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Setne urodziny 
Pani Władysławy 

Kogut-Osesik
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Jeśli sny mają znaczenie – ten niewątpli-
wie był profetyczny. Mnóstwo rzym-
skich cyfr, których nie potrafiła zliczyć
nasza bohaterka, pojawiło się lata temu,
w jednym z jej sennych widzeń. Czy te
liczby symbolizowały długie życie? Czas
doczesnej wędrówki zależy od wielu czyn-
ników, a może decyduje przeznaczenie? 
Uwielbia polne kwiaty. Nie przepada za
słodyczami. Nie lubi dyplomatycznych
rozmów, które są poniekąd zakłamane.
Mówienie prawdy to jedna z najważ-
niejszych cech jaką powinni posiadać
ludzie. Szczególne miejsce w jej sercu
zajmują uczucia: miłości do synów, oj-
czyzny i wspomnienie rodzinnego domu…
Pani Władysława Kogut-Osesik urodziła
się w Stryju na Ukrainie 17 stycznia
1918 roku. Gdy miała pół roku, rodzice
zamieszkali w innej miejscowości: „Mój
tata był kolejarzem, został przeniesiony
do Sambora, tam kupił ładny dom” –
wspomina. Sambor, to miasto w obwo-
dzie lwowskim nad rzeką Dniestr, które
w pamięci bohaterki zachowało niezwy-
kły obraz. To miejsce dzieciństwa, naj-
lepszych lat: „Miałam dziesięcioro ro-
dzeństwa, dwoje dzieci wcześnie zmarło.
Mój tata był dumny, że ma tyle dzieci.
Pamiętam jego szczęśliwą twarz, gdy to
mówił. Nasza rodzina była bardzo zżyta.
Rodzice byli dla siebie bardzo dobrzy,
nigdy się nie kłócili, żyli w zgodzie”. 
Pani Władysława była bardzo zdolnym
dzieckiem. Talent malarski, muzyczny, 
a w późniejszym czasie poetycki odzwier-
ciedlają jej delikatną i wrażliwą naturę:
„Mój brat grał na skrzypcach i man-
dolinie, ja natomiast pięknie śpiewałam,
miałam naprawdę ładny głos. Jedyne
czego żałuję w moim życiu, to że nie uczy-
łam się śpiewać. Byłabym lepsza od Ma-
ryli Rodowicz!” – wnioskuje z uśmie-
chem na buzi. 
W 1946 roku Pani Władysława przy-
jechała do Chojnowa. Tu znalazła pracę 
i poznała przyszłego męża. Wyszła za
mąż mając 30 lat. W tamtych czasach
było to stosunkowo późno: „Nie ma co
się do małżeństwa spieszyć!” – komentu-
je z uśmiechem i dodaje: „ Prawdą jest,
że kiedyś dwudziestolatka bez męża, mo-
gła usłyszeć kilka kąśliwych uwag. Je-
dnak w mojej rodzinie, to się nie zdarza-
ło. Moja mama zawsze powtarzała, że na
wszystko przyjdzie w życiu czas, pośpiech
nie jest dobrym doradcą”. 
Kolejne lata przyniosły radość z macie-
rzyństwa. 100 - letnia mieszkanka Choj-

nowa ma trzech synów, których kocha
ponad życie. Wzruszenie, nostalgia i łzy
pojawiają się, gdy padają takie słowa jak
mama, tata, Sambor: „Mama to najpię-
kniejsze słowo. Nie ma nic świętszego niż
mama” – poruszona ledwo wypowiada-
jąc zdanie, ociera łzy. 
Miasto, w którym mieszkała zapisało się
w pamięci jej wszystkich zmysłów:
„Wspominam żurek cioci, robiony na mą-
ce, szynka pachniała wędzarnią, a chleb
nie miał konserwantów. Woda ze studni
w Samborze była przepyszna! Nigdy nie
zapomnę tego smaku. Bardzo lubiłam
święta, zapach choinki. Nie było elek-
tryczności, świece wyglądały pięknie na
drzewku”. 
Gdy Pani Władysława miała 56 lat za-
częła pisać wiersze. Przepełnione bólem
i tęsknotą, są pewnego rodzaju ukoje-
niem. Utwory pozwalają na pożegnanie
z rodzicami i ukochanym domem: „Czu-
ję jak po policzku łza się toczy, nie wiem
czy to płacze serce moje, czy to płaczą mo-
je oczy”, „Rozpostarłam ręce, wzięłam
dom w ramiona, przytuliłam się do muru,

ucałowałam ściany i tak pożegnałam,
mój dom rodzinny ukochany”, „Niebo
jesienne, bladoniebieskie, tak jak oczy
mego taty. Jesienne niebo smutne. Często
za tatą płacze”, „Otworzyłam atlas, łzy
na mapę kropią. Co tam jest? Sambor 
i Dniestr. Wiem, że ich nie zobaczę, i dla-
tego serce boli i serce płacze”. 
Głównymi wątkami ponad siedemdzie-
sięciu wierszy są uczucia tęsknoty, po-
żegnania, a także otaczająca przyroda.
Wiersze Pani Władysławy to rodzaj pa-
miętnika, który na swoich kartkach zapi-
sał miłość, cierpienie i kojące piękno natury.

Rozmowa, której wrażliwy ton wkradał
się we wszystkie poruszone myśli.
Rozważania trudnych chwil. Wspomnie-
nia dawnych lat. Historia, którą napisało
życie Pani Władysławy jest opowieścią
pełną cierpień. Momentów bolesnych

było bardzo dużo. Piękne świadectwo
spokoju, miłosierdzia i miłości, które na
wielu płaszczyznach pozostaną tajemnicą.
Wielkość Pani Władysławy polega na tym,
że potrafiła wybaczać, nawet w najokrut-
niejszych momentach życia. 
Duma i radość z rodzicielstwa owocuje
niezwykle piękną relacją i szacunkiem
między Panią Władysławą a jej synami:
„Kocham ich nad życie. Moi synowie są
cenniejsi niż wszystkie skarby świata. To
dobre dzieci, naprawdę wychowałam ich
sercem. Jestem z nich bardzo dumna!” –
wzruszona, spogląda na jednego z nich,
uśmiecha się, a w jej bladoniebieskich
oczach szklą się łzy wzruszenia i szczęś-
cia... 

Droga Pani Władysławo! Zdrowia, po-
myślności i wszystkiego co najpię-
kniejsze. Niech setny rok życia przy-
niesie Pani wiele szczęśliwych chwil 
w gronie najbliższych. 
Urodzinowe spotkanie odbyło się 17 sty-
cznia o godzinie 15.00. Życzenia i gratu-
lacje zostały złożone w imieniu władz
miasta przez panią sekretarz Brygidę
Mytkowską, a także przez przedstawi-
cielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Legnicy. Uroczysty toast, pyszny tort 
i wymarzone prezenty dały wiele radości
Pani Władysławie. Wspomnień, wzru-
szeń, a przede wszystkim uśmiechu, 
w tym pięknym dniu nie brakowało.
Gratulujemy wspaniałego jubileuszu! 

K. Burzmińska 

Setne urodziny Pani Władysławy Kogut-Osesik!
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Miasto Chojnów po raz drugi przystêpuje do realizacji bud¿etu
obywatelskiego. 
Bud¿et obywatelski, nazywany te¿ bud¿etem partycypacyjnym,
to wydzielona czêœæ bud¿etu miasta, o której wydatkowaniu
decyduj¹ bezpoœrednio mieszkañcy poprzez g³osowanie. W ten
sposób zwiêksza siê bezpoœredni wp³yw mieszkañców na
rozwój i wygl¹d ich miasta. 
Z bud¿etu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkañców
oddano 200 tysiêcy z³ - 100 tysiêcy z³otych na projekty
zlokalizowane na terenie miasta po pó³nocnej stronie rzeki
Skora i 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane na
terenie miasta po po³udniowej stronie rzeki Skora.
Zrealizowane bêd¹ projekty inwestycyjne, które zostan¹ zg³o-
szone przez mieszkañców, a nastêpnie pozytywnie ocenione
przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów zg³oszonych do Bu-
d¿etu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez miesz-
kañców w drodze g³osowania.
Propozycje zadañ do realizacji w ramach Bud¿etu Obywatel-
skiego Miasta Chojnowa na rok 2018 mog¹ byæ zg³aszane
przez mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta
Chojnowa, którzy ukoñczyli 18 lat. Zg³oszenia projektu
dokonuje siê poprzez z³o¿enie w Sekretariacie Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Formularza zg³oszenia projektu do zreali-
zowania w ramach Bud¿etu Obywatelskiego na 2018 r. sta-
nowi¹cego Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y Nr XLII/215/17 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r. 
Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ do dnia 15.02.2018 r.
Ka¿dy z³o¿ony projekt musi spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania: 
- data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie do dnia
15.02.2018 r., 
- osoba sk³adaj¹ca projekt jest sta³ym mieszañcem Chojnowa
(zameldowanym) i ukoñczy³a 18 lat,
- projekt jest poparty przez co najmniej 30 pe³noletnich miesz-
kañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta Chojnowa (listê
z podpisami nale¿y za³¹czyæ do formularza),
- zg³oszona propozycja  dotyczy projektów inwestycyjnych 
i nale¿y do zakresu zadañ w³asnych Miasta,
- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, 
- teren, na którym ma byæ zlokalizowana realizacja projektu
stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wy³¹czeniem
terenów zarz¹dzanych przez miejskie jednostki organizacyjne, 
- szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 ty-
siêcy z³otych, 
- projekt jest mo¿liwy do zrealizowania. 
Pozytywnie zaopiniowane przez Zespó³ ds. weryfikacji projek-
ty zostan¹ umieszczone na liœcie projektów podlegaj¹cych kon-
sultacjom. Lista opublikowana zostanie do 9 marca 2018
roku. Projekty umieszczone na liœcie zostan¹ przedstawione
mieszkañcom na stronie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 

Od 9 kwietnia do 7 maja 2018 roku (w dni robocze w godzi-
nach pracy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie) odbêdzie siê
g³osowanie nad projektami. Karty do g³osowania z umiesz-
czonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami bêd¹ wy-
dawane w trakcie g³osowania w sekretariacie w UM w Choj-
nowie. Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e oddaæ jeden g³os. 
G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie osobiœcie. Trwaj¹ prace nad opro-
gramowaniem do g³osowania Internetowego.
Wyniki g³osowania zostan¹ og³oszone do 14 maja 2018 roku. 

OOppiieekkaa mmeeddyycczznnaa ww ““PPaarraassoolluu””
Z dniem 1 stycznia 2018 r. w Chojnowie œwiadczenia medyczne
z zakresu ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej oraz œwi¹tecznej
opieki lekarskiej i pielêgniarskiej realizuje NZOZ NOXMED
Sp. z o.o. Œwiadczenia ambulatoryjne realizowane s¹ w siedzi-
bie Zak³adu Pielêgnacyjno-Opiekuñczego "Niebieski Parasol" 
w Chojnowie, ul. Szpitalna 20 w godzinach:
18.00 - 8.00 w dni powszednie 
8.00 - 8.00 w soboty, niedziele i œwiêta
tel. kontaktowy: 76 818-10-75 lub 663-500-171.

PPUUPP iinnffoorrmmuujjee

* Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie og³asza
nabór wniosków na nastêpuj¹ce formy wsparcia: sta¿e, szko-
lenia, jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodar-
czej, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne.
Powy¿sze formy aktywizacji zawodowej bêd¹ realizowane 
w ramach projektów wspó³finansowanych ze œrodków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego. Zapraszamy pracodawców oraz osoby
bezrobotne do udzia³u w projektach!
Szczegó³owe informacje o projektach znajdziesz w siedzibie
Urzêdu u swojego doradcy klienta oraz na stanowiskach zaj-
muj¹cych siê realizacj¹ wsparcia. 
Wnioski do pobrania - www.puplegnica.pl
* Powiatowy Urz¹d Pracy Filia w Chojnowie informuje, ¿e od
15.01.2018r. mo¿na odbieraæ informacje o dochodach za 2017r.
(PIT-11) w siedzibie Urzêdu PUP w Legnicy Filia w Chojnowie
w pok. nr 11, I piêtro, Rynek 20.

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOSS iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.) Wy-
dzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³o-
szeñ tut. Urzêdu w dniach od 23.01.2018 r. do 13.02.2018 r.:
- wykazu dzia³ek oznaczonych numerami geodezyjnymi 475,
224/8 224/4 i 224/3 po³o¿onych przy ul. Tulipanowej w obrê-
bie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych do  sprzeda¿y w
formie przetargu ustnego nieograniczonego - Zarz¹dzenie Nr
10/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2018 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami /Dz. U.  z 2016 r. Nr 2147 ze zm./ winny z³o¿yæ wnio-
ski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do 06.03.2018 r.

Dyrekcja Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 
oraz pracownicy Zespo³u Ratownictwa Medycznego 

w Chojnowie, sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
Burmistrzowi Chojnowa 

za okazan¹ pomoc i wsparcie finansowe 
w zakupie nowego Defibrylatora.

Przekazany sprzêt, to du¿a pomoc w doposa¿eniu naszego
zespo³u, który znacznie poprawi sprawne prowadzenie akcji
ratowniczych, przyczyni siê do poprawy bezpieczeñstwa
mieszkañców miasta i gminy Chojnów jak równie¿ do bez-
pieczeñstwa samych pracowników pogotowia ratunkowego.
Jest to dowód ¿yczliwoœci w³adz Miasta Chojnów na rzecz
poprawy bezpieczeñstwa i jakoœci udzielanej pomocy.

Dyrekcja oraz pracownicy 
Zespo³u Ratownictwa Medycznego w  Chojnowie

Bud¿et Obywatelski 2018Bud¿et Obywatelski 2018



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 02/8964 oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Parafia grekokatolicka w Zamienicach
kolejny ju¿ raz zaprosi³a mieszkañców
miasta i gminy na koncert ³emkowskich 
i ukraiñskich kolêd. 

21 stycznia sala widowiskowa MOKSiR
wype³ni³a siê wiernymi grekokatolickimi
i zainteresowanymi niecodziennym kon-
certem. Dla wiêkszoœci z nas œwi¹teczny

okres i czas kolêdowania jest niezwykle
bliski. Przywo³uje wspomnienia, wywo-
³uje szczególny stan ducha…. Melodie
³emkowskie czy ukraiñskie s¹ inne od
katolickich - charakterystyczne dla Ko-
œcio³a Wschodniego, o specyficznej linii
melodycznej, z oryginalnymi ozdobnika-
mi - w naszym odczuciu majestatyczne 
i bardziej emocjonalne.
Za spraw¹ wspania³ych zespo³ów dzie-
si¹tki wiernych mia³o okazjê prze¿yæ

chwile w klimacie piêknych pieœni, w cu-
downym wykonaniu. 
Z niezwyk³ym koncertem kolêd na sce-
nie Domu Kultury w Chojnowie zapre-
zentowali siê: Kwartet chóru parafial-
nego Greckokatolickiej parafii Opieki
Matki Bo¿ej w Patoce, "Jaroszi³czanie" -
Parafia Greckokatolicka pw. Narodzin
œw. Jana Chrzciciela w Zamienicach,
Chór Parafii Greckokatolickiej pw. Za-
œniêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Le-
gnicy, Zespó³ Pieœni i Tañca "Kyczera" 
z Legnicy, Zespó³ Folklorystyczny "Roz-
toka" z Rudnej.

£emkowskie nuty, ³emkowski jêzyk, ³em-
kowskie zwyczaje… Ta niedziela z pew-
noœci¹ nale¿a³a do wyj¹tkowych.

eg

13 stycznia 2018 w sali widowiskowej Do-
mu Kultury zaprezentowali siê dzieciêcy
wykonawcy Pracowni Wokalnej Agnieszki
Justyny Szumi³o z Chojnowa, Legnicy i
Wroc³awia. Blisko 30 m³odych artystów
zabrzmia³o niczym parafraza s³ynnej myœli
Forresta Gumpa: Muzyka jest jak pude³ko
czekoladek - nigdy nie wiesz, na jak¹  trafisz...

By³o i lirycznie i dynamicznie. Rockowo,
zadziornie i notalgicznie. Z humorem, ale
te¿ refleksj¹. Prawdziwe bogactwo muzy-
cznych smaków! Prowadz¹cej Pracowniê 
i wszystkim m³odym artystom - gratuluje-
my i dziêkujemy!

sh

18 stycznia Œrodowiskowy Dom Samo-
pomocy Nr 2 w Chojnowie zorganizowa³
coroczny Bal Karnawa³owy. Dziêki uprzej-
moœci Burmistrza Miasta Chojnowa - Jana
Serkiesa, uczestnicy mogli œwiêtowaæ 
w Domu Schrama. Wœród zaproszonych
goœci znaleŸli siê: Warsztat Terapii Zajê-
ciowej w Chojnowie, Œrodowiskowy Dom

Samopomocy Nr 1w Chojnowie, oraz
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Z³otoryi.
Jak to w karnawale, ka¿dy stawi³ siê w prze-
braniu lub masce. Tañce przeplatane by³y
konkursami, w których wszyscy ochoczo
brali udzia³. Punktem kulminacyjnym
imprezy by³ wybór Króla i Królowej Balu. 

Wszyscy œwietnie siê bawili, wspomnienia
z balu na pewno pozostan¹ na d³ugo w pamiêci!

£emkowskie Betlejem

Dzieciêca "Bombonierka Muzyczna"

KKaarrnnaawwaa³³ zz ŒŒDDSSKKaarrnnaawwaa³³ zz ŒŒDDSS

Wystawa plastyczna

Lekcje ttañca
Sekcja Tañca Towarzyskiego 
przy MOKSiR w Chojnowie 

zaprasza na zajêcia dla amatorów 
(nowa grupa)

tañca towarzyskiego, 
standardowego i latynoskiego 

w œrody o godzinie 16:30 
w Domu Schrama 

numer kontaktowy: 602 151 135.
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Noworoczny koncert kolêd uczniów Spo-

³ecznego Ogniska Muzycznego przyci¹-

gn¹³ 12 stycznia do Sali Edukacyjnej

MBP wielu sympatyków i bliskich m³o-

dych wykonawców.

Repertuar tradycyjny - polskie kolêdy -

dla niektórych by³ wyzwaniem i sce-

nicznym debiutem. Ka¿dy jednak z po-

nad 20 m³odych muzyków zaprezen-

towa³ siê doskonale i z dum¹ móg³

przyj¹æ brawa od publicznoœci. I chocia¿

tytu³y utworów powtarza³y siê, to ich

interpretacje by³y ró¿ne, a i grano je na

ró¿nych instrumentach. Ognisko bo-

wiem przygotowuje do gry m.in. na pia-

ninie, skrzypcach, gitarze i keyboardzie.

Uczniowie zatem prezentowali swoje ta-

lenty muzyczne i nieœmia³o tak¿e wo-

kalne, a publicznoœæ z wielk¹ serde-

cznoœci¹ przyjmowa³a kolejne wystêpy.

Uznanie dla zdolnych chojnowian i ich

nauczycielek - pani Ró¿y Paku³y i pani

Agaty Koziar. Gratulujemy!

eg

Koncert noworocznyKoncert noworoczny
Œwi¹teczny i uroczysty charakter mia³o
ostatnie w tym sezonie spotkanie op³at-
kowe, które 17 stycznia zorganizowali
chojnowscy weterani, kombatanci i Sy-
biracy. 
To wyj¹tkowe œrodowisko. Cz³onków
tych organizacji raczej nie przybywa, ich
szeregi nikn¹, dlatego ka¿da okazja do
wspólnego spotkania jest dla tych osób
szczególnym wydarzeniem.
Cz³onkom organizacji miasta i gminy
towarzyszyli niecodzienni goœcie. Na
zaproszenie chêtnie odpowiedzia³ wice-
prezes Zarz¹du Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku
Weteranów i Rezerwistów WP p³k
Krzysztof Majer, Kazimierz Wilk - wice-
prezes Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Wojewódz-
kiego ZKRPiBWP, Maria Jurkiewicz -
przedstawicielka Zarz¹du Powiatowego
Zwi¹zku Sybiraków, por. Czes³aw Dul -
dowódca kompanii Zwi¹zku Strzelec-
kiego oraz przedstawiciele w³adz lokal-
nych - w imieniu burmistrza sekretarz
miasta Brygida Mytkowska i przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski, 
w imieniu wójta sekretarz Honorata Taj-
chman-Rêkoœ. Byli tak¿e reprezentanci
zaprzyjaŸnionych stowarzyszeñ i zwi¹z-
ków dzia³aj¹cych w naszym mieœcie.
Œwi¹teczne spotkanie by³o doskona³¹
okazj¹ do uhonorowania osób, które wy-
ró¿ni³y siê w swojej mundurowej dzia-
³alnoœci.
Wyj¹tkowe odznaczenie odebra³a tego
dnia najstarsza chyba cz³onkini ZKRPi-
BWP, ppor. Weronika Witków. Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Kombatantów Rzecz-
pospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów
Politycznych Rada Krajowa Kombatan-
tów Wojska Polskiego na mocy upraw-
nieñ ustawowo-statutowych odznaczy³a
pani¹ Podporucznik Ko³obrzeskim
Krzy¿em Kombatanckim za udzia³ w wal-
kach o wyzwolenie w marcu 1945 roku
s³owiañskiego grodu Ko³obrzeg.

Niecodzienny Krzy¿ Pami¹tkowy z r¹k
p³k Krzysztofa Majera odebra³o trzech
aktywnych cz³onków - m³. chor. Józef
Radwañski, kpr. Jan Liczner i kpr. Tade-
usz Celuch.
- Krzy¿ Pami¹tkowy ustanowiono dla
uczczenia 150 rocznicy urodzin Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudzkiego - wyjaœnia³

pu³kownik. - Podkreœla tak¿e obchody
stulecia odzyskania przez Polskê niepod-
leg³oœci. 
Natomiast Artur Reichert - prezes kó³
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych oraz Zwi¹zku
Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego decyzj¹ Sztabu Zwi¹zku Strze-
leckiego Strzelec RP w Chojnowie zosta³
promowany na stopieñ podporucznika
Zwi¹zku Strzeleckiego.

Zarz¹d G³ówny ZKRPiBWP przyzna³
tak¿e odznaczenie za zas³ugi na rzecz
Zwi¹zku przewodnicz¹cemu Rady Miej-
skiej Chojnowa Janowi Skowroñskiemu.

Gratulacje i powinszowania by³y pretek-
stem do kolejnych ¿yczeñ - tych bardziej
rodzinnych, œwi¹teczno-noworocznych.
Ks. Miros³aw Makowski zainicjowa³
modlitwê, po której wszyscy, wszystkim,
przy ³amanym op³atku sk³adali serdeczne
¿yczenia. 
Przy wtórze kolêd, w otoczeniu ¿yczli-
wych ludzi d³ugo jeszcze biesiadowano
ze wzruszeniem wspominaj¹c lata m³o-
doœci i trudu tamtych lat.

eg
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Wspania³y koncert
Dannego Handley’a

Zarz¹dzeniem Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.09.2017 r. w/w nieru-
chomoœæ zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z planem zagospo-
darowania 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 61 KS, dla
którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 23 lutego 2018 r. o godz. 1000

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 wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (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. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 15 lutego 2018 r. na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1061 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. 
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¿ 70,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób odpowiadaj¹cy formie
wnoszenia.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg odby³ siê w dniu 18.12.2017 r. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych  nieruchomoœci po³o¿onych 
przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami
wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nie-
ruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

Koncertowa scena MOKSIRu, po raz
kolejny goœci³a czo³owego muzyka 
z brytyjskiej nowej fali gitarzystów -
Dannego Handleya. Fan twórczoœci
grupy The Beatles, Elvsa Presleya i Chu-
cka Berryego. Jako muzyk najbardziej
jest znany z ANIMALS & FRIENDS.
Od 2012 roku wchodzi tak¿e w sk³ad
NATURAL BORN SWINGERS RICHA
LEE. Horyzonty przesympatyczny Danny
ma wiêc wspania³e. 
Wystêpowaæ solo te¿ lubi. W poniedzia-
³ek 22 stycznia, ci którzy zdecydowali
siê spêdziæ chwile z angielskim rockiem,
na pewno nie ¿a³uj¹.

Brytyjskiemu gitarzyœcie towarzyszy³a
znana nam sekcja rytmiczna w osobach
£ukasza Gorczycy (gitara basowa) i To-
masza Dominika (perkusja).
Rockowe trio zagra³o kilka utworów au-
torskich Handley’a. Przewa¿a³y jednak
niezapomniane standardy bluesa i rocka
B.B. Kinga, The Animals, Erica Clap-
tona i innych.

Ponad godzinny wystêp okraszony bi-
sem przeniós³ s³uchaczy w œwiat rocka 
z lat 60 i 70 tych. Swoista lekcja wspom-
nieñ. Dla chojnowian, którzy uczestni-
czyli w tym koncercie, bêdzie tematem
rozmów przy wielu okazjach.
Gromkie brawa na koniec œwiadczy³y, ¿e
by³ to udany koncert.

pm
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Inspiruj¹cy dydaktyk i pasjonatka po-
dró¿y. Ma niecodzienn¹ osobowoœæ i umie-
jêtnoœci przekazywania wiedzy m³odym
ludziom przez doœwiadczenia. Zachêca 
w pasjonuj¹cy sposób do poznawania œwia-
ta i siebie samego zarazem. Organizuje
wyjazdy, które s¹ niezapomniane. Przy-
ci¹ga i fascynuje, chce siê z ni¹ pojechaæ
na koniec œwiata! Paulina Rajczakowska
- wra¿liwa na ludzi i œwiat, anglistka z po-
wo³ania, której pasja zara¿a i zbiera wspa-
nia³e owoce.

Gazeta Chojnowska - W dzisiejszych
czasach znajomoœæ jêzyków jest bardzo
wa¿na. Dlatego zdecydowa³aœ, ¿e chcesz
uczyæ jêzyka obcego? 
Paulina Rajczakowska - Studiowa³am
zootechnikê we Wroc³awiu, szybko skoñ-
czy³y siê ciekawe przedmioty typu: anato-
mia, fizjologia zwierz¹t czy zoologia, a za-
czê³y siê zajêcia, które mnie zupe³nie nie
interesowa³y. Straci³am zapa³ i zdecy-
dowa³am, ¿e zacznê studiowaæ w Nauczy-
cielskim Kolegium Jêzyków Obcych jêzyk
angielski, którego od lat sama dla siebie
uwielbiam siê uczyæ. Dziêki stemu pozna-
³am wspania³ych wyk³adowców, którzy
pokierowali moj¹ œcie¿k¹ edukacyjn¹.
Zauwa¿yli moje umiejêtnoœci i dali mi
szansê rozwoju, który teraz rzutuje na mo-
j¹ pasjê i pracê zarazem. Uczelnia wys³a-
³a mnie na stypendium. By³ to projekt
europejski, ale przyznam szczerze, nie wie-
rzy³am, ¿e siê uda. Projekt zak³ada³ pro-
mocjê Polski za granic¹. I sta³o siê. Jako
jedyna z Polski polecia³am do Danii czy
Skandynawii w ogóle, reszta kandydatów
okupowa³a "ciep³e kraje". Wyjecha³am
tam na pó³ roku, by uczyæ jêzyka angiel-
skiego i dziêki temu niesamowitemu doœ-
wiadczeniu zdoby³am wiedzê, której nie
mo¿na opisaæ ksi¹¿kowo czy metodycznie.

G. Ch. - Jak wspominasz pobyt w najm-
niejszym z pañstw nordyckich? 
Paulina R. - By³ to cudowny czas. Spot-
ka³am fantastycznych ludzi, których mogê
nazwaæ rodzin¹. Jestem wdziêczna, ¿e
mog³am zmierzyæ siê z wtedy "obcym" mi
krajem, wiele siê nauczy³am. Przede
wszystkim warto podkreœliæ, ¿e takie wy-
jazdy kszta³tuj¹ charakter i zdecydowanie
ubogacaj¹ ¿ycie. Relacje, które po³¹czy³y
mnie z duñsk¹ rodzin¹, u której goœci³am
zaowocowa³y cudown¹ przyjaŸni¹ na ca³e
¿ycie.
Na sobie samej doœwiadczy³am, jak pobyt
w innym kraju kszta³tuje charakter, posze-
rza horyzonty, niezaprzeczalnie pog³êbia
wiedzê o ¿yciu, o nas samych. Czu³am siê
tam, jak w domu, a to zas³uga przede
wszystkim atmosfery, o której decyduj¹
ludzie.

G.Ch. - Zainspirowa³aœ wielu m³odych
ludzi do poznawania œwiata przez po-
dró¿e. Immanuel Kant powiedzia³:
"Wszystka wiedza pochodzi z doœwiad-
czenia. Doœwiadczenie jest produktem
rozumu" - czy zgadzasz siê ze s³owami
s³ynnego myœliciela ?
Paulina R. - Jestem o tym g³êboko prze-
konana, ¿e nie umia³abym zainspirowaæ
tylu ludzi swoj¹ pasj¹, gdyby nie to, ¿e
sama mog³am wielokrotnie wyje¿d¿aæ i
zwiedziæ ro¿ne kraje. Moje doœwiadczenie
zaowocowa³o pasj¹, któr¹ mogê zara¿aæ
innych. To prawda, ¿e nauka przynosi
wiele korzyœci, gdy daje nam przyjemnoœæ
poznawania. Moja przyjaŸñ z duñsk¹
rodzin¹ przynios³a wiele dobrego nie tylko
mnie, ale i m³odym ludziom, którzy chc¹
siê uczyæ jêzyka obcego. M³odzie¿ mog³a
zwiedziæ Daniê, poznaæ inn¹ kulturê, ludzi
i zaprezentowaæ te¿ siebie, nasze miasto,
Polskê. To niebywa³a korzyœæ, któr¹ mog¹
opowiadaæ godzinami osoby, które mia³y
mo¿liwoœæ byæ na takim "rodzinnym"
wyjeŸdzie.  Serdecznoœæ i szacunek zbudo-
wany na fundamentach wzajemnej otwar-
toœci i ludzkiej ¿yczliwoœci zawsze bêdzie
owocowa³ piêknymi wspomnieniami i nau-
k¹ na ca³e ¿ycie. 

G.Ch. - A jakie s¹ wra¿enia uczniów, któ-
rzy zdecydowali siê towarzyszyæ ci w tych
podró¿ach? 
Paulina R. - To równie inspiruj¹cy m³odzi
ludzie, którym zawsze powtarzam, ¿e prze-
cie¿ s¹ obywatelami œwiata! Od lat uczê
moich uczniów, aby otoczenie, w którym
siê wychowujemy, nie zamyka³o ich na
œwiat i ludzi. Podró¿e kszta³c¹ bez dwóch
zdañ. Mo¿esz obserwowaæ, smakowaæ,
s³uchaæ innej spo³ecznej harmonii, która
wnosi do Twojego ¿ycia wiele kolorów.

Moi uczniowie wiedz¹, ¿e to dzia³a w dwie
strony. My Polacy reprezentujemy nasz
kraj za granic¹, chc¹c czy nie chc¹c, jad¹c
tam staliœmy siê ambasadorami Chojnowa.
Zawsze powtarzam im, ¿e to, jaki obraz
zostawimy po sobie, bêdzie procentowa³
dalej. Podkreœlê te¿ rolê jêzyka angiel-
skiego, bez którego naprawdê coraz trud-
niej jest funkcjonowaæ w aktualnym œwie-
cie. Moi uczniowie uœwiadamiaj¹ sobie to
bardziej, gdy razem podró¿ujemy. 

G.Ch. - Otwartoœæ rodzi otwartoœæ - przy-
ci¹gasz ludzi, potrafisz oczarowaæ i in-
spirujesz w fantastyczny sposób.
Paulina R. - Nic nie dzieje siê bez przy-
czyny. Musia³am studiowaæ zootechnikê,
wyjechaæ do Wroc³awia, poznaæ wspania-
³ych ludzi, rozwin¹æ siê jako cz³owiek,
oceniæ i wybraæ, do czego jestem stworzo-
na, odnaleŸæ swój talent. Na pewno jestem
wdziêczna ludziom, których spotka³am na
swojej drodze, którzy mnie docenili, za-
uwa¿yli. To, co siê zasieje, to kie³kuje. Odwie-
dzi³am kilka piêknych i fascynuj¹cych kra-
jów z moimi uczniami. Jednak najbardziej
wspominam te niespodziewane wyjazdy.
Dania nie by³a przeze mnie planowana 
i Anglia równie¿. Do Anglii mogliœmy
pojechaæ, bo wziê³am udzia³ w ogólnopol-
skim konkursie i wygra³am tydzieñ w Lon-
dynie.
Myœlê, ¿e nie tylko ja lubiê podró¿e, ale
one tak¿e lubi¹ mnie. Wyje¿d¿aj¹c, mo-
g³am zobaczyæ kultowe miejsca ogl¹dane
przeze mnie od dziecka w telewizji czy na
komputerze. Po stypendium w Danii, kolej-
ne wycieczki do Szwecji, Anglii, Szkocji,
Holandii, wraz z uczniami by³y ju¿ wpi-
sane w rolê dydaktyka i przyjaciela, któ-
rym chcê byæ dla m³odzie¿y, która niejed-
nokrotnie daje mi to odczuæ, a to z kolei
nakrêca mnie do organizowania dla m³o-
dzie¿y kolejnych podró¿niczych przygód.
To coœ wiêcej ni¿ wycieczka, nauka czy pa-
sja - poczucie, ¿e robisz coœ dla drugiego
cz³owieka, wp³ywaj¹c na jego rozwój, po-
szerzanie horyzontów i samoœwiadomoœæ
w byciu po prostu lepszym dla otoczenia. 

G.Ch. - Który kraj Ciê najbardziej Ci
siê podoba³? 
Paulina R. - Marzy mi siê wróciæ do
Szkocji, ale w momencie gdy kwitn¹ wrzo-
sy, by³am pod wra¿eniem gdy widzia³am
przekwitniête wrzosy, a jak to wygl¹da
gdy wszystko kwitnie!? Pewnie przepiê-
knie, wrêcz magicznie. Muszê tam koniecz-
nie wróciæ!

G.Ch. - Bardzo dziêkujê za rozmowê.
¯yczê kolejnych piêknych podró¿ny,
które bêd¹ inspirowaæ do ci¹g³ego poz-
nawania œwiata i ludzi. 
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Na otwarcie tej niezwyk³ej wyprawy 19
stycznia zaprosi³o Muzeum Regionalne.
Nietypowa forma wystawy zabiera od-
biorcê w przesz³oœæ - do czasów staro-
¿ytnych, kiedy zaczê³a siê era piernika
(wówczas ciastka miodowego) poprzez
kolejne epoki, a¿ do dzisiejszych smaków
i form.
Historiê i dzieje piernikarstwa opowia-
daj¹ plansze - "Od ciasta miodowego
Egipcjan do piernika", "O rewirach
bartniczych i handlu korzennym", "¯ycie
cechowe piernikarzy", "Pierniki w litera-

turze i baœniach"… Wystawa ekspona-
tów - przedmiotów powi¹zanych z pro-
dukcj¹ pierników na przestrzeni wieków
- obrazuje natomiast metamorfozê pier-
nikowych form i cechu piekarnictwa.

Pierwsza pisemna wzmianka o pierniku
pojawi³a siê jako notatka na marginesie
w ³aciñskim rêkopisie Wergiliusza z koñ-
ca XI wieku w klasztorze Tegernsee.
Specyficzne miodowe ciastko ma zatem
ponad tysi¹c lat. 

O jego przesz³oœci, symbolice, znaczeniu
niezwykle barwnie mówi³ na wernisa¿u
dyrektor Jerzy Janus. Opowieœæ uzupe³-
ni³a degustacja wspó³czesnych wyrobów
piernikarstwa - aromatycznych, smacz-
nych, mniej lub bardziej korzennych…

Ka¿dego, komu pierniki "s¹ w smak" zapra-
szamy do Muzeum Regionalnego - wys-
tawa potrwa do koñca lutego.

eg

Cudzo³óstwo, dzieciobójstwo, nierz¹d, homoseksualizm, czy
zwyk³a kradzie¿ - to tylko kilka z wielkiej listy przewinieñ,
jakie jeszcze w wieku XIX podlega³y karze œmierci - najczêœ-
ciej przez powieszenie. Publiczne egzekucje odbywa³y siê poza
osadami, w tzw. miejscach straceñ. Ile i gdzie by³o ich na Dol-
nym Œl¹sku przez kilka ostatnich lat bada³a grupa naukowców
z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wœród nich dr Pawe³ Duma,
który 20 stycznia spotka³ siê z chojnowianami w lapidarium
Zamku Piastowskiego, by opowiedzieæ o mrocznych odkryciach. 

Temat niezaprzeczalnie ponury, ale te¿ ciekawy. Na terenie
Dolnego Œl¹sk¹ powsta³o oko³o trzystu szubienic. Zwykle
budowano je na wzgórzu przy wjeŸdzie do miasta. Ich widok
mia³ ostrzegaæ potencjalnych z³oczyñców. Cia³a najczêœciej
wisia³y do pe³nego rozk³adu, do czasu a¿ same spada³y z pêtli.
Chowano je wówczas w miejscu straceñ, bez³adnie, twarz¹ do
do³u, co dodatkowo mia³o deprecjonowaæ straceñca. Miejsce

pochówku pe³ni³o jednoczeœnie funkcjê rakarni - tu zwo¿ono
wszelkiego rodzaju padlinê i fekalia.
Naukowcy i studenci Wydzia³u Archeologii UW w latach
1998-2016 przebadali 12 miejsc, gdzie ujawniono zabytki
prawa - pozosta³oœci budowli, elementy ich uposa¿enia,
ludzkie szcz¹tki, a tak¿e nieliczne przedmioty codziennego
u¿ytku. Odkrycia doprecyzowa³y lokalizacjê miejsc straceñ,
pozwoli³y na interpretacjê prowadzonych egzekucji, pochówku
skazanych, w kilku przypadkach uda³o siê nawet zidentyfi-
kowaæ zw³oki. 

Chojnowskimi elementami egzekwowania prawa - jak pod-
kreœli³ dyrektor muzeum Jerzy Janus - jest bez w¹tpienia
Baszta Tkaczy, w której funkcjonowa³o wiêzienie oraz  katow-
nia, gdzie dokonywano egzekucji. Wspomnieæ tak¿e nale¿y 
o prêgierzu w Rynku, który spe³nia³ swoj¹ rolê jeszcze w XVIII
wieku. W zbiorach muzeum natomiast mo¿emy obejrzeæ miecz
kata pochodz¹cy z 1694r. S¹ te¿ uzasadnione przypuszczenia,
¿e na drodze do Jaroszówki, na wysokoœci Kolonii Ko³¹taja
znajduj¹ siê pozosta³oœci po miejscu straceñ. 
Wyk³ad "Dawne miejsca straceñ w œwietle najnowszych badañ
archeologicznych na Dolnym Œl¹sku" rozpocz¹³ cykl pla-
nowanych w Muzeum Regionalnym spotkañ o historii naszego
regionu. 
Najbli¿sze w marcu dotyczyæ bêdzie Via Crucis w Chojnowie
wed³ug Piotra Wróblewskiego. Ju¿ dziœ zapraszamy!

eg

Pierniki - podró¿ do krainy zmys³ów

Doktor Duma o miejscach straceñ na Dolnym Œl¹skuDoktor Duma o miejscach straceñ na Dolnym Œl¹sku
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Za nami pierwszy w tym roku "Wie-
czorek Bluesowy" organizowany cyk-
licznie przez kawiarniê "Jubilatka". Mi-
mo trwaj¹cych ferii zimowych, w sobotê
20 lutego, frekwencja na imprezie by³a
imponuj¹ca.
Swoje podejœcie do bluesrocka pokaza³y
dwa chojnowskie zespo³y: Browar Band
i Faza Blues. 
Pierwszy w tym sk³adzie æwiczy od paŸ-
dziernika ub.r. Kapelê tworz¹ doœwiad-
czeni muzycy chojnowsko-jaworscy. To
by³ ich debiut sceniczny. Na ich repertu-
ar sk³adaj¹ siê utwory instrumentalne 
i niezapomniane klasyki twórców amery-
kañskiego bluesa i brytyjskiego rocka.
Jako, ¿e chojnowskie sk³ady gra³y na

przemian przez kilka godzin czas mija³
w bardzo urozmaicony sposób. 
Do takiego stanu rzeczy przyczyni³a siê
te¿ znana ju¿ wszem i wobec Faza Blues. 
W tym przypadku, w repertuarze obok
œwiatowych standardów, us³yszeæ mo¿na
by³o utwory Jaros³awa Kwaœniaka. Co
prawda pana Jarka w sk³adzie grupy ju¿
nie ma, ale goœcinnie zagra³ i zaœpiewa³
np. w kompozycji "Pies i kot". Drugim
goœciem Fazy Blues by³ Wies³aw Lenda 
z zespo³u VIPER. Wielki fan grupy D¿em,
ju¿ na sam koniec, wykona³ "Do ko³yski"
tej legendy polskiego rocka. 
Nasze miasto bluesem wiêc stoi. Wyko-
nuj¹ go dojrzali muzycy, którym nie 
w g³owie s³omiany zapa³. 

Warto dodaæ, ¿e wœród goœci którzy za-
szczycili swoj¹ obecnoœci¹ kawiarniê "Ju-
bilatka" by³ Bretislav Kovarik - znany
czeski karykaturzysta. Laureat licznych
miêdzynarodowych konkursów, w tym
legnickiego "Satyrkonu". 
W taki sposób nasza ekipa zacieœni³a
serdeczn¹ przyjaŸñ polsko-czesk¹.
Magia "Jubilatki" czyni cuda. 

BROWAR BAND
Agata Wojtasik - œpiew 
Jaros³aw Hojdycz - gitara basowa 
Aleksander Hojdycz - perkusja
Przemys³aw Koæwin - gitara 
Marek Olszycki - gitara 
FAZA BLUES 
Tomasz £abowicz - œpiew, gitara 
Ireneusz Matys - gitara basowa
Jakub Matys - klawisze 
Waldemar Winkler - perkusja 

pm

Czym jest sztuka? Sztuka to piêkne dzie-
³a, harmonijne po³¹czenie duchowego
odbioru rzeczywistoœci. Sztuka, to wyra-
¿enie siebie poprzez artystyczn¹ wizjê,
interpretacjê œwiata. Sztuka to forma,
barwa, styl... To g³êbia, któr¹ mo¿na
definiowaæ, nazywaæ, opisywaæ i wci¹¿
bêdzie niedosyt. Piêkne jest w niej to, ¿e
jednoczy, a odbiór rzeczywistoœci staje
siê estetycznie wra¿liwszy. 
W Miejskim Domu Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chojnowie 18 stycznia odby³
siê finisa¿ prac Lubiñskiego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury. „Inspiratorami
naszego spotkania s¹ pani Janina Ko-
marnicka oraz pan Wies³aw Wojcie-
chowski. Bardzo serdecznie dziêkujê, za
zaprezentowanie wspania³ego dorobku

artystycznego. Gratulujê autorom prac.
Znakomity warsztat, wyra¿anie siebie

i opowiadanie przez pejza¿, fotografie
czy wyszywanie to niezwyk³a, twórcza
opowieœæ. Cieszê siê, ¿e znajduj¹ pañ-
stwo czas i poœwiêcaj¹ go sztuce”– mó-
wi³ dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horo-
decki. 

Lubiñskie Stowarzyszenie Twórców
Kultury dzia³a ju¿ od 15 lat i zrzesza
artystów, których pasj¹ s¹ malarstwo,
fotografia, poezja, rzeŸbiarstwo, cerami-
ka i rêkodzie³o. „Artyœci s¹ bardzo uta-
lentowani. Organizujemy bardzo du¿o
wystaw. Dobrze jest pokazaæ prace
naszych zdolnych kolegów i kole¿anek.
Niedawno obchodziliœmy 15.lecie i kilka
osób zosta³o uhonorowanym nagrodami
ministra jako zas³u¿eni dzia³acze kul-
tury” – mówi³a inicjatorka za³o¿enia
Lubiñskiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury pani Janina Komarnicka.
Ró¿norodnoœæ, estetyka i przede wszys-
tkim pasja, to po³¹czenie, które owocuje
piêknymi dzie³ami sztuki. 
Gratulujemy wszystkim, którzy tworz¹
kulturaln¹ i artystyczn¹ kompozycjê ra-
doœci i barw ¿ycia. 

K.Burzmiñska

""CChhoojjnnoowwsskk ii   bb lluueess   ww  JJuubbii llaa tt ccee""

Najwa¿niejsza jest pasja!



Kolejny sukces szkolnego chóru
Allegro podczas XVII Dzieciêcego

Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek!
Od lat nasz szkolny chór wraz z opiekunem p.
Zenonem Chmielewskim odwiedza legnicki dom
kultury "Atrium", niezmiennie zdobywaj¹c naj-
wy¿sze miejsca podczas organizowanego tam
Dzieciêcego Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek. I tym
razem nie by³o inaczej! Tegoroczny koncert obfi-
towa³ w bardzo wiele wystêpów - grupowych i indy-

widualnych. Nasi chórzyœci mimo stresu wyni-
kaj¹cego z ogromnej konkurencji, spisali siê za-
wodowo! Pastora³ka pt. "To œwi¹t czas" urzek³a
jury, które postanowi³o przyznaæ naszemu
zespo³owi zaszczytne III miejsce! Niezawodni,
rozœpiewani, pogodni to przymioty, które oddaj¹
sens dzia³alnoœci chóru - naszej szkolnej dumy!

VIII Mistrzostwa Szko³y 
w P³ywaniu Indywidualnym!

Mamy swoich p³ywackich mistrzów! Jako ¿e dyscy-
plinê sportu, jak¹ jest p³ywanie, z wielk¹ przyjem-
noœci¹ uprawia wielu naszych uczniów, zdobywaj¹c
przy tym ogrom sukcesów, postanowiliœmy wybraæ
tych najlepszych z najlepszych w naszych szere-
gach. Do zawodów przyst¹pi³o niespe³na 120
uczniów, zarówno ch³opców, jak i dziewcz¹t z kl. I-
VII, którzy prezentowali swoje p³ywackie talenty 
w rozmaitych stylach - kraul, grzbietowy…
Atmosfera na basenie by³a naprawdê gor¹ca,
równie¿ dziêki wrzawie i dopingowi, który dobiega³ 
z trybun! Zagrzani do walki o najwy¿sze podium
uczniowie, dali prawdziwy popis swoich umiejêt-
noœci, nastêpnie z dum¹ odbieraj¹c nagrody za
otrzymane miejsca. 

Wszystkim uczestnikom mistrzostw gratulujemy i ¿y-
czymy dalszych sukcesów!
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SP 4 news

W poniedzia³ek 8 stycznia restauracja "Pod Jeleniem" otworzy³a przed nami
goœcinne progi. Tempo spotkania i nowych prezentacji by³o dynamiczne. Tak
zwani skrybowie przejêli g³ówne role. Na pierwszy ogieñ posz³o opowiadanie
poetyckie autorstwa Piotrka Misikiewicza pt. "Ma³y Œrodek". Autor opisa³ auten-
tyczne wydarzenie, gdy na ruchliwej ulicy znalaz³ ma³ego nietoperza. Tê przy-
godê znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej gildii. 

W styczniu obchodzimy Dzieñ Babci i Dziadka. Z tej okazji pan Jaros³aw
Macewicz przygotowa³ dwa opowiadania: "Milczenie dziadka" i "Ciep³a babka".
Z kolei tzw. bia³y wiersz zaprezentowa³a pani Ludwika Suchecka. "Z poezj¹" jak 
i wiele innych tytu³ów tej autorki powinno wkrótce ujrzeæ œwiat³o dziennie 
w postaci tomiku wierszy. Obecnoœæ pani Danuty Schmeling okaza³a siê byæ
"truskawk¹" na torcie poniedzia³kowej kultury. Aktywnoœæ naszej Danusi 
w internecie dowodzi, ¿e cel mo¿na osi¹gn¹æ. Wystarczy tylko chcieæ.
Nak³adem wydawnictwa "Astrum" ukaza³ siê zbiorowy, trzeci tomik wierszy 
pt. "Modlitwy". Znajduje siê tam dziesiêæ pozycji naszej gildianki. Co ciekawe,
w kolejnych wydawnictwach wiersze Danusi Schmeling te¿ bêd¹ figurowaæ.
Miejmy nadziejê, ¿e "Modlitwy" ju¿ nied³ugo bêd¹ dostêpne w naszej MBP.
Jako bonus pani Danuta przeczyta³a najnowsz¹ propozycjê pt. "Zw¹tpienie". 
W koñcu przyszed³ czas na styczniowe informacje kulturalno-rozrywkowe.
Przedstawi³ je dyrektor MOKSiR pan Stanis³aw Horodecki. 
W naszym spotkaniu udzia³ tak¿e wziêli: Józefa Pawlak, Alina Szura, Anna
Wójcik, Andrzej Bobik, Miros³aw Zatorski. 

Kolejne spotkanie gildian 
w restauracji "Pod Jeleniem" 

5 lutego (poniedzia³ek) o godzinie 18:00. Zapraszamy!

Styczniowa Gildia 

15 stycznia, nad ranem czasu pol-
skiego, na Hawajach dobieg³ koñca
najtrudniejszy bieg w USA na 100 mil
(160 km). W biegu uczestniczy³o
piêciu Europejczyków, w tym jedyny
Polak - Mateusz Jeka, który ukoñ-
czy³ bieg na 51 miejscu z czasem 34
godz. i 44 minuty. W maratonie wy-
startowa³o 118 zawodników, do mety
dobieg³o tylko 78. 

Mateusz Jeka urodzi³ siê w Chojnowie.
Tu spêdzi³ dzieciñstwo, tu uczêszcza³
do szko³y podstawowej i gimnazjum.
Jest absolwentem Akademii Medy-
cznej w Warszawie. Obecnie jest
rezydentem w Wojskowym Szpitalu
Klinicznym we Wroc³awiu.
Mateusza podczas maratonu skute-
cznie wspiera³a ¿ona Aleksandra oraz
rodzice - mama Danuta i tato Piotr.
GRATULUJEMY!!

Chojnowianin na Hawajach
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Zarz¹dzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
2 lutego 2017 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 nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana
jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998 r. 
( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dn. 16.04.1999 r.),
ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. 
W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B -
tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwia-
dectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietle-
niow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, telefoniczn¹, grzewcz¹ - c.o.
eta¿owe (ka¿dy lokal posiada w³asny piec c.o.).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14,
16 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2036 roku.
W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego na ten cel
bêdzie wynosi³a 2,60 z³/m2. 
Przetarg odbêdzie siê 15 lutego 2018 r. o godz. 1100 w sali 
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 341020-
52260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do 8 lutego 2018 r.
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 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. 
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, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty

odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy for-
mie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprze-
da¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
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¿  1 260,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
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 przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê
w dniu 06.04.2017 r., drugi 12.05.2017 r., trzeci 27.06.2017 r.,
czwarty 04.08.2017 r., pi¹ty 10.10.2017 r., szósty 30.11.2017 r.
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 15.01.2018 r. - 08.02.2018 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76/81-88-370.
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 Publi-
cznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœ-
cioklatkowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego 2, 4, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste do dnia 09.10.2101 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00022072/2:



Gnomy rozrabiaj¹
26/27.01.2018 -16:00 
02/03.02.2018 - 16:00

Chloe przeprowadza siê wraz z mam¹
do nowego miasta. Stary budynek, 
w którym razem zamieszkaj¹ wydaje siê
skrywaæ wiele tajemnic. Jedn¹ z nich
jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodo-
wych. Pewnego dnia ma³e figurki
o¿ywaj¹! Okazuje siê, ¿e skrzaty s¹ tak
naprawdê legendarnymi stra¿nikami,
którzy od wieków broni¹ œwiata przed
¿ar³ocznymi istotami z innych wymi-
arów. Dzielna Chloe, wspólnie z nowo
poznanym koleg¹ z s¹siedztwa o imie-
niu Liam, przy³¹czaj¹ siê do akcji.
Zwariowane krasnale wraz z dwójk¹
dzieciaków bêd¹ musia³y poradziæ sobie
z pozaziemskim zagro¿eniem. Bohater
tkwi w ka¿dym z nas - trzeba go tylko
obudziæ!

JUMANJI PRZYGODA
W D¯UNGLI - 2D dubbing

26.01.2018 - 17:45, 19:45
27.01.2018 - 17:45, 19:45 

Kiedy dzieciaki odkrywaj¹ star¹ kon-
solê gier wideo z gr¹ "Jumanji", o której
nigdy dot¹d nie s³ysza³y, natychmiast
przenosz¹ siê w œwiat niebezpiecznej
d¿ungli. To w³aœnie w niej dzieje siê
akcja gry, a one staj¹ siê awatarami
postaci, które wybra³y: zapalony gracz
Spencer staje siê odwa¿nym ³owc¹
przygód (Dwayne Johnson), fan pi³ki
Fridge zamienia siê (wed³ug w³asnych
s³ów) w Einsteina (Kevin Hart), Be-
thany - popularna dziewczyna z s¹-
siedztwa - staje siê profesorem w œred-
nim wieku (Jack Black), natomiast
niepozorna Martha przybiera postaæ
nieustraszonej wojowniczki (Karen
Gillan). Wkrótce odkrywaj¹, ¿e w Ju-
manji chodzi nie tylko o grê, ale przede
wszystkim o przetrwanie. 

PODATEK OD MI£OŒCI
02.02.2018 - 18:00, 20:00 
03.02.2018 - 18:00, 20:00

Surowa inspektor Klara (Aleksandra
Domañska) œciga domniemanego oszus-
ta podatkowego - cynicznego, acz pe³-
nego uroku Mariana (Grzegorz Da-
miêcki), który przez niefrasobliwoœæ 
i dobre serce popad³ w k³opoty podat-
kowe. Kiedy los "œciganego" wydaje siê
przes¹dzony, nieoczekiwanie i wbrew
wszelkim regu³om Klara i Marian za-
kochuj¹ siê. 

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 02/89612

Zarz¹dzeniem Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.09.2017 r. w/w nieru-
chomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywcy przejmuj¹ nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 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 uch-
walenia 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 oznac-
zonym symbolem 168 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y
samochodowych. W ewidencji gruntów dzia³ki oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbanizowane
tereny niezabudowane. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na
budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 15 lutego 2018 r. 
o godz. 1300 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 8 lutego 2018 r. 
na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj.
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozo-
sta³ym osobom.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, 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, 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 Mi-
nistrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/. 
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¿ 70,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
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 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosz¹
w ca³oœci nabywcy. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 18.12.2017 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

drugi 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 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 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 pow-
sta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane
rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez
drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej
t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny -
grunty orne RIII a.  Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu grun-
tów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i de-
szczow¹ (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 uzbroje-
nia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebie-
ga korytarz napowietrznej linii energetycznej SN (20kV), planuj¹c zabu-
dowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elektro-
energetycznych.
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
op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
15 lutego 2018 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie, Pl. Zamkowy 1. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci ma-
j¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo 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 ( Dz. U. z 2017 r., poz.
2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do
dnia 8 lutego  2018 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium
upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki
wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpo-
wiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem 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 gos-
podarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
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  30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci  16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r., pi¹ty odby³ 12.05.2017
r., szósty 27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy 10.10.2017 r.,
dziewi¹ty 30.11.2017 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

dziesi¹ty 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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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam kawalerkê w Rokitkach, Ip., po kapitalnym remon-
cie, umeblowana. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (09335)

Rodzina z Bia³orusi szuka mieszkania do wynajêcia w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 731-405-240. (011223)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 110 m na granicy Chojnów -
Go³aczów - wszystkie media. 
Wiadomoœæ: tel. 607-289-335. (011419)

Og³oszenia drobne

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 15 stycznia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2018 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1430 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z § 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony

Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1980) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwali-
fikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. z 2017r. , poz. 2254) podajê do wiadomoœci co nastêpuje:
1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego kwali-
fikacja wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
2.1 mê¿czyzn urodzonych w 1999 roku;
2.2 mê¿czyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej;
2.3 osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej,
je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej,
je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art. 28 ust.4 i 4"b" Ustawy z dn. 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej.
2.4 kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce
naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 koñcz¹ naukê w szko³ach lub uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub
kierunków, o których mowa w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet pod-
dawanych obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);.
2.5 osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej do koñca roku kalendarzowego, w którym
koñcz¹ dwadzieœcia cztery lata, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
3. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt sta³y lub pobyt czasowy trwaj¹cy
ponad trzy miesi¹ce na terenie Miasta Chojnowa winny obowi¹zek ten spe³niæ w terminie od 07.02 do 09.02 2018 roku w siedzibie
Powiatowej Komisji Lekarskiej w DOMU KULTURY "ATRIUM" ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica
4.Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
4.1 wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci;
b) dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwalifikacji wojskowej w ter-
minie okreœlonym w wezwaniu nie by³o mo¿liwe;
4.2 powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowadzonych w okre-sie
dwunastu miesiêcy przed dniem stawienia siê do kwalifikacji wojskowej;
4.3 wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
a) aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia g³owy) - nie dotyczy w przypadku posiadania wojskowego dokumentu osobistego;
b) dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
c) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.
5. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej
rozpoczêcia zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹ siê do wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta) w³aœciwego ze wzglêdu na ich nowe miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia siê do kwalifikacji wojskowej. Osoby podlegaj¹ce stawie-
niu siê do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczêciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ miejsce pobytu
sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹c, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca doty-
chczasowego pobytu.
6. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzêdu
albo na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ, na podstawie art. 32 ust. 10
ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, nak³ada na osobê podlegaj¹c¹ kwali-
fikacji wojskowej grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê do kwalifikacji wojskowej, w
trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Osoby, które nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydent miasta), przed w³aœciw¹ komisj¹
lekarsk¹ lub przed wojskowym komendantem uzupe³nieñ w okreœlonym terminie i miejscu, nie stawi¹ siê do wojskowej pracowni psy-
chologicznej, albo nie przedstawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane oraz nie zg³osz¹ siê w okreœlonym terminie 
i miejscu na wezwanie w³aœciwych organów w sprawach dotycz¹cych powszechnego obowi¹zku obrony oraz odmówi¹ poddania siê
badaniom lekarskim na podstawie art. 224 pkt 1 i 3 wskazanej ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
podlegaj¹ grzywnie albo karze ograniczenie wolnoœci.
7. Osoby wymienione w pkt 2.3 lit. "b" oraz w pkt 2.5 w niniejszym obwieszczeniu zamierzaj¹ce stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej
sk³adaj¹ w³aœciwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski o ustalenie lub zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej. 



„Wydawało się, że zimno. Że "żywego
ducha" ani śladu na ulicach, a i na licy-
tacje, i koncerty do Domu Kultury jakby
mniej przyszło osób. A jednak - po raz
kolejny udało się pobić rekord w ilości
zebranych środków. Z licytacji zebrano
4930 zł (przed rokiem było to 4340 zł), 
a łącznie z pieniędzmi wyjętymi z puszek
chojnowianie przekazali na konto WOSP
29.521, 57 zł (przed rokiem było to
28.658, 39 zł). Wielkie słowa uznania dla
wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie
wsparli tegoroczny finał!!! MAMY RE-
KORD i to nasz WSPÓLNY SUKCES!!!”
Tak po zakończeniu tegorocznej akcji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
informował chojnowski organizator –
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji.

Chojnowianie kolejny raz dowiedli, że
rozumieją potrzebę wsparcia tego rodza-
ju inicjatyw i że potrafią się angażować.
14 stycznia, od godz. 8.00, ponad 60 wo-
lontariuszy z „orkiestrowymi” puszkami
zbierało pieniądze na rzecz oddziałów
neonatologicznych. Zbierało, jak już
wiemy, z sukcesem. 
Możemy być dumni, bo jak mówią sta-
tystyki, okazaliśmy się hojniejsi nawet
od naszych sąsiadów – legniczan czy lu-
binian. Skąd takie stwierdzenie? To pro-
ste – z podzielenia zebranej kwoty przez
liczbę mieszkańców. Statystyczny choj-
nowianin wrzucił do puszki 2,20 zł. Ale
nie o rywalizację tu chodzi. Możemy być
dumni, że kolejny raz wsparliśmy wspa-
niałą ideę, że pomożemy noworodkom,
że wspólnie zrobiliśmy coś!
W dzieło Orkiestry włączyły się dziesiąt-
ki chojnowian. Jako pierwszych należy
wymienić wolontariuszy. To oni przez
wiele godzin, przy minusowej tempera-
turze, krążyli ulicami miasta, zachęcając
do sięgnięcia do portfeli. Przez wiele
godzin pracowali też ludzie w sztabie 
- w Gimnazjum nr 2 dokładnie liczono
zebrane kwoty czy oferowano posiłki dla
wolontariuszy.

Informacje o wysokości zbiórki przeka-
zywano sukcesywnie do domu kultury,
gdzie na scenie prezentowali się zaan-
gażowani w organizację WOŚP artyści.

Swój debiut tego dnia miał zespół The
Mistakes. Część muzyków formacji to
także członkowie Grupy Juranda, która
jako kolejna pojawiła się na scenie. Ze-
spół wykonał nowe kompozycje lidera
grupy, Juranda Kowalskiego – melodyj-
ne, lekkie, wpadające w ucho utwory. 
Potem taneczne show dały trzy formacje
Karambola. Rytm, dynamika i tempera-
ment tancerek – na te występy czekało
wielu. 
Na zakończenie – Faza Blues. Doświad-
czeni, dojrzali wykonawcy, zdobywający
coraz szerszą publiczność hołdują dobre-
mu, staremu bluesowi – na ich koncert
przyszli nie tylko fani tego gatunku. 
Na scenie kilka godzin trwała też licyta-
cja „orkiestrowych” gadżetów i przed-
miotów podarowanych przez osoby pry-
watne – kolejnych zaangażowanych.
- Mieliśmy w sumie 62 przedmioty do
wylicytowania – mówi dyrektor MOKSiR
Stanisław Horodecki – To bardzo miłe,
że coraz więcej osób pragnie w ten spo-
sób wspierać Orkiestrę i jednocześnie
dzielić się z innymi czy to talentem twór-
czym, czy też stanem posiadania. 
Dzięki temu znów ustanowiliśmy rekor-
dową kwotę licytacji. Dzięki darczyń-
com i oczywiście dzięki licytującym, któ-
rzy z pełną świadomością nabywali przed-
mioty za cenę przekraczającą ich fakty-
czną wartość. Brawa dla wszystkich zaan-
gażowanych.

Pierwszy raz w tym roku do zaangażo-
wanych dołączyli członkowie Automo-
bilklubu Oldtimer Chojnów. Około 20.
zabytkowych aut zaparkowanych przed
budynkiem Domu Kultury czekało na
zainteresowanych podróżą w czasie 
i przestrzeni. Chętnych nie brakowało, 
a ich datki zasilały finansową pulę.
Katalog zaangażowanych zamykają wszy-
scy, którzy tego dnia wrzucili pieniążki
do puszki, którzy mimo mało zachęca-
jącej pogody wyszli z domu, którzy nie-
wielkim gestem partycypowali w wiel-
kiej sprawie.

Wielkie dzięki 
– jak powiedziałby Jurek Owsiak – 

dla wszystkich zaangażowanych.

eg

Czasem trudno „ścigać się” na słowa,
którymi chcielibyśmy wyrazić naszą
wdzięczność. Niech więc proste „dzię-
kuję” będzie wyrazem uznania dla
tych wszystkich osób, firmi instytu-
cji, które w jakiejkolwiek formie
wsparły 26. Finał WOŚP w Chojnowie.

Są to: pani Anna Świdurska, któ-
ra po raz kolejny podjęła się trudu
szefowania chojnowskiemu sztabowi
WOŚP i wszyscy wolontariusze. Pan
Andrzej Urban, dyrektor Gimna-
zjum nr 2, który udostępnił pomie-
szczenia na potrzeby organizacji
sztabu. Pani Bogusława Mrozik,
prezes BS w Chojnowie i jej pra-
cownicy, którzy pomogli w zliczaniu
„góry grosza”. Policjanci komi-
sariatu w Chojnowie zapewniają-
cy bezpieczeństwo imprezy. Człon-
kowie klubu OLDTIMER Chojnów,
którzy swą obecnością ubarwili te-
goroczny finał. Firma BHPE i pani
Dominika Bobrowska-Ziembowicz
prowadząca szkolenie z udzielania
1. pomocy i działania defibrylatora.
Występujący na scenie 26. Finału 
w Domu Kultury: zespoły muzyczne
– THE MISTAKES, GRUPA
JURANDA, FAZA BLUES;
zespoły taneczne – MAŁY KA-
RAMBOL, KARAMBOL II 
i KARAMBOL. 
Ofiarodawcy gadżetów na licytację:
Urząd Miejski w Chojnowie,
Drogeria Vica, Koło wędkarskie
Chojnów Miasto i osoby pry-
watne: J. Sobczak, J. Kowalski,
J. Pawlak, H. Król, J. Noga,
J.Pamuła, L. Bodnar, J. Szlęk,
J. Stopa, M. Chmielewska, R. Wy-
ciszkiewicz, T. Halikowski, T. Do-
mańska, I. Józefczuk, A. Wójcik,
D. Pawłowska. Były też gadżety
przekazane przez Fundację WOŚP.
„Dziękuję” wędruje też do pra-
cowników MOKSiR i osób poma-
gających nam w realizacji pięknej
idei wspierania potrzebujących.
Kolejny raz pokazaliśmy, że w Choj-
nowie serca bija w orkiestrowym ryt-
mie…

Stanisław Horodecki
Dyr. MOKSiR
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Zosia Draszanowska – niedługo
kończy roczek.
Lubi oglądać bajki, bawić się
ze starszymi siostrami Zuzią 
i Jagodą i tańczyć przy muzyce
z pieskiem Dyziem.
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Na łemkowską nutę


