaka i Pożegnania
Lata w naszym przedszkolu było głośniej i radośniej niż
zwykle. Dzieci świętowały swój dzień oraz niestety pożeg-
nały odchodzące lato. Był to dzień spędzony na zabawie 
z balonami i chustą animacyjną. Odbyły się rozmaite gry,
zagadki i quizy. Dzieci miały okazję zaprezentować swe ta-
lenty oraz wykazać podczas wykonywania prac plastycznych.
Wszystko dopełniły tańce i mnóstwo uśmiechu!

Przedszkole Miejskie Nr 3 

DZIEÑ PRZEDSZKOLAKA i PO¯EGNANIE LATA 2020
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to wspaniała okazja do
wspólnego świętowania. Już od samego rana w przedszkolu
rozbrzmiewała wesoła muzyka, były tańce, konkursy,
konkurencje sportowe, zajęcia plastyczne. Na pamiątkę tego
wyjątkowego święta dzieci otrzymały wspaniałe medale, opaski
odblaskowe i słodkie upominki. Życzymy wszystkim
Przedszkolakom wielu cudownych chwil wypełnionych
zabawą! Niech każdy dzień spędzony w przedszkolu będzie po
brzegi wypełniony radością!

Przedszkole Miejskie Nr 1 
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Powszechny Spis Rolny 
W dniach od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020 r.
na terenie ca³ej Polski odbywa siê najwa¿niejsze
dla polskiego rolnictwa obowi¹zkowe badanie
statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020.
Spisy rolne dostarczaj¹ kluczowych danych, na
podstawie których prowadzone s¹ m.in. analizy
zmian jakie zasz³y w rolnictwie w ci¹gu ostat-
nich 10 lat. Pozyskane dane wykorzystywane s¹
do podejmowania strategicznych decyzji nie-
zbêdnych do realizacji krajowej, regionalnej
oraz lokalnej polityki rolnej i spo³ecznej wsi.
Tym samym wa¿ne s¹ te¿ dla ka¿dego rolnika.
Ca³kowite bezpieczeñstwo danych zebranych 
w spisie zapewnia ustawa o spisie rolnym.
Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu
chronione s¹ tajemnic¹ statystyczn¹ i bêd¹ wy-
korzystywane tylko i wy³¹cznie do przygotowa-
nia zbiorczych opracowañ statystycznych. Oz-
nacza to, ¿e nie bêdzie mo¿liwa identyfikacja
poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.
Powszechny Spis Rolny 2020 bêdzie prowa-
dzony przede wszystkim metod¹ samospisu
internetowego, w którym rolnicy mog¹ sami
spisaæ siê przez Internet, za pomoc¹ specjalnej
aplikacji dostêpnej od 1 wrzeœnia br. na stronie
internetowej pod adresem:

https://spisrolny.gov.pl 

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura
Spisowego w sprawie wywiadów bezpoœred-
nich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. 
W zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê wysokim pozio-
mem zachorowañ, spowodowanych pandemi¹
COVID-19, podejmujê decyzjê o prowadzeniu
przez rachmistrzów spisowych wy³¹cznie wy-
wiadów telefonicznych w gospodarstwach rol-
nych przydzielonych im do realizacji, z wyko-
rzystaniem otrzymanych urz¹dzeñ mobilnych.
Decyzja obowi¹zuje na terenie ca³ego kraju od 
1 paŸdziernika 2020 r. do odwo³ania. Informacja
o mo¿liwoœci realizacji wywiadów bezpoœred-
nich przez rachmistrzów spisowych 
w terenie bêdzie przes³ana odrêbnym komu-
nikatem.
W zwi¹zku z powy¿szym - do odwo³ania - spis
rolny realizowany bêdzie wy³¹cznie metodami:
samospisu internetowego, poprzez formularz
spisowy dostêpny na stronie

https://spisrolny.gov.pl 
Samospis internetowy jest metod¹ obowi¹zko-
w¹. Przez Internet mo¿na siê spisaæ od 1 wrzeœ-
nia do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie
posiadaj¹ dostêpu do Internetu lub maja trud-

noœci z wype³nieniem formularza mog¹ skorzys-
taæ równie¿ z metody samospisu przez telefon,
dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ (tel. 22 279 99 99)
Przez infoliniê spisow¹ mo¿na siê spisaæ od 
1 wrzeœnia do 30 listopada 2020r. bezpoœrednio
w najbli¿szym urzêdzie gminy lub urzêdzie sta-
tystycznym.
Ka¿dy urz¹d gminy i urz¹d statystyczny w wo-
jewództwie jest zobowi¹zany do udostepnienia
miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy
równie¿ uwagê, ¿e niektóre urzêdy - w zwi¹zku
ze stanem epidemicznym w kraju - mog¹ mieæ
zmienione godziny pracy lub ograniczone kon-
takty bezpoœrednie z interesantami.
Przed wizyt¹ proponujemy skontaktowaæ siê 
z najbli¿szym urzêdem gminy/urzêdem statysty-
cznym w celu umówienia wizyty. W urzêdzie
gminy/urzêdzie statystycznym mo¿na siê spisaæ
od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020 r.
W ramach metod uzupe³niaj¹cych spisu 
z rolnikami bêd¹ kontaktowaæ siê rachmis-
trzowie spisowi. Je¿eli z u¿ytkownikiem gos-
podarstwa skontaktuje siê rachmistrz spi-
sowy, rolnik ma obowi¹zek udzieliæ rach-
mistrzowi odpowiedzi na pytania z formula-
rza spisowego.
Rachmistrzowie bêd¹ realizowali spis rolny po-
przez wywiad telefoniczny od 16 wrzeœnia do
30 listopada 2020 r.
Do odwo³ania rachmistrzowie nie bêd¹ realizo-
wali wywiadów bezpoœrednio w terenie. 

Organizacje Pozarz¹dowe 
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedsta-

wicieli organizacji pozarz¹dowych i innych pod-

miotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku pub-

licznego na terenie miasta Chojnowa do konsul-

tacji projektu Programu wspó³pracy Miasta

Chojnowa z organizacjami pozarz¹dowymi 

i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ

po¿ytku publicznego na rok 2021. Konsultacje

rozpoczynaj¹ siê 1 paŸdziernika 2020 r. i trwaæ

bêd¹ do 15 paŸdziernika 2020 r. Zg³oszenia

ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnie-

niem proszê sk³adaæ pisemnie w sekretariacie

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub

przes³aæ za poœrednictwem poczty elektron-

icznej na adres:

um.sekretariat@chojnow.eu

Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki 
Informujemy, ¿e uruchomiona zosta³a nowa,
bezp³atna infolinia do wspierania kobiet.
Infolinia przeznaczona jest dla pe³noletnich ko-
biet, które znajduj¹ siê w trudnym ¿yciowo mo-
mencie i potrzebuj¹ rozmowy ze specjalist¹ dla
znalezienia korzystnych rozwi¹zañ w obszarze
osobistym, rodzinnym i zawodowym. Terapeuci
Fundacji pe³ni¹ dy¿ury w poniedzia³ki (17.00 -
21.00) oraz w czwartki (10.00-14.00) pod
bezp³atnym numerem telefonu 800 909 444.
Konsultanci na infolinii oferuj¹ pomoc informa-

cyjn¹ m.in. w sytuacjach: prze¿ywania silnego
stresu, obni¿onego nastroju, depresji, k³opotów
w zwi¹zku i relacjach z ludŸmi, trudnoœci wy-
chowawczych, problemów w ¿yciu zawodo-
wym, nieradzenia sobie z trudnymi emocjami,
traum¹, uzale¿nienia, doœwiadczenia przemocy
psychicznej i fizycznej. 
Specjaliœci kieruj¹ siê zasad¹ poufnoœci zas³y-
szanych treœci oraz anonimowoœci dzwoni¹cego.
Ponadto, dbaj¹ o poszanowanie ka¿dej osoby,
która zwraca siê o pomoc, bez jej oceniania 
i wartoœciowania postaw czy zachowañ.

Dzia³asz spo³ecznie?
Poszukujesz nowych mo¿liwoœci
zaanga¿owania? Za³ó¿ fundacjê
lub stowarzyszenie! 
Krok po kroku wprowadzimy ciê w dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ oraz razem z Tob¹ przygotujemy
wszystkie niezbêdne dokumenty. Dodatkowo
Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej oferuje
bezp³atne: doradztwo, szkolenia, coaching,
wizyty studyjne, spotkania sieciuj¹ce, za-
k³adanie partnerstw lokalnych. Zapraszamy do
kontaktu ju¿ dziœ! Zadzwoñ lub napisz do nas!  -
ul. Koœciuszki 25/1, 59-220 Legnica, tel./fax 
76 862 58 25, lsio@lsio.org.pl,  lgowes.lsio.org.pl

Muzeum Regionalne 
w Chojnowie zaprasza
Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!
Muzeum Regionalne w Chojnowie zaprasza
grupy szkolne do udzia³u w spacerze edukacyj-
nym "Œladami dawnego Chojnowa". W okresie
trwania pandemii zmuszeni jesteœmy do ograni-
czenia naszej dzia³alnoœci. Rozwi¹zaniem s¹
jednak spotkania na œwie¿ym powietrzu. Przy-
gotowaliœmy dla uczniów szkó³ podstawowych 
i ponadpodstawowych lekcjê muzealn¹ w for-
mie spaceru edukacyjnego, którego celem jest
przedstawienie najwa¿niejszych zabytków
Chojnowa. Historia miasta opowiedziana przy
murach miejskich, Zamku Piastów, Baszcie
Tkaczy, chojnowskich koœcio³ach, Domu Kata,
mennicy miejskiej czy dawnym ratuszu o¿ywa 
i mo¿e byæ bardzo ciekawa. 

Zapraszamy do kontaktu i zapisów:
tel. 76 818 83 53 
e-mail: muzeumr@wp.pl

Koszt lekcji to 2 z³ od osoby. 
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22 wrzeœnia -
Œwiatowy Dzieñ
bez Samochodu!
Liczba samochodów na œwiecie
stale roœnie. Szacuje siê, ¿e w 2025
roku wyniesie 1,5 mld! Rekordzist¹
pod wzglêdem liczby samochodów
przypadaj¹cej na mieszkañca jest
San Marino, ka¿dy mieszkaniec ma
œrednio dwa pojazdy! Polacy maj¹
wiêcej samochodów ni¿ np.
Francuzi, Szwajcarzy czy
Hiszpanie… Albañczycy uwielbiaj¹
Mercedesy - a¿ 80% mieszkañców
posiada auto o tej marce, co ciekawe
stary Mercedes jest tam lepszym
nabytkiem ni¿ np. nowa Skoda. W
2019 roku Toyota Corolla by³a
najlepiej sprzedaj¹cym siê samocho-
dem na œwiecie! Najszyb-szym
samochodem na œwiecie jest Bugatti
Chiron, który ustanowi³ nowy reko-
rd œwiata, a wyniós³ on dok³adnie
304,773 mil/h (490,484 km/h)! 

To tylko kilka ciekawostek
dotycz¹cych œwiata samochodów.
Œwiatowy Dzieñ bez Samochodu
zrodzi³ siê w 2000 roku z inicjatywy
Komisji Europejskiej. Kierowcy na
ca³ym œwiecie zachêcani s¹ do
korzystania z komunikacji miejskiej
lub rowerów. Wszystko za spraw¹
walki o czyste powietrze i zdrow¹
planetê. Nieustannie rosn¹ca emisja
spalin, przyczyniaj¹ca siê do
negatywnych zmian klimatycznych 
i zanieczyszczenia œrodowiska
powoduje wielkie spustoszenia na
œwiecie. Pomys³ spodoba³ siê 
w wielu krajach, np. w pewnych
czêœciach stolicy Indonezji Dzieñ
bez Samochodu obchodzony jest w
ka¿d¹ niedzielê. Równie¿ w naszym
kraju wiele osób rezygnuje tego
dnia  z samochodu na rzecz spaceru
czy jednoœladu.

opr. KB

17 wrzeœnia - Œwiatowy Dzieñ Sybiraka

Uznanie mogi³y ks. Adama £añcuckiego

W rocznicê agresji Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê, w Œwiatowy Dzieñ Sybiraka, pod pomnikiem przy ul.
Chmielnej z³o¿ono symboliczne kwiaty. Pamiêci wywiezionych na Sybir, tych, którzy polegli i tych którzy
walczyli o woln¹ Polskê oddano czeœæ i chwil¹ ciszy uczczono wrzeœniowe narodowe œwiêto.

***
17 wrzeœnia 1939 r. pod pretekstem "wziêcia w opiekê ¿ycia i mienia ludnoœci ukraiñskiej i bia³oruskiej"
zamieszkuj¹cej wschodnie tereny Polski oraz "wyzwolenia ludu polskiego od nieszczêœæ wojny", ¿o³nierze
sowieccy wkroczyli na terytorium Rzeczypospolitej. Dla broni¹cej siê przed najazdem niemieckim Polski by³
to cios w plecy. Pañstwo polskie zaatakowane z dwóch stron nie by³o w stanie obroniæ swojego terytorium.
Tego dnia w³adze Rzeczypospolitej z prezydentem Ignacym Moœcickim, premierem Felicjanem S³awojem
Sk³adkowskim i ministrami oraz naczelnym wodzem Edwardem Rydzem-Œmig³ym zdecydowa³y o opuszczeniu
kraju.
Zajêcie ziem polskich przez dwóch okupantów by³o efektem uk³adu zawartego w sierpniu 1939 r. miêdzy
hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim Zwi¹zkiem Sowieckim. Do historii przeszed³ jako "pakt Ribbentrop -
Mo³otow", a jego konsekwencje okreœlane bywaj¹ mianem "czwartego rozbioru Polski". Polacy na zajêtych
przez Sowietów ziemiach poddani byli licznym represjom. Tracili mienie, wolnoœæ i ¿ycie. Przedstawiciele
polskich elit: ¿o³nierze, policjanci, urzêdnicy, padli ofiar¹ zaplanowanej serii zbrodni, której symbolem sta³
siê Katyñ.
Setki tysiêcy mieszkañców zajêtych ziem zes³ano na Syberiê. Wielu z sybiraków pozosta³o na nieludzkiej zie-
mi na zawsze. Wielu pozosta³ych przy ¿yciu nie wróci³o do Ojczyzny - zachowali oni jednak Polskê i pol-
skoœæ w sercach. Ci, którym dane by³o wróciæ, powrócili do Polski innej ni¿ ta, któr¹ opuszczali. Przez lata
sowieckiej dominacji w czasach powojennych pamiêæ o ich cierpieniach, o wywózkach, o ¿yciu w ³agrach,
by³a zakazana albo œciœle reglamentowana.
Dopiero po odzyskaniu przez Polskê suwerennoœci mo¿liwe by³o upamiêtnienie polskich ofiar i mêczeñstwa
doznanego z r¹k funkcjonariuszy pañstwa sowieckiego. Data 17 wrzeœnia sta³a siê symbolem krzywd doz-
nanych z r¹k wschodniego s¹siada - w tym cierpieñ zes³añców. Po prze³omie 1989 r. tego w³aœnie dnia
prawdê o losach Polaków wywiezionych na wschód i wiêzionych w sowieckich ³agrach przypominali ¿yj¹cy
sybiracy oraz ich potomkowie.

Grób ksiêdza Adama Szczepana £añcuckiego zosta³
wpisany do ewidencji grobów weteranów walk 
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski - o czym poinfor-
mowa³ Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr
Jaros³aw Szarek w Zawiadomieniu:
"Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listo-
pada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolnoœæ 
i niepodleg³oœæ Polski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2529),
informujê, ¿e grób ksiêdza Adama Szczepana £añ-
cuckiego - urodzonego 24 grudnia 1880 roku,
kapelana Armii Krajowej Inspektoratu Brze¿any 
w Okrêgu Tarnopolskim, który zmar³ 23 maja 1961 roku i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym w Chojnowie (kwatera parafialna IVG), zosta³ wpisany do ewidencji grobów wetera-
nów walk o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski pod numerem ewidencyjnym - 930". 
Ks. kanonik Adam Szczepan £añcucki do Chojnowa przyby³ 11 paŸdziernika 1945 roku. Otrzyma³
nominacjê na proboszcza Chojnowa oraz dziekana dekanatu chojnowskiego, po czym zaj¹³ siê organi-
zowaniem parafii oraz normalizacj¹ ¿ycia w mieœcie. Ks. £añcucki by³ w gronie za³o¿ycieli Ko³a
Przyjació³ Harcerstwa, które powsta³o w styczniu 1946 r. w Chojnowie. 8 paŸdziernika 1946 r. zosta³
aresztowany. Wiêzienie opuœci³ w lutym 1947 r., z wyraŸnymi œladami pobicia. Powodem by³a przed-
wojenna dzia³alnoœæ ksiêdza jako kapelana wojskowego, kapelana AK, jego kontakty z Rydzem -
Œmig³ym, przynale¿noœæ do nielegalnej organizacji WiN, wspó³praca z wywiadem zachodnim. Z jego
inicjatywy 7 wrzeœnia 1947 r. powo³ano do ¿ycia Radê Parafialn¹. 29 stycznia 1948 r. ksi¹dz £añcucki
zosta³ mianowany przez administratora apostolskiego Karola Milika proboszczem konsultorem 
w Archidiecezji Wroc³awskiej. W roku 1952 zosta³ Kanonikiem Honorowym Kapitu³y Wroc³awskiej.
Zmar³ 23 maja 1961 roku. Uroczystoœciom pogrzebowym przewodniczy³ ks. ordynariusz Boles³aw
Kominek. 
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w uroczystoœciach obchodów 75. rocznicy przybycia repatri-
antów do Chojnowa wraz z ks. Adamem £añcuckim - pierwszym powojennym proboszczem. 
11 paŸdziernika 2020 r. (niedziela) - plan uroczystoœci:
09:45 - Prezentacja patriotycznych utworów w koœciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP
09:55 - Wyst¹pienie prof. Kazimiery Jaworskiej 
10:00 - Msza Œwiêta w intencji o dar nieba
11:10 - Uroczystoœci przy grobie ks. kan. Adama Szczepana £añcuckiego na Cmentarzu

Komunalnym w Chojnowie. 
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Stopieñ Nauczyciela Mianowanego dla Pani Katarzyny Jêdraszczyk

16 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim burmistrz miasta Chojnowa
Jan Serkies wrêczy³ Pani Katarzynie Jêdraszczyk akt nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Po uroczystym
œlubowaniu burmistrz pogratulowa³ i z³o¿y³ ¿yczenia nauczy-
cielce Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie.
- Praca w szkole jest zdecydowanie moj¹ pasj¹. Staram siê jak
najlepiej wype³niaæ swoje obowi¹zki i jak najlepiej podnosiæ
wiedzê swoich uczniów. Obecnie mamy trudny czas, 
w zwi¹zku z epidemi¹, ale staramy siê, ¿eby wszystko by³o
dobrze w naszej szkole. Jestem nauczycielk¹ nauczania
pocz¹tkowego, obecnie mam klasê I - czyli najtrudniejszy etap,
wiêc skupiamy siê na pierwszakach, aby wynieœli du¿o dobrego
z moich lekcji. Uczymy od podstawowych zasad dyscypliny po
tabliczkê mno¿enia - jednym s³owem jest pozytywnie - mówi³a
Pani Jêdraszczyk. 
Pani Katarzyna ukoñczy³a studia magisterskie - kierunek pe-
dagogika spec. kszta³cenie wczesnoszkolne z wychowaniem

przedszkolnym na
U n i w e r s y t e c i e
Opolskim na wy-
dziale Historyczno
- Pedagogicznym,
a tak¿e studia po-
dyplomowe w In-
stytucie Studiów
Podyplomowych
Wy¿szej Szko³y
Komunikowania,
Politologii i Stosunków Miêdzynarodowych w Warszawie w
zakresie terapii pedagogicznej z arteterapi¹ oraz w zakresie
edukacji i rehabilitacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹. 21 sierpnia Pani Katarzyna zda³a egzamin na stopieñ
nauczyciela mianowanego. 

Gratulujemy i ¿yczymy wielu sukcesów! 
KB

Plany utworzenia Dolnoœl¹skiej Autostrady Rowerowej s¹
coraz bli¿sze realizacji. W zwi¹zku z tym Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies zwróci³ siê z proœb¹ w liœcie do Mar-
sza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego Cezarego Przybylskiego
w sprawie œcie¿ki rowerowej dla Mieszkañców Chojnowa.
Miasto Chojnów i Gmina Wiejska Z³otoryja przejê³y ju¿ od
PKP grunty - torowiska. W 2015 podpisana zosta³a umowa
przekazania prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu miêdzy
Miastem Chojnowem a PKP.  W 2016 roku umow¹ darowizny
Skarb Pañstwa przekaza³ na rzecz miasta prawo w³asnoœci
dzia³ek, które mog³yby staæ siê atrakcyjnymi œcie¿kami rowe-
rowymi. Jednak aby inwestycja mog³a siê urzeczywistniæ,
musi zostaæ uregulowany stan prawny gruntów zainteresowa-
nych gmin. Gmina Wiejska Chojnów i Gmina Zagrodno, s¹ 
w trakcie przejmowania tych nieruchomoœci. W liœcie czy-
tamy:
"Mieszkañcy Chojnowa od kilku lat oczekuj¹ na trasê rowe-
row¹, która sta³aby siê atrakcyjn¹ czêœci¹ regionu. Pogranicze
Pogórza Kaczawskiego i Ni¿u Œl¹skiego, w dolinie rzeki Sko-
ry nie posiada funkcjonuj¹cej infrastruktury ³¹cz¹cej aktyw-
noœæ fizyczn¹ z rekreacj¹ i turystyk¹. Szlak komunikacyjny
sta³by siê spoiwem bezpieczeñstwa ruchu drogowego, aktyw-
nego wypoczynku i promocji krajobrazu okolicy Chojnowa 
i Regionu, w zwi¹zku z tym œcie¿ka dla rowerów jest inwesty-
cj¹ przez nas mocno oczekiwan¹. Warto podkreœliæ, ¿e coraz
wiêcej osób korzysta z naturalnej alternatywy dla pojazdów
mechanicznych. Szlak komunikacyjny poza ca³¹ sw¹ atrak-
cyjnoœci¹ jest wa¿ny pod wzglêdem rozwoju ekologii i zdro-
wego trybu ¿ycia (…)".  

W cieniu epidemii na prowincji czas i rzeczywistoœæ
toczy siê trochê innymi torami. Dlatego du¿e aglome-
racje mog¹ i trochê zazdroszcz¹ imprez rozrywkowo -
kulturalnych, jakie dochodz¹ do skutku. U nas jeszcze
nie wywietrza³y strofy ksi¹¿ki Stanis³awa Horodec-
kiego pt. "Kiedyœ", a w kawiarni "Jubilatka" zabrzmia³y
dŸwiêki blues-rockowe. Jest niepisan¹ tradycj¹, ¿e trio
NIEWINNI co najmniej dwa razy do roku odwiedza
nasze miasto. Do koñca te¿ nie wiadomo, jaka to bêdzie
ods³ona akustyczna czy rockowa. Co rusz nastêpuje te¿
zmiana trzeciego instrumentalisty.
3 paŸdziernika (sobota) wroc³awskie trio zaprezento-
wa³o siê na rockowo. Za perkusj¹ usiad³ Dariusz Bi³yk
znany i ceniony muzyk sesyjny i koncertowy. Bêbni³
m.in. w TSA, DEFEKCIE MÓZGU, w zespo³ach
Grzegorza Markowskiego, Lecha Janerki. Obok pana

Darka niezmiennie wci¹¿: Tomasz "Twisterman" Saw-
czak - gitara i wokal i S³awomir Marcinkowski - bas.
Repertuar grupa serwuje z pogranicza blues - rocka pol-
skiego i zagranicznego. Stoliki systematycznie opus-
tosza³y, a parkiet siê zape³nia³. Atmosfera by³a wspa-
nia³a. Oto w³aœnie chodzi w ca³ym tym rock'n'rollu.

PM

Dolnoœl¹ska Autostrada 

Rowerowa
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Maja Kowalik uczennica SP nr 4 
w Chojnowie, w roku szkolnym
2019/2020 uzyska³a œredni¹ 5,56! 

Poczucie wielkiej satysfakcji, ¿e moja pra-

ca i wk³ad zosta³y docenione i wynagro-

dzone. Dobre oceny s¹ z pewnoœci¹

zas³u¿one. 

Moimi ulubionymi przedmiotami s¹ 

jêzyk angielski i jêzyk polski.

Napiêty harmonogram, du¿o godzin spê-

dzonych nad zadaniami, ci¹g³a nauka,

brak czasu wolnego. Swoje zainteresowa-

nia, pasje, czas dla znajomych muszê

pogodziæ z nauk¹. 

Moim marzeniem by³o dostanie siê do jed-

nego z najlepszych liceów w Legnicy.

Dosta³am siê i bardzo mi siê podoba.

PóŸniej myœlê o studiach, a nad kierun-

kiem jeszcze siê zastanawiam.

Martyna Myœliborska to uczennica 
SP nr 4  w Chojnowie w roku szkol-
nym 2019/2020 uzyska³a œredni¹ 5,83! 

Naprawdê fajne. Gdy dostajê kolejn¹
pi¹tkê czy szóstkê ze sprawdzianu czujê
radoœæ i satysfakcjê. Na ka¿d¹ z takich
ocen trzeba sobie naprawdê zapracowaæ.
Nie dostaje siê bardzo dobrych ocen ot
tak po prostu, tym bardziej osi¹gniêty
sukces motywuje mnie do dalszej pracy.

Nie jest tajemnic¹, ¿e kocham rysowaæ, wiêc
moim ulubionym przedmiotem jest plastyka.
Ale nie tylko. Bardzo lubiê biologiê, jêzyk
polski, historiê czy geografiê. Kocham
œpiewaæ, dlatego muzyka to kolejny przed-
miot, którego nie mo¿e zabrakn¹æ na tej liœ-
cie. Ogólnie lubiê siê uczyæ i uwa¿am, ¿e
ka¿dy przedmiot jest wa¿ny. Tylko niektóre
wymagaj¹ wiêcej wysi³ku i czasu, a inne
same wchodz¹ do g³owy.

Uzyskanie wysokich ocen wi¹¿e siê 

z systematycznoœci¹ i ciê¿k¹ prac¹.

Niekiedy to godziny spêdzone nad

ksi¹¿kami. Jeœli ktoœ chce byæ w czymœ

dobrym, nie mo¿e odpuœciæ. Tak jest

w³aœnie ze mn¹. Jestem ambitna, wiêc

jeœli coœ sobie postanowiê, da¿ê do celu. 

W przysz³oœci chcia³abym studiowaæ na

ASP w Krakowie. Ale do tego jeszcze

d³uga droga. Mam nadziejê, ¿e siê uda.
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Hanna K¹dzio³ka uczennica SP nr 3 
w Chojnowie, w roku szkolnym
2019/2020 uzyska³a œredni¹ 6,00! 

Czujê satysfakcjê, ¿e praca któr¹

wk³adam w naukê przynosi efekty. 

Na pewno historia i muzyka. Uwielbiam
historiê, bo jest bardzo ciekawa i mocno
wci¹ga. Muzykê lubiê za to, ¿e sama
gram na flecie i gitarze od kilku lat, 
a w tym roku rozpoczê³am naukê gry na
klarnecie, wiêc muzyka jest te¿ moj¹
pasj¹. 

Najwiêksza trudnoœæ jest taka, ¿e gdy
trzeba siê czegoœ nauczyæ np. na
sprawdzian, mam mniej czasu dla siebie,
a wiêcej poœwiêcam nauce. S¹ te¿ takie
przedmiot jak: geografia, do której
muszê siê bardziej przyk³adaæ i jest ona
dla mnie trochê trudniejsza od reszty
przedmiotów, wiêc ciê¿ej jest mi coœ
zapamiêtaæ. 

Jak ju¿ wy¿ej wspomnia³am, muzyka

jest moj¹ pasj¹. W przysz³oœci

chcia³abym poœwiêcaæ muzyce du¿o

czasu i zajmowaæ siê ni¹ na co dzieñ. 

Stypendyœci 2019/2020 

Prezentujemy sylwetki najzdolniejszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali Stypendia i Nagrody
Burmistrza Miasta Chojnowa. Ich osi¹gniêcia s¹ sukcesem wspólnej pracy uczniów, rodziców i kadry nauczycielskiej. 

G.Ch. -  Przypuszczalnie wszystkie wysokie oceny okupione s¹ godzinami spêdzonymi nad ksi¹¿kami albo doskona³¹ pamiêci¹.
Jakie s¹ najwiêksze trudnoœci w uzyskiwaniu tak dobrych ocen?

G.Ch. - Jakie s¹ Twoje plany w zwi¹zku z przysz³ymi szko³ami i wymarzonym zawodem?

Gazeta Chojnowska - Nie mo¿na oprzeæ siê pytaniu: jak to jest zdobywaæ przez ca³y rok same 5 i 6?

G.Ch. - Jakie s¹ Twoje ulubione przedmioty?
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Nieznane i nowe piêkno staje siê nieod-
zownym elementem naszej rzeczywistoœci.
Kreatorzy ró¿nych nurtów przeœcigaj¹ siê
w tworzeniu swoistego novum, które
bêdzie przyci¹gaæ odbiorcê. Pr¹dy
zwi¹zane ze sztuk¹ wizerunku udoskon-
alaj¹ siê, a artyœci stale rozwijaj¹ swój
warsztat - metamorfoz. Modny styl to
po³¹czenie wielu elementów jak garderoba,
makija¿ i fryzura, te natomiast s¹
sk³adowymi palety barw, dodatków i ins-
piracji. Wychodz¹c ze œwiata rutyny, ma-
kija¿ystka Sandra Ardeli proponuje
ucieczkê do innej przestrzeni. Ma³e dzie³a
sztuki na twarzy maj¹ niepowtarzalny
charakter. Bohaterka "Ludzi z pasj¹"
zabiera nas w podró¿ przez bajki i baœ-
nie… a tam czekaj¹ niesamowite postacie,
które sama tworzy. Artystyczne makija¿e
to pasja tworzenia, któr¹ stale rozwija i za-
prasza innych do niepowtarzalnej krainy
ludzkiej osobowoœci… 

Gazeta Chojnowska: Czym jest makija¿
artystyczny? 
Sandra Ardeli: Dla mnie osobiœcie makija¿
artystyczny jest pewnego rodzaju ma³ym
dzie³em sztuki. Ró¿ni siê on bardzo od maki-
ja¿u tradycyjnego, który zazwyczaj jest

delikatny, subtelny i przewa¿nie dopasowany
do typu urody klientki. W makija¿u artysty-
cznym nie ma ¿adnych ograniczeñ. Mo¿na
u¿ywaæ pe³nej palety barw, brokatów,
ró¿nego rodzaju dodatków takich jak cekiny,
fantazyjne rzêsy, pióra, b³yskotki czy kwiaty.
Wszystkie dodatki zale¿¹ od tego, co w danej
chwili chcê stworzyæ. Ka¿dy detal musi
odnosiæ siê tematycznie do postaci, któr¹
sobie wymyœli³am. Jeœli to ma byæ syrena,
wiadomo, ¿e bêd¹ muszle, jeœli postaæ grozy
u¿ywam sztucznej krwi, by wygl¹da³o
bardziej realistycznie.
G.Ch. - Jak narodzi³a siê pasja malowania
twarzy w sposób bardzo oryginalny i nie-
powtarzalny?

S.A. - Pasja ta narodzi³a siê doœæ zwyczajnie.
Malowa³am tradycyjne makija¿e. Posta-
nowi³am zdobyæ wiêksz¹ wiedzê na ten temat
i ukoñczy³am 6 kursów ró¿nego rodzaju ma-
kija¿y. Pewnego dnia natrafi³am w Internecie
na konkurs makija¿owy. Postanowi³am zro-
biæ coœ szalonego i innego ni¿ do tej pory
robi³am. Od tego wszytko siê zaczê³o. Z bie-
giem czasu tych makija¿y przybywa³o, 
a w g³owie powstawa³y wci¹¿ nowe pomys³y.
G.Ch. - Sk¹d czerpie Pani inspiracje?
S.A. -  Inspiracje czerpiê z otoczenia, filmów,
bajek… Spaceruj¹c po ogrodzie z kwiatami,
ju¿ uk³adam w g³owie, co mo¿na z nich
stworzyæ. Pomys³y równie¿ pozyskuje z In-
ternetu, jednak zawsze staram siê, by to by³a
bardziej moja aran¿acja ni¿ odwzorowanie.
G.Ch. - Ile czasu zajmuje wykonanie
danego projektu?
S.A. -  Czas na wykonanie makija¿u artysty-
cznego zale¿y od wielu czynników. Jeœli jest
du¿o dodatków, wiadomo, ¿e bêdzie to doœæ
pracoch³onne. Zw³aszcza, ¿e ka¿dy kryszta-
³ek czy cekin jest klejony osobno. Czasami
coœ siê odkleja i muszê poprawiaæ. Samo
wykonanie makija¿u zajmuje mniej wiêcej od
godziny do 3 godzin. Nie liczê tu czasu na
wykonanie w³asnorêcznie dodatków jak np.

Korona z muszelek, wianek z ¿ywych kwia-
tów itp… 
G.Ch. - Jakie "warunki" powinna spe³niaæ
twarz modelki?
S.A. - To zale¿y od rodzaju makija¿u.
Modelka równie¿ nie mo¿e posiadaæ maki-
ja¿u permanentnego ani sztucznych rzês.
Kolor w³osów te¿ czasami gra znacz¹ce role
w zale¿noœci od tego, jaki artystyczny wi-
zerunek tworzê.
G.Ch. - Czy pasjonuj¹c siê makija¿em
artystycznym, nie ma siê takiego przeko-
nania, ¿e zwyczajny make - up jest nudny?
S.A. - Oczywiœcie pasjonuj¹c siê makija¿ami
artystycznymi mam czasami wra¿enie, ¿e
makija¿ normalny np. dzienny czy wiec-
zorowy jest taki zwyk³y, brakuje mi w nim
intensywnych kolorów, brokatów czegoœ
zwariowanego z tzw. pazurem. Niestety
klientki zazwyczaj chc¹ makija¿e mniej
wyraziste, delikatne i subtelne.

G.Ch. - Na pewno ma Pani wiele planów
zwi¹zanych ze swoim zainteresowaniem?
S.A. - Faktycznie jakieœ tam plany s¹ co do
rozwoju mojego zainteresowania. Czas
poka¿e, w jakim kierunku to siê rozwinie, bo
w ¿yciu nigdy nic nie wiadomo…
G.Ch. - W takim razie ¿yczymy, aby
wszystkie siê zrealizowa³y! 

Zdjêcia: Konstanty Bajko 
KB
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Sukcesy uczniów Szko³y Podstawowej nr 4!
Zuzanna Spo³owicz i Karol Miklas osi¹gaj¹ wspania³e wyniki w jeŸdziectwie! 

22 czerwca 2020 rozpoczêto
wspó³zawodnictwo sportowe 
w dyscyplinie, któr¹ uprawia
uczennica 7c  Zuzanna Spo³o-
wicz (WKKW - Wszechstronny
Konkurs Konia Wierzchowego).
W trakcie tych dwóch miesiêcy:
Zuzia zakwalifikowa³a siê do fi-
na³u Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w WKKW w dwóch
kategoriach (kuce i du¿e konie)
zajmuj¹c w eliminacjach 2 pier-
wsze miejsca w swoich konkur-
sach. Wygra³a równie¿ Mistrzo-
stwa Dolnego Œl¹ska w kategorii
M³odzików (w klasie du¿e konie)
oraz w-ce Mistrzostwo Dolnego
Œl¹ska w kategorii kuce.
Zwyciê¿y³a w zawodach CNC1*
(wysokoœæ 110cm) w Facimie-
chu. Wygra³a równie¿ zawody
CNC100 w Strzegomiu.W Sopo-
cie Zuzia zdoby³a srebrny medal
na finale Ogólnopolskiej Olim-
piady M³odzie¿y w kategorii du-
¿e konie. W Baborówku nasza
uczennica Zuzanna Spo³owicz

startowa³a w finale Pucharu Pol-
ski WKKW. Z radoœci¹ informu-
jemy, ¿e Zuzia zdoby³a z³oty me-

dal Pucharu Polski WKKW w
kategorii M³odzików (11-13
lat). W przysz³ym sezonie Zuzia
bêdzie reprezentowaæ Klub 
w kategorii Junior M³odszy. 

Udany sezon jeŸdziecki, podob-
nie jak klubowa i klasowa (kl.7c)
kole¿anka Zuzanna Spo³owicz
(KJ Jaroszówka), ma na swoim
koncie Karol Miklas. Podczas
zawodów krajowych WKKW,
rozgrywanych w dniach 
11-12.07.2020r. w Jaroszówce,
startuj¹cy na koniu Grubianin
Karol zaj¹³ 2 miejsce w klasie
CNC 75. Dosiadaj¹c konia Eroi-
ka zdoby³ równie¿ br¹zowy me-
dal podczas Mistrzostw Dolnego
Œl¹ska w kategorii kuce, rozgry-
wanych w dniach 08 - 09.08.2020 r.
w Strzegomiu. Kolejny wielki
sukces Karola i Eroiki to srebrny
medal, w kategorii kuce, podczas
Mistrzostw Polski M³odzików 
i Juniorów w Mosznej w dniach
11-13.09.2020r. Mamy nadziejê,

¿e przed Karolem jeszcze nieje-
den udany sezon jeŸdziecki!
Informacja ze strony internetowej
SP4 w Chojnowie. 

Gratulujemy i ¿yczymy kolej-
nych sukcesów! 

Nowy rok, nowe wyzwania, 
czyli o tym, jak dobrze rozpocz¹æ rok szkolny!

Zaczê³o siê… Nasta³ wrzesieñ i w koñcu
mo¿liwy sta³ siê powrót nas wszystkich do
szkolnych murów! Przewa¿nie wakacje ¿e-
gnamy z têsknot¹ i ³ezk¹ w oku. W tym roku
chyba ka¿dy mia³ nieco inne wra¿enia zwi¹-
zane z powrotem do szko³y. Co widaæ by³o
u uczniów- têskniæ mo¿na nie tylko za wa-
kacjami, ale tak¿e za szko³¹!
Przypuszczalnie dla wielu z nich to niespo-
dzianka, ale jak wiadomo z doœwiadczenia-
¿ycie lubi zaskakiwaæ. Powrót wi¹za³ siê
równie¿ z pewn¹ doz¹ niepewnoœci - jak
wszystko bêdzie funkcjonowaæ. Pytanie to
zadawali sobie wszyscy… Nie czekaj¹c na
to, co mo¿e siê zdarzyæ, lecz dzia³aj¹c po to,
by dzia³o siê jak najlepiej - Dyrekcja Szko³y
poœwiêci³a wiele czasu na to, by opracowaæ
procedury bezpieczeñstwa zwi¹zane z obec-
n¹ sytuacj¹ epidemiologiczn¹ oraz konkret-
ny plan dzia³añ. A co w nim? Sala dla ka¿-
dego oddzia³u bez koniecznoœci przemiesz-
czania siê uczniów, a tym samym grom-
adzenia w przestrzeni szkolnej, harmono-
gram korzystania ze sto³ówki szkolnej dla
ka¿dej klasy, czy grupy, harmonogram
wejœæ do szko³y przypisanych indywidualnie
dla danego oddzia³u, organizacja szatni 
w salach klas m³odszych, opracowanie sys-
temu dezynfekcji placówki oraz… Mo¿na

wymieniaæ bez koñca. A wszystko po to,
byœmy wszyscy mogli jak najd³u¿ej cieszyæ
siê wzajemn¹ obecnoœci¹ w murach szko³y.
I choæ obecna rzeczywistoœæ szkolna nieco
ró¿ni siê od tej, do której przywykliœmy,
kieruj¹c siê wszelkimi nakazami odgórnymi
oraz w³asnymi pomys³ami na to, jak je zre-
alizowaæ, dziœ mo¿emy z nieskrywan¹ pew-
noœci¹ stwierdziæ, i¿ zrobiliœmy wszystko co
w naszej mocy, by by³o dobrze! Warto pod-
kreœliæ znaczenie postawy godnej naœla-
dowania, prezentowanej przez stanowcz¹
wiêkszoœæ Uczniów i Rodziców, którzy sto-
suj¹ siê do obowi¹zuj¹cych przepisów, za co
Dyrekcja Szko³y serdecznie dziêkuje!
Cytuj¹c klasyka - niech moc bêdzie z nami
przez ca³y rok! 
Pozdrawiamy!

Natalia Halikowska

PaŸdziernikowa Gildia

Uda³o siê nam gildianom na tyle zmobilizowaæ,
aby dosz³o do skutku spotkanie. W tych ciê¿kich
czasach, dziêki uprzejmoœci p. Stanis³awa Krysz-
czuka restauracja "KuŸnia", znów otworzy³a przed
nami goœcinne podwoje. Zachowuj¹c niezbêdne
œrodki ostro¿noœci, w pi¹tek (2.10.) spotkaliœmy
siê po d³u¿szej przerwie. W dziewiêcioosobowym
gronie wywi¹za³a siê tak o¿ywiona dyskusja, ¿e
poszczególne nowe prezentacje zesz³y na drugi
plan lub w ogóle nie dosz³y do skutku. G³ównym
prowadz¹cym by³ pan Tomasz Kapral. Na pewno
G.A.C. musi ulec zmianom w zarz¹dzaniu i kie-
runku, jakim pod¹¿a. Panuje jednak stan epidemii
- okres doœæ specyficzny. Bezwzglêdne zakazy
i nakazy mog¹ powróciæ. Co niektórzy zebrani,

jakby lekcewa¿yli obecn¹ rzeczywistoœæ. W do-
mowym zaciszu powstaj¹ wci¹¿ nowe rzeczy:
obrazy (Józefa Pawlak), bi¿uteria (Anna Wójcik),
proza (Jaros³aw Macewicz). To tylko kilka przy-
k³adów. W toku gor¹cej atmosfery nie ustaliliœmy
daty kolejnego spotkania. Jeœli warunki bêd¹
sprzyjaj¹ce, goœcinne progi restauracji "KuŸnia"
w listopadzie, znów stan¹ przed nami otworem.

PM
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Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
Wystawa malarstwa Juliana Pamu³y

„POLSKA”
Zapraszamy na wystawê malarstwa Juliana
Pamu³y - chojnowskiego plastyka, cz³onka
Gildii Artystów Chojnowa, który ju¿ po raz
trzeci prezentuje w Miejskiej  Bibliotece
Publicznej swoje prace. Poprzednie wystawy
mia³y miejsce w roku 2014 i 2017 i cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem. Wystawê
„POLSKA” mo¿na ogl¹daæ w Galerii
M³odych do koñca paŸdziernika 2020 r., ale 
z powodu koronawirusa z zachowaniem aktu-
alnie obowi¹zuj¹cych zasad funkcjonowania
biblioteki.

Nowa wystawa w Muzeum Regionalnym 
Szanowni Pañstwo, Muzeum Regionalne 
w Chojnowie zaprasza do zwiedzania nowej
edukacyjnej wystawy czasowej Zrzeszenie
"Wolnoœæ i Niezawis³oœæ" w s³u¿bie niepod-
leg³ej. Ekspozycja zosta³a przygotowana 
i u¿yczona naszemu Muzeum przez
Oddzia³owe Biuro Edukacji Narodowej IPN
w Krakowie. Potrwa od 6 paŸdziernika do 20

listopada 2020 r. Serdecznie zapraszamy do
zapoznania siê z ciekaw¹ i przejmuj¹c¹ histo-
ri¹ WiN-u.  

Kino "Kultura" w Chojnowie zaprasza! 
ARAB BLUES
9.10.2020 - godz. 17:00 i 19:00
10.10.2020 - godz. 17:00 i 19:00 
11.10.2020 - godz. 17:00 i 19:00 

W s z ê d z i e
dobrze, ale w
domu najlepiej?
Komedia "Arab
Blues" przy-
pomina, ¿e p-
owroty w ro-
dzinne strony
nie zawsze by-
waj¹ ³atwe. Tak
jest w przypad-
ku wychowanej
we Francji Sel-

my, która postanawia wróciæ do Tunezji, aby
otworzyæ gabinet psychoanalityczny. Na
miejscu okazuje siê jednak, ¿e nie tylko nikt
tam na ni¹ nie czeka, ale jej zawód i styl
¿ycia nawet najbli¿szym krewnym wydaj¹ siê
cokolwiek podejrzane. Kulturowe ró¿nice ge-
neruj¹ seriê pomy³ek i nieporozumieñ, które
debiutuj¹ca re¿yserka Manele Labidi ze
swad¹ rozbraja humorem.

PINOKIO 
10.10.2020 - 14:00, 16:30 
11.10.2020 - 14:00, 16:30 

Pewnego dnia 
w rêce poczciwe-
go stolarza o imie-
niu Gepetto wpa-
da kawa³ek drew-
na. Mê¿czyzna od
samego pocz¹tku
czuje, ¿e w tym 
z pozoru mart-
wym przedmiocie
kryje siê jakaœ
magiczna si³a.
Postanawia wys-

trugaæ z niej postaæ ch³opca. Niespodzie-
wanie stworzona przez niego figurka o¿ywa -
potrafi mówiæ, œmiaæ siê, skakaæ i biegaæ.
Gepetto nadaje mu imiê: Pinokio i zaczyna
troszczyæ siê o niego jak o w³asnego syna.
Drewniany ch³opczyk jest tak zafascynowany
otaczaj¹cym go œwiatem, który widzi po raz
pierwszy na oczy, ¿e przestaje s³uchaæ
dobrych rad opiekuna. Wiedziony ciekawoœ-
ci¹, Pinokio wyrusza w podró¿ pe³n¹
przygód, niebezpieczeñstw i ¿yciowych
lekcji. Na swojej drodze spotyka magiczn¹
wró¿kê, olbrzymiego œlimaka, zwierzêta
mówi¹ce ludzkim g³osem, a nawet zwiedza
ogromny brzuch wieloryba. Jego œladami
wyrusza zaniepokojony Gepetto. Ta wyprawa
na zawsze odmieni ich ¿ycie.

BANKSTERZY 
16.10.2020 - 17:00, 19:30 
17.10.2020 - 17:00, 19:30
18.10.2020 - 17:00, 19:30 

Karolina (Katarzna
Zawadzka) pracuje 
w banku, jest ener-
giczna, pewna sie-
bie, przebojowa.
Kiedy w jej rêce
wpada najnowszy
produkt walutowy -
kredyt we frankach
szwajcarskich, ko-
bieta otrzymuje
wielk¹ szansê, ¿eby

siê wykazaæ. Maj¹c pe³ne przyzwolenie szefa
- Adama (Tomasz Karolak), bez skrupu³ów
zaczyna namawiaæ klientów na najbardziej
ryzykowne i niekorzystne inwestycje. Jan
(Jan Frycz) jest szar¹ eminencj¹ krajowej
finansjery. W swoim telefonie ma kontakty
do prezesów najwiêkszych banków w Polsce.
Jego cyniczne pomys³y i decyzje, z dnia na
dzieñ, wp³ywaj¹ na gospodarkê i losy setek
tysiêcy osób. Takich jak Artur (Rafa³ Zawie-
rucha) - ambitny szef firmy IT, który, by
rozwijaæ dzia³alnoœæ, decyduje siê na opcje
walutowe. Jego wspólnikiem jest Mateusz
(Antoni Królikowski), który marzy o nieza-
le¿noœci, w³asnym lokum i upragnionej wy-
prowadzce od teœciów. Choæ m³ode ma³¿eñst-
wo pozostaje nieufne wobec proponowanych
przez banki rozwi¹zañ, to przyparte do muru
daje siê wci¹gn¹æ w finansow¹ pu³apkê.
Wkrótce losy bohaterów po obu stronach
barykady splot¹ siê w pêtli wstrz¹saj¹cych
wydarzeñ, których przebieg ujawni szokuj¹cy
mechanizm manipulacji, ¿eruj¹cych na
potrzebach i emocjach, ale te¿ bezwzglêdn¹ 
i bezduszn¹ si³ê systemu bankowego. A gdy
skoñcz¹ siê wszystkie racjonalne rozwi¹za-
nia, bohaterom pozostan¹ ju¿ tylko naj-
bardziej dramatyczne wybory.

WALECZNE RYBKI 
17.10.2020 - 15:00 
18.10.2020 - 15:00 

Dzielna papugoryba
Alex z pomoc¹ przyja-
ció³ rusza na ratunek,
aby powstrzymaæ wy-
ciek ropy i uchroniæ
ocean przed katas-
trof¹. Alex przez ca³e
¿ycie marzy³ o zosta-
niu super bohaterem.
Niespodziewanie dos-
taje swoj¹ szansê, gdy

w pobli¿u jego rafy koralowej pojawia siê
tajemnicza czarna substancja. Aleks i jego
dzielni kumple - konik morski Christin 
i rozdymka ED podejmuj¹ decyzjê o opusz-
czeniu rafy by stawiæ czo³a zagro¿eniu i oca-
liæ swój dom.
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I. Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze.
2. Co najmniej 2 letni sta¿ pracy na stanowisku urzêdniczym w jednos-
tkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorz¹dowych (tj. Dz. U.2019 poz. 1282).
3. Co najmniej 2 letnie doœwiadczenie w zakresie pozyskiwania i roz-
liczania œrodków pozabud¿etowych krajowych i zagranicznych oraz
doœwiadczenie w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni
praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêp-
stwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skar-
bowe.
7. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomoœæ ustaw:  prawo budowlane,  o samorz¹dzie gminnym,  
o finansach publicznych, prawo zamówieñ publicznych.
2. Znajomoœæ przepisów prawnych dotycz¹cych funduszy unijnych 
i krajowych, procedur aplikacyjnych  i rozliczania dotacji.
3. Znajomoœæ programów unijnych, inicjatyw i funduszy oferuj¹cych
œrodki pozabud¿etowe. 
4. Znajomoœæ zasad przyznawania, wykorzystania i rozliczania œrod-
ków zewnêtrznych. 
5. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (Word, Excel).
6. Sumiennoœæ, kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ.

III. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku m. in.:
1. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy UE
oraz innych Ÿróde³ zewnêtrznych.
2. Przygotowywanie wniosków beneficjenta o p³atnoœæ, przygotowy-
wanie sprawozdañ i monitorowanie realizowanych projektów.
3. Analiza programów i przygotowywanie propozycji  umo¿li-
wiaj¹cych pozyskanie zewnêtrznych œrodków finansowych pod k¹tem
potrzeb gminy i jednostek organizacyjnych gminy, tworzenie bazy
potencjalnych Ÿróde³ pozyskiwania œrodków pomocowych i instytucji
finansuj¹cych, przekazywanie informacji w tej sprawie podleg³ym jed-
nostkom organizacyjnym gminy, wydzia³om Urzêdu Miejskiego.
4. Monitorowanie, koordynacja, rozliczanie i ocena realizowanych pro-
jektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych fun-
duszy pozabud¿etowych.
5. Wspó³dzia³anie w realizacji inwestycji i remontów realizowanych
przez urz¹d.
6. Przygotowywanie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ofert inwestycyjnych w celu pozyskania inwestorów
(wspó³praca z Wydz. Geodezji Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska).
7. Opracowywanie programów m.in. Strategii Rozwoju Gminy Miej-
skiej, wieloletnich planów  inwestycyjnych oraz innych dokumentów
planistycznych w kontekœcie pozyskiwania œrodków zewnêtrznych.
8. Obs³uga projektów, udostêpnianie dokumentów, udzielanie odpo-
wiedzi w zakresie projektów wspó³finansowanych z funduszy europej-
skich i krajowych.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. ¯yciorys z opisem dotychczasowej pracy (CV).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzaj¹ce sta¿ pracy (œwiadectwa
pracy, lub zaœwiadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwaj¹cego za-
trudnienia).
5. Kserokopie dokumentów potwierdzaj¹ce wykszta³cenie.
6. Inne dokumenty potwierdzaj¹ce doœwiadczenie zawodowe oraz po-
siadane kwalifikacje (np. dodatkowe uprawnienia, dyplom ukoñczenia

studiów podyplomowych, zaœwiadczenia o szkoleniach, kursach, semi-
nariach). 
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne przestêpstwo œcigane 
z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (w przy-
padku zatrudnienia kandydat zostanie zobowi¹zany do dostarczenia
informacji z Krajowego Rejestru Karnego).
8. Oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzysta-
niu z pe³ni praw publicznych.
9. Oœwiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umo¿liwiaj¹-
cego podjêcie pracy na wskazanym stanowisku.
10. Oœwiadczenie o nieposzlakowanej opinii.
11. Podpisane oœwiadczenia kandydata o wyra¿eniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ 
o ochronie danych osobowych (RODO).
12. Kserokopia dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ 
(w przypadku kandydata który zamierza skorzystaæ z uprawnienia, 
o którym mowa w art.13a ust.2, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorz¹dowych).

V. Termin i miejsce sk³adania dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem " Nabór na stanowisko urzêdnicze
ds. inwestycji i pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych" nale¿y
sk³adaæ w terminie do 23 paŸdziernika 2020r.  w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, pok. Nr 6.
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po okreœlonym wy¿ej terminie nie
bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: pe³ny wymiar czasu pracy.
2. Miejsce pracy: Urz¹d Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 
(2 piêtro - brak windy i podjazdu dla niepe³nosprawnych).
3. Praca wymagaj¹ca przemieszczania siê wewn¹trz budynku oraz poza
budynkiem.
4. Praca przy monitorze ekranowym powy¿ej 4 godzin dziennie.

VII. Dane osobowe - klauzula informacyjna.
1. Administratorem  Pana /Pani danych osobowych jest Burmistrz
Miasta Chojnowa.
2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko
pracy w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Wydzia³ Organiza-
cyjny, Oœwiaty i Zdrowia, cz³onkowie komisji powo³anej przez Bur-
mistrza Miasta.
4. Okres przechowywania danych: czas niezbêdny do przeprowadzenia
naboru na stanowisko pracy w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
(z uwzglêdnieniem 3 miesiêcy, w których Burmistrz Miasta Chojnowa
ma mo¿liwoœæ wyboru kolejnego wy³onionego  kandydata, w przypad-
ku gdy ponownie zaistnieje koniecznoœæ obsadzenia tego samego
stanowiska).
5. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych pod adresem
biuro@kichewko.com.
6. Przys³uguje Panu/Pani prawo do dostêpu do treœci swoich danych
oraz ich sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a tak¿e prawo sprzeciwu, za¿¹dania zaprzestania przetwarzania i prze-
noszenia danych, jak równie¿ prawo do cofniêcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
tj. Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane udostêpnione przez Pana/Pani¹ nie bêd¹ podlega³y profilowa-
niu.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz
art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz¹do-
wych w zwi¹zku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA STANOWISKO URZÊDNICZE

ds. inwestycji i pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Miasta



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 18/958 11

Zarz¹dzeniem  Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
3 czerwca 2020 r. lokal mieszkalny  nr 3  mieszcz¹cy siê w budynku
po³o¿onym przy ul. Witosa 15 w Chojnowie zosta³ przeznaczony do
sprzeda¿y w trybie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. 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
30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.) ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i us³ug. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjn¹, elek-
tryczn¹ - oœwietleniow¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o.
eta¿owe. W lokalu bêd¹cym przedmiotem sprzeda¿y brak jest wody
oraz pionu wodno - kanalizacyjnego, w.c. znajduje siê na III piêtrze 
(w czêœci wspólnej budynku). Jest to lokal o niskim standardzie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 16  listopada 2020 r. o godz.  1000 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. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  do dnia 09.11.2020r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego
(rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczestnikom przetargu zostanie zwró-
cone  niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-

dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci, wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia
innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ dotychczasowy sposób
zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca
ponosi wszystkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploa-
tacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu
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 wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
400,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na kon-
to Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w za-
wiadomieniu, 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.11.2020 r. - 13.11.2020 r. 

w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  ul. Drzyma³y 30, 59-225

Chojnów - 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 mieszkalnego nr 6 w budynku po³o¿onym przy 

ul. Wincentego Witosa 15 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 56/57 o powierzchni

216 m2 wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 

Nr LE1Z/00020431/3.
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Zarz¹dzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21
sierpnia 2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta,
kilkadziesi¹t metrów od ulicy W. Sikorskiego, w s¹siedztwie znaj-
duj¹ siê zabudowania wielorodzinne typu osiedlowego oraz jed-
norodzinne. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej. Dojazd do
ww. nieruchomoœci drog¹ utwardzon¹ kruszywem, bez utrudnieñ.
Przeznaczone do sprzeda¿y nieruchomoœci s¹ niezabudowane,
poroœniête chwastami i wysokimi trawami; w pobli¿u dzia³ek prze-
biega sieæ elektroenergetyczna. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002
Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia  30 stycznia 2002 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z
dnia 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem
168 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. W ewidencji gruntów dzia³ki oznaczone
s¹ symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub 
w trakcie zabudowy.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ, nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu podpisania pro-
toko³u. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿-
samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nierucho-
moœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci ma-
j¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci
maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnict-
wo do udzia³u w przetargu. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cud-
zoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy
notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ
zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów

cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 10.11.2020 r. 
(ze wskazaniem 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 dowodzie wp³aty.  Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zalic-
zone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, zaœ pozosta³y uczestnikom przetargu zostanie zwrócone
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Cenê naby-
cia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto  Nr
13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2020  r. poz. 65 t.j.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
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 przetar-
gach 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¿   nastêpuj¹cych   nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie  6 miasta  Chojnowa,  przeznaczonych  pod  zabudowê gara¿ami, dla
których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:
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Zarz¹dzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 sierpnia 2019 r. w/w
lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje 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. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej.  Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki ener-
getycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o.
(zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspólnych budynku Wspólnota
Mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej 8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie
sp³acie do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1000 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. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 10.11.2020 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ
maj¹tkowa), 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 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwró-
cone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania,
zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na
wskazany przez nich rachunek bankowy.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabyw-

ca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów
cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y podjête wczeœniej przez
Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê
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 wielkoœci
posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
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, tj. nie mniej ni¿ 1 290,00 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 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 gospodarce nieruchomoœciami

(Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), 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 przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê w dniu 12.02.2020 r., drugi
odby³ siê w dniu 10.06.2020 r., trzeci odby³ siê w dniu 4.08.2020 r., czwarty odby³ siê 
w dniu 24.09.2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i us³ug sprzeda¿  zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.11.2020 r. - 13.11.2020r. 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
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku po³o¿onego przy 
ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o powierzchni 1582 m2 wraz 
z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.

£¹czna cena wywo³awcza nieruchomoœci gruntowej - 219 000,00 z³ ( w tym VAT 23 %)
Wadium - 43 800,00 z³.
Zarz¹dzeniem Nr 112/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. niezabudo-
wana nieruchomoœæ oznaczona numerem geodezyjnym dzia³ki 330/12 po³o¿ona przy ul. Ogrodo-
wej w Chojnowie zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y w trybie przetargu.
Dzia³ka po³o¿ona jest na skrzy¿owaniu ulic Reymonta i Ogrodowej. Nieruchomoœæ jest niezabu-
dowana i poroœniêta chwastami. W ulicy Ogrodowej i Reymonta znajduje siê uzbrojenie techni-
czne (wg mapy zasadniczej): sieæ wodoci¹gowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroener-
getyczna i gazowa. Do dzia³ki doprowadzone s¹ przy³¹cza sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sani-
tarnej. Ponadto przez nieruchomoœæ przebiega sieæ elektroenergetyczna eND i kanalizacji desz-
czowej kD300. Ulice Reymonta i Ogrodowa posiadaj¹ nawierzchniê t³uczniow¹.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê
swobodny do nich dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli pro-
jektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa dzia³ka oznaczona jest jako u¿ytek rolny -
grunty orne RII i RIIIa. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do
uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
30.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego z 2016 r. poz. 2830 z dnia 10.06.2016r.) dzia³ka po-
³o¿ona jest na terenie oznaczonym symbolem 7.4.MW,MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej; teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren zabudowy us³ugowej ko-
mercyjnej.  Nieruchomoœæ po³o¿ona jest w obszarze ochrony konserwatorskiej nowo¿ytnego
uk³adu urbanistycznego kszta³towanego do 1945 r. oraz w obszarze OW obserwacji archeologi-
cznej. Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem prze-
targu i stanem nieruchomoœci w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbêdnych do
realizacji planowanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obci¹¿eñ na rzecz osób trze-
cich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym
istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u
ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte nieruchomoœci, których
nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg na ww. nieruchomoœæ odbêdzie siê w dniu 16 listopada 2020 r. godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce 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 cudzoziemiec w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ
zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000
2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
09.11.2020 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Gminy. 
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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczestnikom prze-
targu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania,
zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich
wskazane.
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, tj. nie
mniej ni¿ 2.190,00 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 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 gospodarce nieruchomoœciami 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,  po³o¿onej przy
ul. Ogrodowej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym dzia³ki 330/12 o powierzchni 1524 m2, dla której S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5 z przeznaczeniem pod zabudowê wielorodzinn¹; jednorodzinn¹ lub us³ugi komercyjne.
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Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 
z siedzib¹ przy ul. Drzyma³y 30 
w Chojnowie, jako dozorca
mienia zabezpieczonych rucho-
moœci z lokalu nr 3 przy ul.
M. Reja 13 wzywa spadkobier-
ców tych ruchomoœci do ich
odbioru w terminie do dnia
09.11.2020r.
Kontakt w powy¿szej sprawie
pod numerem tel. 76/81-88-371
lub drog¹ elektroniczn¹: 
e-mail: obm@chzgkim.pl
lub remonty@chzgkim.pl
Uwaga! Po up³ywie w/w termi-
nu Dozorca wniesie wniosek o wy-
danie orzeczenia S¹du w sprawie
likwidacji lub innego rozporz¹-
dzenia rzecz¹ (podstawa praw-
na: art. 1046 § 10 Ustawy
Kodeksu Postêpowania Cywil-
nego z dnia 17 listopada
1964r. Dz. U. 1964 Nr 43 poz.
296).

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
SM 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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PAŸDZIERNIK
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

Og³oszenia drobne Robisz lub planujesz
remont? 

Zamów kontener 

i pozb¹dŸ siê problemu!!! 

CHZGKiM w Chojnowie

oferuje 

wynajem kontenerów oraz

us³ugê wywozu gruzu

i innych odpadów. 

Chojnowski Zak³ad 
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej
ul. Micha³a Drzyma³y 30

tel. 76 818 83 70

Koszt wynajêcia kontenera 250 z³
plus koszt utylizacji odpadów 

wg. cennika RIPOKu.

Pi³ka no¿na 
Komplet wyników ostatnich trzech kolejek
spotkañ KS Chojnowianka Chojnów w lidze
okrêgowej. 
Gwardia Bia³o³êka - KS Chojnowianka
Chojnów: 3:0
KS Chojnowianka Chojnów - Kaczawa Bie-
niowice: 6:3 
Sokó³ Jerzmanowa - KS Chojnowianka
Chojnów: 3:3 

Po analizie w/w wyników, mo¿na mówiæ 
o aklimatyzacji naszej dru¿yny w lidze okrê-
gowej. Wszyscy musz¹ siê liczyæ z kadr¹
trenera Zbigniewa Grzybowskiego. Jak pój-
dzie bia³oniebieskim z silnym przeciwni-
kiem, jakim s¹ Przysz³oœæ Prusice, przeko-
namy siê ju¿ 10.10. w sobotê. Pocz¹tek
spotkania na Stadionie Miejskim o godz.
15:00. Wstêp - cegie³ka - 5 z³. 

Zapraszamy! 
PM

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 
o pow. 12 arów, umiejscowion¹
przed stawem po prawej stronie
w Bia³ej. Wiadomoœæ: 
tel. 509 572 890. (44112)

Sprzedam dzia³ki budowlane 
w Chojnowie ul. Leœna i Asnyka.
Wiadomoœæ: 
tel. 600-124-919. (44578)

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie
Chojnowa obrêb Konradówka.
Wiadomoœæ: 
tel. 791-463-992. (44579)
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Zumba i Maraton Zumba i Maraton 
dla Julii Kuczałydla Julii Kuczały

W dniu 19 września odbyło się kolejne wydarzenie charytatywne w naszym mieś-
cie, zorganizowane przez Joannę Stępień, znaną już jako Pszczółka Maja. Tym
razem, organizatorka zaprosiła do naszego miasta instruktorów zumby by pomagać
poprzez taniec Julii Kuczale. Julia ma 18 lat i w ostatni czwartek wyruszyła na tera-
pię do Stanów Zjednoczonych. Stało się to dzięki ludziom dobrego serca, również
mieszkańcom Chojnowa, którzy pomogli w zebraniu niebagatelnej sumy 7 milio-
nów złotych w niespełna 2 miesiące.
Chojnowski Maraton Zumby rozpoczął się od tańca Gabrieli Zenki, tancerki znanej
w Chojnowie od wielu lat, gdyż również zmaga się z ciężką chorobą jaką jest
stwardnienie rozsiane. Tuż po niej na scenie wystąpiła Pola Działo, która szkoli się
właśnie pod okiem Gabrysi. Występy obu dziewczyn zwieńczyła niespodzianka
przygotowana przez organizatorkę. Następnego dnia, Gabrysia obchodziła swoje
urodziny, nie mogło więc zabraknąć tortu oraz wielkiej kartki urodzinowej. Wzru-
szeń nie było końca, a wszyscy obecni odśpiewali wspólnie tradycyjne "sto lat".
Następnie przez ponad 2 godziny, uczestnicy maratonu, wzięli udział w następują-
cych po sobie treningach tanecznych. Każdy instruktor miał przygotowane piosenki
do których przedstawiał swój układ choreograficzny. W trakcie imprezy były orga-
nizowane również licytacje. Cały dochód, tak z biletów wstępu, zorganizowanego
na miejscu kiermaszu ciast, loterii i licytacji, został przekazany na konto Fundacji
Zobacz Mnie, do której przynależy Julka. Łącznie zebrano:  5213.22 zł + 1 euro +
0,10 centów.
Tydzień później, w nocy z 23 na 24, odbył się maraton na stadionie w Chojnowie
w ramach ogólnopolskiego Wirtualnego Maratonu Warszawskiego. Inicjatorem
tego wydarzenia był Grzegorz Popielski, członek chojnowskiej grupy biegaczy
"Rozbiegani Chojnów". Mimo później pory, wzięło w nim udział aż 17 osób! Ma-
raton ukończyły dwie osoby, które przez ponad 4 godziny przebiegły aż 42 kilome-
try: Daria Tkaczyszyn-Kałużna oraz Grzegorz Popielski. Pogoda ewidentnie chcia-
ła utrudnić uczestnikom udział, deszcz nie odpuszczał, ale cel był szczytny bo
wszyscy biegli ponownie dla Julii Kuczały aby pokazać, że ograniczenia są tylko 
w naszej głowie. Choć zbiórka na siepomaga już się zakończyła, gdyż kwota na
amerykańską terapię została uzbierana, ludzie wielkiego serca zbierają jeszcze na
rehabilitację, która będzie niezbędna w trakcie oraz po powrocie ze Stanów Zjed-
noczonych. Tym bardziej było cenne, że po raz kolejny Chojnowianie wyszli poza
strefę swojego komfortu i pokazali, że chcieć to móc. Wszelkie akcje Pszczółki
Mai można śledzić na jej stronie na Facebook'u "Serce mam to pomagam". Joanna
Stępień serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się do tego by oba wydarzenia mogły się odbyć. 

Joanna Stępień



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki ZUMBA dla JuliiZUMBA dla Julii

Maja Zakrzewska 
Ma 15 miesięcy i jest zodiakal-
nym rakiem. Lubi zabawy 
w chowanego, skakać na
trampolinie z piłeczką oraz
słuchać piosenek dla dzieci. 




