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Projekt Czwórka
- kolorowa szkoła! 
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Chojnów w akcji

Dom Tkacza 
- nowa baza hotelowa
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Ludzie z pasją

Elżbieta Zięcina

Kolejne inwestycje w mieście

Koronawirus w Ośrodku 
Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym

Niebieski Parasol 

Egzaminy 
- kiedy i w jakiej formie

ul. Asnyka
- dofinansowanie z FDS Targowisko Miejskieul. Słowiańska
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Modernizacja ulicy Adama Asnyka 
W ramach programu Funduszu Dróg Sa-
morządowych 2020 miasto Chojnów
stało się beneficjentem na rządowej liście
dofinansowania remontu dróg. Inwesty-
cja będzie dotyczyć modernizacji ulicy
Adama Asnyka. 
Dofinansowanie jest wynikiem trzylet-
nich starań chojnowskiego samorządu.
Projekt został zaakceptowany pod wzglę-
dem merytorycznym i formalnym, co
dało zdobycie wymaganej liczby punk-
tów i tym samym otrzymanie dotacji.
Chojnów jest jednym z nielicznych miast,
które uzyskało dofinansowanie w kwocie
ok. 585 tys. złotych. Całość inwestycji
wyniesie blisko 840 tys. złotych. Miasto
pokryje 30% kosztów przedsięwzięcia. 
Przebudowywany odcinek lokalnej infra-
struktury jest w złym stanie technicz-
nym, realizacja zadania wpłynie na po-
prawę ruchu na całym obsługiwanym
obszarze. Przebudowa drogi w sposób bez-
pośredni łączy się z drogą krajową nr 94,
dlatego jej modernizacja przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych 
i transportu.

W ramach przebudowy ulicy Asnyka
planowana jest rozbiórka istniejącej na-
wierzchni wraz z podbudową, wykona-
nie nowej podbudowy i nawierzchni
asfaltowej wraz z krawężnikami oddzie-
lającymi ruch pieszy i kołowy. Długość
drogi przewidzianej do przebudowy to
322 metry. 

W celu poprawy bezpieczeństwa pie-
szych użytkowników ruchu wzdłuż jezd-
ni, po lewej stronie wykonany zostanie
chodnik. Jezdnia na całej długości będzie
odwodniona powierzchniowo, wody opa-
dowe odprowadzone będą do sieci kanali-
zacji deszczowej. Przejścia dla pieszych
zostaną odpowiednio oznakowane. 
Obecnie jest sporządzana dokumentacja
przetargowa. Ukończenie inwestycji pla-
nowane jest na październik 2020.

Ulica Słowiańska do remontu 
W maju rozpoczną się prace przy inwesty-
cji pod nazwą „Przebudowa drogi ul.
Słowiańskiej w zakresie zmiany na-
wierzchni drogowej oraz budowy kanali-
zacji deszczowej”. Ulica Słowiańska
swój początek ma w osi ulicy Łużyckiej. 

Główne cele modernizacji ulicy to: umo-
żliwienie dojazdu do posesji, odwodnie-
nie terenu, poprawa bezpieczeństwa ru-
chu i włączenie do ul. Łużyckiej. 
Długość przebudowywanego odcinka
mierzy 124 metry. Droga wykonana zo-
stanie z kostki betonowej, wmontowane
zostaną uliczne wpusty wraz ze studnia-
mi betonowymi w celu prawidłowego
odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych. 
Budowę nawierzchni ulicy Słowiańskiej
wykona chojnowska firma „MK Granit”
Mariusz Gąsior. 

Targowisko Miejskie w remoncie
Trwają prace remontowe Targowiska Miej-
skiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej.
Wskutek zaistniałej sytuacji w kraju

związanej z pandemią koronawirusa,
rząd wystosował szereg obostrzeń. Je-
dnym z nich było zamknięcie placów tar-
gowych. W związku z tym chojnowski
samorząd podjął decyzję o działaniach
modernizacyjnych, mających na celu
poprawę warunków wizualnych i estety-
cznych, ale przede wszystkim warunków
bezpieczeństwa bazarowej przestrzeni.
Czasowa przerwa wykorzystana jest na
szereg prac remontowych, które przy-
służą się zarówno handlarzom, jak i klien-
tom korzystającym z usług na targowisku.
Renowacja placu obejmuje:
- demontaż, piaskowanie, malowanie 41
sztuk ram ogrodzeniowych,
- uzupełnienie brakujących słupków ogro-
dzeniowych,
- wyczyszczenie i odnowienie straganów
z cegły klinkierowej,
- wykonanie nowego ogrodzenia z profili
zamkniętych w części frontowej targo-
wiska wraz z bramą wjazdową i dwoma
bramkami,
- czyszczenie i malowanie konstrukcji sta-
lowej straganów.

Wszystkie elementy metalowe malowane
natryskowo będą w kolorze ciemnozie-
lonym, dachy pokryte zostaną czerwoną
farbą. 
Wykonawcą robót jest firma Kryszczuk
Spółka z o.o.
Przewidywane otwarcie targowiska nastąpi
12 maja.

K.Burzmińska

Kolejne inwestycje w mieścieKolejne inwestycje w mieście



Podziêkowanie za pomoc S³u¿bom Medycznym
W imieniu w³adz samorz¹dowych, mieszkañców miasta oraz swoim w³asnym pragnê po-

dziêkowaæ wszystkim osobom, które w  trudnym czasie walki z koronawirusem z pe³nym oddaniem
wykonuj¹ swoje obowi¹zki, bêd¹c na pierwszej linii frontu.

Dziêkujê za sprawne przeprowadzenie wszystkich dzia³añ w Oœrodku Pielêgnacyjno -
Rehabilitacyjnym Niebieski Parasol w Chojnowie.
S³u¿by medyczne: lekarze, pielêgniarki, pracownicy Sanepidu wykazali siê profesjonaln¹ prac¹
maj¹c¹ na celu ratowanie zdrowia i ¿ycia ludzkiego. Zaanga¿owanie i poœwiêcenie przyczyni³y siê
do szybkich decyzji i specjalistycznej opieki lekarskiej.

Dziêkujemy za mobilizacjê, ¿yczliwoœæ i wsparcie. Pañstwa gorliwa postawa jest dla nas
nieoceniona. W szczególnoœci wyrazy wdziêcznoœci kierujê do:
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy p. Anny P³otnickiej - Mieloch, Naczelnej
Pielêgniarki p. Beaty £abowicz, Pielêgniarek: p. Doroty Seniów, p. Marzeny 
Jaworskiej, kierowcy p. Andrzeja Dymidziuka, 
Dyrektora Szpitala ZakaŸnego w Boles³awcu p. Kamila Barczyka, ca³ego zespo³u opie-
ki zdrowotnej w Boles³awcu, 
Dyrektora Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Legnicy p. Jacka Watrala, pracowni-
ków stacji: p. El¿biety Klimas i p. Agaty Chojnackiej, a tak¿e wszystkich pozosta³ych
osób, które wspar³y nasze miasto w walce z koronawirusem.
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Burmistrz Miasta Chojnowa 
Jan Serkies 

¯³obek i przedszkola 
nadal zamkniête

Rz¹dowe "rozmra¿anie" gospodarki w ma-
jowym pakiecie ujê³o uruchomienie pla-
cówek przedszkolnych i ¿³obków.
W³adzom samorz¹dowym pozostawiono
decyzjê, czy miejscowe jednostki z dniem
4 maja zostan¹ otwarte. Burmistrz Mia-
sta Chojnowa Zarz¹dzeniem nr 60/2020
przed³u¿y³ termin zamkniêcia Miejskiego
¯³obka, Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3
do 24 maja.
Wskazana data nie jest wi¹¿¹ca. Kiedy
najm³odsi mieszkañcy wróc¹ do swoich
placówek nie wiadomo. Wszystko zale¿y
od sytuacji w mieœcie - bezpieczeñstwa 
i stabilizacji zwi¹zanych z pandemi¹.

Boisko dla 6 osób
Od 4 maja br. MOKSiR udostêpni³, w ogra-
niczonym przepisami ustawy zakresie,
sztuczne boisko przy Stadionie Miejskim. 
Obowi¹zuj¹ce zasady:
- bezwzglêdne przestrzeganie poleceñ
opiekuna obiektu, 
- zachowanie dystansu spo³ecznego, 
- obowi¹zek zas³aniania twarzy (na bo-
isku nie ma obowi¹zku zakrywania twarzy),
- ograniczona liczba osób - 6, 
- weryfikacja uczestników (zg³oszenie do
opiekuna osób wchodz¹cych na obiekt),
- brak mo¿liwoœci korzystania z szatni 
i wêz³a sanitarnego, 
- dezynfekcja urz¹dzeñ po ka¿dym u¿y-
ciu i ka¿dej grupie, 
- obowi¹zkowa dezynfekcja r¹k dla wcho-
dz¹cych i opuszczaj¹cych obiekt, 
- korzystanie z osobistego sprzêtu tre-
ningowego, 

- 15 minutowa przerwa pomiêdzy korzy-
staj¹cymi grupami, 
- czas korzystania - 45 minut dla grupy.
Boisko jest dostêpne w godzinach 16:00
- 20:00.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (j.t. Dz. U.  z 2020r. poz. 65 ze.
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie informuje o wywieszeniu
w siedzibie tut. Urzêdu:
* w dniach od 04.05.2020r. do 25.05.2020r.
- wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ
niezabudowan¹ oznaczon¹ numerami
dzia³ek 116/16, 218/3 i 217/1, obrêb 6
miasta Chojnowa przeznaczon¹ do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na popra-
wienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej oznaczonej
numerem dzia³ki 116/11 - Zarz¹dzenie
Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 04 maja 2020 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 15.06.2020 r.
* w dniach od 08.05.2020 r. do 29.05.2020 r. 
- wykazu lokalu niespe³niaj¹cego wy-
mogów samodzielnego lokalu mieszkal-
nego  przeznaczonego do sprzeda¿y 
w trybie przetargu ograniczonego, miesz-
cz¹cego siê w budynku po³o¿onym w Choj-
nowie przy ul. Mickiewicza 10 - Zarz¹-

dzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 06.05.2020r. 
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej
przeznaczonej do sprzeda¿y w formie
przetargu oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 224/4  po³o¿onej w obrêbie 4
miasta Chojnowa przy ul. Tulipanowej 
- Zarz¹dzenie Nr 61/2020 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñs-
two w nabyciu ww. nieruchomoœci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
29.06.2020 r.
Wykazy  dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
* w dniach od 08.05.2020r. do 29.05.2020r.,
wykazów nieruchomoœci przeznaczo-
nych do dzier¿awy: 
- w drodze bezprzetargowej, czêœæ nie-
ruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ek ozna-
czonych numerami geodezyjnymi 62 
i 63/5 obr. 4 
- w drodze bezprzetargowej - czêœæ dzia³ki
nr 271/2 w obr. 4 miasta Chojnowa, 
ul. Grodzka 
- w drodze przetargu, czêœæ dzia³ki ozna-
czonej numerem geodezyjnym 30/3 obr. 6
- Zarz¹dzenie Nr 63/2020 Burmistrza
Miasta Chojnowa.
Wykazy  dostêpne s¹  w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl.
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W miniony weekend Chojnów obieg³a
wieœæ o kilkudziesiêciu przypadkach za-
chorowania na Covid-19 w Niebieskim
Parasolu. Pierwsze doniesienia mówi³y
o 36 przypadkach (z 50 przebadanych) 
- 26 pensjonariuszach i 10 osobach per-
sonelu. 
Natychmiast podjêto niezbêdne dzia³ania.

Na miejsce przyjecha³y wyspecjalizo-
wane s³u¿by medyczne z boles³awiec-
kiego szpitala zakaŸnego. Pobrano prób-
ki od kolejnych 81 osób.
W Oœrodku ca³y czas przebywa lekarz 
z Chojnowa p. Jacek Chopkowicz, który
jest nieocenionym wsparciem dla pa-
cjentów i personel. 

Kilka dni póŸniej z Sanepidu sp³ynê³y
odczyty testów - 22 dodatnie
(12 osób personelu i 10 pensjonariuszy).
W pomoc zaanga¿owa³y siê w³adze wo-
jewódzkie, powiatowe i chojnowskiego
samorz¹du. 
Wojewoda Dolnoœl¹ski Jaros³aw Ob-
remski przekaza³ sprzêt ochronny - pó³-
maski ochronne typu FFP2 (92 szt.),
maski ochronne trójwarstwowe (1000 szt.),

kombinezony ochronne (30 szt.), rêka-
wiczki ochronne (20 opakowañ), gogle
ochronne (30 szt.) oraz przy³bice och-
ronne (30 szt.). Wojewoda zadeklarowa³
swoje wsparcie w dalszej wspólnej walce
z COVID-19 dla Chojnowa. 
- Solidarna pomoc jest teraz w mieœcie
bardzo potrzebna. Dziêkujemy w³adzom
województwa dolnoœl¹skiego za wspo-
mo¿enie nas w walce o zdrowie i ¿ycie
pacjentów i personelu Oœrodka Pielę-
gnacyjnym - mówi³ wyra¿aj¹c wdziê-
cznoœæ burmistrz Jan Serkies.

Starosta powiatu legnickiego Adam Ba-
buœka formê pomocy omówi³ na po-
siedzeniu Powiatowego Zespo³u Zarz¹-
dzania Kryzysowego:
- Przekazaliœmy 150 sztuk kombinezonów
ochronnych, 200 sztuk maseczek, 50
sztuk czepków oraz 30 sztuk ochronnych
fartuchów operacyjnych. Na bie¿¹co je-
steœmy równie¿ w kontakcie z miejskim
oraz wojewódzkim zespo³em zarz¹dzania
kryzysowego, by podejmowaæ szybkie i adek-
watne do sytuacji decyzje i dzia³ania.

Zgodnie z sugesti¹ dyrektor Oœrodka
Ma³gorzaty Sztompke Miasto Chojnów
zamówi³o 120 kompletów poœcieli, sfi-
nansowa³o tak¿e ozonator niezbêdny do
oczyszczania powietrza. Samorz¹d jest 
w sta³ym kontakcie z Oœrodkiem, gotowy
reagowaæ na potrzeby placówki.
Wielk¹ pomoc okaza³y tak¿e osoby pry-
watne - z Chojnowa i innych miejscowoœci.
- Na chwilê obecn¹ sytuacja w Oœrodku
jest stabilna - mówi prezes Ma³gorzata
Sztompke. - Jesteœmy pod sta³¹ opiek¹
lekarza. - Dociera do nas ogromna po-
moc z ró¿nych stron. To bardzo buduj¹ce,
wszyscy jesteœmy niezmiernie wdziêczni
za troskê i serce. 

Sytuacja jest rozwojowa, ale wszystkie
odpowiedzialne s³u¿by zapewniaj¹, ¿e
jest pod kontrol¹. 
Bie¿¹ce informacje mo¿na œledziæ m.in.
na miejskim portalu chojnow.eu. lub
Facebooku Miasta Chojnów.

eg;
fot. Niebieski Parasol

KKoorroonnaawwiirruuss  ww  OOœœrrooddkkuu  
PPiieellêêggnnaaccyyjjnnoo--RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnyymm  NNiieebbiieesskkii  PPaarraassooll  

Wpis z Facebooka Niebieskiego Parasola
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O sportowych pasjach naszych rozmów-

ców pisaliœmy wielokrotnie. Biegi, p³y-

wanie, wspinaczka… 

Nasz kolejny cz³owiek z pasj¹ uprawia

nordic walking - wywodz¹c¹ siê z Fin-

landii formê rekreacji, która do naszego

kraju dotar³a stosunkowo niedawno.

Pani El¿bieta Ziêcina oddaje siê tej pasji

od 16 lat.

Gazeta Chojnowska - To sposób na

odprê¿enie, odniesienie do zdrowego

trybu ¿ycia czy chêæ utrzymania

sprawnoœci?

El¿bieta Ziêcina - Zdrowy tryb ¿ycia,

chêæ utrzymania sprawnoœci - to jest

bardzo œciœle ze sob¹ powi¹zane.

Chcia³am zacz¹æ uprawiaæ jakiœ sport na

œwie¿ym powietrzu, bo gimnastyka w do-

mu przesta³a mi siê podobaæ. Do nordic

walkingu zachêci³a mnie kole¿anka z Nie-

miec, do której pojecha³am w odwie-

dziny. Wtedy zaczyna³ siê ten "sza³".

"Kijki" wyda³y mi siê odpowiednie dla

mnie, bo niezbyt forsowne, jak np. bie-

ganie. Szybkie chodzenie, to by³o to!

Zawsze by³am indywidualistk¹, ale nie

by³o to proste, aby samej zacz¹æ chodziæ.

Ludzie siê gapili!

G. Ch. - To nie jest zwyczajny marsz 

z kijkami. Wymaga wiedzy - odpowied-

niej techniki marszu, odpowiedniego

sprzêtu, odpowiedniej sylwetki… Jak

zdobywa³a Pani doœwiadczenie?

E.Z. - Technika jest wa¿na, to fakt, ale

najwa¿niejsze jest samo szybkie chodze-

nie, takie, ¿eby miêœnie pracowa³y. Na

pocz¹tku przez kilka lat chodzi³am bez

kijków, bo uzna³am, ¿e to jakieœ fana-

berie, ale potem stwierdzi³am, ¿e miêœnie

ramion te¿ powinny pracowaæ, tak jak 

i nogi. Do tego s³u¿¹ kijki. Trzeba je "zabiæ"

w ziemiê i mocno siê odepchn¹æ. Ci¹-

ganie ich za sob¹ nie ma wiêkszego sen-

su. Nie uwa¿am siê jednak za wielk¹ spe-

cjalistkê i nie chcê uczyæ innych. Wszel-

kie informacje na ten temat mo¿na zna-

leŸæ dos³ownie wszêdzie.

Co do sprzêtu, to przede wszystkim dobre

buty, o które teraz nietrudno, jakaœ

odzie¿ sportowa i to wszystko!

G.Ch. - Pasja z definicji jest czynnoœ-

ci¹ sprawiaj¹c¹ przyjemnoœæ. Jakie

emocje wyzwala w Pani kilkudziesiê-

ciominutowy spacer?

E.Z. - Jestem doœæ leniwa, wiêc wyko-

nanie obowi¹zku, jakim jest dbanie o zdro-

wie zapewnia mi uczucie bycia w po-

rz¹dku wobec samej siebie. Spacer, cza-

sami w deszczu i wietrze, nie jest roz-

kosz¹, ale sprawia, ¿e potem dobrze siê

czujê, dobrze trawiê, dobrze œpiê. Ale

czasami bywa bardzo przyjemnie, np. w nie-

dzielê rano, gdy wszêdzie jest jeszcze pusto.

Mam wra¿enie, ¿e miasto jest ca³e dla

mnie.

Chodzê codziennie przez ponad godzinê,

w weekendy dwa razy dziennie. Zawsze

sama. Nie lubiê zgromadzeñ, rywalizacja

sportowa te¿ mnie nie interesuje.

G.Ch. - Wiemy, ¿e ³¹czy Pani tê pasjê

z kolejn¹ - ¿ywieniem zrównowa¿onym. 

E.Z. - ¯ywienie zrównowa¿one, inaczej

kuchnia piêciu smaków, to nieod³¹czna

czêœæ dbania o zdrowie. Wymaga zapoz-

nania siê z teori¹ ¿ywienia, poznania

natury i smaków po¿ywienia. No i goto-

wania, gotowania i jeszcze raz gotowa-

nia. To kuchnia, która wyklucza po¿y-

wienia kwaœne, surowe i zimne. W zamian

za wysi³ek w³o¿ony w opanowanie tej

sztuki daje zdrowe cia³o wolne od bólu.

Od kiedy gotujê wg piêciu przemian nie

boli mnie g³owa, krêgos³up, stawy i ca³a

reszta. Jestem zdrowa, a kiedy gorzej siê

czujê, to wiem dlaczego. Wtedy wdra¿am

"program naprawy", tzn. eliminujê to

czêgo za du¿o w moim po¿ywieniu i ju¿

jest dobrze. To wymaga dyscypliny i samo-

zaparcia, ale wyrobi³am w sobie ju¿ ten

nawyk.

G.Ch. - No i jeszcze jedno zami³owanie

- jêzyki obce. Doskonale zna Pani nie-

miecki, angielski, teraz uczy siê Pani

francuskiego.

E.Z. - Angielski znam trochê, chcia³a-

bym lepiej, ale teraz jest francuski! Po-

znanie jêzyka to bardzo d³ugotrwa³y pro-

ces i wymaga wysi³ku. Mam nadziejê, ¿e

zapa³u starczy mi na d³ugo. Ogl¹dam

du¿o telewizji Arte - to program w jêzyku

niemieckim i francuskim stworzony przez

UE. Chcia³abym wiêcej rozumieæ z tego

francuskiego. To mnie motywuje.

G.Ch. - Plany i cele dotycz¹ce Pani

pasji w najbli¿szej przysz³oœci? 

E.Z. - Nie planujê zbyt wiele. Po prostu

chcê dalej ¿yæ, mo¿liwie zdrowo i bez

perturbacji.

G.Ch. - Serdecznie dziêkujemy za roz-

mowê. 

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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"Co Mi w duszy gra?" czêœæ 1
Lolek

Podobno w chwili porodu moja mama
poprosi³a, by otworzono okno. Przez nie
widaæ by³o œcianê koœcio³a, zegar s³o-
neczny i napis w jêzyku ³aciñskim: "Tem-
pus fugit, aeternitas manet" (Czas ucieka,
wiecznoœæ czeka). Z pobliskiego koœcio³a
dobieg³y do jej uszu dŸwiêki odprawia-
nego nabo¿eñstwa majowego. Przy ich
akompaniamencie urodzi³em siê. By³o to
18 maja 1920 r. Tego dnia triumfalnie
powraca³ z frontu ukraiñskiego do War-
szawy marsza³ek Józef Pi³sudski. 
20 czerwca zosta³em ochrzczony. Otrzy-
ma³em imiona Karol Józef. Karol po
ojcu, a Józef po Józefie z Nazaretu, moim
wuju i po marsza³ku Pi³sudskim. 

Miasto, w którym siê urodzi³em, mia³o
ju¿ swoj¹ wielk¹ postaæ, by³ nim rektor
Akademii Krakowskiej Marcin Wado-
wita, teraz szczyci siê mn¹. W naszym
mieszkaniu przy ul. Koœcielnej 7 zawsze
by³o du¿o ksi¹¿ek, œwiêtych obrazów 
i rodzinnych fotografii. Na miejscu hon-
orowym wi-sia³o zdjêcie mego taty w mun-
durze legionisty. By³ porucznikiem.
Mama, dorywczo pracowa³a jako szwacz-
ka, a w³aœciwie to zajmowa³a siê mn¹ i Ed-
mundem. Edmund, mówiliœmy na niego
Mundek, to mój brat, starszy o 14 lat. 
Jak ja lubi³em graæ w pi³kê no¿n¹. Roz-
grywki miêdzy klasami traktowa³em jak
œwiêt¹ wojnê. Gdy gra³em na obronie, to
mia³em nawet pseudonim pi³karski - Mar-
tyna (to znany w moich czasach obroñca
lwowskiej "Pogoni"). Ostatecznie jednak

zosta³em bramkarzem. Koledzy nie mogli
strzeliæ mi gola, to naprawdê by³o trudne,
mówili: "¿em fest ch³op i mam za d³ugie
rêce". 
Jak ja lubi³em jeŸdziæ na sankach - "¿eby
tylko œwiszcza³o w uszach". Potem na de-
skach urz¹dza³em sobie wêdrówki wzd³u¿
rzeki Skawy. To pocz¹tek mojej narciar-
skiej przygody. Z kolegami zbudowa-
liœmy nawet skoczniê, osi¹galiœmy na
niej odleg³oœæ a¿...6 metrów.
Mia³em zaledwie 9 lat, by³em w szkole,
gdy umar³a moja mama. Chorowa³a,
by³a osob¹ s³ab¹ fizycznie, a ja sprawia-
³em jej wiele problemów. Mimo to bar-
dzo mnie kocha³a. S³ysza³em jak czêsto
mówi³a: "Mój Lolek zostanie wielkim
cz³owiekiem". Ca³ymi tygodniami le¿a³a
w zamkniêtym pokoju, do którego nie
mia³em wstêpu. Mama nie chcia³a, abym
ogl¹da³ jej zniekszta³con¹ bólem twarz.
Gdy zmar³a mia³a zaledwie 45 lat. W szpi-
talu napisano, ¿e przyczyn¹ œmierci by³o
zapalenie miêœnia sercowego i nerek.
Zosta³em z tat¹ i Mundkiem. Nastêpnego
dnia po pogrzebie udaliœmy siê na piel-
grzymkê do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Czêsto tam wraca³em w trudnych momen-
tach mojego ¿ycia. Matka Boska z pod-
krakowskiej Kalwarii wychowywa³a mnie
od najm³odszych lat.
Po œmierci mamy zmieni³em siê, du¿o siê
modli³em, zamkn¹³em siê w sobie. Gdy
pytano mnie o mamê odpowiada³em:
"Pan Bóg j¹ wezwa³".
Brat studiowa³ w Krakowie medycynê,
chcia³ byæ dobrym lekarzem. Opiekowa³
siê mn¹ najlepiej jak umia³. Graliœmy 
w pi³kê, chodziliœmy w góry. Tak by³o
przez trzy cudowne lata. Potem znów zo-
sta³em osierocony. Mundek nagle zmar³,
bo zarazi³ siê szkarlatyn¹ od pacjentki 
w szpitalu w Bielsku, gdzie pracowa³.
Mia³ 26 lat, a ja 12. Zosta³ mi tylko tato,
który ze wszystkich si³ pragn¹³ wyna-
grodziæ mi to podwójne sieroctwo. 

Tato, mój tato…, gdy go wspominam
czujê wielkie wzruszenie. Prowadzi³ su-
rowe ¿ycie, pe³ne modlitwy. Czêsto, gdy
obudzi³em siê w nocy, widzia³em go na
kolanach. 
By³ prawdziwym bajarzem. Swoim s³od-
kim barytonem roztacza³ przede mn¹ 
i moimi kolegami historie o polskich bo-
haterach i mêczennikach. Opowiada³ 
o królowej Jadwidze, wspomina³, ¿e gro-
by wielkich Polaków znajduj¹ siê nie-
daleko, w krakowskiej katedrze na Wa-
welu. Mówi³, ¿e musimy je koniecznie
odwiedziæ. 
Tato mia³ dobr¹ kondycjê. Codziennie po
kolacji ruszaliœmy na d³ugie spacery. 
W niedziele zapuszczaliœmy siê w dalsze
rejony Beskidu Ma³ego. Bywa³o, ¿e zdo-
bywaliœmy razem i tatrzañskie szczyty.
We wrzeœniu 1930 r. zda³em egzamin do
Pañstwowego Gimnazjum Œl¹skiego im.
Marcina Wadowity. Œwietna szko³a, wspa-
niali profesorowie. Uczy³em siê dobrze,
chcia³em byæ zawsze przygotowany, nigdy
nie œci¹ga³em. To wbrew moim zasadom.
Mia³em potrzebê modlitwy. Id¹c do szko³y
wstêpowa³em na moment do koœcio³a, 
w ci¹gu dnia modli³em siê przed i po je-
dzeniu. Obowi¹zkowo przy odrabianiu
lekcji, robi³em przerwê na modlitwê po
ka¿dym przedmiocie. Wszyscy myœleli, ¿e
zostanê ksiêdzem, a mój tato, ¿e ¿o³nie-
rzem, bo jak mawia³: "tak mo¿na s³u¿yæ
ojczyŸnie najlepiej, a przy tym ma siê
zagwarantowany byt". A ja zaczyna³em
¿yæ teatrem. Nale¿a³em do miêdzyszkol-
nego kó³ka dramatycznego. JeŸdzi³em do
Krakowa na warsztatowe spektakle przy-
gotowywane przez s³ynnego aktora i re¿y-
sera Juliusza Osterwê. 
Po zdanej maturze postanowi³em studio-
waæ polonistykê na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Stu-
dencki ¿ywot rozpocz¹³em w paŸdzier-
niku 1938 r. Otrzymywa³em najlepsze
oceny, nauka nie sprawia³a mi trudnoœci.
Na pierwszym roku studiów przeprowa-
dzi³em siê z tat¹ do Krakowa i zamiesz-
ka³em w rodzinnym domu mamy przy uli-
cy Tynieckiej na Dêbnikach. Mieliœmy
dwa ma³e pokoiki. By³o czysto, choæ
skromnie. Czasem brakowa³o nam pie-
niêdzy, szczególnie podczas niemieckiej
okupacji. 
Pamiêtam jak dziœ, by³ mroŸny dzieñ 18
lutego 1941 r. Tato od kilku dni choro-
wa³. Opiekowa³em siê nim jak potrafi-
³em najlepiej. Gdy dolegliwoœci nie ustê-

Co Mi w duszy gra"
"Œwiêty Jan Pawe³ II cz³owiekiem pokoju i nadziei" pod takim has³em mia³ odbyæ
siê w marcu, wœród m³odzie¿y, konkurs wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoœci Jana Paw³a II.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Powia-
towy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie, postanowili w ten sposób uczciæ rok 2020 usta-
nowiony przez Sejm Rokiem Œwiêtego Jana Paw³a II. 18 maja 2020r. przypada
bowiem setna rocznica urodzin naszego wielkiego rodaka. Konkurs, z wiadomych
przyczyn, nie odby³ siê, ale przygotowany dla m³odzie¿y materia³, a¿ prosi siê, aby
go upubliczniæ. Otworzy³a siê szansa, aby przekazaæ go ju¿ nie tylko zg³oszonym
uczestnikom konkursu, ale szerszemu gronu czytelników Gazety. Materia³ bio-
graficzny uka¿e siê w trzech czêœciach. Dziœ zapraszam do lektury czêœci pierwszej.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 09/949 7

powa³y, poszed³em po lekarstwo do apteki,
szuka³em te¿ coœ do zjedzenia. Kiedy wró-
ci³em, ju¿ nie ¿y³. Mia³em 21 lat. Zosta-
³em zupe³nie sam na œwiecie. Ca³¹ noc
klêcza³em i czuwa³em przy zw³okach.
Nigdy nie czu³em siê tak samotny. Zro-
zumia³em wtedy, ¿e niæ ³¹cz¹ca syna z oj-
cem, to najwiêksza œwiêtoœæ. By³a to chy-
ba prze³omowa noc w moim ¿yciu. Nie
by³o we mnie buntu. W obliczu ¿ycia 
i œmierci narodzi³a siê myœl o kap³añ-
stwie. Zamkn¹³em j¹ w swoim sercu, bo
nie mia³em w danym momencie mo¿li-
woœci studiowania. 
Rodziców straci³em bardzo wczeœnie, ale
zachowa³em dla nich ogromn¹ wdziê-
cznoœæ. Dziœ, gdy upada autorytet rodzi-
ców, pamiêtajcie: mamê i tatê nale¿y
czciæ, kochaæ i szanowaæ. Tak czu³em,
postêpowa³em i póŸniej naucza³em.
Podczas moich wizyt w Polsce, ju¿ jako
papie¿, nigdy nie zapomnia³em odwie-
dziæ ich wspólny grób na Cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie.

Po œmierci ojca zamieszka³em u zaprzy-
jaŸnionej rodziny, u pañstwa Kydryñ-
skich, i podj¹³em pracê w kamienio-
³omach w Zakrzówku, póŸniej w zak³a-
dach chemicznych Solvay w Borku Fa-
³êckim. Tak unikn¹³em wywózki na robo-
ty do Niemiec. Pracowa³em bardzo ciê¿ko.
Ka¿dego dnia musia³em za³adowaæ ka-
mieniami ca³y wagon, a mróz dochodzi³

czasem do 30 stopni. Sta³em siê mizer-
nym, wychudzonym robotnikiem. Dwa
lata pracowa³em w kamienio³omach,
potem przenieœli mnie do dzia³u oczysz-
czania wody. Pracuj¹c fizycznie nau-
czy³em siê rozumieæ robotników, poj¹³em
sens ciê¿kiej pracy.
Czasy okupacji by³y trudnymi czasami,
widzia³em, co robi¹ z ¯ydami. Postano-
wi³em pomóc. Zaanga¿owa³em siê w dzia-
³alnoœæ podziemnej organizacji "Unia",
zwi¹zanej z krakowskim œrodowiskiem
katolickim, chroni³a ona miêdzy innymi
¯ydów przed wywózk¹ na œmieræ. Po-
zna³em te¿ wówczas pana Jana Tyra-
nowskiego, skromnego krawca, opiekuna
m³odzie¿owych, mêskich grup ¯ywego
Ró¿añca. By³ cz³owiekiem bardzo g³ê-
bokiej wiary. Jest rzecz¹ zdumiewaj¹c¹,
ale nie przypadkow¹, ¿e tak ogromny
wp³yw na kszta³towanie siê mojej oso-
bowoœci, wywar³ nie uczony, nie intelek-
tualista, nie wielki kaznodzieja, ale pro-
sty, pozbawiony talentów cz³owiek. To on
nauczy³ mnie pracy nad sob¹, to on
wprowadzi³ mnie w œwiat, o istnieniu,
którego wówczas nie wiedzia³em, poka-
za³ mi dzie³a i ¿ycie œw. Jana od Krzy¿a 
i œw. Teresy z Avila. 
Mimo, ¿e by³a wojna nie przestawa³em
czytaæ, nadal interesowa³ mnie teatr, sam
napisa³em nawet dwa dramaty: "Hiob"
i "Jeremiasz". Pe³ne by³y wiary w odzy-

skanie wolnoœci. 

Przez ca³y czas mia³em kontakt ze swoim
polonist¹ - Mieczys³awem Kotlarczy-
kiem. Wysiedlony z Wadowic, zamieszka³
ze mn¹ na Tynieckiej 10. Od razu niemal
zaczê³y odbywaæ siê tam próby teatralne,
a wkrótce potem powsta³ podziemny Te-
atr Rapsodyczny. Jego repertuar stano-
wi³y dzie³a wielkich polskich romanty-
ków. Próby odbywa³y siê kilka razy w ty-
godniu w moim mieszkaniu, czêsto przy
œwiecach, gdy brakowa³o pr¹du. Od 1 li-
stopada 1941 r. do koñca wojny przygo-
towywaliœmy spektakle "ku pokrzepieniu
serc". Juliusz Osterwa, bywalec naszych
tajnych widowisk powiedzia³ kiedyœ o mnie:
"zapowiada siê nadzwyczajny aktor". Ta
opinia nie powstrzyma³a jednak mojej
decyzji o rozpoczêciu studiów teologicz-
nych. Wszyscy prze¿yli szok, gdy na jed-
nej z prób powiedzia³em im o tym. Po
wielogodzinnej rozmowie uda³o siê
odwieœæ mnie jedynie od zamiaru wst¹-
pienia do zakonu o niezwykle surowej
regule, nosi³em siê bowiem z zamiarem
wst¹pienia do klasztoru karmelitów bosych. 
Ostatecznie wst¹pi³em do tajnego Metro-
politalnego Seminarium Duchownego 
w Krakowie i rozpocz¹³em konspiracyjne
studia na Wydziale Teologii Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego. 

cdn...

Jadwiga Matys 
nauczyciel bibliotekarz 

w PZS w Chojnowie

Co Mi w duszy gra"

POMÓ¯ RODZINOM DOTKNIÊTYM 
COVID-19

Stowarzyszenie 
Pomocy Uczniom Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie 

"WSPARCIE" 
i Szkolne Ko³o Caritas, 

zwraca siê z proœb¹ do wszystkich ludzi dobrej woli, o pomoc finansow¹
dla tych z naszych uczniów i ich rodzin, którzy w obecnej chwili s¹ 

w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 

Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na konto Stowarzyszenia; 
82 8644 0000 0012 6436 2000 0010 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie

w tytule proszê napisaæ "covid-19" 

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 605686085
Bardzo dziêkujemy wszystkim za pomoc, liczy siê ka¿da z³otówka. 
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Chojnowska baza noclegowa, do nie-
dawna skromna, od kilku lat zaspokaja
potrzeby niewielkiej aglomeracji. Dom
Schrama, Pa³acyk, Max, Ceglany Dwo-
rek, to obiekty, oferuj¹ce pokoje nocle-
gowe i sale na okolicznoœciowe spotka-
nia. Do tego zaplecza do³¹cza Dom
Tkacza - hotel, który w trudnym czasie
koronawirusa nie mo¿e prosperowaæ
pe³n¹ par¹, ale komfortowe pokoje s¹
perfekcyjnie przygotowane i czekaj¹ na
goœci. 
Sk¹d pomys³ na tê bran¿ê w Chojnowie,
jak przebiega³ proces uruchamiania, do
kogo kierowana jest oferta? - odpo-
wiedzi poznamy w rozmowie z w³aœci-
cielk¹ Domu Tkacza pani¹ Emili¹
Marciniszyn.

Gazeta Chojnowska - Tkacz jest sym-
bolem naszego miasta, niegdyœ s³y-
n¹cego z licznych warsztatów tkac-
kich. By³ inspiracj¹?
Emilia Marciniszyn - Pocz¹tkowo, kie-
dy zaczêliœmy z mê¿em uk³adaæ sobie w g³o-
wie plan, jak to bêdzie, co to bêdzie, w jaki
sposób zagospodarujemy zakupiony obiekt,
nie myœleliœmy bezpoœrednio o Tkaczu.
Inspiracj¹ do ca³oœci by³a po³o¿ona nie-
opodal Baszta, a kogo?, a Tkaczy, no i to
nada³o bieg dalszym przedsiêwziêciom.
W myœlach cofnê³am siê do czasów, kie-
dy w Chojnowie by³o wielu tkaczy. Wy-
obrazi³am sobie, ¿e po ciê¿kim dniu pra-
cy wracaj¹ zmêczeni do domu, w którym
mi³o i przyjemnie spêdzaj¹ czas z rodzin¹.
W Chojnowie Baszta Tkaczy jest, ale bra-
kuje tego domu, do którego wracali. No i za-
pali³a siê ¿aróweczka. Baszta Tkaczy
blisko, ulica nazywa siê Tkacka wiêc
wszystko sk³ada siê w jedn¹ ca³oœæ. Bêdzie
Dom Tkacza. 
G.Ch. - To nie jest, jak sugerowa³aby
nazwa, jeden dom - obejmuje kom-
pleks obiektów.
E.M. - Goœcie odnajd¹ u nas warunki do
prawdziwego i w pe³ni satysfakcjonu-
j¹cego odpoczynku. Dom Tkacza usy-

tuowany jest w zabytkowej czêœci Choj-
nowa. Do dyspozycji Goœci mamy 36
miejsc noclegowych. Kompleksowe wy-
posa¿enie pokoi naszego Domu sprawia,
¿e Goœcie maj¹ mo¿liwoœæ odpocz¹æ w ci-
szy i spokoju. Zadbaliœmy o schludny 
i przytulny wystrój pomieszczeñ, dziêki
czemu nasi Goœcie poczuj¹ siê jak we
w³asnym domu. Mamy jeszcze jeden piê-
ciopokojowy lokal po³o¿ony równie¿ w Choj-
nowie. I trzecia propozycja - czterooso-
bowy apartament z kompleksowo wypo-
sa¿on¹ kuchni¹ i ³azienk¹ usytuowany
tu¿ przy dworcu kolejowym.
G.Ch. - Jakich goœci siê spodziewacie?
E.M. - Dom Tkacza oferuje noclegi za-
równo osobom przebywaj¹cym w Choj-
nowie w celach s³u¿bowych, jak i oso-
bom, których pobyt wi¹¿e siê z atrakcja-
mi turystycznymi, imprezami okolicznoœ-
ciowymi, b¹dŸ te¿ odwiedzinami rodziny
lub znajomych. Pokoje wyposa¿one s¹ w kli-
matyzacjê, telewizor, wygodne jednooso-
bowe ³ó¿ka, stolik, krzese³ka, przestronn¹
szafê i nowoczesn¹ ³azienkê z kabin¹
prysznicow¹, umywalk¹ i toalet¹. Z myœl¹
o komforcie i zadowoleniu naszych Goœci,
umo¿liwiamy korzystanie z pralki, su-
szarki, deski do prasowania i ¿elazka bez
¿adnych dodatkowych op³at. Naszym
najm³odszym Goœciom, dla urozmaicenia
czasu, mo¿emy zaproponowaæ w dni po-
godne zabawê na placu zabaw, a w cza-
sie niesprzyjaj¹cym spacerom mnóstwo
kolorowych zabawek. Istnieje mo¿liwoœæ
wypo¿yczenia ³ó¿eczka, krzese³ka do kar-
mienia, podgrzewacza do butelek oraz
wózka spacerowego.

Mi³a i serdeczna atmosfera dodatkowo
umila pobyt. Na ka¿dego odwiedzaj¹-
cego nas Goœcia czeka drobny upominek
na powitanie. Jesteœmy przekonani, ¿e 
w czasie pobytu w naszych obiektach
niczego Goœciom nie zabraknie. Gwa-
rantujemy najlepsze w okolicy warunki,
przystêpne ceny i przyjazn¹, rodzinn¹
atmosferê. 
¯eby dope³niæ ca³oœci naszej inwestycji 
i id¹c dalej œladami mojej wyobraŸni,
jesteœmy w trakcie uruchamiania sali
bankietowej, ale niestety wirus bardzo
nam to utrudnia i spowalnia wszelkie
prace. Mam nadziejê, ¿e wkrótce siê

skoñczy i bêdziemy mogli ruszyæ pe³n¹
par¹. Na razie nie chcia³abym zdradzaæ
szczegó³ów, ale wierzê, ¿e wszystkim siê
spodoba miejsce, gdzie, jak podpowiada
mi moja szalona wyobraŸnia, bawili siê
w³aœnie tkacze przy suto zastawionych
sto³ach z pysznym jad³em i trunkami
ró¿nej maœci. Uchylê tylko r¹bka tajem-
nicy, ¿e mamy ju¿ kucharza, który w³aœ-
nie specjalizuje siê w staropolskim, swoj-
skim jedzeniu. Jestem pewna, ¿e bêdzie
pysznie i bardzo mi³o, ale musimy na to
niestety jeszcze trochê poczekaæ.

G.Ch. - Obecna sytuacja w naszym
kraju, obostrzenia dotycz¹ce tak¿e
bran¿y hotelowej, komplikuj¹ dzia-
³alnoœæ.
E.M. - Tak, i to bardzo. W ostatnich ty-
godniach telefony, jakie otrzymujemy, to
niestety tylko dotycz¹ce wynajmu na czas
odbycia kwarantanny w zwi¹zku z Covid-
19, ale niestety, jestem zmuszona odmó-
wiæ, poniewa¿ mamy Goœci, których zdro-
wia i ¿ycia nie mo¿emy w ¿adnym wy-
padku nara¿aæ. Posiadamy niezale¿ny
apartament, który mo¿e byæ przezna-
czony na takie potrzeby, ale trzymamy go
w gotowoœci dla naszych ratowników
medycznych.
Zadeklarowaliœmy chêæ wsparcia dzia³añ
walki z koronawirusem w formie udostê-
pnienia samodzielnego lokalu dla s³u¿b
medycznych. I okaza³o siê, ¿e tego typu
pomoc jest potrzebna. Goœciliœmy ratow-
nika, który wymaga³ tymczasowej izolacji. 

Trzy dostêpne obiekty mog¹ w sumie
przenocowaæ 50 osób. Dla niewielkiego
Chojnowa to znacz¹ca liczba. Kiedy
pokoje zape³ni¹ goœcie, tego nikt nie
wie. Mamy nadziejê, ¿e wkrótce, ¿e ¿ycie
we wszystkich sferach wróci do normy. 

rozmawia³a eg

Dom Tkacza  nowa baza hotelowa
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24 kwietnia minister edukacji Dariusz
Piontkowski poinformowa³ o nowych
terminach planowanych egzaminów.
Szko³y zamkniête od 16 marca - od tego
te¿ czasu uczniowie szkó³ podstawo-
wych, œrednich i zawodowych pobieraj¹
naukê zdalnie. D³ugo pod znakiem zapy-
tania sta³y daty egzaminów ósmokla-
sistów, maturalnych i potwierdzaj¹cych
kwalifikacje zawodowe. Wiemy ju¿, ¿e
wszystkie odbêd¹ siê w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty

Uczniowie klas ósmych bêd¹ poddawaæ
siê ocenie ze znajomoœci jêzyka pol-
skiego, matematyki i jêzyka obcego no-
wo¿ytnego od 16 do 18 czerwca.
Zwi¹zkowcy Oœwiatowej Solidarnoœci
oraz Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
postuluj¹ jednak, by egzamin ósmokla-
sisty zosta³ w tym roku odwo³any, 
a rekrutacja do szkó³ œrednich odby³a siê
na podstawie konkursu œwiadectw.
Ich zdaniem rezygnacja z tegorocznych
egzaminów uchroni uczniów i nauczy-
cieli przed niebezpieczeñstwem zwi¹-
zanym z koronawirusem i w ¿aden spo-
sób nie zak³óci naboru do szkó³ ponad-
podstawowych - weryfikacj¹ mog¹ byæ
oceny na œwiadectwie ukoñczenia szko³y
podstawowej. 
Centralna Komisja Egzaminacyjna 
w opublikowanym harmonogramie
przeprowadzania egzaminów, termin
og³oszenia wyników egzaminów, prze-
kazania szko³om wyników, wydawania
zaœwiadczeñ oraz informacji zdaj¹cym
wyznaczy³a do 31 lipca.

Egzamin dojrza³oœci

Matury w tym roku rozpoczn¹ siê 8 czerwca
egzaminem z jêzyka polskiego. 
9 czerwca zaplanowano maturê na
poziomie podstawowym z matematyki, 
a 10 czerwca jêzyk angielski. 
Ostatni egzamin maturalny odbêdzie siê
29 czerwca.
W tym roku nie bêdzie matur ustnych.
Pisemne natomiast maj¹ odbywaæ siê 
z zachowaniem szczególnych œrodków
ostro¿noœci. Czy to znaczy, ¿e atrybutem
tegorocznych maturzystów bêd¹ masecz-
ki i rêkawiczki?

- Decyzja o czerwcowych terminach
egzaminów, nie zawiera, póki co, wyty-
cznych dotycz¹cych procedur ich prze-
prowadzania - komentuje dyrektor
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-
nowie Mariusz Kowalczyk. - Czekamy
na dyrektywy, do których bêdziemy siê
stosowaæ. Jesteœmy przygotowani na
ka¿d¹ ewentualnoœæ. Problemem mo¿e
byæ jednak ze sformowanie sk³adu egza-
minatorów, w którym musz¹ byæ nauczy-
ciele spoza placówki. Czy uda nam siê
pozyskaæ 30 nauczycieli z zewn¹trz?

Organizacja egzaminów pisemnych ma
swoje za³o¿enia, zdecydowanie trudniej
przygotowaæ bêdzie egzamin potwier-
dzaj¹cy kwalifikacje zawodowe. Ten
sprawdzian to test z wiedzy teoretycznej
i umiejêtnoœci praktycznych. O ile teoriê
mo¿na posi¹œæ z podrêczników i lekcji
zdalnych, to ju¿ z zastosowaniem jej 
w praktyce, w obecnej sytuacji, jest zde-
cydowanie trudniej. Umiejêtnoœci, które
m³ody cz³owiek nabywa w ramach zajêæ
np. w zak³adach pracy czy oœrodkach
szkoleniowych, s¹ niedostêpne. Czy do-
tychczasowe praktyki wystarcz¹ do zda-
nia egzaminu praktycznego?

Pytania siê mno¿¹. Czas poka¿e, jak
nowa, wyj¹tkowa rzeczywistoœæ wp³ynie
na oœwiatowy system.
Ale ju¿ dziœ wiadomo, ¿e dla tegorocz-
nych abiturientów, bêdzie to niezapom-
niany czas i to nie ze wzglêdu na zakoñ-
czenie wa¿nego etapu w ich ¿yciu, ale na
jego niecodzienn¹ formê. Œwiadectwa,
na przyk³ad, maturzyœci w PZS Chojnów
odebrali w specyficzny i ma³o uroczysty
sposób. Ka¿dego dnia inna klasa, co 10
minut kolejny uczeñ z r¹k wychowawcy
otrzyma³ swój dokument. Nie by³o gali,
gratulacji, wspólnego œwiêtowania…

Wirus - mimo, ¿e z koron¹ w nazwie 
z majestatem nie ma nic wspólnego.
Pozbawia stabilnoœci, poczucia bez-
pieczeñstwa,  a w przypadku szkolnych,
tradycyjnych procesów, tak¿e radoœci 
z pokonywania kolejnych szczebli edu-
kacji.

eg

Szkolne egzaminy Jeœli w ci¹gu ostatnich 14 dni
by³eœ w miejscu,
gdzie wystêpuje 

KORONAWIRUS
i zaobserwowa³eœ u siebie

objawy, takie jak:
GOR¥CZKA, KASZEL,

DUSZNOŒÆ 
PROBLEMY 

Z ODDYCHANIEM,  
to:

bezzw³ocznie powiadom 
telefonicznie

stacjê 
sanitarno-epidemiologiczn¹

tel.  76 724  53  10
lub

w przypadku nasilonych
objawów zadzwoñ 

pod numer alarmowy 112

OD 16 KWIETNIA 
DO ODWO£ANIA 

W POLSCE MAMY
OBOWI¥ZEK NOSZENIA

MASECZEK OCHRONNYCH

 PAMIÊTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podej-
rzenie zaka¿enia, ale nie masz
jeszcze objawów pozostañ w domu,
unikaj kontaktu z innymi osobami,
aby nie dosz³o do rozprzestrzenia-
nia siê wirusa.
Wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce
swojego stanu zdrowia wyjaœniaj
TELEFONICZNIE lub innymi
metodami zdalnej konsultacji.
NIE ZG£ASZAJ SIÊ SAM DO
PRZYCHODNI POZ (chyba, ¿e zo-
staniesz o to poproszony w okre-
œlonym terminie) ani nie udawaj
siê do szpitala bez wczeœniejszego
uzgodnienia, gdzie masz siê zg³osiæ
i czy jest to potrzebne.
Informacje nt. KORONAWIRUSA 

w Przychodni Rejonowej:
tel. 76 817 80 95 (do godz.14)
tel. 76 818 85 14 (po godz.14)

W przypadku "kwarantanny do-
mowej" dla grup ryzyka istnieje
mo¿liwoœæ uzyskania zwolnienia
lekarskiego bez koniecznoœci wizy-
ty lekarskiej.

INFOLINIA NFZ 
W SPRAWIE KORONAWIRUSA

800 190 590



Fundacja ADRA Polska, wychodz¹c naprzeciw rosn¹cym po-

trzebom spo³ecznym, w tym lêkowi wywo³anemu pandemi¹

wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowa-

dzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Nat³ok myœli, zastanawianie siê jak odnajdziemy siê na rynku

pracy po ustaniu pandemii, jak bêdziemy dalej funkcjonowaæ

w zmienionej rzeczywistoœci, izolacja - to problemy, z jakimi

zmaga siê od pewnego czasu wiêkszoœæ Polaków. Mog¹ one

prowadziæ do wzmo¿onego napiêcia emocjonalnego, z którym

bardzo trudno jest sobie poradziæ.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udzia³u w gru-

pach wsparcia w ramach projektu "Równowa¿nia". Do udzia³u

w grupie mo¿e zg³osiæ siê ka¿dy, kto odczuwa wy¿ej wymie-

nione trudnoœci. Dziêki grupie mo¿na bezpiecznie i anoni-

mowo podzieliæ siê w³asnymi prze¿yciami, wymieniæ doœwiad-

czeniami, pomys³ami, otrzymaæ wsparcie. Mo¿na tu spotkaæ

ludzi, którzy prze¿ywaj¹ te same proble-

my, którzy nie oceni¹ i nie skrytykuj¹, ale

zrozumiej¹ i wespr¹.

- Aktywne uczestnictwo w grupie to po-

moc w rozwi¹zywaniu codziennych pro-

blemów, tak¿e dodatkowo równie¿ praca

nad sob¹ i rozwój osobisty. To czêsto

pierwszy krok na drodze do nowego ¿ycia - komentuje Magda

Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.

Grupy wsparcia "Równowa¿nia" bêd¹ odbywaæ siê pod opiek¹

specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych,

terapeutów i coachów. Grupy dzia³aæ bêd¹ w oparciu o model,

dziêki któremu pod "skrzyd³ami" jednego mentora wsparciem

mog¹ zostaæ objête nawet 144 osoby. 

- Ju¿ teraz otrzymujemy du¿o zg³oszeñ, co pokazuje, jak wiel-

kie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc - dodaje Magda

Matuszewska. 
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Ca³y œwiat mierzy siê z nieprzewidywal-

nym w mutacjach wirusem niewiado-

mego pochodzenia, a w mediach poza

codzienn¹ porcj¹ z³ych wieœci o nowych

zaka¿eniach i ofiarach œmiertelnych, roz-

grzewa siê walka na s³own¹ nienawiœæ. 

W komentarzach pod ró¿nymi artyku-

³ami  roi siê od oskar¿eñ, przekleñstw 

i agresji. Win¹ za koronawirusa obarcza

siê ka¿dego, kto zachoruje, lub ka¿dego

kto jest zdrowy. Wszelkie formy pomocy

s¹ z jednej strony mi³o przyjmowane, ale

te¿ s¹ k¹œliwe uwagi i przytyki.

Niezale¿nie od sytuacji, znajdzie siê

"¿yczliwy g³os", który podburzy spo³e-

cznoœæ do wzajemnych ataków. 

W ostatnich dwóch miesi¹cach Internet

przyj¹³ fale nienawiœci na niemal¿e ka¿d¹

grupê osób, wykonuj¹c¹ zadania zwi¹-

zane z pandemi¹. 

Agresja skierowana jest g³ównie 

w stronê s³u¿b medycznych, osób zaka-

¿onych, rz¹dz¹cych, a tak¿e, wobec siebie

nawzajem w prozaicznych sytuacjach. 

Czy naprawdê hejt jest konieczny?

Wylewaj¹ca siê pogarda i okrucieñstwo

s³owne w wielu przypadkach znajduje

swój koniec w s¹dzie, ale to nie jest naj-

gorsze. Niestety szykanowanie, znies³a-

wienie i zniewaga  mog¹ wywo³aæ du¿o

powa¿niejsze konsekwencje. Psychiczne

poranienia, wyalienowanie ze spo³eczeñ-

stwa, a tak¿e, nierzadko próby samobój-

cze to tylko niektóre z pochodnych na-

gminnego oczerniania, dyskryminowa-

nia, krytykowania, gnêbienia...

Ka¿dy powinien zadaæ sobie pytanie, ko-

mu przys³u¿y siê jego frustracja, niezad-

owolenie i negatywne emocje?

ObraŸliwe komentarze i opinie nie s¹ bez-

karne, a nikt nie jest anonimowy w Inter-

necie. 

Powszechne zjawisko - mowa nienawiœci

- staje siê brutaln¹ codziennoœci¹ dla wielu

korzystaj¹cych z Internetu. 

Zanim napiszesz niesprawiedliwy os¹d,

zastanów siê czy warto? 

Powiedz stop i nie hejtuj! 

#stophejt 

K. Burzmiñska

Hejt 
i koronawirus

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia "Równowa¿nia"

Spotkania grup wsparcia odbywaæ siê bêd¹ online i wyma-

gaj¹ jedynie komputera i dostêpu do Internetu. 

Udzia³ w nich jest bezp³atny.

Co zrobiæ, aby do³¹czyæ do grupy wsparcia

"Równowa¿nia"?

* wejœæ na stronê www.adra.pl/kryzys

* wype³niæ krótki formularz

* poczekaæ na kontakt ze strony Fundacji.
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Grupa Quad-Cross Chojnów zosta³a poproszona przez bo-
les³awieckie s³u¿by o wsparcie w poszukiwaniach ch³opca 
z NowogrodŸca, który zagin¹³ 27 kwietnia. 3,5 letni Kacperek
oddali³ siê podczas spaceru.

Œlad ch³opca zagin¹³ w okolicach rzeki Kwisa. W poszukiwa-
nia zaanga¿owano s³u¿by z Boles³awca, dodatkowo rzekê
przeszukiwali p³etwonurkowie. 
Quadowcy z miasta i gminy Chojnów w 5.osobowej ekipie
przeszukiwali obszar od Œwiêtoszowa do Parzyc pokonuj¹c
trudno dostêpne tereny. Mokrad³a dla sprzêtu ciê¿kiego sta-
nowi¹ niebezpieczeñstwo ugrzêŸniêcia, dlatego pomoc na-
szych Quadowców by³a niezbêdna!

Ch³opca nie odnaleziono. 
Dotychczas s³u¿by przeszuka³y kilkaset hektarów terenu, w
tym m.in. ogródki dzia³kowe i tereny kolejowe, oraz znaczny
odcinek Kwisy.
W poszukiwania zaanga¿owa³ siê tak¿e detektyw Krzysztof
Rutkowski.
- Gdyby ch³opca ktoœ znalaz³, to ju¿ by odda³ matce, gdyby por-
wa³, mielibyœmy ¿¹danie okupu. Najbardziej prawdo-podobn¹
wersj¹ jest utoniêcie - snuje swoj¹ teoriê Rutkowski. 

W okolice zaginiêcia ch³opca detektyw sprowadzi³ swoje s³u¿by.
Zwróci³ siê tak¿e ponownie do chojnowskich quadowców 
z proœb¹ o pomoc i przeszukanie kolejnych terenów. 
Grupa Quad-Cross Chojnów 6 maja czternastoma pojazdami
penetrowa³a wyznaczon¹ strefê. 

***
W chwili wydania Gazety Chojnowskiej nie znamy efektów
poszukiwañ. O postêpach bêdziemy informowaæ na miejskiej
stronie chojnow.eu

eg;kb

Grupa Quad-Cross Chojnów w akcji poszukiwawczej 

Cz³owiek niszczy swoje œrodowisko natu-
ralne w sposób bezpardonowy i bezmyœl-
ny. Ekosystem jest w kryzysowej sytu-
acji.  Ekolodzy alarmuj¹, ¿e w Europie
zagro¿onych wy-giniêciem jest 25% dzi-
kich gatunków. Degradacja œrodowiska
jest ogromna, a dodatkowo ludzie 
w coraz wiêkszym stopniu siê do niej
przyczyniaj¹. 
W druzgoc¹co z³ej sytuacji znajduje siê
mnóstwo zwierz¹t, którym grozi wymar-
cie. Na d³ugiej liœcie ostatnich ga-tun-
ków jest równie¿ je¿ zachodni lub je¿
europejski. Badania wskazuj¹, ¿e w 2025
roku je¿y ju¿ nie bêdzie!
Je¿ to niezwykle po¿yteczny ssak, który
przetrwa³ bez wiêkszych zmian blisko 60
mln lat. Jego po¿ywieniem s¹ owady 
w ró¿nych stadiach: larwy, chrz¹szcze,
pêdraki, œlimaki. Doros³y je¿ w ci¹gu
doby, aby siê najeœæ, powinien zjeœæ tyle
owadów, ile zmieœci³oby siê w szklance.
To obrazuje, jak wiele dobrego robi¹ te
kolczas-te ssaki, bo przecie¿ zjadaj¹
paso¿yty, które pl¹druj¹ ogródki.
Niestety je¿e gin¹ masowo na drogach,
w wyniku po¿arów, koszenia trawników,

prac ogrodowych i rolniczych. S¹ rów-
nie¿ bestialsko zabijane przez cz³owieka
i jest to najbardziej bulwersuj¹ca kwestia,
z któr¹ mierz¹ siê obroñcy praw zwierz¹t 
i ekolodzy. 
Po¿yteczny owado¿erca w "sid³a" cz³o-
wieka wpada za czêsto.
Warto przypomnieæ, ¿e zabijanie je¿y
jest karane.
W ustawie o ochronie zwierz¹t czytamy:
"Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzecz¹.
Cz³owiek jest mu winien poszanowanie,
ochronê i opiekê" oraz "Zwierzêta wolno
¿yj¹ce stanowi¹ dobro ogólnonarodowe 
i powinny mieæ zapewnione warunki ro-
zwoju i swobodnego bytu". 
Skala bezmyœlnych morderczych ataków
na je¿e jest g³oœno komentowana w me-
diach. Niestety równie¿ w naszym mieœ-

cie dosz³o do otrucia kilku je¿y. Czyn ten
wstrz¹sn¹³ mieszkañcami Chojnowa, któ-
rzy na ³amach naszej Gazety apeluj¹ o prze-
strzeganie humanitarnych postêpowañ
zw³aszcza wzglêdem bezbronnych, dzi-
kich i po¿ytecznych zwierz¹t.

Przypominamy, ¿e zgodnie z ustaw¹
zwiêkszono kary za zabijanie i znêcanie
siê nad zwierzêtami. Ka¿demu, kto ze
szczególnym okrucieñstwem potraktuje
m.in. je¿a, grozi od 2 do 5 lat wiêzienia.
Nieuchronne dla sprawcy jest tak¿e za-
p³acenie kary pieniê¿nej na cel zwi¹zany
z ochron¹ zwierz¹t w kwocie nawet do
100.000 tys. z³otych. 
Dbaj¹c o lokaln¹ przestrzeñ, szanuj¹c
przyrodê i zwierzêta nic nie tracimy, 
a jedynie zyskujemy. Widz¹c kolcza-
stego przyjaciela, postarajmy siê mu
pomóc. Je¿ w obawie przed drapie¿nika-
mi  zwija siê w kulkê. Wystarczy delikat-
nie go przenieœæ lub przewieŸæ do lasu,
na ³¹kê lub inne dogodne miejsce. 
Je¿e to sprzymierzeñcy ludzi, pamiêta-
jmy o tym, bo za kilka lat mo¿e ju¿ ich
nie byæ. 

K. Burzmiñska

WWyyrrookk  œœmmiieerrccii  nnaa  jjee¿¿ee……  
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Zarz¹dzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z 6 sier-
pnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w for-
mie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30.1.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹-
skiego Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwia-
dectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwal-
dzkiej 8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie
do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê w 10 czerwca 2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 
3 czerwca 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprze-

da¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do wiel-
koœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 290,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
w dniu 12.02.2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
25.05.2020 r. - 29.05.2020r. w godz. 1000 do 1400 - klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku po-
³o¿onego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym
146/12 o powierzchni 1582 m2 wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.
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Zarz¹dzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 8 stycz-
nia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest hipotek¹ umown¹ na rzecz PKO
BP S.A. Oddzia³ 1 w Chojnowie, która zostanie rozliczona 
z ceny sprzeda¿y nieruchomoœci i jej wykreœlenie nast¹pi po
wymienionym rozliczeniu i uzyskaniu zgody wierzyciela na jej
wykreœlenie. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹-
skiego Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy mie-
szkaniowej wielorodzinnej i us³ug.  Dla lokalu zosta³o sporz¹-
dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
Przetarg odbêdzie siê w 16 czerwca 2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 9 czerwca 2020 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niez-
w³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprze-
da¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych nieruchomoœci, stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 790,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
w dniu 24 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 01.06.2020r. - 10.06.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, pok. 12 - tel. 76 81-86-684. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku bêd¹cym 
w zarz¹dzie Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie, po³o¿onym przy ul. W³adys³awa £okiet-
ka 1B w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 264/5 o powierzchni 1199 m2 wraz 
z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00034521/2.



Domy mieszkania lokale
Nowe mieszkania w centrum Chojnowa. 
Kamienica Ma³achowska - 34 nowe
komfortowe mieszkania w Chojnowie
przy ulicy Ma³achowskiego. Zaintereso-
wanych zapraszamy na nasz¹ stronê:
http://MIESZKANIA.CHOJNOW.BIZ ,
na której znajd¹ Pañstwo wszystkie
szczegó³y dotycz¹ce inwestycji. 
Wiadomoœæ: tel. 664-999-343 
mail: kontakt@yourflat.pl 

Sprzedam mieszkanie o pow. 56m2

w Goliszowie lub zamieniê na Legnicê,

Chojnów. W tym 3 komórki, ogródek,
piwnica, strych. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 517  038  919 (38636)

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

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Choj-
nowa obrêb Konradówka. 
Wiadomoœæ: tel.  791-463-992.
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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
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Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
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http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
Piotr Misikiewicz
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MAJ
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



Obecny czas, choć niełatwy, próbujemy
wykorzystać najlepiej jak się da - poży-
tecznie i efektownie! Pewna zasada mó-
wi, iż głowa pełna niespokojnych myśli,
a nawet zmartwień musi znaleźć od-
skocznię w postaci konkretnego zadania

do wykonania, i takie sobie postawi-
liśmy! Nasi dzielni uczniowie zmagają
się z lekcjami, nauczyciele zdalnie pra-
cują, a Dyrekcja szkoły szykuje wielką
niespodziankę dla wszystkich…
Po to, by świat znów nabrał kolorów, po
to, byśmy jeszcze bardziej chcieli powró-
cić do szkolnych murów, a także po to,
by ukazać „co nam w duszy gra" odświe-
żamy, odnawiamy, remontujemy!

Niezastąpieni pracownicy obsługi spra-
wiają, iż z każdym ruchem pędzla nasze
szkolne korytarze nabierają blasku słoń-
ca, błękitu nieba, liliowego ukojenia…
Wszystkie kolory tęczy napawają opty-
mizmem i cieszą oko. Barwy są jeszcze
żywsze, a to za sprawą nowego i nowo-

czesnego oświetlenia, które również
uległo wymianie. Jak zmieniła się nasza
szkoła przez ostatni miesiąc, można zoba-
czyć na zdjęciach!
Niestrudzeni w boju pracownicy, którym
serdecznie dziękuje Dyrekcja szkoły, już
wykonali masę dobrej roboty, a to jesz-
cze nie koniec! Prace przenoszą się także
powoli na zewnątrz…
Pragniemy, aby nasi uczniowie z uśmie-
chem wrócili do swoich klas, a nowa
aura otoczenia sprzyjała przyjaznej atmo-
sferze wśród społeczności szkolnej - na-
szej czwórkowej rodziny. 

Kochani Uczniowie, z niecierpliwością
czekamy na Wasz powrót do szkoły!
Drodzy Rodzice – serdecznie dziękuje-
my za wszelką pomoc w nauce swoich
dzieci! Wszystkim życzymy pogody ducha
i dużo zdrowia! 

Pozdrawiamy! 
SP4
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Projekt Czwórka - kolorowa szkoła!

W obecnej sytuacji, kiedy po świecie
grasuje wirus, a całe nasze życie zostało
„wywrócone do góry nogami", słowo
BOHATER nabiera zupełnie innego
znaczenia. Dziś bohaterami są ludzie,
którzy opuszczają bezpieczne domy po
to, by ratować czyjeś życie, tym samym
narażając siebie i swoich bliskich.
Są to lekarze, pielęgniarki, ratownicy
medyczni, którzy każdego dnia walczą o
zdrowie i życie osób zakażonych wiru-
sem. Bohaterami są również panie sprze-
dawczynie, które pracują po to, byśmy
mogli kupić jedzenie i inne niezbędne
nam do życia rzeczy. Bohaterami są nau-
kowcy, którzy każdego dnia próbują
wynaleźć szczepionkę, abyśmy mogli
powiedzieć STOP wirusowi. Bohaterami

są służby mundurowe, które sprawdzają,
czy osoby, które powinny zostać w domu,
ze względu na chorobę, faktycznie się w nim
znajdują… 
Bohaterów jest wielu, nie sposób ich
wszystkich wymienić, ale tym właśnie
osobom należą się ogromne podziękowania!
Małe gesty często przynoszą wiele ra-
dości, dlatego dzielne i kochane dziecia-
ki z klasy 2B bardzo chętnie przyłączyły
się do akcji związanej z podziękowania-
mi bohaterom pandemii! Mamy nadzieję,
że prace plastyczne przygotowane przez
uczniów, wywołają uśmiech na twarzach
naszych bohaterów oraz uświadomią im,
jak bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że
się dla nas poświęcają! 
Z całego serca - DZIĘKUJEMY!

KLASA 2B SP4 
wraz z wychowawcą 
Natalią Halikowską

Z cyklu „z serca dla serca", czyli podziękowania dla BOHATERÓW PANDEMII!



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Radosław Kowalczyk - uczeń V klasy
SP 3 , gra w grupie Orlik Chojnowianki,
ulubionym piłkarzem jest C. Ronaldo,
chodzi na mecze taty, w przyszłości
chciałby grać w Zagłębiu Lubin.

Wiosna w ChojnowieWiosna w Chojnowie


