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Z wiatrem w żaglach - WOŚP 2020

Z kolędą do Was idziemy Łemkowskie i ukraińskie kolędowanie



Tegoroczne hasło Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy „Wiatr w żagle”
pobudziło chojnowian do dobroczynności.
Kwesta na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju
operacji, kolejny raz pokazała, jak bar-
dzo nasi mieszkańcy potrafią być hojni. 

W tym roku na ulicach miasta (i częścio-
wo także gminy) pojawiło się tylko 9 wo-
lontariuszy. Rekordzistka, czyli Natalia
Kamińska, zebrała 4.249 zł i 65 groszy!
Wraz z nią kwestowali: Maja Bielak,
Kinga Betlejewska, Maja Świdurska, Zu-
zanna Świdurska, Alicja Łopuszyńska,
Natalia Gniewczyńska, Barbara Rad-
wańska i Radosław Radwański. 

Dużym sukcesem jest wynik licytacji.
Ogromna w tym zasługa prowadzącego
ją pana Macieja Zderskiego. Za 34 ga-
dżety wylicytował łącznie 5.620 zł.
Licytowali dorośli i dzieci pod okiem
opiekunów. Zdarzało się, że na licy-
towany przedmiot zrzutka była grupowa.
Niektórym aukcjom towarzyszyły silne
emocje - rywalizacja owocowała podbija-
niem ceny, a pula finansowa rosła.
Pan Rafał pierwszy raz tak żarliwie rywa-

lizował. Kupił obraz za 600 zł ustana-
wiając tym samym rekord chojnowskiej
licytacji. Piękny gest!
Pan Paweł, wzorem lat ubiegłych, licy-
tował koszulkę. Rok temu, w rozmowie 
z naszą redakcją przyznał, że koszulki
WOŚP stały się jego kolekcją. Ma ich
już ponad 10. Zbiór zatem powiększył
się o kolejną, a kasa WOŚP wzbogaciła
się o kilkaset złotych.
Gadżety na aukcję przekazali: Urząd
Miejski w Chojnowie, Fundacja WOŚP,
chojnowscy wędkarze, firma Big Form
oraz darczyńcy indywidualni: Jurand
Kowalski, Teresa Wójcik, Maria Tu-
rowska, Julian Pamuła, Jadwiga Stopa.
Jedna firma chciała pozostać anoni-
mowa.

Na scenie tego dnia oklaskiwano kilka
różnych występów. Część artystyczną
otworzyła grupa JB Band. Po niej ryt-
miczne choreografie taneczne zaprezen-
towały trzy grupy moksirowskiego Ka-
rambola prowadzone przez Jagodę Zder-
ską i Słodziaki Gabrieli Zenki. Swój
krótki recital miał Jurand Kowalski, a na
zakończenie zagrał „Plug `n` Blues”.

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Chojnowie zasilił konto
Orkiestry kwotą nieco ponad 26 tys. zł.

Stanisław Horodecki, dyrektor MOKSiR
w Chojnowie serdecznie dziękuje wolon-
tariuszom i wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do wsparcia
Orkiestry, czy to wrzucając pieniądze do
puszek, czy to biorąc udział w licytacji,
czy wreszcie przychodząc z dziećmi – wy-
konawcami na koncerty do Domu Kultury.
Organizacja WOŚP to działania wielu
osób, często niewidocznych, a przecież
bez ich pracy trudno byłoby mówić o po-
dejmowaniu organizacyjnie takiego wyz-
wania. Słowa uznania i podziękowań
dla: RCK Chocianów – za życzliwość 
i wolę współpracy przy organizacji 28.
Finału, dla Pani Prezes Banku Spółdziel-
czego Bogusławy Mrozik i jej pracownic - za
pomoc w zorganizowaniu liczenia bi-
lonu. Dla Panów - Antoniego Skalskiego,
Pawła Wróbla i Mirosława Gawrona -za
aktywną i sprawną pracę przy liczeniu.
Dla Pani Komendant i policjantów 
z Komendy Policji w Chojnowie - za
zainteresowanie i nadzór nad bezpie-
czeństwem, zwłaszcza wolontariuszy. Dla
pizzerii PICCOLO MONDO - za smako-
wite kąski i gorącą herbatę dla wolontar-
iuszy. Dla Pani Anny Świdurskiej - za
życzliwe kibicowanie i szereg rad. Dla
pracowników MOKSiR – za wszelkie dzia-
łania na rzecz organizacji i sprawnego
przebiegu 28. Finału WOŚP. 
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Szanowni Mieszkañcy!

Urz¹d Miejski w Chojnowie uprzejmie infor-

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

funkcjonowaæ indywidualne rachunki bankowe

w ramach p³atnoœci masowych, za³o¿one w Ban-

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

op³at i innych niepodatkowych wp³at.  

Prosimy zatem o niedokonywanie wp³at na kon-

ta w PKO B.P.  

Aktualne indywidualne rachunki bankowe zostan¹

wygenerowane przez tut. Urz¹d dla ww. nale¿noœci

w Banku Spó³dzielczym w Chojnowie i rozes³ane. 

W przypadku koniecznoœci dokonania wp³aty 

z tytu³u podatków, op³at i innych niepodatkowych

przed otrzymaniem informacji o nadaniu indywidu-

lanego rachunku bankowego w Banku Spó³dziel-

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

kaæ telefonicznie dzwoni¹c na numer 76 818 82 12

lub osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie Plac Zamkowy 1, parter - Wydzia³

Finansowo-Bud¿etowy pokój numer 2 D.

Informujemy, ¿e pod adresem elektronicznym

https://podatki.chojnow.eu funkcjonuje Gminny

Portal Podatkowy, dziêki któremu za pomoc¹ konta

ePUAP/Profilu Zaufanego lub nadanego loginu 

i has³a mo¿emy zalogowaæ siê do naszego konta

podatkowego, gdzie:

- mo¿emy podejrzeæ nasze zaleg³oœci w podatkach,

np. podatek od nieruchomoœci, op³ata za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, wieczyste u¿yt-

kowanie, itp.,

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

nr telefonu i wyraziæ zgodê na otrzymywanie

powiadomieñ o przeterminowanych p³atnoœciach,

- mo¿emy dokonaæ p³atnoœci na nasze indywidu-

alne konto bankowe bezpoœrednio z tego portalu za

pomoc¹ bezpiecznych p³atnoœci online (PayU).

Osoby chc¹ce uzyskaæ dostêp do konta podmio-

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

nie siê z upowa¿nieniem do kasy Urzêdu Miej-

skiego w Chojnowie w celu po³¹czenia kont.

Osoby nieposiadaj¹ce konta ePUAP/Profilu

Zaufanego, a chc¹ce mieæ dostêp do swojego

konta w Portalu Podatnika, proszone s¹ o zg³o-

szenie siê do kasy Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie w celu za³o¿enia konta.

Dni CChojnowa 22020
Jako pierwsze miasto w regionie, Choj-
nów podopina³ detale zwi¹zane z te-
gorocznym œwiêtem miasta... Na do-
rocznym najwiêkszym œwiêcie miasta
zagraj¹ Feel i M.I.G, wyst¹pi równie¿
aktor Andrzej Grabowski. 

W sobotê 6 czerwca zagra zespó³ Feel.
Grupa powsta³a w 2005 roku. Za³o-
¿ycielem pop - rockowego muzycz-
nego teamu jest Piotr Kupicha. Popu-
larnoœæ zdobyli dziêki piosence "A gdy
jest ju¿ ciemno", potem przyszed³ czas
na kolejne hity "Jak anio³a g³os" czy
"Swoje szczêœcie znam". Feel jest zdo-
bywc¹ wielu nagród m.in.: S³owika
Publicznoœci, Bursztynowego S³owika
czy Super Jedynki. 
Zespó³ M.I.G w tym roku obchodziæ
bêdzie swoje 20. lecie. Disco-polowa
grupa zagra dla chojnowian w nie-
dzielê 7 czerwca. Najwiêksze hity
czwórki rodzeñstwa tworz¹cej zespó³
to "Wymarzona", "Lalunia", "Nie ma
raju". Piosenka "Wymarzona" cieszy
siê ogromn¹ popularnoœci¹ na kanale
YouTube, ma ponad 97 mln ods³on,
"Miód Malina" ponad 65 mln. 
Aktor teatralny i filmowy, artysta ka-
baretowy oraz wokalista Andrzej Gra-
bowski wyst¹pi w Chojnowie w nie-
dzielê 7 czerwca.

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w dniach od 14.01.2020 r. do
04.02.2020 r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do dzier¿awy w dro-
dze przetargu, czêœci nieruchomoœci
oznaczonej numerem geodezyjnym
1/2 obr. 7 - Zarz¹dzenie Nr 4/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
13 stycznia 2020 r.
Wykaz dostêpny jest na stronie inter-
netowej urzêdu: bip.chojnow.net.pl

UUWWAAGGAA!!!!!! PPIITT-yy zzaa 22001199 rr..
Filia Powiatowego Urzêdu Pracy 
w Chojnowie informuje, ¿e Pity za
2019 r. bêd¹ wydawane w okresie 
od 05.02.2020 r. do 24.02.2020 r.
w pokoju nr 11 (I piêtro) w godzinach
pracy urzêdu, tj. od 7.00 do 15.00.
Pity odbieramy osobiœcie, mo¿e je te¿
odebraæ osoba upowa¿niona - wzór
upowa¿nienia dostêpny jest na stronie
internetowej urzêdu: ww.legnica.pra-
ca.gov.pl

OOssoobboowwooœœææ RRookkuu 22001199
Ruszy³a kolejna edycja plebiscytu
Gazety Wroc³awskiej "OSOBO-
WOŒÆ ROKU 2019".
Tytu³y przyznane zostan¹ w piêciu
kategoriach: Kultura, Nauka, Dzia³al-
noœæ spo³eczna i charytatywna, Biznes
oraz Polityka, Samorz¹dnoœæ i spo³ecz-
noœæ lokalna.
Kandydatów do wyró¿nienia nomi-
nowa³a kapitu³a redakcji "Gazety Wroc-
³awskiej" pod przewodnictwem redak-
tora naczelnego Arkadiusza Franasa.
W pierwszy etapie, powiatowym, wœród
nominowanych s¹ trzy nazwiska z Choj-
nowa:

Kategoria Kultura:
Krzysztof Pisarski 

- za³o¿yciel Bractwa Rycerskiego
Grodu Chojnów 

Polityka, Samorz¹dnoœæ 
i Spo³ecznoœæ Lokalna:

Jan Serkies 
- Burmistrz Miasta Chojnowa

Biznes: 
Dariusz Sywak 

- w³aœciciel firmy Dom z Kreamzytu
G³osowaæ mo¿na poprzez stronê re-
dakcji Gazeta Wroc³awskiej klikaj¹c
na wybranego kandydata lub za po-
moc¹ smsa. Szczegó³y pod adresem
https://gazetawroclawska.pl/osobowosc-
roku

G³osowanie bêdzie trwaæ do œrody, 
12 lutego do godz. 23.

UUwwaaggaa hhooddoowwccyy ddrroobbiiuu
Zaleca siê hodowcom drobiu w gospo-
darstwach przyzagrodowych zachowa-
nie daleko id¹cej ostro¿noœci, w szcze-
gólnoœci poprzez:
- wstrzymanie siê od wypuszczania
drobiu na wybiegi i pozostawienie
ptaków w budynkach inwentarskich,
w których s¹ utrzymywane,
- zabezpieczenie budynków, w których
utrzymywany jest drób oraz pasze przed
dostêpem dzikich zwierz¹t, w tym ptaków,
- wstrzymanie siê od karmienia i poje-
nia drobiu na zewn¹trz budynków in-
wentarskich,
- stosowanie w gospodarstwie odzie¿y
i obuwia ochronnego oraz po ka¿dym
kontakcie z drobiem lub dzikimi pta-
kami umycie r¹k w wodzie z myd³em,
- stosowanie mat dezynfekcyjnych 
w wejœciach i wyjœciach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.
Wszystkie niepokoj¹ce objawy zaob-
serwowane u w³asnego drobiu nale¿y
niezw³ocznie zg³osiæ do lekarza wetery-
narii, Wójta, Burmistrza, Powiato-
wego Lekarza Weterynarii w Legnicy. 
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JAK SEGREGOWAÆ ODPADY?
1 stycznia 2020 r. zmieni³y siê zasady segregowania odpadów. Jak segregowaæ?

Wrzucamy: 
• odpady warzywne i owocowe
• ga³êzie, trawê, liœcie i kwiaty
• resztki jedzenia (bez miêsa)
• trociny, korê drzew 

Nie wrzucamy
• ziemi i kamieni
• popio³u z wêgla kamiennego
• impregnowanego drewna
• koœci i odchodów zwierz¹t
• oleju jadalnego
• p³yt wiórowych i pilœniowych

ODPADY BIO

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

ZMIESZANE

PAPIER

SZK£O

Odpady BIO nale¿y dostarczaæ do PSZOK, przy ul. Kraszewskiego 1.
Godziny otwarcia w okresie: 

od 01.05. do 31.10
poniedzia³ek, pi¹tek w godz. 10:00 - 17:00,

- wtorek, œroda, czwartek w godz. 8:00 - 15:00 , sobota w godz. 10:00-15:00".
od 01.11.do 30.04. 

poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 8:00 - 15:00, sobota w godz. 10:00-15:00,

Wrzucamy:
• butelki plastikowe
• nakrêtki, kapsle,  i zakrêtki od s³oików

oraz butelek
• plastikowe opakowania, torebki, worki

foliowe
• puszki po konserwach, aluminiowe puszki

po napojach
• kartony po mleku i sokach 

Nie wrzucamy:
• opakowañ po lekach 
• zu¿ytych baterii i akumulatorów
• opakowañ po farbach, lakierach

i olejach
• plastikowych zabawek
• czêœci samochodowych
• zu¿ytego sprzêtu elektronicznego i AGD

Wrzucamy:
• to, czego nie mo¿na wrzuciæ do pozos-

ta³ych pojemników i co nie jest odpadem
niebezpiecznym

Wrzucamy:
• opakowania z papieru i tektury
• gazety, czasopisma i ulotki
• zaszyty, kartony
• papier biurowy

Nie wrzucamy:
• ceramiki, porcelany, doniczek
• szk³a okularowego, ¿aroodpornego i har-
towanego

• zniczy z zawartoœcia wosku
• ¿arówek, œwietlówek i reflektorów
• szklanych opakowañ po lekach, roz
puszczalnikach i olejach silnikowych

• luster i szyb okiennych

Wrzucamy:
• s³oiki i butelki po ¿ywnoœci i napojach
• szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:
• odpadów higienicznych
• kartonów po mleku i napojach
• papieru lakierowanego i powlekanego 

foli¹
• zanieczyszczonego papieru
• papierowych worków po nawozach i ma-
teria³ach budowlanych

Nie wrzucamy:
• przeterminowanych leków i chemi-

kaliow, zu¿ytego sprzêtu elektronicz-
nego i AGD, zu¿ytych baterii i akumu
latorowi

• mebli i innych odpadów wielkogaba-
rytowych

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• zu¿ytych opon

Wytnij 
i zachowaj!

PRZYPOMINAMY
wszystkim mieszkañcom 
o bezwzglêdnym zakazie 

spalania odpadów
Pamiêtajmy, ¿e od jakoœci powietrza, którym
oddychamy zale¿y nasze zdrowie i ¿ycie. 
Nie pozwólmy wiêc, by ktoœ zatruwa³ œro-
dowisko, w którym ¿yjemy! Nie trujmy siê sami.
Apelujemy, aby w piecach domowych
spalaæ tylko i wy³¹cznie odpowiedni dla
pieca materia³ opa³owy, co przyczyni siê do
poprawy jakoœci ¿ycia nas wszystkich.
W Polsce obowi¹zuje ustawowy zakaz spala-
nia odpadów w miejscach do tego nieprzezna-
czonych. Reguluj¹ to m.in. przepisy art. 16.
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701).

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego
drewna, a mianowicie:
* odpadów drewnianych pokrytych substan-
cjami konserwuj¹cymi, impregnatami, la-
kierami, klejami (np. - ramy okienne, meble,
odpady z p³yt meblowych, panele pod³ogowe,
parkiety, odpady drewniane pochodz¹ce z bu-
dowy, remontów itp.),
* trocin (wióry, œcinki) pochodz¹cych z obróbki
p³yt wiórowych.
* innych odpadów niebezpiecznych, szcze-
gólnie plastiku i zu¿ytych pampersów.
Palenie tych przedmiotów w kot³ach po-
woduje, wydzielanie siê truj¹cych substancji.
Bardzo toksyczny jest równie¿ popió³ z pie-
ców, w których spalane s¹ œmieci. 
Osoby fizyczne mog¹ wykorzystywaæ jako
paliwo:
* "czyste" odpady drewniane, które nie s¹ za-
nieczyszczone pow³okami ochronnymi lub im-
pregnatami,
* trociny, œcinki z "czystego" drewna,
* odpady drewna z pielêgnacji zadrzewienia.
Spalanie odpadów ma równie¿ negatywny
wp³yw na stan przewodów kominowych,
powoduj¹c odk³adanie siê tzw. "mokrej sa-
dzy" w kominach. To z kolei mo¿e byæ powo-
dem zapalenia siê komina, po¿aru budynku,
czy nawet zaczadzenia rodziny.
Zgodnie z art. 155 ww. ustawy "termiczne
przekszta³cenie odpadów prowadzi siê wy³¹cznie
w spalarniach odpadów lub we wspó³spalarni-
ach odpadów".
Art. 191. okreœla: Kto, wbrew przepisowi art.
155, termicznie przekszta³ca odpady poza
spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarnia od-
padów podlega karze aresztu albo grzywny.
W zwi¹zku z powy¿szym artyku³em, za pale-
nie odpadów grozi kara aresztu albo grzywna.
Prosimy zatem zwracaæ uwagê na materia³y
spalane w przydomowych kot³ach, nie tylko
w sezonie grzewczym, dbaj¹c przy tym o do-
bro w³asne oraz mieszkañców gminy. 

Fakt spalania niedozwolonych substancji
mo¿na zg³aszaæ na adres mailowy 
smog-alarm@chojnow.eu lub na telefon 
76 818 66 84; 604-834-339 oraz na
Komisariat Policji tel. 76 876 14 20.
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Chojnowski chór Skoranta i Orkiestra
Dêta pod dyrekcj¹ Piotra Koziara za-
koñczyli uroczystym koncertem kolêd
liturgiczny okres Bo¿ego Narodzenia.
Muzyczne spotkanie odby³o siê trady-
cyjnie w koœciele œw. ap. Piotra i Paw³a.
Tytu³ tegorocznego festiwalu radosnych
pieœni noworocznych brzmia³ "Z kolêd¹
do Was idziemy".
Przyby³ych na koncert przywita³a za-
³o¿ycielka chóru p. Krystyna Czapska:
- Dlaczego jest œwiêto Bo¿ego Naro-
dzenia? ¯eby uczyæ siê mi³oœci.
Dlaczego œpiewamy kolêdy? Aby uœmie-
chaæ siê do siebie - mówi³a kierownik
Skoranty.

Koncert kolêd, pieœni i piosenek œwi¹-
tecznych trwa³ blisko dwie godziny i zgro-
madzi³ blisko 300 s³uchaczy. 

Muzycy i œpiewacy rozpoczêli kolêd¹
"Dzisiaj w Betlejem", nastêpnie za-
brzmia³y klasyczne i znane pieœni jak:
"Mêdrcy Œwiata", "Gdy œliczna panna"
czy "Cicha noc". 
Orkiestra Dêta zaprezentowa³a utwory
nowoczesne, wœród których znalaz³y siê
"Feliz Navidad" i "Last Christmas".
Chór Skoranta wykona³ kilka pieœni 
a capella. Nie zabrak³o tak¿e prezentacji
indywidualnych. Dla zgromadzonej
publicznoœci zaœpiewali: Krystyna

Czapska, Gra¿yna Klucznik i Miros³aw
Zieliñski.
Zwieñczeniem wystêpu by³o wspólne
kolêdowanie, po czym ¿yczenia wszys-
tkim zgromadzonym z³o¿y³ ks. dziekan
Marek Osmulski.

K. Burzmiñska

To ju¿ ósmy koncert kolêd ³emkowskich
i ukraiñskich. Wczeœniej organizator -
Parafia grecko-katolicka w Zamienicach
- zaprasza³ do szko³y w Rokitkach, po-
tem do nowo wybudowanej cerkwi, a od
trzech lat koncerty odbywaj¹ siê na du¿ej
scenie Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
- W pewnym momencie pomyœleliœmy
czemu z kolêd¹ nie wyjœæ szerzej - t³u-
maczy³ witaj¹c publicznoœæ Andrzej
Peregrym, prowadz¹cy koncert. - Prze-
cie¿ kolêdy, tak naprawdê, mo¿na rozu-
mieæ nie tylko s³owem, ale i sercem. St¹d
decyzja, ¿ebyœmy czêœæ swojej tradycji
przekazali innym, by mogli poznaæ, jak
œwiêtujemy w obrz¹dku wschodnim.

Sala MOKSiR 10 stycznia wype³ni³a siê
do ostatniego miejsca. Nic dziwnego.
Kolêdy ³emkowskie i ukraiñskie maj¹
specyficzn¹ melodykê i brzmienie. Wy-
konywane czêsto na kilka g³osów
urzekaj¹. 
Na scenie wyst¹pili i starsi i m³odsi, 
i soliœci i zespo³y, i amatorzy i profesjo-
naliœci. 
Ka¿dy z tych wystêpów by³ poruszaj¹cy.
S³uchacze z pewnoœci¹ na d³ugo zapa-
miêtaj¹ wystêp ksiê¿y z Kijowa. Zespó³
MetaNoya zaprezentowa³ kolêdy trady-
cyjne, ale w nowej, w³asnej aran¿acji. 
Wspaniale wypad³ te¿ kwartet z Patoki.
Dzieci z grupy £astimczata zaprezen-
towa³y ukraiñski wertep czyli jase³ka,
efektownie wypadli te¿ uczniowie szko³y

muzycznej z G³ogowa, polskie kolêdy
zaprezentowa³a Oliwia Stefanowska 
z Legnicy, a m³odzie¿ z IV LO w Le-
gnicy w zabawny sposób pokaza³a ja-
se³ka nieco uwspó³czeœnione.
Wêdrówka z Kijowa po Dolny Œl¹sk by³a
podró¿¹ niezwykle przyjemn¹ - dla ucha,
dla duszy, dla wszystkich zmys³ów.
Piêkne g³osy, piêkne aran¿acje, piêkne
melodie, piêkne tradycje…
Dziêkujemy!                                      eg

Z kkolêd¹ ddo WWas iidziemy

Kolêdowanie na kilka g³osów
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11 stycznia odby³ siê pierwszy w tym roku wyk³ad w Muzeum
Regionalnym w Chojnowie. Spotkanie poœwiêcone by³o tema-
towi: "Koœció³ a Synagoga (30 - 313 po Chr.). Na rozdro¿u".
Wyk³ad wyg³osi³ ks. prof. Mariusz Rosik. Wyk³adowca Pa-
pieskiego Wydzia³u Teologicznego i Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego naukowo zajmuje siê teologi¹ Nowego Testamentu, 
a tak¿e relacjami judaizmu i chrzeœcijañstwa w czasach naro-
dzin Koœcio³a.
- Okazuje siê, ¿e chrzeœcijañstwo jest bezpoœredni¹ kontynu-

acj¹ religii Starego Testamentu, natomiast ¯ydzi, którzy odrzu-
cili Jezusa jako Mesjasza, utworzyli boczn¹ ga³¹Ÿ judaizmu
biblijnego w postaci judaizmu rabinicznego - mówi³ profesor
Rosik, stwierdzaj¹c równie¿, ¿e jest to dzisiejszy obraz prze-
prowadzonych badañ. - To, co by³o zapowiedziane w Starym
Testamencie, spe³ni³o siê w ¿yciu Jezusa, a chrzeœcijañstwo jest
naturaln¹ kontynuacj¹ religii starotestamentowej.

Wyk³adowca na pocz¹tku wyk³adu kontrowersyjnie stwierdzi³,
¿e Jezus nie chcia³ za³o¿yæ koœcio³a. Historia chrzeœcijañstwa
w³aœciwie by nie powsta³a, gdyby naród ¿ydowski przyj¹³
prawdê o Jezusie. Wiara w Jego mesjanizm by³aby kontynuacj¹
judaizmu. Poniewa¿ sta³o siê inaczej. ¯ydzi, odrzucaj¹c naukê
Jezusa, doprowadzili do procesu, który obrazuj¹ dzisiejsze
od³amy religijne. 
Profesor Rosik w swoim wyst¹pieniu przywo³a³ jedynie kilka
ró¿nic topologicznych, które doprowadzi³y, ¿e drogi Koœcio³a 
i Synagogi  rozesz³y siê. Dla wnikliwych by³a mo¿liwoœæ roz-
szerzenia tematu dziêki ksi¹¿ce prelegenta. 
Wyk³ad cieszy³ siê sporym zainteresowaniem, blisko 50 osób 
z zaciekawieniem s³ucha³o wieœci ze œwiata nauki i badañ 
o relacjach chrzeœcijañstwa i judaizmu. 
Kolejny wyk³ad, jak zapowiedzia³ dyrektor muzeum Mariusz
Garbera, ju¿ w marcu. 

K. Burzmiñska

- Muszê przyznaæ, ¿e by³em przygoto-
wany, by zakoñczyæ dzia³alnoœæ Gildii, 
a tu taka niespodzianka. Jest nadzieja, ¿e
nie znikniemy z krajobrazu Chojnowa.
- powiedzia³ na wstêpie prowadz¹cy
Piotr Misikiewicz. 
Na styczniowym spotkaniu, które odby³o
siê 18 stycznia w MOKSiRze, oprócz sta-
³ych bywalców pojawili siê nowi artyœci
i dawno niewidziani goœcie.
Nie sposób by³o unikn¹æ pytañ, co dalej
z Gildi¹ Artystów Chojnowa i jak o¿y-
wiæ dzia³alnoœæ grupy? Jednak minorowy
nastrój szybko ust¹pi³ pola o¿ywionej
dyskusji na temat prezentowanej twór-
czoœci. Ze sta³ych bywalców swoje nowe,
frywolitkowe ozdoby przedstawi³a pani
Anna Wójcik. Jej misternie wykonane
prace ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹. Jako
pierwsi mogliœmy zobaczyæ nowe obrazy

pani Józefy Pawlak, szczególnym zain-
teresowaniem cieszy³o siê "Oko Opatrz-
noœci". Po d³ugiej nieobecnoœci z radoœ-
ci¹ powitaliœmy pana Tomasza Kaprala,
autora Ikonostasu w Cerkwi w Zamie-
nicach, który - przez postêpuj¹c¹ cho-
robê wzroku - przesta³ malowaæ. Mimo
to dalej tworzy, jest autorem rêcznie ro-
bionej bi¿uterii - "No¿em ciosanej", w swo-
jej pracy wykorzystuje drewno i ¿ywicê
(jego prace mo¿na znaleŸæ na Face-
booku, po wpisaniu “no¿em ciosane”). 
- Nigdy nie d¹¿ê do tego, by moje prace
by³y identyczne czy idealne, bo sami tacy
jesteœmy. Zamykam coœ, co jest ulotne -
podsumowa³ swoj¹ prezentacjê pan Tomasz.
Pani Danuta Dudek, któr¹ czytelnicy
Gazety Chojnowskiej mog¹ znaæ jako
autorkê kopii portretu Anny Wirtember-
skiej dla chojnowskiego muzeum (orygi-

nalny portret z XVI wieku posiada w swych
zbiorach Landesmuseum Württemberg 
w Stuttgarcie), "zadebiutowa³a" w Gildii.
Pani Danuta jest uznan¹ rzeŸbiark¹ i ma-
lark¹, przez 17 lat prowadzi³a w³asn¹
pracowniê artystyczn¹. Na spotkaniu za-
prezentowa³a nam swoje obrazy (akryl
na p³ótnie). W gronie artystów Chojno-
wa powitaliœmy pani¹ Jadwigê Stacho-
wicz, emerytowan¹ bibliotekarkê, która
niedawno wróci³a do pisania wierszy i za-
powiada aktywny udzia³ w grupie. Do
skromnej salki w MOKSiR zawita³ rów-
nie¿ Jarek Domañski, ale nie maj¹c nic
do powiedzenia, nie ubiera³ tego faktu 
w s³owa.
Nie zabrak³o miejsca dla prozy i poezji,
o co zadbali niezawodni panowie M. Ma-
cewicz i Misikiewicz. "Napiwek", opo-
wiadanie pana Jaros³awa, pod nieobec-
noœæ autora przeczyta³a pani Stacho-
wicz. Piotr Misikiewicz odczyta³ nam
swój wiersz o tym samym tytule, jak przyz-
na³ - inspiracj¹ by³o opowiadanie autora
cyklu "Zawczasu".
Przez przypadek odwiedzi³ nas Pan Han-
hiea Ju. Goœæ z Korei Po³udniowej po
pracy korzysta z rekreacyjnych ofert
MOKSiR.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 8 lutego
(sobota) o godzinie 17:00 w budynku
MOKSiR. G³ównym tematem bêd¹ spra-
wy organizacyjne. Zapraszamy.

jd

KKKKooooœœœœcccciiiióóóó³³³³   aaaa  SSSSyyyynnnnaaaaggggooooggggaaaa

Gildia Artystów Chojnowa, styczniowe spotkanie
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Chojnowianie znaj¹ go g³ównie, jako
autora nieprzeciêtnych prac fotogra-
ficznych, kojarz¹ go tak¿e jako lokal-
nego barda z gitar¹. 
Dariusz Matys w ka¿dej z tych dziedzin
jest samoukiem, ale ogromna pasja do
fotografii i muzyki, nieodparta chêæ roz-
woju i poznawania ukszta³towa³y œwia-
domego i dojrza³ego autora niecodzien-
nych fotografii i wra¿liwego pieœniarza.

Gazeta Chojnowska - Muzyka czy fo-
tografia, co jest bli¿sze sercu?
Dariusz Matys - To moje dwie równo-
rzêdne s³aboœci. Na dzieñ dzisiejszy jed-
nak muzyka. Priorytety okreœla ¿ycie i wy-
darzenia, jakie mi towarzysz¹. A tak
naprawdê, to ¿ona, która realizuj¹c
ró¿nego rodzaju projekty kulturalne
prosi o pomoc w kwestiach np. oprawy
muzycznej. Nie odmawiam. Z przyjem-
noœci¹ w³¹czam siê w te inicjatywy.

G.Ch. - Co w takim razie by³o pierwsze?
D.M. - Fotografia. Zacz¹³em w wieku 9 lat.
Dosta³em wtedy od wujka aparat Bessê,
taki harmonijkowy. Zdjêcia robi³em
g³ównie najbli¿szym - na wczasach, wy-
cieczkach… potem sam wywo³ywa³em 
w ciemni. Mog³em tam siedzieæ godzina-
mi. Ale po jakimœ czasie zapa³ min¹³ i na
kilka lat porzuci³em aparat na rzecz gitary. 

G.Ch. - Zacz¹³ siê pan uczyæ gry na
gitarze?
D.M. - Nooo tak, z nerwów. 

G.Ch. - Jak to z nerwów?
D.M. - Jako nastolatek, wspólnie z ró-
wieœnikami miêliœmy zwyczaj spotykaæ
siê na podwórku przy gitarze. Gra³ kole-
ga, który wzywany czêsto do domu, gi-
tarê zostawia³ w moich rêkach, a ja czu-
³em siê wtedy niezrêcznie - jak stojak na
"pud³o". Denerwowa³y mnie te sytuacje
wiêc postanowi³em nauczyæ siê graæ i go-
dnie zastêpowaæ kolegê, podtrzymywaæ pod-
wórkowe, nastrojowe chwile i impo-

nowaæ kole¿ankom. I tak siê sta³o. Gitara
klasyczna, gitara basowa, potem jeszcze
perkusja, harmonijka, flet. 

G.Ch. - Te umiejêtnoœci przyda³y siê.
Gra³ pan w kilku zespo³ach, podwór-
kowej kapeli, prowadzi³ scholê, wys-
têpowa³ amatorsko i zawodowo…
D.M. - Rzeczywiœcie. Umiejêtnoœæ gry na
instrumentach sta³a siê przyjemnoœci¹,
ratowa³a te¿ czêsto domowy bud¿et.
"Strefa bluesa" "Diax" i najd³u¿ej dzia-
³aj¹cy "M-3", to zespo³y, które do dziœ mi³o
wspominam. Kszta³towa³y one moje mu-
zyczne upodobania i wype³ni³y znacz¹co
du¿¹ czêœæ m³odzieñczego ¿ycia. Kon-
certy szkolne, wesela, zabawy - wystêpo-
waliœmy w wielu miejscach, podczas
ró¿nych uroczystoœci. Jako osiemnasto-
latek prowadzi³em tak¿e, pierwsz¹ chyba
w naszym mieœcie, scholê parafialn¹,
przez 13 lat - ze wzruszeniem siêgam pamiê-
ci¹ do tamtych czasów.

G.Ch. - Ale fotografia wróci³a.
D.M. - Wróci³a, po kilku latach. Wtedy
mia³em ju¿ inny sprzêt, inne postrzeganie
œwiata, inne cele… Aparat wzi¹³em do
rêki ze wzglêdu na kolejn¹ pasjê - mode-
larstwo. Fotografowa³em swoje modele
wspó³czesnego lotnictwa. Sta³em siê
tak¿e zak³adowym reporterem uwiecznia-
j¹cym wa¿ne wydarzenia w moim za-
k³adzie pracy. Szybko doœwiadczy³em
tego, ¿e fotografia mnie wci¹ga, ¿e chcê
wiêcej, lepiej… Przez d³ugie lata trzy-
ma³em siê zdjêæ analogowych, ale postêp
w tej dziedzinie poch³on¹³ w koñcu i mnie.
Aparat cyfrowy, obróbka komputerowa
stworzy³y nowe mo¿liwoœci i tak, kolejny
raz wpad³em w maniê fotografowania.

G.Ch. - Wyró¿nienia na miêdzynaro-
dowym konkursie w Denver, wystawy
zbiorowe i indywidualne, zdjêcia w pra-
sie, kalendarzach (tak¿e zagranicz-
nych), przewodnikach, widokówkach,
wydawnictwach ksi¹¿kowych czy
opracowanie graficzne do pisma "The
Word of Military Diorams", to impo-
nuj¹cy dorobek, jak na fotografa ama-
tora.
D.M. - Lubiê eksperymentowaæ, zaskaki-
waæ elementami œwietlnymi i kolorysty-
cznymi, lubiê siêgaæ do wspó³czesnych
narzêdzi i tworzyæ fotografiê niebanaln¹.
K³adê nacisk na ujêcie tematu.

Fotografia pejza¿owa i portretowa, 
w ró¿nych technikach - HDR-y, planetki
- interesowa³a mnie najbardziej. Mam
sentyment do ka¿dego udanego zdjêcia. 

G.Ch. - Muzyka dziœ, to (po wykony-
wanym przed laty bluesie i bluesrocku)
g³ównie poezja œpiewana. 
D.M. - To znowu zas³uga mojej ¿ony.
Jeszcze kiedy nie byliœmy ma³¿eñstwem,
chcia³em jej zaimponowaæ i wspólne
spotkania wype³nia³em czêsto poezj¹
œpiewan¹ przy akompaniamencie gitary.
Zdarza³o siê, ¿e gra³em ten repertuar 
w wiêkszym gronie. Ju¿ wtedy s³ysza³em,
¿e moja barwa g³osu, wra¿liwoœæ i eks-
presja idealnie pasuj¹ do tych kompozy-
cji. Uwierzy³em, a moja ¿ona do dziœ to
potwierdza. Utwory romantyczne, patrio-
tyczne, sta³y siê moim ulubionym ga-
tunkiem.

G.Ch. - Moje pasje s¹ dla mnie …
D.M. - Katalizatorem, odprê¿eniem,
spe³nieniem… Ka¿da z nich, po ciê¿kiej
pracy fizycznej stanowi odskoczniê od
codziennoœci. Wzmacnia, napêdza, i relak-
suje, poprawia nastrój. Mobilizuje te¿ do
aktywnoœci, która w efekcie koñcowym,
sprawia wiele satysfakcji.  Pasja rozwija,
uspokaja i ubogaca. Przy okazji poznaje
siê wielu ciekawych ludzi. 

G.Ch. - Plany, marzenia na przysz³oœæ…
D.M. - Mam ich kilka, ale nie wszystkie
mogê zdradziæ. W przysz³oœci chcia³bym
jeszcze zaprezentowaæ jedn¹ wystawê
fotograficzn¹ pod nieco tajemniczym
tytu³em "Panta rhei".
Marzy mi siê te¿ udzia³ w zespole wyko-
nuj¹cym poezjê œpiewan¹. 
Marzyæ i wierzyæ ka¿dy mo¿e…

G.Ch.- Niecierpliwie zatem czekamy
na nowe inicjatywy Dariusza Matysa.
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Karnawa³, jak podaje definicja, to czas
zimowych balów, maskarad, pochodów 
i zabaw. Nasi chojnowscy emeryci i ren-
ciœci od lat korzystaj¹ z okresu przed
Wielkim Postem, by radoœnie przywitaæ
Narodziny Pana i kolejny Nowy Rok. 
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów w Chojnowie w styczniu organizu-
je tak zwane spotkanie op³atkowe.
Celebruj¹c dwie, a mo¿e nawet trzy oko-
licznoœci (Bo¿e Narodzenie, Nowy Rok 
i karnawa³) przygotowuj¹ zabawê zapra-
szaj¹c wszystkich chêtnych. Zaintere-
sowanych nigdy nie brakuje. Tak te¿ by³o
18 stycznia. W Domu Schrama ponad
100 osób doskonale bawi³o siê przy mu-
zyce rodzinnego zespo³u Laszkiewicze.
Zanim jednak pary zaproszono na par-
kiet, tradycyjnie podzielono siê op³at-

kiem, odœpiewano wspólnie kolêdê, z³o-
¿ono sobie serdeczne ¿yczenia. Osobiste
powinszowania z³o¿yli uczestnikom goœ-
cie specjalni - burmistrz miasta Jan Ser-
kies i proboszcz parafii œw. ap. Piotra 
i Paw³a ks. dziekan Marek Osmulski. 
Zabawa trwa³a do bia³ego rana. Rozba-
wieni goœcie, z lekkim niedosytem, opuœ-
cili salê po godzinie czwartej, a na po-
sterunku zostali jeszcze nasi seniorzy.
£ad i porz¹dek, uprz¹tniêty parkiet i ku-

chnia, brak œladów po hucznej zabawie,
to wizytówka organizatorów. 
Cz³onkowie ZERiI tu¿ po sobotnim balu
rozpoczêli przygotowania do kolejnej
zabawy. Cztery dni póŸniej spotkali siê
we w³asnym gronie. W tym samym miej-
scu, z muzyk¹ na ¿ywo zespo³u "Sukces"
œwiêtowali te same okolicznoœci, fetuj¹c
dodatkowo Dzieñ Babci i Dziadka. 

Gazeta Chojnowska jest sta³ym goœciem
na wydarzeniach chojnowskich emery-
tów. Zawsze jesteœmy pod wra¿eniem
organizacji, energii i witalnoœci gospo-
darzy. Chojnowscy seniorzy s¹ idealnym
wzorem, jak efektywnie, atrakcyjnie i przy-
jemnie spêdzaæ czas wolny - weso³o 
i w ¿yczliwym sobie gronie.

eg
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Wielka operowa scena 
w kinie "Kultura"

Od lutego 2020 zapraszamy chojnowian na spotkania ze œwiatem
opery i wielkich muzycznych wydarzeñ, prezentowanych 

na ekranie kina KULTURA.
We wspó³pracy z firm¹ NAZYWOWKINACH 

MOKSiR raz w miesi¹cu zaprasza mi³oœników opery 
czy te¿ muzyki klasycznej na retransmisje wybitnych dzie³ 

prezentowanych na scenach œwiata. 
Na pocz¹tek - 20 lutego br. /czwartek/ bêdzie mo¿na obejrzeæ 

i pos³uchaæ niezwyk³ego koncertu z okazji 70. urodzin 
mistrza skrzypiec i króla walca Andre Rieu.

W marcu, wyj¹tkowo w niedzielê 8, 
zapraszamy 13

na monumentaln¹ realizacjê 
AIDY w nowojorskiej Metropolitan Opera. 

Projekcje rozpoczynaæ siê bêd¹ o godz. 18:00. 
Bilety (w cenie 20,00 z³) mo¿na ju¿ nabyæ drog¹ internetow¹ 

na stronie www.kino.chojnow.eu 
Jeœli pomys³ spotka siê z uznaniem i zainteresowaniem koneserów opery, bêdzie kontynuowany.
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Dzia³ dla Doros³ych
Vincent V. Severski 

„Christine"
Wydawnictwo  OsnoVa, 2019

Bohaterk¹ ksi¹¿ki jest Krystyna Skarbek,
polska agentka brytyjskiej tajnej s³u¿by
nazywana przez Winstona Churchila
„ulubionym wywiadowc¹". Krystyna jest
w Belgradzie i stara siê nawi¹zaæ jak
najwiêcej konspiracyjnych kontaktów, 
a tak¿e za wszelk¹ cenê nie dopuœciæ,
aby Jugos³awia przyst¹pi³a do wojny po
stronie Niemców. Jest te¿ w posiadaniu
wa¿nych dokumentów dotycz¹cych in-
wazji Niemiec na Zwi¹zek Radziecki. Jej
misja nie koñczy siê powodzeniem. 
https://www.empik.com

Dzia³ dla Dzieci

Marie - Isabelle Callier, Annick
Masson „Nie, nie, nie!"

Wydawnictwo Arti, 2019

Ksi¹¿ka opowiada historiê dziewczynki,
która na wszystkie proœby swojej mamy
reaguje w ten sam sposób, mówi¹c:
NIE, NIE, NIE!
Zadowolona jest tylko wtedy, gdy mo¿e
siê bawiæ i nikt jej w tym nie przeszkadza.
Jednak pewnego dnia zachowanie dziew-
czynki zupe³nie siê zmienia…
Inspiruj¹ca ksi¹¿ka dla najm³odszych,
która daje do zrozumienia co w ¿yciu
jest naprawdê wa¿ne
https://www.znak.com.pl

Charlotte Gastaut 
„Giselle" 

Wydawnictwo Mamania, 2018

Zjawiskowo piêkna ksi¹¿ka o nieszczê-
œliwych historiach zakochanej Giselle.
Misterne koronkowe ilustracje i pó³-
przezroczyste strony skrywaj¹ jedn¹ 
z najpiêkniejszych opowieœci epoki ro-
mantyzmu.
Kiedy dziewczyna odkrywa, ¿e jej uko-
chany w rzeczywistoœci jest ksiêciem
przyrzeczonym innej pannie, serce pêka
jej z rozpaczy. Staje siê jedn¹ z willid,
duchów m³odych dziewcz¹t, które spro-
wadzaj¹ nieszczêœcie na napotkanych
m³odzieñców.
Czy Giselle uda siê uratowaæ Alberta
przed œmiertelnym uœciskiem Myrthy,
królowej willid?
https://www.znak.com.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA

Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat na zajêcia Ferie w Bibliotece 

od 10. 02. 2020 do 14.02.2020 w godz.11.00-13.00. 
Liczba miejsc ograniczona. 

Wstêp na wszystkie zajêcia wolny. 
Zapisy - przez rodziców - w Dziale dla Dzieci  i M³odzie¿y 

od dnia 28.01.2020 r.,tel.76 8188346

Ferie z Bibliotek¹ Zima w baœniach Andersena

10.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Choinka”

11.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Dziewczynka z zapa³kami”

12.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Brzydkie kacz¹tko”

Teatr w Drodze-przedstawienie teatralne

13.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Ba³wan ze œniegu”

14.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Dni tygodnia”

Komitet Organizacyjny 
VI Zjazdu Absolwentów 
i Pedagogów Zespo³u

Szkó³ Rolniczych 
w Chojnowie 

zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹
do swoich Kole¿anek 

i Kolegów, mieszkañców
Chojnowa i okolic 

o udostêpnienie zdjêæ
dotycz¹cych dzia³alnoœci

szko³y na niwie 
oœwiatowej, kulturalnej 

i innej. 
Zdjêcia po zeskanowaniu

zostan¹ zwrócone ich
w³aœcicielom.

Podpisane i opisane 
zdjêcia prosimy dostarczyæ

do sekretariatu 
Urzêdu Miejskiego 

Pl. Zamkowy 1, 
do dnia 31.IV.2020 r.
Za u¿yczenie zdjêæ 
ewentualnie innych

pami¹tek (czasopisma, 
itp wydawnictwa, etc) 

z góry serdecznie 
dziêkujemy. 

Komitet 
Organizacyjny AiP ZszRol

w Chojnowie.
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Punkt konsultacyjny w Chojnowie
Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz Be³dowski
- I czwartek miesi¹ca w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)

- III czwartek miesi¹ca w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)

- II œroda miesi¹ca w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7), 

a w miesi¹cach I, IV, VII i X 2020 r. w pierwszy, trzeci i pi¹ty czwartek miesi¹ca 

w godzinach 13.30 - 17.30.

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka D¹browska-Król
- 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 Dariusz Be³dowski
- I czwartek miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30 (pok. nr 7)

- III czwartek miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30 (pok. nr 7)

- II œroda miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30 (pok. nr 7), 

a w miesi¹cach I, IV, VII i X 2020 r. w pierwszy, trzeci i pi¹ty czwartek miesi¹ca 

w godzinach 17.30 - 19.30.

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).
prowadzona jest w godz. 10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:

- w miesi¹cu styczniu: 11, 18

- w miesi¹cu lutym: 1, 8

- w miesi¹cu marcu: 7, 14

- w miesi¹cu kwietniu: 4, 18

- w miesi¹cu maju: 9, 16

- w miesi¹cu czerwcu: 6, 13

- w miesi¹cu lipcu: 4, 11

- w miesi¹cu sierpniu: 1, 8

- w miesi¹cu wrzeœniu: 5, 12

- w miesi¹cu paŸdzierniku: 3, 10

- w miesi¹cu listopadzie: 7, 14

- w miesi¹cu grudniu: 5, 12

Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie 
Rynek 20 (Dom Schrama)

czynny jest w godzinach od 16.00 do godz. 18.00 w nastêpuj¹ce poniedzia³ki: 

- w miesi¹cu styczniu: 13, 27

- w miesi¹cu lutym: 10, 24

- w miesi¹cu marcu: 9, 23

- w miesi¹cu kwietniu: 6, 20

- w miesi¹cu maju: 4, 18

- w miesi¹cu czerwcu: 1, 15

- w miesi¹cu lipcu: 13, 27

- w miesi¹cu sierpniu: 17, 31

- w miesi¹cu wrzeœniu: 7, 21

- w miesi¹cu paŸdzierniku: 5, 19

- w miesi¹cu listopadzie: 9, 23

- w miesi¹cu grudniu: 7, 21

Osoba udzielaj¹ca pomocy psychologicznej - psycholog Magdalena Tracz 

PI£KA NO¯NA

W pi¹tek 17 stycznia w Domu Schrama,

odby³o siê zebranie "KS Chojnowianka

Chojnów", które mia³o charakter infor-

macyjny.

Kadra trenera Zbigniewa Grzybow-

skiego w rundzie wiosennej  na pewno

wzmocni siê. Bol¹czk¹ byæ mo¿e bêdzie

obsada pozycji bramkarza. Nie wiadomo

czy Dawid Kizyma ponownie stanie

miêdzy s³upkami. 

W lutym i marcu zaplanowano kilka spa-

ringów. Cel dru¿yny seniorów jest jasny:

awans do ligi okrêgowej.

Formê naszej dru¿yny sprawdz¹: Warta

Boles³awiecka, Czarni Lwówek, B³êkitni

Koskowice, BKS Boles³awiec, Pogoñ

Œwierzawa.

Pocz¹tek rozgrywek na szczeblu A klasy

14-15 marzec. Pierwszym rywalem bia³o-

niebieskich bêdzie Górnik II Z³otoryja.

Mecz zostanie rozegrany na Stadionie

Miejskim. 

Kadra Zbigniewa Grzybowskiego, która

wygra³a wszystkie mecze w rundzie je-

siennej - lider w legnickiej A klasie:

Bramkarze

Dawid Kizyma, Mateusz Grzelak

Obrona

Siergiej Dremski, Ga³aszkiewicz Pa-

tryk, Zbigniew Grzybowski, Rados³aw

Szczoczarz, Marcin Zazulczak, Pawe³

Zazulczak.

Œrodek pola i napastnicy

Ebert Da Silva, Przemys³aw Ga³asz-

kiewicz, Patryk Górecki, Gracjan Fe-

dak,Krzysztof Kowalczyk, Jaros³aw

Kulik, Marcin Kulik, Piotr Jêdrusiak,

Mateusz Obal, Marcin Piotrowski,

£ukasz Romanek

pm
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2020 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1541 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 4 paŸdziernika 1919  roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2020r. (Dz. U. z 2019r. , poz. 1981) podajê do wiadomoœci co nastêpuje:

1. W okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego kwalifikacja
wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
2.1 mê¿czyzn urodzonych w 2001 roku;
2.2 mê¿czyzn urodzonych w latach 1996-1920, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej;
2.3 osoby urodzone w latach 1999-1920, 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 1996-2001, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 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 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowi¹zkowi sta-
wienia 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 28.02. do 03.03. 2020 roku w siedzibie Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Legnicy ul. Kozioro¿ca 9 Spó³dzielczy Dom Kultury "Kopernik".
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 terminie
okreœlonym w wezwaniu nie by³o mo¿liwe;
4.2 powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie
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 stawieniu 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 dotychczasowego 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 kwalifikacji
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 psychologicznej, albo nie
przedstawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane oraz nie zg³osz¹ siê w okreœlonym terminie i miejscu na wezwanie w³aœci-
wych 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 wol-
noœci.
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. 

Wojewoda Dolnoœl¹ski 
Jaros³aw Obremski
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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 publicz-
nej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwar-
dzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako
u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem po-
zwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji 
o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30
czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985
z 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym sym-
bolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹-
gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znaj-
duj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê 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 uzbro-
jenia 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 projek-
towana 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 op³at¹ adiacenck¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 11 lutego
2020 r. godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿-
samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³-
¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nierucho-
moœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci ma-
j¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹t-
kowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.

W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec 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 nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 4 lutego 2020 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 zapozna-
niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w spra-
wie 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, zaœ pozosta³ym uczestnikom przetar-
gu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed za-
warciem 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 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem 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 12.05.2017 r., szósty 27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r.,
ósmy 10.10.2017 r., dziewi¹ty 30.11.2017 r., 15.02.2018 r., jede-
nasty 26.04.2018 r., dwunasty  03.07.2018 r., trzynasty
18.09.2018 r., czternasty 06.11.2018 r., piêtnasty 08.01.2019 r.,
szesnasty 27 lutego 2019 r., siedemnasty 10.04.2019 r., osiem-
nasty 21.05.2019 r., dziewiêtnasty 8.08.2019 r., dwudziesty
23.10.2019 r., dwudziesty pierwszy 11.12.2019 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 prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

dwudziesty drugi 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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ROZPORZ¥DZENIE Nr 1
WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO

z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na
terenie powiatów legnickiego i z³otoryjskiego
§ 1. Okreœla siê:
1) obszar zapowietrzony w powiecie legnickim i z³otoryjskim, obej-
muj¹cy:
a) w powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowoœci: Strupice,
Budziwojów, Dzwonów, Go³ocin, Pawlikowice,
b) w powiecie z³otoryjskim w gminie Zagrodno miejscowoœæ: Brochocin,
c) w powiecie z³otoryjskim w gminie Z³otoryja miejscowoœci: Po-
dolany, (osada) Kolonia Kwiatów,
2) obszar zagro¿ony w powiatach legnickim i z³otoryjskim, obej-
muj¹cy:
a) w powiecie legnickim miasto Chojnów,
b) w powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowoœci: Bia³a,
Dobroszów, Goliszów, Go³aczów, Jerzmanowice, Konradówka,
Michów, NiedŸwiedzice, Osetnica, Piotrowice,
c) w powiecie legnickim w gminie Mi³kowice miejscowoœci: Go-
œlinów, Gniewomirowice, Jezierzany, Mi³kowice, Siedliska, Studnica,
Ulesie,
d) w powiecie legnickim w gminie Krotoszyce miejscowoœci: Czer-
wony Koœció³, Jaszków, Krotoszyce, Paw³owice Ma³e, Szymanowice,
Wilczyce,
e) w powiecie z³otoryjskim w gminie Zagrodno miejscowoœci: Ja-
dwisin, £ukaszów, Modlikowice, Wojciechów, Zagrodno,
f) w powiecie z³otoryjskim w gminie Z³otoryja miejscowoœci: Bren-
nik, Ernestynów, Giera³towiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów bez (osady)
Kolonii Kwiatów, Nowa Wieœ Z³otoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzy-
mówka, Wyskok, Wysocko.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 na-
kazuje siê:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kur-
nikach lub innych zamkniêtych obiektach budowlanych lub w innym
miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemo¿liwiaj¹cy kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymy-
wanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczaj¹cy ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezw³oczne oczyszczanie i odka¿anie miejsc przebywania drobiu
oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zw³ok drobiu, produk-
tów, œrodków ¿ywienia zwierz¹t, a tak¿e oczyszczanie i odka¿anie
œrodków transportu oraz usuwanie zw³ok drobiu i innych ptaków;
3) niezw³oczne oczyszczanie i odka¿anie œrodków transportu wje¿-
d¿aj¹cych do gospodarstw utrzymuj¹cych drób lub z nich wyje¿-
d¿aj¹cych, produktów z drobiu, w szczególnoœci miêsa drobiu, œrod-
ków ¿ywienia, w szczególnoœci paszy, a tak¿e œció³ki oraz nawozów
naturalnych,
4) stosowanie œrodków bezpieczeñstwa biologicznego przez osoby wcho-
dz¹ce i wychodz¹ce do i z gospodarstw utrzymuj¹cych drób, w celu wy-
kluczenia rozprzestrzeniania siê wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.:
wy³o¿enie mat dezynfekcyjnych przed wejœciami, wyjœciami, wjazda-
mi i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymuj¹cych drób oraz odka-
¿anie r¹k i obuwia przez osoby wchodz¹ce do gospodarstwa oraz 
z niego wychodz¹ce;
5) niezw³oczne informowanie przez posiadaczy drobiu w³aœciwego
powiatowego lekarza weterynarii o zwiêkszonej zachorowalnoœci lub
œmiertelnoœci lub znacznym obni¿eniu produkcyjnoœci drobiu utrzy-
mywanego w gospodarstwie.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1
zakazuje siê:
1) przemieszczania z i do gospodarstw utrzymuj¹cych drób, drobiu
oraz innych ptaków bez zgody w³aœciwego terytorialnie powiatowego
lekarza weterynarii;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym
piskl¹t jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczêcia nieœnoœci,
zw³ok, a tak¿e jaj oraz miêsa drobiowego z rzeŸni, zak³adów rozbioru
oraz ch³odni - bez zgody w³aœciwego terytorialnie powiatowego leka-
rza weterynarii;
3) przemieszczania z gospodarstw utrzymuj¹cych drób œció³ki oraz
nawozów naturalnych bez zgody w³aœciwego terytorialnie powiato-
wego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierz¹t,
gdzie s¹ gromadzone drób lub inne ptaki

- przez okres 4 miesiêcy od dnia og³oszenia niniejszego rozporz¹-
dzenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego;
5) organizowania polowañ i od³owów ptactwa dzikiego bez zgody
w³aœciwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia
zasobów ptactwa ³ownego.
§ 4. Na obszarze zagro¿onym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje
siê:
1) niezw³oczne oczyszczanie i odka¿anie œrodków transportu wje¿-
d¿aj¹cych i wyje¿d¿aj¹cych do i z gospodarstw utrzymuj¹cych drób,
produktów z drobiu, w szczególnoœci miêsa drobiu, œrodków ¿y-
wienia, w szczególnoœci paszy, a tak¿e œció³ki oraz nawozów naturalnych;
2) stosowanie œrodków bezpieczeñstwa biologicznego przez osoby
wchodz¹ce i wychodz¹ce do i z gospodarstw utrzymuj¹cych drób, 
w celu wykluczenia rozprzestrzeniania siê wysoce zjadliwej grypy
ptaków, tj.: wy³o¿enie mat dezynfekcyjnych przed wejœciami, wyjœci-
ami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymuj¹cych drób
oraz odka¿anie r¹k i obuwia przez osoby wchodz¹ce do gospodarstwa
oraz z niego wychodz¹ce;
3) niezw³oczne informowanie przez posiadaczy drobiu w³aœciwego
powiatowego lekarza weterynarii o zwiêkszonej zachorowalnoœci lub
œmiertelnoœci lub znacznym obni¿eniu produkcyjnoœci drobiu utrzy-
mywanego w gospodarstwie.
§ 5. Na obszarze zagro¿onym, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje siê:
1) przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób,
drobiu lub innych ptaków, bez zgody w³aœciwego terytorialnie powia-
towego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym
piskl¹t jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczêcia nieœnoœ-
ci, a tak¿e ich zw³ok i jaj - bez zgody w³aœciwego terytorialnie powia-
towego lekarza weterynarii;
3) przemieszczania z gospodarstw utrzymuj¹cych drób œció³ki oraz
nawozów naturalnych bez zgody w³aœciwego terytorialnie powia-
towego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierz¹t,
gdzie s¹ gromadzone drób lub inne ptaki
- przez okres 4 miesiêcy od dnia og³oszenia niniejszego rozporz¹-
dzenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego.
5) organizowania polowañ i od³owów ptactwa dzikiego bez zgody
w³aœciwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia
zasobów ptactwa ³ownego.
§ 6. Nakazuje siê oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagro¿o-
nego, o których mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach tych
obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwa³ych tablic
ostrzegawczych o nastêpuj¹cej treœci:
"UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR
ZAPOWIETRZONY".
"UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR
ZAGRO¯ONY".
Tablice i napisy maj¹ mieæ takie wymiary, aby by³y czytelne z od-
leg³oœci co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwa³y, nie
podlegaj¹cy dzia³aniu czynników atmosferycznych.
§ 7. Nakazuje siê zarz¹dcom dróg publicznych wyk³adanie mat dezyn-
fekcyjnych, a tak¿e ich utrzymywanie po wy³o¿eniu w stanie zapewni-
aj¹cym skuteczne dzia³anie œrodka dezynfekcyjnego.
§ 8. Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowym Lekarzom
Weterynarii w Legnicy i Z³otoryi, Starostom Legnickiemu i Z³oto-
ryjskiemu, Komendantom Powiatowym Policji w Legnicy i Z³otoryi,
Komendantom Powiatowym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy 
i Z³otoryi, Pañstwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym 
w Legnicy i Z³otoryi, Dolnoœl¹skiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi
Transportu Drogowego, w³aœciwym terytorialnie zarz¹dcom dróg,
w³aœciwym terytorialnie nadleœnictwom, Burmistrzowi Chojnowa 
i Wójtom gmin wymienionych w § 1.
§ 9. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporz¹dzeniu
obowi¹zuj¹ niezale¿nie od nakazów i zakazów zawartych w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych z wyst¹pieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).
§ 10. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do wiado-
moœci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie miejs-
cowoœci wchodz¹cych w sk³ad obszarów, o których mowa w § 1
obowi¹zuje do czasu jego uchylenia.
§ 11. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego.
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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

Domy mmieszkania llokale
Sprzedam dom mieszkalny - willê z lat
30. ubieg³ego wieku, w Konradówce na
dzia³ce o pow. 1200 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (38708)

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

Do wynajêcia mieszkanie (kawalerka)
Chojnów, ul. Rynek. 
Wiadomoœæ: tel. 601-498-504. (38515)

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

Do sprzedania grunty rolne w Mi³kowi-
cach. 
Wiadomoœæ: tel. 720-963-525. (38248)

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one
w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (38707)

Og³oszenia drobne
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tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
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STYCZEÑ
26.01. - W INTERMARCHE

LUTY
02.02. - CENTRUM
16.02. - STOKROTKA
23.02. - SALIX

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

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

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

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

LIPIEC
05.07. - MELISA
12.07. - CENTRUM
19.07. - FARTMED
26.07. - POD S£OÑCEM

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

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

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

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

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

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136
APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301
APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658
APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

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

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



Na tegoroczny Bal Sylwestrowy w Domu

Schrama zaprosili członkowie chojnow-

skiej Sekcji Tańca Towarzyskiego. Aby

poczuć ten wyjątkowy klimat sylwe-

strowej nocy zaproszone Panie miały

okazję zaprezentować się w długich suk-

niach, a Panowie w muszkach zamiast

krawatów. Niektórych chojnowian,

przyzwyczajonych do tradycyjnych

zabaw, ten sugerowany ,,dress code”

nieco zastanowił. Wszyscy jednak goś-

cie, którzy przyjęli zaproszenie, doskonale

bawili się do samego rana.

Miał to być i był ,,bal, że mucha nie siada”.

Na powitanie każda z par otrzymała prze-

pięknie wykonane i opakowane, pierniko-

we prezenty z muszką. Była też okazja

aby zrobić pierwsze sylwestrowe foto-

grafie w okolicznościowych koronach

par królewskich.

W imieniu organizatorów zaproszonych

gości przywitała Maria Dziura wraz 

z Burmistrzem Janem Serkiesem oraz

Burmistrzem Gryfowa – jednocześnie

wodzirejem Olgierdem Poniźnikiem.

Zaproszeniem do tańca było tradycyjne

już na balach w Domu Schrama ,,niech

żyje bal ” z piosenki Maryli Rodowicz

oraz walc wiedeński prezentowany przez

tancerzy sekcji tańca towarzyskiego.

Doskonała muzyka w wykonaniu zespołu

FOREVER, aromatyczne wędliny na

wiejskim stole oraz przepyszne ciasta 

i ciepłe przekąski zaspokoiły gusty nawet

tych najbardziej wybrednych. Było też

orędzie noworoczne oraz zabawny wykład

,,o wyższości muszki nad krawatem”.

Tytułowa muszka była obecna w więk-

szości konkursów i nagród. Rozegrano

m.in. konkursy na najbardziej roztań-

czoną parę oraz najpiękniejszą muszkę.

Zaproszony przez organizatorów Olgierd

Poniźnik, prywatnie wodzirej, organiza-

tor wielu imprez i ulubieniec publicznoś-

ci, tym razem również stanął na wyso-

kości zadania.Wraz z organizatorami pro-

wadził większość konkursów. Wystąpił

też w roli filmowego Flapa.

O godzinie 4.30, gdy orkiestra zagrała

ostatni utwór, większość gości była nadal

na parkiecie. Można więc potwierdzić,

był to bal ,,że mucha nie siada”.

M.D.
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Sylwester „z muszką”



Z wiatrem w żaglach - WOŚP 2020Z wiatrem w żaglach - WOŚP 2020

Łemkowskie i ukraińskie kolędowanie

Mama i JaMama i Ja

Justyna Demkiewicz jest spod znaku
Barana, a jej synek 6.letni Jakub
Gałaszkiewicz jest zodiakalnym Lwem.
Lubią spacerować, chętnie też kibicują
ojcu -  zawodnikowi kadry piłkarskiej 
KS  „Chojnowianka” Chojnów.


