
NNaassttêêppnnyy   nnuummeerr   ““GG..CC
hh ..””

0088 ..0033 ..22001199   rr ..

NRNR 04 04 (921)(921) ROK XXVII 22.02.2019ROK XXVII 22.02.2019 CENACENA 1,70 z³1,70 z³

Dwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   Te r y t o r i a l n e g oDwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   Te r y t o r i a l n e g o ww Ch o j n ow i eC h o j n ow i e

Studniówka w Powiatowy Zespole Szkół Ferie z Miejską Biblioteką Publiczną

60.lecie Muzeum Regionalnego w Chojnowie

Naukowe spełnienie marzeń. 
Sukces Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie 

- nowe laboratorium otwarte! 

„Kat i jego warsztat” 
- prelekcja dr Daniela Wojtuckiego 

w Muzeum Regionalnym

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Krzysztof Wyskocki



Za nami już koniec ferii w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojnowie.
Zajęcia, trwające od 4 do 8 lutego br.,
odbywały się pod hasłem „A to historia!
Zdarzyło się w Polsce”. 
Niemałą atrakcją była wizyta aktorów 
z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA
z Krakowa. Zabawą animacyjną „Tro-
pem Rycerskiej Przygody” dzieci prze-
kroczyły mury królestwa, żeby stać się
księżniczkami i rycerzami. Przez cały
czas trwania animacji mieszkańcy baj-
kowej krainy mieli szansę wziąć udział
w quizie rycerskim oraz bawić się przy
pomocy chusty animacyjnej.
Następnego dnia, 5 lutego, mali i dorośli
chojnowianie spotkali się z pisarką Jo-
anną Mueller-Liczner i bohaterami jej
nowej książki „Piraci dobrej roboty i stro-
fy o innych stworach”. Było ciekawie 
i zabawnie, a po spotkaniu uczestnicy
ferii rysowali ilustracje do wierszy naszego
gościa.

Kolejne dni obfitowały w ważne infor-
macje historyczne, z których dzieci do-
wiedziały się o czasach Bolesława Chro-
brego, Jadwigi - króla, a potem królowej
czy Zygmunta Starego. Po wysłuchaniu
opowiadań Grażyny Bąkiewicz „Srebrny
dzban”, „Kronika pisana igłą” oraz
„Bona – zło wcielone” dzieci wykony-
wały makiety grodów z naturalnych ma-
teriałów, two-rzyły kronikę na szarym
arkuszu papieru oraz wyklejały pizzę 
z warzywami, które królowa Bona przy-
wiozła do Polski.

Ferie się skończyły, ale my zapraszamy
nadal do biblioteki i do czytania. 
A wszystkich zainteresowanych historią
do zapoznania się z cyklem książek obej-
mujących tysiąc lat historii Polski. Każdy
tom zawiera 10 obyczajowych opowia-
dań, których akcja dzieje się w czasie
ważnego historycznego wydarzenia. 

U dołu każdej strony znajduje się gra-
ficzna oś czasu, która pomaga w upo-
rządkowaniu wiedzy. 
Obecnie w bibliotece posiadamy: 
„Piastowskie orły. 10 opowiadań z cza-
sów Piastów” 
„Od morza do morza. 10 opowiadań 
z czasów Jagiellonów” 
„Husarskie skrzydła. 10 opowiadań 
z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej” 
„Walka o wolność. 10 opowiadań z cza-
sów rozbiorów” 
„Odzyskana niepodległość. 10 opowia-
dań z XX wieku” 
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22.02 - godz. 18.00
Wernisa¿ wystawy pt.”Lata mijaj¹
kalendarze pozostaj¹”

23.02 - godz. 12.30.
Koncert “Zimowe iskierki muzyczne”
- Dom Kultury;

23.02. - godz. 10.00
VIII Turniej Szachowy w Powiatowym
Zespole Szkó³ o Puchar Polskiej Miedzi

01.03. - godz. 18.30
Spektakl “Na rozstajnych drogach”
- aula LO; ul. PoŸniaków

Najbli¿sze wydarzenia
w mieœcie

Zdygitalizowana nekropolia
Trwaj¹ce od wielu miesiêcy prace przy

stworzeniu bazy grobów i pochówków,

jakie znajduj¹ siê na naszym cmentarzu,

dobiegaj¹ koñca. Efektem tych prac jest

portal cmentarza - dostêpny z oficjalnej

strony miasta - chojnow.eu - poprzez

wybranie ikony cmentarza z menu "Na

skróty".

Strona g³ówna portalu Cmentarza Komu-

nalnego w Chojnowie prezentuje takie

informacje jak: dane adresowe i kontak-

towe, regulamin cmentarza, cennik us³ug,

og³oszenia.

W zak³adce CMENTARZ mamy do wy-

boru: wyszukiwarkê pochowanych, ma-

pê cmentarza z podzia³em na sektory i na

poszczególne groby oraz skorowidze osób

pochowanych w poszczególnych sektorach.

Prace nad uporz¹dkowaniem danych
nadal trwaj¹, dlatego administrator
cmentarza zwraca siê z proœb¹, aby na
adres: cmentarz@chojnow.eu zg³aszaæ
wszelkie zauwa¿one nieprawid³owoœci.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze.
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. urzêdu
* w dniach od 13.02.2019r. do 06.03.2019r.
wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ
niezabudowan¹ oznaczon¹ numerem
dzia³ki 21/25, obrêb 4 miasta Choj-
nowa przeznaczon¹ do sprzeda¿y w dro-
dze bezprzetargowej na poprawienie
warunków zagospodarowania nieru-
chomoœci przyleg³ej oznaczonej nu-
merem dzia³ki 22/23 - Zarz¹dzenie 
Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Chojno-
wa z dnia 13 lutego 2019r.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 27.03.2019 r.
* w dniach od 18.02.2019 r. do 11.03.2019 r.:
wykazu lokalu u¿ytkowego przezna-
czonego do sprzeda¿y w formie prze-
targu nieograniczonego, po³o¿onego
przy ul. Kolejowej 25 w obrêbie 4
miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr
26/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 18.02.2019 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do 01.04.2019 r.

Starostwo informuje
- bezp³atna pomoc prawna

Mieszkañcy Powiatu Legnickiego, spe³-
niaj¹cy warunki okreœlone w ustawie 
o nieodp³atnej pomocy prawnej, nie-
odp³atnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467),
mog¹ korzystaæ z nieodp³atnej pomocy
prawnej, udzielanej w 2 punktach,
mieszcz¹cych siê odpowiednio:
- w Legnicy, pl. S³owiañski 1, I piêtro –

pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Po-
wiatowego w Legnicy):
- w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter -

pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzêdu
Pracy w Legnicy):
W obu punktach nieodp³atna pomoc
prawna bêdzie udzielana w poniedzia³ki 
i wtorki od godz. 8.00 do godz. 12.00
oraz w œrody, czwartki i pi¹tki od godz.
11.00 do godz. 15.00.

Dzia³ki do zagospodarowania
Zarz¹d ROD "Jaœmin" w Chojnowie infor-
muje, ¿e na terenie Ogrodu znajduj¹ siê
wolne dzia³ki. Zainteresowanych dzier-
¿aw¹ prosimy o kontakt w biurze Ogrodu -
ul. Koœciuszki 27/2. 
Wiêcej informacji na stronie Interneto-
wej ROD "Jaœmin" w Chojnowie. 
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15 lutego 2019 roku, w kronice Muzeum
Regionalnego w Chojnowie zapisze siê
jako jedna z wa¿niejszych dat. Tego dnia
placówka obchodzi³a 60.lecie dzia³alnoœci.
Szczególna wystawa, obrazuj¹ca wyda-
rzenia i ludzi zwi¹zanych z muzeum, sta³a
siê sceneri¹ wyj¹tkowego spotkania pra-
cowników, sympatyków i goœci specjal-
nych. Niemal sto osób uczestniczy³o w tym
œwiêcie.

- Tradycje naszego muzeum siêgaj¹
pocz¹tku XX wieku - mówi³ w swoim wy-
st¹pieniu dyrektor muzeum Jerzy Janus. 
- Zosta³o za³o¿one w 1908 roku pod na-
zw¹ “Muzeum Staro¿ytnoœci” i mieœci³o
siê pocz¹tkowo w Baszcie Tkaczy.
To dzieje z czasów, kiedy Chojnów za-
mieszkiwa³a ludnoœæ niemiecka. Po woj-
nie, w 1947 roku próbowano reaktywowaæ
muzeum, ale inicjatywa nie powiod³a siê.
Dopiero w 1956 roku, dziêki spo³ecznej
inicjatywie, koncepcja, aby muzeum po-
nownie zaistnia³o w mieœcie, znalaz³a
dobry grunt i za spraw¹ operatywnych mie-
szkañców zaczê³a siê realizowaæ.

- Trzeba tu wymieniæ przede wszystkim
pana Ry¿ewskiego, pana Kapelczaka,
pana PoŸniaka, pana Krzeszowskiego,
pana Kozaka. To ludzie, którzy zaanga-
¿owali siê w gromadzenie i systematy-
zowanie zbiorów - wyjaœni³ dyrektor 
J. Janus. - W 1959 roku zaczynaliœmy za-
ledwie od 500 eksponatów, teraz mamy
ich zinwentaryzowanych oko³o 3 tysiêcy 
i sporo poza inwentarzem. Brakuje nam
ju¿ miejsca. Obiekt jest zabytkowy, siêga
swoimi korzeniami trzynastego wieku.
Borykamy siê z brakiem powierzchni wys-
tawowej, magazynowej, nie mamy pra-
cowni. W latach osiemdziesi¹tych poja-
wi³a siê nadzieja, ¿e zamek zostanie grun-
townie wyremontowany i rozbudowany. 
W planach by³o wykorzystanie przylega-
j¹cej do zamku ch³odni browarni. Pow-
sta³y projekty, które mo¿na obejrzeæ na

jubileuszowej wystawie. Niestety lata
kryzysu zniweczy³y zamys³. Moim pragnie-
niem jest, aby ta koncepcja powróci³a.
Pocz¹tki by³y trudne. Liczne zabytki wy-
p³ywa³y z naszego muzeum w ró¿nych
okolicznoœciach. Wiele z nich trafi³o do
innych, wiêkszych placówek. Niemniej za
spraw¹ wielu osób zaanga¿owanych 
w dzia³alnoœæ jednostki chojnowskie mu-
zeum ma czym siê szczyciæ. Mówi³ o tym
burmistrz Jan Serkies.
- Ponad dwa tysi¹ce eksponatów, setki wy-
staw i wyk³adów, dziesi¹tki zwi¹zanych 
z placówk¹ ludzi, mnóstwo zwiedzaj¹cych.
Muzeum Regionalne w Chojnowie mo¿e
mówiæ o wielkim sukcesie. Zamek, który
by³ siedzib¹ Piastów legnicko-brzeskich,
Henryka X, a po przebudowie siedzib¹
Fryderyka III, póŸniej Anny Wirtember-
skiej, stanowi namacalny fundament
dziejów tego miejsca i jego mieszkañców.
Nie dziwi zatem fakt, ¿e po wojnie pow-
sta³o tu regionalne muzeum.

Historia placówki, to obszerny materia³
na opowieœæ o wielu w¹tkach, które maj¹
jednak wspólny mianownik - wa¿ne zna-
czenie dla spo³ecznoœci - kiedyœ i dziœ.
Jubileusz 60.lecia dzia³alnoœci jest okazj¹
do dokonania oceny dotychczasowych osi¹-
gniêæ oraz wyznaczania nowych celów na
przysz³oœæ. Sk³ania do refleksji i wspomnieñ.
Bogata przesz³oœæ Muzeum przek³ada siê
na teraŸniejszoœæ - by³a zacz¹tkiem kolej-
nych losów i jego rozwoju. A to dziêki wspa-
nia³ym zbiorom jak renesansowe sgraffita,
renesansowe kafle odkryte w naszym mieœ-
cie w trakcie badañ archeologicznych, pu-
char Baltazara Pohla - chojnowskiego z³ot-
nika, œredniowieczne z³ote pierœcienie - to
pere³ki naszego muzeum. Ponadto intere-
suj¹ce wystawy: "Archeologiczna", "Daw-
ne œl¹skie œlusarstwo i kowalstwo", "Broñ
bia³a", "Broñ palna", "Lapidarium. Ka-
mieniarka od XVI do XX w.", tak¿e plene-
rowa ekspozycja kamieniarki, meble, ma-
larstwo, grafika, zegary, ceramika, monety…
Lista bezcennych zasobów i zorganizowa-
nych wystaw jest d³uga i wspania³a.
W ostatnich latach zbiory powiêkszy³y siê,
poszerzy³a dzia³alnoœæ naukowa, kultural-
na i edukacyjna. 
Samorz¹d dostrzega te zmiany i docenia
wk³ad ca³ej za³ogi oraz osób prywatnych
wspieraj¹cych muzeum. Sukcesywnie, 

w miarê mo¿liwoœci, pomagamy w tworze-
niu wizerunku placówki. W ostatnich la-
tach na poprawê funkcjonowania jednost-
ki przekazano z bud¿etu miasta œrodki
m.in. na modernizacjê dachu, elewacji,
remont sklepienia w czytelni biblioteki,
budowê sieci ciep³owniczej, remont Baszty
Tkaczy. Dziœ, w dniu jubileuszu mamy
symboliczne kwiaty i 10 tysiêcy z³otych
wyasygnowanych na zakup nowych
muzealiów.
Obok podstawowego zadania gromadze-
nia dóbr kultury, chojnowskie muzeum
prowadzi tak¿e dzia³alnoœæ popularyza-
torsk¹ i oœwiatow¹, odbywaj¹ siê tu kon-
certy, wyk³ady, lekcje muzealne, warsz-
taty. Ka¿da z tych form ma wielu sympa-
tyków, a najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy
siê organizowana od siedmiu lat Noc
Muzeów.
W tê dzia³alnoœæ wpisuje siê tak¿e gotycka
Baszta Tkaczy bêd¹ca czêœci¹ placówki.
Góruj¹cy nad miastem symbol chojnow-
skich rzemieœlniczych tradycji jest nie tyl-
ko atrakcyjnym punktem widokowym, ale
tak¿e t³em dla ciekawych wystaw i ekspo-
natów.
- Przy okazji tak piêknego jubileuszu, w imie-
niu w³adz Chojnowa pragnê serdecznie
podziêkowaæ Panu Dyrektorowi oraz ca³ej
kadrze - obecnej i poprzednikom - za wie-
loletnie zaanga¿owanie, za propagowanie
historii, tradycji, za pracê edukacyjn¹ i admi-
nistracyjn¹ - mówi³ gratuluj¹c jubileuszu
burmistrz. - Dziêkujê ka¿dej osobie pry-
watnej i instytucjom, które w ró¿nej formie
wspieraj¹ dzia³alnoœæ Muzeum. Dziêkujê
tak¿e niezliczonej liczbie zwiedzaj¹cych.
¯yczê nam wszystkim, aby muzeum przez
kolejne lata cieszy³o siê tak wielkim uzna-
niem, by jego dzia³alnoœæ w dalszym ci¹gu
rozwija³a siê, by nie brakowa³o inicjatyw,
a karty Ksiêgi Goœci szybko wype³nia³y siê
¿yczliwymi wpisami. Gratuluj¹c Jubile-
uszu ¿yczê sukcesów, zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci. 
Gratulacje, ¿yczenia, kwiaty i wspania³y
tort dope³ni³y uroczystoœci. 

Gor¹co zachêcamy do odwiedzenia mu-
zeum, do obejrzenia jego wystaw sta³ych 
i wystawy czasowej podsumowuj¹cej 60 lat
pracy i pasji wielu osób, które na prze-
strzeni tych lat pielêgnowa³y nasze dzie-
dzictwo upowszechniaj¹c wyj¹tkow¹ his-
toriê, tradycje, kulturê Polski i regionu.

eg
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16 lutego w Muzeum Regionalnym za-
prezentowany zosta³ temat frapuj¹cy 
i osobliwy, bo traktuj¹cy o majstersztyku
wykonywania kary za pope³nione winy:
"Kat i jego warsztat pracy na Œl¹sku od
XVI do XVIII wieku". O elitarnej insty-
tucji, objêtej infami¹ spo³eczn¹, opowie-
dzia³ przyby³ym do muzealnego lapida-
rium dr Daniel Wojtucki z Zak³adu His-
torii Polski i Powszechnej XVI-XVIII na
Uniwersytecie Wroc³awskim.

Prelekcja rozwia³a wiele w¹tpliwoœci na
temat interesuj¹cej profesji.
- Zapoznam pañstwa z osob¹ niezwykle
potrzebn¹. Mistrz œredniej sprawiedli-
woœci, bo tak go nazywano, by³ jak uwa-
¿ano, poœrednikiem wyroku wydanego
przez Stwórcê, a wiêc by³ przed³u¿eniem
boskiej rêki na ziemi. - t³umaczy³ 
dr Wojtucki. 
Dokumenty informuj¹, ¿e zacny zawód
rozwin¹³ siê w Europie w œredniowieczu.
Rzemios³o katowskie na Œl¹sku pojawi³o
siê miêdzy XV a XVI wiekiem, a Choj-
nów swojego kata doczeka³ siê póŸno, bo
dopiero w XVIII stuleciu. Dlaczego tak

d³ugo chojnowianie musieli czekaæ na
mistrza œcinania mieczem, ³amania ko-
³em czy topienia? OdpowiedŸ jest bardzo
prosta: bo mieszkañcy grodu nad Skor¹
zachowywali siê przyzwoicie i ¿adne
srogie kary nie musia³y byæ wykony-
wane. Jednak zdarza³y siê przypadki
niefortunne, jak kradzie¿ dóbr koœciel-
nych, dlatego odwiedza³ nasze miasto kat
np. z Legnicy… 
Dr Wojtucki wyjaœni³, jak mo¿na by³o
zostaæ katem: 
- By³a to droga, która krystalizowa³a siê
od najm³odszych lat. Pocz¹tkowo szko-
lono ma³ych ch³opców na zwierzêtach,
pomagali przy egzekucjach, obserwowali
mistrza. Gdy osi¹gali wiek od 18 do 25
lat, mogli wykonaæ tzw. "sztukê mi-
strzowsk¹ - majstersztyk", czyli œci¹æ po-
prawnie mieczem osobnika skazanego na
œmieræ. 
Niestety nie tylko skazaniec przechodzi³
gehennê psychiczn¹, ale i sam wykonawca.
Za z³e wykonanie wyroku kat móg³ zo-
staæ ukamienowany, za "dobry cios"
otrzymywa³ tytu³ mistrza, oklaski, a na-
wet dyplom. 
Kat nie tylko trudni³ siê stosowaniem naj-
ró¿niejszych tortur, poniewa¿ by³y to ma³o
atrakcyjne pod wzglêdem finansowym
epizody. Do jego powinnoœci nale¿a³y m.in.
zagadnienia sanitarne w mieœcie. Przede
wszystkim rzemieœlnicy œmierci zajmo-
wali siê leczeniem ludzi i zwierz¹t. Byli
doskona³ymi lekarzami, trudnili siê chi-
rurgi¹, œwietnie leczyli poparzenia (które
notabene stosowali podczas tortur), nie
by³a im obca ginekologia, odbierali po-

rody, leczyli guzy. Zdarza³o siê, ¿e byli
lepsi od miejscowych medyków, którzy
skar¿yli siê na katów za ich skutecznoœæ
w medycynie…
Interesuj¹cym zagadnieniem by³a kobie-
ta - kat, która, po œmierci mê¿a, dziedzi-
czy³a urz¹d na rok. Przy czym wyrok
œciêcia czy powieszenia móg³ wykony-
waæ tylko mê¿czyzna. Ten szybko poja-
wia³ siê u wdowy - katowej, bo zachêca³
go jej status (pomimo infamii) i bogactwo.
A propos maj¹tku katów. Mistrzowie mo-
gli pochwaliæ siê kilkoma katowniami, 
a wiêc domami, które mogli wynajmo-
waæ i czerpaæ z nich zyski. Byli to majêt-
ni, wykszta³ceni ludzie, którzy czêsto
trzymali siê w cechu rzemieœlniczym
razem - np. córka chojnowskiego kata
mia³a rodziców chrzestnych równie¿ ka-
tów z innych miejscowoœci, podobnie by-
³o z zawieraniem ma³¿eñstw. 
Kojarzeni z toporem, mask¹ i mieczem
funkcjonariusze œmierci w rzeczywistoœ-
ci byli majêtnymi znawcami anatomii,
którzy od czasu do czasu fachowo (lub
mniej) wykonywali rzetelnie (lub nie)
wyroki s¹du… 

K. Burzmiñska

O chojnowskich (i nie tylko) mistrzach sprawiedliwoœci…O chojnowskich (i nie tylko) mistrzach sprawiedliwoœci…

Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

Cierpi na chorob¹ zwyrodnieniow¹ krêgos³upa oraz cukrzycê. Wskutek postêpu choroby 31.03.2018 roku
wykonano jej amputacjê udow¹ lewostronn¹. Z uwagi na stan zdrowia 
p. Tereska wymaga dalszego leczenia i sta³ej rehabilitacji ruchowej.

Potrzebne s¹ œrodki finansowe na zakup i adaptacjê 
protezy koñczyny dolnej lewej, pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacjê.

Przy okazji rozliczenia podatku za 2018 rok, 
bêdziemy decydowaæ o przekazaniu 1%. 

W przypadku p. Teresy 
w rubryce dotycz¹cej organizacji po¿ytku publicznego 

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

Najprostsz¹ form¹ pomocy jest wp³ata,
nawet najdrobniejszej kwoty, na konto:

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao SA I Oddzia³ Wroc³aw

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - TERKA
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Atrakcyjna lekcja chemii powinna opie-

raæ siê na doœwiadczeniu, na inspirowa-

niu nauk¹… W³aœnie takie zajêcia od-

by³y siê w nowej, niezwykle funkcjonal-

nej pracowni chemicznej, która mieœci

siê w Szkole Podstawowej nr 4 w budynku

przy ul. Konarskiego. 14 lutego nast¹-

pi³o jej otwarcie wraz z lekcj¹ inaugura-

cyjn¹ grupy z klasy VII A ze Szko³y

Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

Utworzenie pracowni dofinansowano ze

œrodków Fundacji KGHM Polska MiedŸ

w ramach konkursu "Laboratoria XXI

wieku". W projekcie wziê³o udzia³ 35

placówek, których zadaniem by³o za-

prezentowanie najlepszego sposobu wy-

korzystania pracowni do pracy z m³o-

dzie¿¹ w perspektywie ca³ego miasta.

Wybrano piêæ najlepszych pomys³ów,

doceniono projekt Szko³y Podstawowej

nr 4 w Chojnowie: 

- Nasza szko³a otrzyma³a laboratorium

marzeñ, dziêki czemu mamy ogromne

mo¿liwoœci naukowe, dydaktyczne i nie

tylko. Nasze dzia³ania mo¿emy interpre-

towaæ szeroko, myœlê, ¿e to doskona³a

promocja miasta, bo pracownia jest

otwarta na wspó³pracê z innymi szko-

³ami. Chcemy podj¹æ dzia³ania maj¹ce

na celu korzystanie z tego miejsca nie

tylko uczniom, ale i zachêciæ doros³ych,

których ciekawi albo zainspiruje ta dzie-

dzina nauki - mówi³a nauczycielka

chemii mgr Ma³gorzata Potacza³a.

Nowa sala sk³ada siê z dwóch pomiesz-

czeñ. W g³ównym laboratorium ucz-

niowie przeprowadzaj¹ doœwiadczenia,

w mniejszej sali ucz¹ siê do konkursów

czy graj¹ w gry edukacyjne. 

Komfort pracy chemika i jego podo-

piecznych mo¿liwy jest nie tylko dziêki

innowacyjnym przekaŸnikom wiedzy,

ale tak¿e dziêki inicjatywie, jak¹ podjê³a

dyrektor Beata Miler-Kornicka:

- Jesteœmy jedyn¹ szko³¹, w której fizyka

i chemia ma podzia³ na grupy. Wystoso-

waliœmy szereg argumentów dla burmis-

trza miasta, który popar³ nasz¹ kon-

cepcjê. Na przyk³adzie nowej pracowni

to ma sens, widaæ jak dzieci mog¹ siê

rozwijaæ i uczyæ komfortowo - mówi³a

dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4.

Nowoczesne laboratorium bardzo podo-

ba siê wszystkim uczniom. Zdecydo-

wana wiêkszoœæ lubi chemiê i chêtnie

uczêszcza na zajêcia pozalekcyjne. Jak

mówi mgr Potacza³a:

- Dzieci lubi¹ eksperymentowaæ i poz-

nawaæ œwiat przez badania. Ku naszej

radoœci i zadowoleniu nowoczesny sprzêt

i naukowa przestrzeñ nowego laborato-

rium tylko im to teraz u³atwi!

K.Burzmiñska 

Naukowe spe³nienie marzeñ. Sukces Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie
- nowe laboratorium otwarte! 

Uczennica SP4 

w fina³owym etapie dolnoœl¹skiego

konkursu polonistycznego! 

"Poprawnie piszê, piêknie mówiê", to

konkurs polonistyczny organizowany

przez Dolnoœl¹ski Oœrodek Doskona-

lenia Nauczycieli dla uczniów klas

m³odszych.  Konkurs ten, to wyjœcie

naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom

m³odszych uczniów, którzy do tej pory

musieli przebrn¹æ przez ca³y I cykl edu-

kacyjny, aby móc uczestniczyæ w woje-

wódzkim konkursie z wybranej dzie-

dziny. Wiadomoœæ o mo¿liwoœci wziêcia

udzia³u w zmaganiach z jêzykiem pol-

skim przez dzieciaki z SP4 zosta³a przy-

jêta z du¿ym entuzjazmem! Do potyczek

z jêzykiem polskim przyst¹pi³o spore

grono naszych uczniów. Do II etapu za-

kwalifikowa³o siê a¿ 10 reprezentantów

SP4, dziêki czemu to w³aœnie nasza

szko³a sta³a siê miejscem przeprowa-

dzenia II etapu zmagañ dla wszystkich

uczestników z naszego regionu.

Serdecznie przywitani i ugoszczeni przy-

byli, odjechali z Chojnowa z prezentami,

mi³ymi wra¿eniami i nawi¹zanymi no-

wymi znajomoœciami. 

Do III etapu konkursu zakwalifikowali

siê najlepsi z najlepszych. Mi³o nam

poinformowaæ, ¿e w tej grupie znalaz³a

siê równie¿ nasza uczennica z klasy IIIc

- Anna Bogacz-Bieliñska, za któr¹

mocn¹ trzymamy kciuki!

Natalia Halikowska

SP 4 news
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Geologia, fotografia, uprawa roœlin - to
pasje Krzysztofa Wyskockiego. Czy te
trzy zami³owania maj¹ ze sob¹ coœ wspól-
nego, czy mo¿na je ³¹czyæ, na czym po-
lega upodobanie pana Krzysztofa do Zie-
mi, flory i kadrów?

Gazeta Chojnowska - Trzy pasje.
Która by³a pierwsza?
Krzysztof Wyskocki - Odk¹d siêgam
pamiêci¹ moim ulubionym plenerem by³
ogród. Mam w domowym archiwum zdjê-
cie, na którym jako dwulatek bawiê siê
w ogrodzie rodziców, którzy te¿ z zami³o-
waniem zajmowali siê upraw¹ roœlin. Tê
fotografiê w pomidorach mo¿na, tak my-
œlê, uznaæ za symboliczn¹. Oczywiœcie 
w latach m³odzieñczych nie myœla³am 
o pracy przy kwiatach czy warzywach,
jak ka¿dy nastolatek mia³em w g³owie
zupe³nie inne rozrywki. W koñcu jednak
rodzinna tradycja da³a wyraŸnie o sobie
znaæ. Od wielu lat moj¹ pasj¹ jest uprawa
roœlin, g³ównie roœlin owado¿ernych
oraz chronionych. Niektóre gatunki
mo¿na uratowaæ ju¿ tylko hoduj¹c je 
w ogrodach. W przyrodzie, niestety, gin¹
i gin¹æ bêd¹. Ratujmy to, co jeszcze ura-
towaæ mo¿na - to zasada, któr¹ siê kieru-
jê, moja misja, która przynosi mi wiele
satysfakcji. 

G.Ch. - Na czym polega pasja do roœlin?
K.W. - Na zdobywaniu wiedzy, na chêci
posiadania coraz wiêcej gatunków, na
uprawie trudnych, wymagaj¹cych roœlin.
Moim konikiem nie jest gromadzenie
odmian a w³aœnie gatunki. Nie zawsze siê
udaje, ale ka¿da pora¿ka to lekcja, nowe
doœwiadczenie, kolejny bodziec. 
Korzystam te¿ z literatury, praktyk in-
nych hodowców. Teraz wspania³ym Ÿró-
d³em informacji s¹ fora internetowe, na
których wypowiadaj¹ siê profesjonaliœci
i pasjonaci. 

G.Ch. - Od wielu lat dzieli siê pan swo-
j¹ wiedz¹ i doradza dzia³kowcom,
aktywnie dzia³a³ pan te¿ w dzia³-
kowym zarz¹dzie. O pana pasji wie
ka¿dy, kto w naszym mieœcie ma swój
"kawa³ek ziemi" w Rodzinnych Ogro-
dach Dzia³kowych. Z jakich swoich
upraw jest pan najbardziej dumny.
K. W. - Jak ka¿dy pasjonat czerpiê przy-
jemnoœæ z wielu aspektów swojego hob-
by, z wielu jestem dumny, wiele przynosi
mi zadowolenie. Jeœli jednak muszê wska-
zaæ jakiœ konkret, to wyj¹tkowym mo¿e
byæ fakt, ¿e jestem jedn¹ z nielicznych
osób w Polsce, która uprawia roœliny
owado¿erne w gruncie. Od ponad 10 lat.
Prawdopodobnie te¿ uda³o mi siê wy-
hodowaæ jak¹œ nieokreœlon¹ odmianê
piwonii. Ale, tak jak wspomnia³em

wczeœniej, bardziej zale¿y mi na utrzyma-
niu jakiegoœ gatunku ni¿ na nowej odmia-
nie. Poza tym ogród to nie tylko roœliny,
to ca³y ekosystem, który trzeba poznaæ,
zrozumieæ, doceniæ - wtedy mo¿na liczyæ
na powodzenie i osi¹gniêcia.

G.Ch. - Kolejna pasja to...
K.W. - Geologia. Zreszt¹ powi¹zana 
z pasj¹ do roœlin. Z jednej strony ciekawi
mnie górska flora, z drugiej minera³y 
z gór, które czasami zagospodarowujê 
w swoim ogrodzie buduj¹c tematyczne
stanowiska wkomponowuj¹c odpowied-
ni¹ roœlinnoœæ. Najchêtniej wybieram siê
w pobliskie Góry Kaczawskie, Izery, Ru-
dawy Janowickie - piêkne, bardzo cie-
kawe pod wzglêdem geologicznym. W mo-
jej ocenie, niestety, niedoceniane, czêsto
te¿ zaniedbane. 

G.Ch. - Fotografia, jako kolejna pasja,
doskonale wpisuje siê w dwie pozo-
sta³e. Jak nie uwieczniæ cudownej ro-
œlinnoœci na kadrach makro czy wspa-
nia³ych górskich krajobrazów...
K.W. - No tak. Zdjêcia, to z pewnoœci¹,
zw³aszcza w obecnej dobie fotografii cy-
frowej, ³atwa i przyjemna forma doku-
mentacji. 

G.Ch. - Jak przyjemna i wymowna
mieliœmy okazjê przekonaæ siê dwa
lata temu na pana wystawie w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej.
K.W. - Kiedyœ malowa³em. Z pewnych
wzglêdów ju¿ tego nie robiê, fotografia
wiêc to taki erzac. Byæ mo¿e nie tak oso-
bisty jak obraz malowany pêdzlem, ale
wierzê, ¿e wspomniana wystawa odda³a
emocje i pasjê.

G.Ch. - O roœlinach i ska³ach mo¿e pan
mówiæ du¿o i d³ugo. Pana wiedza i do-
œwiadczenie, to materia³ nie na jeden
a na kilka wywiadów. Dziêkuj¹c za ro-
zmowê liczymy, ¿e po wystawie foto-
grafii, bêdziemy mogli obejrzeæ kole-
jn¹ ekspozycjê - pana kolekcjê mine-
ra³ów lub wys³uchaæ zajmuj¹cych opo-
wieœci z górskich wypraw. 
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Kogo dotyczy us³uga Twój e-PIT
W 2019 r. Ministerstwo Finansów przy-
gotowa³o us³ugê Twój e-PIT dostêpn¹
dla podatników - osób fizycznych nie-
prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej,
sk³adaj¹cych zeznanie podatkowe na for-
mularzu PIT-37 oraz podatników uzys-
kuj¹cych przychody z kapita³ów pie-
niê¿nych (np. przychody ze zbycia akcji)
sk³adaj¹cych zeznanie podatkowe na for-
mularzu PIT-38.
Od rozliczeñ za 2019 r. zeznania podat-
kowe bêd¹ dostêpne równie¿ dla podat-
ników - osób fizycznych prowadz¹cych
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
sk³adaj¹cych zeznanie podatkowe na for-
mularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
Sporz¹dzone przez organy Krajowej
Administracji Skarbowej  zeznanie po-
datkowe bêdzie udostêpnione podatni-
kom w wersji elektronicznej na Portalu
Podatkowym - w serwisie podatki.gov.pl
Aplikacja, w której udostêpnione zostan¹
zeznania podatkowe, bêdzie zapewnia³a
podatnikom nieograniczony dostêp do
tych zeznañ oraz do Urzêdowego Po-
twierdzenia Odbioru (UPO) potwier-
dzaj¹cego z³o¿enie zeznania podatko-
wego do organu podatkowego. 
Termin udostêpnienia zeznañ podat-
kowych za poœrednictwem us³ugi Twój
e-PIT 
Zeznania podatkowe s¹ dostêpne od 15
lutego do 30 kwietnia roku nastêpuj¹-
cego po roku podatkowym. 
Zakres czynnoœci dostêpnych dla po-
datnika w ramach us³ugi Twój e-PIT
Podatnik sporz¹dzone przez KAS zez-
nanie podatkowe bêdzie móg³:
* zweryfikowaæ i zaakceptowaæ bez zmian, 
* zmodyfikowaæ (np. w zakresie wyboru
formy opodatkowania: wspólnie z ma³-
¿onkiem lub jako osoba samotnie wy-
chowuj¹ca dzieci; wskazania nr KRS
wybranej OPP, której chce przekazaæ 1%
podatku nale¿nego) lub uzupe³niæ o da-
ne, których nie posiada KAS (uzupe³-
nienia o kwotê odliczenia: darowizny na
cele kultu religijnego, darowizny na cele

krwiodawstwa, poniesionych wydatków
na cele rehabilitacyjne, poniesionych wy-
datków z tytu³u u¿ytkowania sieci Inter-
net, wp³at dokonanych na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytalnego) 
i nastêpnie je zaakceptowaæ,
* nic nie robiæ - wtedy z up³ywem ter-
minu do sk³adania zeznañ rocznych 
(z dniem 30 kwietnia), zeznanie przygo-
towane przez KAS zostanie automaty-
cznie zaakceptowane, co bêdzie równo-
znaczne ze z³o¿eniem przez podatnika
rozliczenia rocznego PIT, 
* odrzuciæ i rozliczyæ siê samodzielnie.

W zeznaniu podatkowym przygotowa-
nym przez KAS podatnicy bêd¹ mieli
równie¿ mo¿liwoœæ weryfikacji numeru
rachunku osobistego, jaki maj¹ zg³o-
szony w urzêdzie skarbowym do zwrotu
nadp³aty, i w przypadku jego zmiany lub
braku - bêd¹ mogli taki rachunek zaktu-
alizowaæ w zeznaniu podatkowym lub
wskazaæ w nim numer rachunku osobis-
tego w³aœciwy do jej zwrotu, je¿eli wczeœ-
niej nie zg³osili rachunku w urzêdzie
skarbowym.

Jak z³o¿yæ zeznanie Twój e-PIT?
W serwisie podatki.gov.pl nale¿y wybraæ
Twój e-PIT i uwierzytelniæ siê poprzez
profil zaufany albo wpisuj¹c: PESEL lub
NIP i datê urodzenia, kwotê przychodu 
z deklaracji za 2017 r. oraz kwotê przy-
chodu z jednej informacji od pracodaw-
ców (np. PIT-11) za 2018 rok.

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
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Zgromadzili siê wokó³ symbolicznego
ogniska pod has³em "Do œwiat³a dobro
garnie siê", aby uroczyœcie przyj¹æ dar -
relikwie œp. ks. harcmistrza Krzysztofa
Bojko. Mundur wraz z Krzy¿em Harcerskim
przekazywany by³ w rodzinie Bojko z oj-
ca na syna. Bezcenna pami¹tka po du-
chownym zosta³a ofiarowana przez jego
najbli¿sz¹ rodzinê Powiatowemu Zespo-
³owi Szkó³ w Chojnowie.
Na uroczystoœæ, która odby³a siê 19 lu-
tego w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego
przybyli przedstawiciele powiatu, sa-
morz¹dów lokalnych, ksiê¿a, grupy
harcerskie, strzeleckie, ¿o³nierze, grono
pedagogiczne, uczniowie oraz wszyscy
ci, którzy znali ks. Bojko osobiœcie. Szcze-
gólnymi goœæmi byli rodzice ksiêdza 
p. Romana i p. Jerzy Bojko oraz brat 
p. Pawe³ Bojko. 

Zgromadzonych przywita³ Dyrektor PZS
w Chojnowie Mariusz Kowalczyk, który
podziêkowa³ za wyró¿nienie placówki nie-
wymownym darem:  
- To uroczystoœæ wyj¹tkowa, mamy za-
szczyt otrzymania munduru, który
pozostanie w naszej spo³ecznoœci szkol-
nej, ale przede wszystkim w spo³ecznoœci
lokalnej. To wielki honor i zaszczyt,

zw³aszcza ¿e mundur zostaje przekazany
osobiœcie przez rodziców i brata ks. Krzy-
sztofa. To wyró¿nienie, to obowi¹zek,
który spoczywa na naszej szkole. W Po-
wiatowym Zespole Szkó³ wielk¹ wagê
przyk³adamy do wychowania patrioty-
cznego. Ks. Krzysztof jest dla nas wzo-
rem do naœladowania. Mo¿ecie pañstwo
byæ spokojni, nie zapomnimy. Bêdziemy
wspominaæ, pamiêtaæ i przypominaæ

m³odemu pokoleniu, i tym którzy nie mieli
okazji poznaæ ks. Krzysztofa. 
Poruszaj¹ce przemówienie, w trzech
ods³onach wyg³osi³ brat kap³ana: 

- Po piêciu latach mo¿emy stan¹æ przed
wami, wobec mieszkañców Ziemi Choj-
nowskiej. Chcemy przekazaæ wam mun-
dur naszego syna i brata. Dla naszej ro-
dziny jest to niezwyk³a pami¹tka, relik-
wia. Uznaliœmy jednak, ¿e lepiej bêdzie
by ten mundur by³ w tej szkole, a nie w mo-
jej szafie, tak bêdzie lepiej dla wszyst-
kich. Przekazujemy ten mundur szkole, 
w nadziei, ¿e pamiêæ o Krzysztofie, który
kocha³ tê ziemiê bêdzie wœród was obec-
na. Kiedy spojrzycie na zdjêcia, pami¹tki
po Krzysztofie bêdzie wœród nas - mówi³
Pawe³ Bojko. 
Wœród licznych wyst¹pieñ g³os zabra³
równie¿ Starosta Powiatu Legnickiego
Adam Babuœka: 
- To, ¿e jesteœmy, dzisiaj razem oznacza,
¿e ks. Bojko jest z nami. Jest to dowód,
¿e nie odszed³. I tylko od nas zale¿y, jak
d³ugo bêdzie z nami tutaj. Wielkie uk³ony
i szczere podziêkowania dla rodziny. Jest
to gest niezwyk³y, a dla nas bardzo wa¿-
ny. Mia³em to szczêœcie i zaszczyt, ¿e
ksiêdza Krzysztofa zna³em. W 2010 roku
wys³ucha³em wyj¹tkowego kazania, które
prócz przes³ania pe³nego bólu i patrio-

tyzmu, mia³o niezwyk³y wyraz artysty-
czny. Nie mo¿emy o tym zapominaæ, ¿e
ksi¹dz by³ prawdziwym artyst¹. Zawsze
by³em pod g³êbokim wra¿eniem w³aœnie
tej sfery jego dzia³alnoœci. Apelujê, ¿eby
to dzie³o, które on rozpocz¹³, m.in. dziêki
takim symbolom, gestom, przetrwa³o, 
a ¿e jest tu tyle m³odych ludzi, to jestem
o tym przekonany. 

Po oficjalnej czêœci przekazania mun-
duru, uczniowie pod kierunkiem p. Ja-
dwigi Matys zaprezentowali s³owno-
muzyczny program, którego g³ównym
bohaterem by³ "kap³an wierny swemu
powo³aniu". Prezentacje m³odzie¿y
wype³nione zosta³y licznymi wypowie-
dziami osób, które chcia³y podzieliæ siê
swoimi wspomnieniami o proboszczu 
z Bia³ej. Ca³oœæ dope³ni³y wspólnie
œpiewane ulubione piosenki ks. Krzy-
sztofa. Akompaniowali p. Dariusz Matys
i p. Tomasz Susmêd. Warto podkreœliæ
starania m³odzie¿y, która z wielkim sza-
cunkiem i honorem ukaza³a dzia³alnoœæ
nie tylko ks. Bojko jako duchownego,
ale te¿ jako harcmistrza, dzia³acza œro-
dowisk harcerskich i kresowych, autora
prac o historii polskiego ruchu harcer-
skiego. 

Ponad dwugodzinne spotkanie zakoñ-
czy³o siê podziêkowaniami p. Paw³a
Bojko: 
- Czeka³em na chwilê, aby stan¹æ przed
wami, przez piêæ d³ugich lat czeka³em.
Wielokrotnie zabiegaliœmy o mo¿liwoœæ
publicznego wyra¿enia naszej szczerej
wdziêcznoœci i podziêkowaæ ka¿demu,
kto swoim zaanga¿owaniem, trosk¹,
mi³oœci¹ i modlitw¹ by³ obecny w tamtym
czasie z ks. Krzysztofem i nasz¹ rodzin¹. 

K. Burzmiñska

Mundur ks. Krzysztofa Bojko uroczyœcie przekazany Powiatowemu Zespo³owi Szkó³ 

9
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...do koñca œwiata i jeden dzieñ d³u¿ej,
powinniœmy pomagaæ ...

...bezpiecznie prze¿yæ dzieñ Fina³u WOŒP.
Nam siê uda³a, ale ju¿ przed pó³noc¹ 
13 stycznia wiedzia³am, ¿e nie wszêdzie
by³o bezpiecznie, ¿e Fina³ WOŒP - który
mia³ ³¹czyæ Polaków w wa¿nej kwestii
ratowania ¿ycia, zakoñczy³ siê tragicznie
w Gdañsku...

W³aœnie z powodu wydarzeñ w Gdañsku
... i nie³atwych emocji zwi¹zanych ze
œmierci¹ prezydenta Gdañska, korespon-
dencj¹ Fundacji WOŒP z Szefami Szta-
bów w ca³ej  Polsce, musieliœcie kochani
wolontariusze wyj¹tkowo d³ugo poczekaæ
na moj¹ relacjê z Fina³u WOŒP w Choj-
nowie.
27 Fina³ WOŒP w Chojnowie:
Mój pi¹ty Fina³, zawsze z Gimnazjalis-
tami, zawsze Sztab 3579 w budynku
Gimnazjum nr 2, zawsze z Przyjació³mi
Sztabu: Hani¹, Mariol¹, Jol¹, Monik¹,
Andrzejem. Ka¿dy udany, co roku zawsze
wiêksza kwota w Waszych Puszkach.
Zawsze bezpieczny dla mnie, dla Was,
sprawnie policzone pieni¹dze ... i oby

nadal tak by³o w Chojnowie podczas
kolejnych  Fina³ów WOŒP... oby w la-
tach kolejnych, ju¿ po zamkniêciu Gim-
nazjum ... nadal by³o tylu wolontariuszy. 
Wolontariusze - uczniowie Gimnazjum
nr 2 w Chojnowie, absolwenci Gim-
nazjum 2, uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 3 w Chojnowie, uczniowie Szko³y
Podstawowej w NiedŸwiedzicach,
najm³odsze dwie wolontariuszki z klasy

4d SP nr 4 w Chojnowie, Pani Basia ...
13 styczeñ Fina³ WOŒP, niedziela nie-
handlowa, o czym wiedzia³am od listo-
pada 2018 r., kiedy dokonywa³am rejes-
tracji Sztabu 3579 w Chojnowie. Moje
w¹tpliwoœci, obawa, czy mimo zamkniê-
tych sklepów ludzie pojawi¹ siê na ulicy,
czy zechc¹ wrzuciæ datek do puszki m³o-
dego wolontariusza ...
12 styczeñ - ostatnie prace w Sztabie, 
w budynku Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
... œciana deszczu za oknem i obawy, co
zrobiê w niedzielê, jeœli deszcz nie przes-
tanie padaæ, ilu wolontariuszy zobaczê
przed godzina ósm¹ ... 
13 styczeñ rano, nadal pada deszcz ... 
w Sztabie pojawiaj¹ siê wszyscy wolon-

tariusze, ciep³o ubrani, ale uœmiechniêci,
pamiêtaj¹cy kwotê z 26 Fina³u WOŒP:
29 521 z³. Ambitny plan m³odych wolon-
tariuszy ...pobijemy rekord z tamtego
roku. Nie wydawa³o mi siê to mo¿liwe,
powiedzia³am to nawet g³oœno. Doda³am
- liczy siê to, ¿e chcecie pomagaæ, ¿e po-
œwiêcacie swój wolny czas, nie zawsze
wszystko zale¿y od nas, ale wa¿ne, ¿e siê
staraliœmy...
Jak co roku, w Sztabie czeka³a gor¹ca
herbata, ciastka i inne przek¹ski. Jak co
roku, ja i Hanka D¹browska - pani peda-
gog- czeka³yœmy na wolontariuszy, któ-
rzy przychodzili ogrzaæ siê i odpocz¹æ.
Wyj¹tkowo w tym roku z powodu m¿awki
i wilgotnego powietrza ju¿ ok. godziny
11.00  klei³yœmy puszki serduszkami,
taœm¹ klej¹c¹, aby tylko dotrwa³y do
koñca zbiórki... Rozmok³a tylko jedna
puszka :) Wolontariusz komisyjnie prze-
rzuci³ zebrane pieni¹dze do nowej puszki
opatrzonej numerem z identyfikatora 
i ponownie wyszed³ na ulice Chojnowa 
z nadziej¹, ¿e chojnowianie s¹ szczodrzy,
¿e pomog¹ swym datkiem zakupiæ
Fundacji sprzêt specjalistyczny dla naj-
m³odszych pacjentów.
Od godziny 14,00 co pó³ godziny wyz-
naczeni wolontariusze rozliczali siê 
z zebranych pieniêdzy. Od tego momentu
Przyjaciele Sztabu 3579 z uœmiechem
witali wolontariusza, wspólnie liczyli
zebrane pieni¹dze, sporz¹dzali protokó³.
Od piêciu lat ogromnym wsparciem pod-
czas liczenia pieniêdzy s¹ pracownice
Banku Spó³dzielczego i nieoceniony
sprzêt do liczenia bilonu. Bardzo dziêku-
jê Paniom za pomoc.
"POMAGANIE JEST DZIECINNIE
PROSTE" - takie has³o widnia³o na iden-
tyfikatorach tegorocznego Fina³u WOŒP... 
Warto o tym pamiêtaæ. Warto pomagaæ ...
27 Fina³ WOŒP w Chojnowie - Sztab
3579 - w liczbach:
- przyznana iloœæ wolontariuszy: 70;
- 13 stycznia kwestowa³o: 61 wolon-
tariuszy;
- wolontariusze w 61 puszkach zebrali:
31 745,98 z³;
- najwiêksza kwota zebrana w jednej
puszce: 2 319,24 z³;
- zebrana kwota podczas licytacji 
w MOKSiR: 6 445,00 z³
- ³¹czna suma zebranych pieniêdzy pod-
czas 27 Fina³u WOŒP w Chojnowie to:
38 190,98 z³.
Dziêkujemy mieszkañcom Chojnowa
oraz mieszkañcom gminy Chojnów za
przekazane datki do puszek wolon-
tariuszy.
Dziêkujê gor¹co wszystkim zaprzy-
jaŸnionym osobom pomagaj¹cym w li-
czeniu pieniêdzy w Sztabie, a w szcze-
gólnoœci Paniom z Banku Spó³dziel-
czego w Chojnowie.
Dziêkujê Wszystkim wspieraj¹cym 
27. Fina³ WOŒP w Chojnowie!
Wolontariusze - gratulujê zebranej kwoty!

Szef Sztabu 3579 w Chojnowie 
- Anna Œwidurska

27. Fina³ WOŒP w Chojnowie 
reminiscencje Anny Œwidurskiej - szefa chojnowskiego sztabu 

Hania ma prawie 2 lata. 
Jest radosnym i pe³nym energii dzieckiem. 

Choruje na bardzo rzadk¹ wadê twarzoczaszki.
G³ówka by³a zbyt ma³a i nie by³o w niej 
miejsca na prawid³owy rozwój mózgu.

W swoim krótkim ¿yciu przesz³a ju¿ 
3 operacje czaszki. Musi byæ pod sta³¹ opiek¹

wielu specjalistów. 
Dlatego w imieniu swoim i Hani prosimy 

o przekazanie 1% 
na dalsze leczenie i diagnostykê.
Dziêkujemy za okazane wsparcie.

Fundacja Dzieciom Zd¹¿yæ 
z Pomoc¹

Nr KRS 0000037904
w rubryce “Cel szczegó³owy” nale¿y wpisaæ 

Hanna Myœko 32210



Soczystej dawki bluesrocka mo¿na by³o
doœwiadczyæ podczas dwóch kolejnych
lutowych sobót. Wszystko za spraw¹
kawiarni "Jubilatka".
Menu tego lokalu na pierwsz¹ po³owê
tego miesi¹ca zaproponowa³o "chojnow-
skie odcienie bluesa".
9.02. pojawi³ siê zespó³ Browar Band
&Jawor Blues (B.B.)

Pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê doœwiadczeni mu-
zycy z Chojnowa i Jawora. Æwicz¹ poza
strukturami MOKSiR. W nieco kameral-
nym klimacie wys³uchaliœmy autorskich
kompozycji Marka Olszyckiego (gitara,
œpiew). Po³¹czenie kilku stylów rocka
(fussion - funky, swing, blues) oraz œwia-
towe standardy dobrze podsyci³y ca³¹
sobotni¹ atmosferê. Na koniec publicz-
noœæ mia³a okazjê w³¹czyæ siê do wo-
kalu i wspólnie z B.B. wykonaæ szla-
giery grupy D¿em.
Tydzieñ póŸniej dla z³aknionej pub-
licznoœci zagra³ Plug'N'Blues (PNB) -
formacja reprezentuj¹ca moksirowsk¹
scenê muzyczn¹ (MSM). 

Warto by³o prze¿yæ tych kilka godzin.
"Wtyczka bluesowa" (dos³owne t³uma-
czenie Plug'N'Blues) konkretnie za-
dzia³a³a. W³asny repertuar PNB, echa
Deep Purple i, jak siê mo¿na by³o spo-
dziewaæ, kompozycje Tadeusza Nalepy
skrystalizowa³y styl grupy. 
Ciekawe, kiedy doczekamy siê debiu-
tanckiej p³yty. Zapewne wiêkszoœæ pub-
liki, jaka przysz³a na koncert tego ze-
spo³u, chêtnie taki kr¹¿ek pos³ucha³aby
w domu.

pm
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CChhoojjnnoowwsskkiieeCChhoojjnnoowwsskkiiee
ooddcciieenniiee ooddcciieenniiee 
bblluueessaabblluueessaa Wyró¿nienie 

na Dzieciopiewach
W 14 Dolnoœl¹skim Festiwalu Piosenki
Dzieciêcej Dzieciopiewy, który odby³ siê
w Legnicy, Micha³ Kowalczyk, uczeñ
Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie
zdoby³ wyró¿nienie. 
Na tegoroczn¹ edycjê festiwalu zg³osi³o
siê 67 m³odych utalentowanych woka-
listów z Dolnego Œl¹ska. 

Ciekawym wystêpom i interesuj¹cym
interpretacjom  przys³uchiwa³o siê jury
w sk³adzie: Anna Piwowarczyk MDK
Lubin, Ewa Tyszkiewicz MDK Œwidnica,
Jolanta Trawnik MCK Legnica.
Jak napisano na stronie MCK: niezwykle
zdolne dzieci, przepiêkne piosenki i cie-
kawe interpretacje. 
Gratulacje dla wszystkich wystêpuj¹cych
i szczególne gratulacje dla Micha³a. 

Niemieckojêzyczne 
deklamacje

Prawie stu uczestników wziê³o udzia³ 
w Konkursie Recytatorskim Poezji Nie-
mieckojêzycznej. 
W XVII Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
A. Osieckiej we Wroc³awiu uczniowie
klas VII, VIII oraz gimnazjum recy-
towali i interpretowali utwory poetyckie
niemieckojêzycznych autorów.
Uczennice klasy VIII a Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Chojnowie - Marta Krasna
i Julia Woronowicz podjê³y siê równie¿
tego trudnego zadania. Obie z ogrom-
nym zaanga¿owaniem zaprezentowa³y
przed liczn¹ publicznoœci¹ swoje utwory
w znakomity sposób. Marta Krasna zdo-

by³a wyró¿nienie za recytacjê wiersza 
K. Tucholskiego "Die arme Frau" i zna-
laz³a siê w gronie laureatów konkursu. 
Gratulacje dla obu dziewcz¹t!

Najwszechstronniejszy
Zawodnik

W rozegranym w VIII Turnieju Pi³ki
Halowej „O Puchar Burmistrza Miasta
Z³otoryja” uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3

Kacper Bajerski, graj¹cy w m³odszej
dru¿ynie Chojnowianki zdoby³ tytu³ 
i statuetkê „Najwszechstronniejszego
Zawodnika”. 
Gratulacje dla m³odego zawodnika.

SP3

Sukcesy uczniów SP3
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KOBIETY MMAFII
22.02.; ggodz. 117:00, 119.30
23.02.; ggodz. 117:00, 119.30
24.02.; ggodz. 117:00, 119.30

Po przejêciu w³adzy nad stolic¹, gang Niani (Agnieszka Dygant) przygotowuje
siê do najwiêkszej akcji przemytniczej w dziejach kraju. Bêd¹ca postrachem
Warszawy grupa sprowadza do kraju tonê kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar
znika w podejrzanych okolicznoœciach, a kartel ¿¹da g³ów, do Polski trafia
œmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojuszni-
ka w osobie trójmiejskiego przemytnika – Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od
dawna pragnie umocniæ swoj¹ pozycjê w pó³œwiatku, ale jego plany komplikuj¹
napiête relacje ze zbuntowan¹ córk¹ – Stell¹ (Aleksandra Grabowska). W tym
samym czasie na wolnoœæ wychodzi Spuchniêta Anka (Katarzyna Warnke).
Kochaj¹ca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem prze¿y³a wiêzienne
piek³o, po którym z trudem odnajduje siê w nowej rzeczywistoœci. Wystarczy
jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalaz³a siê na celowniku ogólnopolskich
mediów i z dnia na dzieñ sta³a siê „mafijn¹ celebrytk¹”.
W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra
Pop³awska) prze¿ywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze) – bojowni-
iem pañstwa islamskiego. Kiedy mê¿czyzna ginie w brawurowej akcji 
z udzia³em komandosów GROM-u, pa³aj¹ca zemst¹ zabójczyni powraca do
Polski. Ma do wype³nienia œmiercionoœny plan. 

O PPSIE, KKTÓRY WWRÓCI£ DDO DDOMU
23.02.; ggodz. 115:00

24.02.; ggodz. 113:00; 115.00
Bella to czworonóg piêkny, dostojny i przyjacielski, ale borykaj¹cy siê z ba-
ga¿em trudnej przesz³oœci. Urodzona w pustostanie na przedmieœciach Denver,
wychowa³a siê bez matki - uprowadzonej przez hycla - w otoczeniu gromady
dachowców. Jej koci¹ rodzinê dokarmia mieszkaj¹cy nieopodal Lucas, syn
weteranki wojennej, pracownik szpitala dla by³ych wojskowych i aktywista wal-
cz¹cy o zachowanie sypi¹cych siê ruder, schronienia dla okolicznej bezpañskiej
mena¿erii. Uroczy m³ody mê¿czyzna przygarnia Bellê i od tej pory pies i jego
cz³owiek pozostaj¹ nieroz³¹czni. Suczka uczestniczy nawet w terapiach dla
weteranów, odkrywaj¹c w sobie niezwyk³¹ zdolnoœæ do kojenia negatywnych
emocji. Tyle ¿e w Denver prawo jest bezlitosne. W domach nie wolno trzymaæ
psów nale¿¹cych do ras obronnych, a Bella, chocia¿ ³agodna jak pisklak,
w³aœnie do takiej zosta³a zaliczona. Stra¿ miejska mo¿e j¹ bez pytania zgarn¹æ 
z ulicy, zamkn¹æ w schronisku albo uœpiæ. Lucas podejmuje zatem dramatyczn¹
decyzjê: wywozi przyjació³kê do znajomych mieszkaj¹cych w innym stanie,
ryzykuj¹c tym samym d³ugotrwa³¹ i bolesn¹ roz³¹kê. Nie bierze jednak pod
uwagê, ¿e instynkt "do domu" rozwin¹³ siê u Belli w stopniu ponadprzeciêtnym.
I ¿e ca³y plan zakoñczy siê wielkim psim eksodusem.

MIA II BBIA£Y LLEW
02.03.; ggodz. 113:00; 115.00
03.03.; ggodz. 113:00; 115.00

Jeœli wierzyæ legendom, niespotykana biel lwiej skóry nie jest ani oznak¹
niedoborów pigmentu, ani efektem genu recesywnego – to raczej ciep³e, matowe
œwiat³o, dobro tl¹ce siê w ka¿dej ¿ywej istocie. Czerpiac z tej symboliki i pochy-
laj¹c siê z ¿alem nad ciemn¹ stron¹ ludzkiej natury, Gilles de Maistre opowiada
historiê przyjaŸni jednego z najrzadszych rezydentów afrykañskiej sawanny 
z równie wyj¹tkowym przedstawicielem gatunku homo sapiens – osobnikiem
gotowym do bezwarunkowej mi³oœci i empatii.
Poniewa¿ zdjecia trwa³y a¿ trzy lata, w rozwkitaj¹c¹ relacjê przyjació³ nie trzeba
wierzyæ na s³owo. Podobnie zreszt¹ jak w imperatyw obrony zwierzêcia przed
ca³¹ niegodziwoœci¹ ludzkiego œwiata. Mia i Charlie dojrzewaj¹ na naszych
oczach, zaœ dziêki solidnemu aktorstwu De Villiers oraz majestatycznemu
i rozczulaj¹cemu zarazem Thorowi (serio, zwierzak wabi siê Thor), ca³oœæ

nabiera bezpretensjonalnego wdziêku. W dobie czarów z komputera oraz
familinych produkcji, których wartoœæ mierzy siê g³ównie iloœci¹ efektów spec-
jalnych, "Mia i bia³y lew" to staroszkolna opowieœæ o tym, ¿e miar¹ cz³o-
wieczeñstwa jest przede wszystkim empatia. Naprawdê rzadki okaz.

PPii³³kkaa nnoo¿¿nnaa
Dru¿yna pi³karska seniorów Chojnowianki
przygotowuje siê do rundy wiosennej. Pod
okiem nowego trenera Zbigniewa Grzy-
bowskiego rozgrywa mecze kontrolne.
Wszystkie odby³y siê na wyjazdach.
Sparta Rudna - KS Chojnowianka
Chojnów - 5:3 (obiekt w Lubinie)
B³êkitni Koskowice - KS Chojnowianka
Chojnów - 3:4 (obiekt w Legnicy)
Warta Boles³awiecka - KS Chojno-
wianka Chojnów - 4:1 (obiekt w Lubinie)
Szprotawia Szprotawa - KS Chojno-
wianka Chojnów - 3:3 (obiekt w ̄ aganiu)

Zarz¹d 
KS Chojnowianka sk³ada
serdeczne podziêkowanie

panu Januszowi Czapskiemu
za pomoc w zorganizowaniu
spotkania dla pi³karzy klubu.

w imieniu Zarz¹du prezes
Krzysztof Pud³o

Doroczny turniej, poœwiêconego kolegom,
których ju¿ nie ma wœród nas odby³ siê 
8 lutego w Domu Schrama. Zgodnie 
z przyjêt¹ tradycj¹, po wizycie chojnows-
kich bryd¿ystów na cmentarzu, krótko po
godz. 17.00 gracze zasiedli do rywalizacji
przy stolikach.
W turnieju wziê³o udzia³ 16 par z Legnicy,
Z³otoryi, Boles³awca, Jawora, Mi³kowic
oraz Chojnowa. Po raz kolejny, bardzo
sprawnie poprowadzi³ go kol. Marek Drecki
z Boles³awca.
Dla trzech pierwszych par burmistrz Choj-
nowa ufundowa³ puchary oraz nagrody
rzeczowe. Dodatkowo, organizator tur-
nieju, ze sk³adek wpisowych przeznaczy³
dla zwyciêzców nagrody pieniê¿ne.
Turniej z podaniem wyników oraz wrê-
czeniem nagród zakoñczy³ siê oko³o godz.
21.30.
Serdecznie dziêkujê uczestnikom, w³a-
dzom miasta i wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób w³¹czyli siê w organizacjê
turnieju za pomoc i wsparcie oraz pra-
cownicom Domu Schrama za stworzenie
bardzo dobrych warunków do gry.

Henryk Wiszniewski

Wyniki (pierwszych piêæ lokat)
I miejsce: Henryk Wiszniewski/Bogumi³
Wegner - KBS Mi³kowice Mi³kowice/KS
Konfeks I Legnica z wynikiem 61.67 %
II miejsce: Andrzej Chomiczewski/Remi-
giusz Mincger KBS Mi³kowice Mi³kow-
ice/NZ Chojnów z wynikiem 57.86 %
III miejsce: Marek Czerniawski/Eugeniusz
G¹ska KS Konfeks II Legnica z wynikiem
57.38 %
IV miejsce: Roman Wyszowski/Tadeusz
Cymbalista JKBS Jawor z wynikiem 56.43 %
V miejsce Zdzis³aw Patreuha/Marian
Kupnicki - BKB I Boles³awiec/LKS Ka-
sztelan Konkret Che³mno z wynikiem 55.48 %.

Bryd¿owy memoria³Bryd¿owy memoria³
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y 
w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo
powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿yt-
kowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi pu-
blicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni
utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, ja-
ko u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji 
o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzo-
nego Uchwa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czer-
wca 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 wodo-
ci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci
znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do prze-
targu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce 
nr 43/19 przebiega  korytarz  napowietrznej linii energetycznej
SN (20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy
okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni w³aœcicielowi sieci
przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projekto-
wana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci,
prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istnie-
j¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu war-
toœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y
nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 27 lutego
2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl.
Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿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 fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnic-
two do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-

ziemiec w rozumieniu ustawy z 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 nabyw-
ca 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 do 21 lutego 2019 r. (ze
wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowo-
dzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
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 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 gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 30.08.2016 r.,
drugi odby³ siê w dniu 07.10.2016 r., trzeci odby³ siê 16.12.2016 r.,
czwarty odby³ siê w dniu 17.02.2017 r., pi¹ty odby³ siê w dniu
12.05.2017 r., szósty odby³ siê w dniu 27.06.2017 r., siódmy odby³ siê
w dniu 04.08.2017 r., ósmy odby³ siê w dniu 10.10.2017 r., dziewi¹ty
odby³ siê w dniu 30.11.2017 r., dziesi¹ty odby³ siê w dniu
15.02.2018 r., jedenasty odby³ siê w dniu 26.04.2018 r., dwunasty
odby³ siê 03.07.2018 r., trzynasty odby³ siê 18.09.2018 r., czter-
nasty odby³ siê 06.11.2018 r., piêtnasty odby³ siê w dniu 08.01.2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szesnasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrê-
bie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:



DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (26047)

Sprzedam mieszkanie (blok) w Rokitkach
po remoncie, 2 pokoje i kuchnia z gara¿em.
Wiadomoœæ: tel. 600-828-161. (24166)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy 
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kanie, pow. 163 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (26028)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 54,14 m2

w miejscowoœci Dzwonów.
Wiadomoœæ: tel. 516-896-968. (26009)

Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka budow-
lana o pow. 11.62 ha z projektem oraz po-
zwoleniem na budowê. Miejsce w pobli¿u
piêknego lasu w miejscowoœci Jerzmano-
wice 59 a, gmina Chojnów. Ogrodzona,
media, woda, pr¹d. Cena 85 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (25109) 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (26047)
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

Og³oszenia drobne

OOpp³³aattaa 
zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 

nnaa CCmmeennttaarrzzuu
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Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku na-
stêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która
skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie op³a-
cone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego
pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów
grobów na Cmentarzu w Chojnowie o spraw-
dzanie wa¿noœci op³at za miejsca pochówku
swoich bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 
w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
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Punkt konsultacyjny w Chojnowie
Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz
Be³dowski przyjmuje:
I czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
II czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
III czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7), 
a w miesi¹cach V i X 2019 r. w I, III i V
czwartek miesi¹ca w godzinach 13.30 - 17.30.
* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
II wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
III wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
IV wtorek miesi¹ca 
w godz. 15.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
prowadzona jest w ka¿dy I, II i III
czwartek miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30
(pok. nr 7), a w miesi¹cach I, V i X 2019 r.
w I, III i V czwartek miesi¹ca w godzi-
nach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:
Dariusz Be³dowski.
Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
w 2019 r. prowadzona jest w godz.
10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu marcu: 2, 9
- w miesi¹cu kwietniu: 6, 13
- w miesi¹cu maju: 11, 18
- w miesi¹cu czerwcu: 1, 8
- w miesi¹cu lipcu: 6, 13
- w miesi¹cu sierpniu: 3, 10
- w miesi¹cu wrzeœniu: 7, 14
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 5, 12
- w miesi¹cu listopadzie: 9, 16
- w miesi¹cu grudniu: 7, 14
Osoba prowadz¹ca terapiê: 
Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).



Niespełna 100 dni dzieli chojnowskich
maturzystów od egzaminu dojrzałości,
który na drodze edukacji uznawany jest
za jednen z najważniejszych w życiu… 

16 lutego w Domu Schrama odbyła się
Studniówka 2019 Powiatowego Zespołu
Szkół w Chojnowie, w której wzięli
udział uczniowie klas: Liceum Ogólno-
kształcącego, Technikum Ekonomicznego
i Hotelarskiego oraz Technikum Me-
chanicznego i Pojazdów Samochodowych.
Młodzież szczególnie podziękowała
swoim wychowawczyniom p. Monice
Pacaniuk, p. Annie Ostropolskiej 
i p. Ewelinie Rabiej – Kulczyckiej,
które z troską przygotowywały swoich
uczniów do matury.

Tradycyjnie rozpoczęło się od słynnej
pieśni „Gaudeamus Igitur” (łac.
„Radujmy się więc”). W wyjątkowy
sposób maturzyści podziękowali swoim
rodzicom, dedukując im utwór „Tylko
Wy Rodzice” w wykonaniu Justyny Ka-
weckiej wraz z zespołem „Laszkiewicze”.
Studniówkowy bal otworzył dyrektor
PZS Mariusz Kowalczyk: 
- Mimo trudnych i czasem ciężkich sytu-
acji, cieszę się dziś naszą wspólną obec-
nością. To wyraz waszej wdzięczności,
szacunku, ale i tradycji, jaką jest organi-

zacja balu studniówkowego. Studniówka
to początek, to tak naprawdę pierwszy
zdawany przez was egzamin dojrzałości,
za 12 tygodni właściwy egzamin matu-
ralny. Mieliśmy tę możliwość obserwo-
wać, jak na naszych oczach, razem 
z nami, dochodziliście do dorosłego ży-
cia. Cieszę się i wierzę, że jesteście przy-
gotowani do dorosłości. A waszym rodzi-
com pragnę serdecznie podziękować 
i pogratulować, będą z was dumni nie
tylko dzisiaj, ale też za kilka miesięcy,
gdy odbierzecie wyniki egzaminów 
i przez całe wasze życie. I tego wam życzę,
aby te wyniki były bardzo wysokie!

Głos zabrał także Krzysztof Sowiński,
członek Zarządu Powiatu Legnickiego: 

- To szczególny dzień i wyjątkowa noc.
Życzę wam, aby te dni, które po dzisiej-
szej nocy nastąpią, były czasem intensy-
wnej pracy. Jak napisaliście w swoim

zaproszeniu, „zabawa do piania białego
kura, a później tylko matura”. Życzę
wam, aby matura przyniosła wam jak
najlepsze wyniki, żebyście mogli spełniać
swoje marzenia i żeby te szkoły, do
których się wybieracie, były spełnieniem
waszych dalszych planów.
Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies
również dołączył się do gratulacji i ży-
czeń dla maturzystów, ich rodziców 
i nauczycieli: 
- Drodzy abiturienci, przed wami czas
bardzo wytężonej pracy. Życzę wam,
żeby ten czas nie był zmarnowany.
Żebyście wszyscy zdali egzamin dojrza-
łości, egzaminy zawodowe, a kierunki
studiów, które sobie wymarzyliście stały
przed wami otworem. Bo to przecież wy
jesteście solą tej ziemi. To wy za kilka,
kilkanaście lat będziecie decydować 
o losach naszej Ojczyzny, o losach na-
szego miasta. 
Dzisiejszy wieczór jest okazją, aby wam,
dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu
podziękować za to wszystko, co robiliście
na rzecz Chojnowa. Dziękuję za promo-
cję, za znakomite wyniki w konkursach,
olimpiadach. Szczególnie gorąco dzięku-
ję za waszą aktywność społeczną, za
Tydzień Patriotyzmu, za wszystkie ini-
cjatywy, jakie miały miejsce w naszym
mieście. A na dzisiejszy wieczór życzę
wam radosnego świętowania do białego
rana!
Oficjalne przemowy zakończył majes-
tatyczny i uroczysty polski taniec naro-
dowy „Polonez”, który pięknie zatań-
czyli chojnowscy maturzyści. 
Zabawa, jak na zaproszeniu, trwała do
białego rana…

Drodzy abiturienci, trzymamy kciuki
za maturę! 

K. Burzmińska

Niech żyje bal! Studniówka PZS w Chojnowie! 
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Jarek Kądziołka jest 4.letnim
zodiakalnym Strzelcem.
Bawi sie autkami na resorach 
i klockami lego ninjago. Nie po-
gardzi pizzą i słodyczmi, lubi
swoje przedszkole „Skrzat” oraz
spacery z mamą.


