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Od 8 czerwca w Powiatowym Zespole
Szkół, jak w całej Polsce, z ponad mie-
sięcznym opóźnieniem rozpoczęły się
egzaminy maturalne. 

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez
CKE, MEN oraz GIS dotyczącymi orga-
nizowania i przeprowadzania egzaminu
maturalnego absolwenci liceum i tech-
nikum w nowym terminie i zupełnie
innych okolicznościach, z zachowaniem
środków bezpieczeństwa osobistego
przystąpili do matury. 

W tym roku wszystko było inaczej. Nie-
typowe zajęcia w systemie zdalnego
nauczania na finiszu, rada klasyfikacyjna
- online, indywidualny odbiór świadectw
ukończenia szkoły i wydłużony okres
samodzielnego przygotowywania się do
egzaminu. 
W jaki sposób te nowe okoliczności
wpłyną na wyniki egzaminu, trudno
przewidzieć. Maturzyści przyszli na
egzamin, wydawałoby się, nie bardziej
zestresowani niż zwykle. Uśmiechy na
twarzach wskazywały na to, że cieszą się
ze spotkania z koleżankami, kolegami 
i nauczycielami. 

W tym roku do matury miało przystąpić
59 tegorocznych absolwentów liceum 
i technikum. Do pierwszych trzech egza-
minów na poziomie podstawowym 
z języka polskiego, matematyki i języka
obcego przystąpiło 100% zadeklarowa-
nych licealistów i 85 % absolwentów
technikum. 
Tegoroczni maturzyści z powodu pan-
demii nie muszą zdawać egzaminów ust-
nych z języka polskiego i języka obcego.
Przed nimi jeszcze egzaminy na po-
ziomie rozszerzonym, z którymi zmierzą
się już w mniejszych grupach. 
Egzaminy te potrwają w PZS do 
24 czerwca, a 11 sierpnia - wyniki. 
Mamy nadzieję, że takie, którymi bę-
dziemy mogli się razem z naszymi absol-
wentami cieszyć. 

A już od 22 czerwca uczniowie klas
technikum i szkoły branżowej przystąpią
do egzaminów kwalifikacji w zawodzie.
Łącznie w 21 komisjach egzaminacyj-
nych przystąpi 115 uczniów.

PZS
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Parasol bez koronawirusa

9 czerwca w prywatnym oœrodku pielê-
gnacyjno - rehabilitacyjnym Niebieski
Parasol og³oszono dobre nowiny. Ca³y
zespó³ wraz z pacjentami otrzyma³ w os-
tatnim badaniu na koronawirusa wyniki
ujemne. To oznacza, ¿e placówka wraca
do normalnoœci. 
Po trwaj¹cej ponad miesi¹c walce 
z COVID-19 takie informacje s¹ szcze-

gólnie radosne, dlatego po konsultacjach
z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno - Epide-
miologiczn¹ w Legnicy mo¿liwe s¹ ju¿
odwiedziny bliskich. 
Oœrodek przygotowa³ regulamin, do któ-
rego osoby z zewn¹trz musz¹ siê stosowaæ.
Odwiedziny mog¹ odbywaæ siê wy³¹cz-
nie po wczeœniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym pod numerem tel. 660-718-959,
a ich czas wyznaczono w godzinach od
10.00 do 18.00 - wizyta tylko jednej oso-
by, maksymalnie 60 minut. Odwiedzaj¹cy
zobowi¹zani s¹ do zachowania bezpie-
czeñstwa - obowi¹zkowe s¹ rêkawiczki
jednorazowe i maseczka ochronna na
twarz. Przed wejœciem na oddzia³ nale¿y
zdezynfekowaæ rêce i za³o¿yæ fartuch
ochronny. 

Remont ulicy S³owiañskiej 
Dobiegaj¹ koñca prace na ulicy S³o-
wiañskiej, która modernizowana jest
przez firmê "MK Granit" Mariusz G¹sior
z Chojnowa. Inwestycja rozpoczê³a siê 
w maju, a jej g³ównym celem jest zmiana
nawierzchni drogowej oraz budowa ka-
nalizacji deszczowej. Zbli¿aj¹c siê do
zakoñczenia prac zauwa¿alne s¹ efekty,
takie, jak: umo¿liwienie dojœcia i dojazdu
do posesji, poprawa bezpieczeñstwa
ruchu, odwodnienie terenu czy w³¹cze-

niu do s¹siaduj¹cej ulicy £u¿yckiej. Od-
cinek 124. metrów w ca³oœci wykonany
jest z kostki betonowej. Obecnie wyko-
nawca pracuje nad monta¿em ulicznych
wpustów wraz ze studniami betonowymi
w celu prawid³owego odprowadzenia
wód opadowych i roztopowych. Na czas
prowadzenia remontu prosimy o zacho-
wanie szczególnej ostro¿noœci w rejonie
prowadzonych prac.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U.  z 2020 r. poz. 65)  Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
17.06.2020 r. do 08.07.2020 r.:
wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanej - dzia³ka nr 173/101 obrêb 6
miasta Chojnowa,  przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej 
- Zarz¹dzenie Nr 84/2020 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 17.06.2020r.

Darmowe porady prawne
24 czerwca 2020 r., w godzinach od
11.00 do 15.00 w Domu Schrama, w po-
koju nr 2 na parterze, mieszkañcy Choj-
nowa za spraw¹ Starostwa Powiatu Le-
gnickiego bêd¹ mogli skorzystaæ z dar-
mowej porady prawnika. Zapraszamy!

Godziny pracy PSZOK
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
uprzejmie informujemy, ¿e od 1 czerwca
nast¹pi³a zmiana w godzinach otwarcia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1
w Chojnowie: 

poniedzia³ek od 13.00 do 17.00; 
wtorek - pi¹tek  od 13.00 do 15.00; 

sobota - nieczynne.
Jednoczeœnie, w zwi¹zku z zagro¿eniem
epidemicznym spowodowanym korona-
wirusem, zwracamy siê z proœb¹ o mo-
¿liwe ograniczenie wizyt w PSZOK.

“Produkt polski 
- Kupuj œwiadomie”

Kupuj¹c produkty krajowego pochodze-
nia wspierasz przedsiêbiorców, rolników
i firmy dzia³aj¹ce na terenie Polski,
wspierasz bud¿ety samorz¹dów i dajesz
wyraz nowoczesnego patriotyzmu. Jak
pisze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski w apelu inau-
guruj¹cym kampaniê Kupuj œwiadomie
PRODUKT POLSKI:
"Z punktu widzenia przysz³oœci pol-
skiego rolnictwa oraz gospodarki, to prio-
rytet i nasz wspólny cel i spo³eczny obo-
wi¹zek". 

Czy wiesz, ¿e dla siedmiu na dziesiêciu
Polaków wystarczaj¹c¹ zachêtê do za-
kupu danego produktu stanowi to, ¿e
pochodzi on z Polski, a po³owa konsu-
mentów swój patriotyzm manifestuje
podczas zakupów w sklepach z artyku-
³ami rolno-spo¿ywczymi? Znak "PRO-
DUKT POLSKI" umo¿liwia konsumen-
tom ³atwiejsze wyszukiwanie produktów
wytworzonych w Polsce z u¿yciem pols-
kich surowców. 

Aby u³atwiæ konsumentom identyfikacjê
produktów wytworzonych z polskich
surowców, w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi opracowano znak "PRO-
DUKT POLSKI" i zasady jego stosowa-
nia. Zgodnie z ustaw¹ o zmianie ustawy
o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-
spo¿ywczych produkty opatrzone t¹ infor-
macj¹ musz¹ byæ wyprodukowane z su-
rowców wytworzonych na terenie Polski
z tym, ¿e w produktach przetworzonych
dopuszcza siê u¿ycie importowanych
sk³adników (np. przypraw, bakalii) 
w iloœci do 25% masy tych produktów,
pod warunkiem, ¿e sk³adniki takie nie s¹
wytwarzane w kraju. 
Wybieraj¹c ¿ywnoœæ z oznaczeniem
"PRODUKT POLSKI", konsument ma
pewnoœæ, ¿e zosta³a ona wytworzona 
w kraju i z rodzimych surowców. Przy
bogatej ofercie na sklepowych pó³kach
ma to niebagatelne znaczenie, a w efek-
cie przyczynia siê tak¿e do budowania
patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia
sprzeda¿y polskiej ¿ywnoœci.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. wesz³y w ¿y-
cie przepisy ustawy z dnia 4 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o jakoœci han-
dlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych,
odnosz¹ce siê do dobrowolnego zna-
kowania œrodków spo¿ywczych informa-
cj¹ PRODUKT POLSKI. Przepisy te daj¹
producentom mo¿liwoœæ wyró¿niania na
rynku produktów wyprodukowanych 
w Polsce z polskich surowców poprzez
oznakowanie ich informacj¹ PRODUKT
POLSKI, konsumentom zaœ umo¿liwiaj¹
odnalezienie na sklepowej pó³ce kra-
jowego asortymentu. Znak PRODUKT
POLSKI dziêki prostej grafice nawi¹zu-
j¹cej do polskiej flagi jest ³atwo zauwa-
¿alny przez konsumentów, którzy kraj
pochodzenia traktuj¹ jako jedno z kryte-
riów wyboru produktów rolno-spo¿ywczych.
Kupuj œwiadomie PRODUKT POLSKI
- Twój wybór ma ogromne znaczenie!
https://www.gov.pl/web/produktpolski

Foto: Andrzej Stefañczyk
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28 czerwca Polacy oddadz¹ swój g³os na Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Do tego urzêdu pretenduje 11 kandy-
datów z ró¿nych opcji politycznych i nienale¿¹cych do
¿adnej partii. G³osowanie w lokalach wyborczych odbywaæ
siê bêdzie od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Pañstwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej
wiadomoœci dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 28 czerwca 2020r.
1) BIEDROÑ Robert, lat 44, wykszta³cenie wy¿sze politolo-
giczne, cz³onek Wiosny Roberta Biedronia;
2) BOSAK Krzysztof, lat 38, wykszta³cenie œrednie, cz³onek
Konfederacji Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ;
3) DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykszta³cenie wy¿sze
prawnicze, nie nale¿y do partii politycznej;
4) HO£OWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykszta³cenie
œrednie, nie nale¿y do partii politycznej;
5) JAKUBIAK Marek, lat 61, wykszta³cenie œrednie, cz³onek
Federacji dla Rzeczypospolitej;
6) KOSINIAK-KAMYSZ W³adys³aw Marcin, lat 38, wykszta³-
cenie wy¿sze medyczne, cz³onek Polskiego Stronnictwa
Ludowego;
7) PIOTROWSKI Miros³aw Mariusz, lat 54, wykszta³cenie
wy¿sze historyczne, cz³onek Ruchu Prawdziwej Europy -
Europa Christi;
8) TANAJNO Pawe³ Jan, lat 44, wykszta³cenie wy¿sze w za-
kresie zarz¹dzania, nie nale¿y do partii politycznej;
9) TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz, lat 48, wykszta³cenie
wy¿sze politologiczne, cz³onek Platformy Obywatelskiej RP;
10) WITKOWSKI Waldemar W³odzimierz, lat 66, wykszta³-
cenie wy¿sze, cz³onek Unii Pracy;
11) ¯Ó£TEK Stanis³aw Józef, lat 64, wykszta³cenie œrednie,
cz³onek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu. 

Informacje o numerach oraz granicach obwodów g³osowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Lokal Wyborczy nr 1 
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
ul. Ma³achowskiego 7
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Ulice: Bielawska, Wojciecha Bogus³awskiego, Bohaterów
Getta Warszawskiego, Boles³awiecka, Ciemna, Mieczys³awy
Æwikliñskiej, Jaros³awa D¹browskiego, Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego, Bartosza G³owackiego, Jerzmanowicka,
Katedralna, Komuny Paryskiej, Marii Konopnickiej, Miko³aja
Kopernika, Stanis³awa Ma³achowskiego, Mi³a, Heleny Mo-
drzejewskiej, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej, Pogodna, Ra-
dosna, W³adys³awa Reymonta, Stefanii Sempo³owskiej,
Ludwika Solskiego, Tkacka, Stanis³awa Wyspiañskiego,
Gabrieli Zapolskiej. Place: Konstytucji 3 Maja, Boles³awa
Prusa.
Lokal Wyborczy nr 2
Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie ul. Koœciuszki 30
Ulice: Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, W³adys³awa Bro-
niewskiego, Fryderyka Chopina, Micha³a Drzyma³y,
Fabryczna, Tadeusza Gajcego, Goleszañska, Kolejowa, Ta-
deusza Koœciuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Janusza
Kusociñskiego, Lubiñska, Adama Mickiewicza, Nowa, Przelot,

Leopolda Staffa, Stawowa, Juliana Tuwima, Wincentego
Witosa, Zielona, Stefana ¯eromskiego. Place: Dworcowy.
Lokal Wyborczy nr 3 
Dom Schrama w Chojnowie ul. Rynek 20 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Ulice: Jana D³ugosza, Grodzka, Artura Grottgera, Kazimierza
Wielkiego, Stanis³awa Konarskiego, Królowej Jadwigi, Krótka,
Kwiatowa, Legnicka numery nieparzyste od nr 1 do nr 85 i nu-
mery parzyste od nr 2 do nr 56, Jana Matejki, Stanis³awa
Moniuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Anny i Juliusza
PoŸniaków, Rac³awicka, Miko³aja Reja, Tadeusza Rejtana,
Ró¿ana, ks. Piotra Skargi, Szpitalna, ks. Piotra Œciegiennego,
Tulipanowa. Place: Rynek.
Lokal Wyborczy nr 4
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie pl. Zamkowy 2
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Ulice: Adama Asnyka, Chmielna, Cicha, Leœna, M³ynarska,
Piotrowicka, Polna, Po³udniowa, Rzemieœlnicza, Samorz¹-
dowa, S³oneczna, Jana III Sobieskiego, Spacerowa, Stanis³awa
Staszica, Wojska Polskiego, Wolnoœci, Wrzosowa, Z³otoryjska.
Place: Zamkowy
Lokal Wyborczy nr 5 
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (ma³y budynek) 
ul. Kiliñskiego 23
Ulice: Brzozowa, Boles³awa Chrobrego, Grunwaldzka, Jana
Kiliñskiego nr 26, nr 28 i nr 30 oraz od nr 32 do nr 35, Jana
Kochanowskiego, Legnicka numery nieparzyste od nr 89 do nr 103
i numery parzyste od nr 58 do nr 82, £u¿ycka, Stefana Okrzei,
Ignacego Paderewskiego, S³owiañska.
Lokal Wyborczy nr 6 
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (du¿y budynek) 
ul. Kiliñskiego 23
Ulice: Akacjowa, gen. W³adys³awa Andersa, Bohaterów Pow-
stania Warszawskiego, Jana Kiliñskiego od nr 1 do nr 25 oraz
nr 27, nr 29 i nr 31, Ignacego Krasickiego, Lipowa, W³a-
dys³awa £okietka, gen. Stanis³awa Maczka, Parkowa, Henryka
Sienkiewicza, gen. W³adys³awa Sikorskiego, Marii Sk³o-
dowskiej-Curie, Juliusza S³owackiego.

Wyborca podlegaj¹cy w dniu g³osowania obowi¹zkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
mo¿e zg³osiæ zamiar g³osowania korespondencyjnego
najpóŸniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca,
który rozpocznie podleganie obowi¹zkowej kwarantannie, izo-
lacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie,
mo¿e zg³osiæ ten zamiar najpóŸniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

WWYYBBOORRYY  PPRREEZZYYDDEENNCCKKIIEE  22002200

Wybory prezydenckie / ShutterStock 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 12/952 5

Wojewoda Dolnoœl¹ski Jaros³aw Obremski

16 czerwca odwiedzi³ Chojnów.

Samorz¹dowa wizyta rozpoczê³a siê od

spotkania z burmistrzem Janem Serkiesem

w Urzêdzie Miejskim.

Rozmowy z przedstawicielem Rady Mi-

nistrów na Dolnym Œl¹sku dotyczy³y

przede wszystkim spraw samorz¹do-

wych. Poruszone zosta³y tematy wspó³-

pracy, mo¿liwoœci pozyskiwania œrod-

ków pozabud¿etowych w ramach ró¿-

nych programów rz¹dowych zwi¹zanych

z infrastruktur¹, kultur¹ czy sportem.

Nastêpnie odby³o siê spotkanie w Mu-

zeum Regionalnym z dyrektorem Mariu-

szem Garber¹, który oprowadzi³ po choj-

nowskim zamku. Mi³ym gestem by³o

tak¿e wrêczenie pami¹tkowej grafiki. 

W ksiêdze goœci wojewoda napisa³:

"Szkoda, ¿e tak krótko. Obiecujê powrót.

Historia Chojnowa warta g³êbszego poz-

nania".

Jaros³aw Obremski spotka³ siê równie¿ 

z dziekanem ks. dr. Markiem Osmulskim,

który opowiedzia³ o oryginalnej Drodze

Krzy¿owej autorstwa Piotra Wróblew-

skiego w koœciele œw. Aposto³ów Piotra

i Paw³a. Bogata historia wyra¿ona w ma-

larskiej interpretacji zaciekawi³a, wrêcz

zaintrygowa³a wojewodê, który nie kry³

swojego zainteresowania histori¹ miasta. 

Wizyta zakoñczy³a siê spacerem po Rynku. 

Wojewoda Dolnoœl¹ski zapowiedzia³, ¿e

na pewno jeszcze odwiedzi Chojnów.

K. Burzmiñska

Wojewoda Dolnoœl¹ski z wizyt¹ w Chojnowie

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

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

Aktualnoœci z Chojnowa
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Po otwarciu drzwi do sali wystaw czasowych Muzeum Re-
gionalnego w Chojnowie, wszyscy przetarliœmy oczy ze zdu-
mienia. Da Vinci, Filippo Lippi, Tycjan, van Eyck, Peter Paul
Rubens i wielu innych wielkich malarzy… 
Spokojnie, proszê wyrównaæ oddech, s¹ to kopie wielkich
malarzy, a w³aœciwie "Renesans i nie tylko. Kopie wielkich
malarzy wed³ug Danuty Dudek" - czyli nowa ekspozycja cza-
sowa w Muzeum Regionalnym.

Epidemia pokrzy¿owa³a wiele planów na wakacje w rozma-
itych zak¹tkach œwiata. Utrudni³a zwiedzanie dostojnych sal
muzealnych Pary¿a, Madrytu, Rzymu i Londynu. Jednak nie
wszystko stracone. Wystarczy za³o¿yæ maseczkê i odwiedziæ
nasze, lokalne, chojnowskie muzeum. Przygotowaliœmy bo-
wiem dla Pañstwa wystawê sk³adaj¹c¹ siê z 30 kopii prac
najwybitniejszych malarzy wszechczasów. Jest to oczywiœcie
bardzo subiektywny wybór. Ekspozycja posiada ukryty sma-
czek, wszystkie prace wysz³y spod pêdzla jednej osoby.
RzeŸbiarki, malarki, kopistki, pasjonatki, osoby o wielkim ser-
cu, a w dodatku mieszkanki Chojnowa - Danuty Dudek. 

Ju¿ s³yszê te pytania: "Kopie w muzeum?", "Czy to przystoi?"
Owszem, przystoi. S¹ one bowiem owocem piêknej pasji, setek
godzin przy sztaludze, nieprzespanych nocy w poszukiwaniu
idealnych proporcji i, co ciekawe, wrodzonego talentu. Warto
tu równie¿ pamiêtaæ o subtelnej ró¿nicy miêdzy kopiami wy-
twarzanymi przez maszyny w tysi¹cach egzemplarzy na po-
trzeby rynku, a kopiami wykonywanymi w³asnorêcznie, z ser-
cem, z potrzeby spe³nienia w³asnych marzeñ, dla obcowania ze
sztuk¹. Czy s¹ to kopie udane? Na to pytanie powinni Pañstwo
zdecydowanie poszukaæ odpowiedzi w naszym muzeum.

Wystawa bêdzie dostêpna 
od soboty 20 czerwca i potrwa do 30 wrzeœnia 2020 r. 

Zapraszamy serdecznie!

dyrektor muzeum
Mariusz Garbera 

***
DANUTA DUDEK urodzi³a siê w 1949 r. w Zabrzu, sk¹d po
szkole podstawowej przyby³a do Cieplic na Dolnym Œl¹sku. 
W nowym miejscu zamieszkania realizowa³a swoje zami-
³owanie do sztuk plastycznych w Zespole Szkó³ Rzemios³
Artystycznych, któr¹ ukoñczy³a zdobyciem zawodu rzeŸbiarz-
snycerz. Jej nauczycielem i wychowawc¹ by³ Marian Szymanik.

Tam te¿ pozna³a swojego mentora i mistrza - Tadeusza Ka-
czmarka, który nieustannie namawia³ uczennicê do zajêcia siê
malarstwem.  Po ukoñczeniu szko³y zaczê³a realizowaæ siê jako
rzeŸbiarz, wykonuj¹c swoje prace m. in. dla Veritasu i Cepelii.
W latach 1976 - 1990 prowadzi³a w³asn¹ pracowniê w Œwie-
rzawie. W tym okresie prace rzeŸbiarskie p. Danuty bra³y
udzia³ w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za
granic¹:
1973 - Muzeum Archeologiczne we Wroc³awiu
1974 - Wojewódzki Dom Kultury we Wroc³awiu
1974 - Ogólnopolskie Targi Sztuki Ludowej w Krakowie
1975 - Ogólnopolskie Targi Sztuki w Poznaniu
1975 - Artyœci woj. Wroc³awskiego w DreŸnie/NRD
1981 - Wystawa indywidualna w Gifhorn/RFN
1981 - Wystawa indywidualna w Burgdorf/RFN
W roku 1983 za dzia³alnoœæ artystyczn¹ otrzyma³a tytu³ Mistrz
Rzemios³a Artystycznego, nadany przez ówczesnego Ministra
Kultury i Sztuki - prof. Kazimierza ¯ygulskiego.
W 2009 roku rozpoczê³a swoj¹ przygodê z malarstwem, do
podjêcia której bodŸcem sta³a siê nieustaj¹ca zachêta ze strony
artysty malarza - Tadeusza Kaczmarka. 
Pani Danuta w tej dziedzinie sztuki jest samoukiem i spe³nia
siê obecnie przy kopiowaniu portretów renesansowych mistrzów. 

Pierwsza wystawa jej prac malarskich mia³a miejsce w listo-
padzie 2017 r. w jeleniogórskim Muzeum Przyrodniczym.
Nosi³a tytu³: "Kopie obrazów wielkich mistrzów".

Od lipca 2019 r. Danuta Dudek jest mieszkank¹ Chojnowa. 
W grudniu 2019 r. malarka przekaza³a Muzeum Regionalnemu
w Chojnowie wyj¹tkowy dar - w³asnorêcznie namalowan¹
kopiê portretu Anny Wirtemberskiej. 
Oryginalny portret z XVI wieku posiada w swoich zbiorach
Landesmuseum Württemberg w Stuttgarcie.

Ma³gorzata Krzywda

""RReenneessaannss   ii   nn ii ee   ttyy llkkoo ..   KKooppiiee   wwiiee llkk ii cchh   mmaallaarrzzyy   wweedd³³uugg   DDaannuuttyy   DDuuddeekk""
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Ma³gorzata Krzywda - kocha ksi¹¿ki,
kocha naturê, kocha ¿ycie… Swoj¹
mi³oœæ do œwiata wyra¿a artystycznie
poprzez twórczoœæ literack¹, rêko-
dzielnictwo,  fotografiê i mentalnie -
ho³duj¹c naturalnemu stylowi ¿ycia.

Gazeta Chojnowska - Gdyby na wstêpie
naszego wywiadu pokusiæ siê o ogólne
pytanie: Pani pasjami s¹…?
Ma³gorzata Krzywda - To najpierw wy-
mieni³abym ksi¹¿ki. T¹ pasj¹ zarazi³a mnie
moja mama, która czyta³a mi ró¿ne
ksi¹¿ki, gdy by³am ma³ym dzieckiem. Jak
tylko nauczy³am siê czytaæ, a by³o to w wieku
5 lat, poch³ania³am s³owo pisane w ogrom-
nych iloœciach. Z tej pasji zrodzi³ siê za-
wód bibliotekarza, który wykonywa³am
przez ponad 20 lat, a tak¿e zami³owanie
do pisania w³asnych utworów - wierszem
i proz¹. Z kolei tato zaszczepi³ we mnie
pasjê do fotografowania otaczaj¹cego
œwiata. I choæ nie zdo³a³am opanowaæ
technicznej strony wykonywania zdjêæ, to
korzystaj¹c z mo¿liwoœci fotograficznych
aparatów kompaktowych uwieczniam
nimi to, co potrafi zauwa¿yæ moje oko.
Kolejne zainteresowanie to rêkodzie³o
wykonywane najczêœciej z surowców natu-
ralnych. Bi¿uteria z kamieni pó³szlachet-
nych i miedzianego drutu, jutowe anio³ki,
origami - tak¿e modu³owe, haft matema-
tyczny, a ostatnio proste prace tkackie.
Kilka lat temu ukoñczy³am studium flo-
rystyczne we Wroc³awiu. To by³a wspania³a
przygoda z naturalnym materia³em ro-
œlinnym, której kontynuacj¹ by³a praca 
w kwiaciarni. Po drodze by³o jeszcze kil-
ka lat œpiewania w chojnowskim chórze
SKORANTA, kilka lat udzia³u w spotka-
niach Gildii Artystów Chojnowa, a ostat-
nio tak¿e próby aktorskie wspólnie z grup¹
teatraln¹ Antykwariat.
G.Ch. - Ca³y wachlarz umiejêtnoœci 
i barwnej kreatywnoœci. Zacznijmy
mo¿e od wierszy. Lekkoœæ pisania wraz
z natchnieniem przyczyniaj¹ siê do
powstawania nowych utworów. Jakie
tematy najbardziej lubi Pani poruszaæ
w swojej twórczoœci poetyckiej?
M.G. - Najczêœciej w swoich utworach
wyra¿am emocje. Ale zdarza siê równie¿,
¿e wierszem opisujê w³asne przemyœlenia
i spostrze¿enia, a czasem po prostu bawiê
siê s³owami i wtedy powstaj¹ limeryki
lub inne zabawne wierszyki. A gdy jakiœ
temat wymaga szerszej wypowiedzi,
wtedy piszê opowieœci. Niekiedy o baœnio-
wym zabarwieniu. Zawsze jednak z g³êb-
szym przes³aniem.
G.Ch. - Pani rêkodzielnicze prace pod-
kreœlaj¹ subtelnoœæ i wra¿liwoœæ ko-

biecej natury. Bi¿uteria, ozdoby, ory-
ginalna garderoba… Sk¹d czerpie
Pani inspiracje?
M.K. - Powiem szczerze, ¿e najczêœciej
inspiracj¹ jest potrzeba i ograniczone za-
soby finansowe. Gdy potrzebujê daæ
komuœ prezent, zazwyczaj dbam o to, by
nie by³ sztampowy. Czasami trudno zna-
leŸæ coœ ciekawego w przystêpnej cenie,
ale zawsze mo¿na spróbowaæ zrobiæ sa-
memu. Tym bardziej, ¿e w taki podarek
wk³adamy przy okazji w³asne serce i ciep³e
myœli o osobie, któr¹ chcemy obdarowaæ.
Przez to nasz prezent staje siê bezcenny.
Tak powsta³y naszyjniki "Drzewo ¯ycia"
oraz jutowe anio³ki czy fili¿anki wype³-
nione kompozycjami z ¿ywych kwiatów.

G.Ch. - Jest Pani mi³oœniczk¹ natury.
Zdjêcia, które mo¿na ogl¹daæ w Inter-
necie, zachwycaj¹ ujêciem œwiat³ocieni,
detali  i perspektywy. Jaka jest recepta
na piêkne zdjêcie?
M.K. - Fotografi¹ zajmujê siê od ponad
20 lat, czyli od momentu, gdy dosta³am
pierwszy aparat fotograficzny. Przez te
lata wykona³am tysi¹ce zdjêæ. Pocz¹tkowo
fotografowa³am w³asne dzieci, póŸniej
coraz czêœciej siêga³am po tematy zwi¹-
zane z piêknem natury. Gdy fotografujê
ludzi, staram siê uchwyciæ emocje, a naj-
³atwiej je uchwyciæ, gdy osoba nie wie,
¿e jest fotografowana. Wiele okazji ku temu
mia³am podczas krótkiej przygody z prac¹
fotoreportera, gdy robi³am relacje fotogra-
ficzne z chojnowskich imprez dla portalu
informacyjnego e-legnickie oraz podczas
zesz³orocznej parady Glinoludów we Wro-
c³awiu. Przy robieniu ciekawych zdjêæ
bardzo pomocna jest cierpliwoœæ i oko
wychwytuj¹ce to, co zazwyczaj umyka
mniej uwa¿nym oczom. A mo¿e i tak¿e
artystyczna Dusza?

G.Ch. - Przez jakiœ czas w swoim ¿yciu
zajmowa³a siê Pani kwiatami. Które
motywy florystyczne s¹ Pani najbli¿sze
i dlaczego?
M.K. - Poniewa¿ Natura od zawsze by³a
mi bardzo bliska, najchêtniej komponujê
z roœlin ogrodowych, polnych i ³¹kowych.
Uwielbiam lawendê, margaretki, chabry,
zbo¿a i zio³a oraz maki. Mo¿na z nich
wykonaæ nie tylko piêknie pachn¹ce bukiety,
ale równie¿ wianki na g³owê lub drzwi.

G.Ch. - Interesuj¹cym hobby s¹ terapie
naturalne. Czym s¹ i jakie korzyœci
przynosz¹?
M.K. - Kilkanaœcie lat temu ukoñczy³am
kursy I i II stopnia Reiki oraz kurs masa¿u
relaksacyjnego. Masa¿ energetyczny, jakim
jest Reiki to doskona³a terapia profilak-
tyczn¹, utrzymuj¹ca organizm w równo-
wadze. Pomaga w zwalczaniu stresu, wy-
cisza. Pomaga uwolniæ emocje, uzupe³-
nia niedobory energii w organizmie. Tym
samym odprê¿a. Odk¹d stosujê tê terapiê
na sobie, mam silniejszy organizm, ³atwiej
zwalczam infekcje. Jestem równie¿ spo-
kojniejsza oraz bardziej pogodna. Przy
okazji zajê³am siê rozwojem osobistym.

G.Ch. - Pani najlepszy sposób na
odpoczynek?
M.K. - Oczywiœcie wypoczynek wœród
Natury, czyli przemierzanie górskich
szlaków i lasów, a tak¿e jazda rowerem
poœród pól. A gdy aura temu nie sprzyja,
to wtedy pokój na stryszku, ciekawa
ksi¹¿ka, mi³a dla ucha muzyka, blask
œwiec i ewentualnie dobry film...

G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczymy
wielu magicznych chwil na stryszku 
i piêknych doznañ na ³onie natury.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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"Co Mi w duszy gra?" czêœæ 3 

Jan Pawe³ II Wielki

Tak w du¿ym skrócie wygl¹da³a moja dro-
ga od Karola Wojty³y do Jana Paw³a II. 
Nie chodzi mi o przekazanie wszystkich
szczegó³ów mojej biografii, inni robi¹ to
du¿o bardziej wnikliwie.  Podaj¹, ¿e od-
by³em  ponoæ 102 pielgrzymki zagrani-
czne, podczas których odwiedzi³em 135
kraje, niektóre z nich wielokrotnie i wy-
g³osi³em ponad 2400 przemówieñ, do-
kona³em ponoæ 142 beatyfikacji i 50 kano-
nizacji. Opublikowa³em przesz³o 100 do-
kumentów Nauczycielskiego Urzêdu Ko-
œcio³a, w tym  14 encyklik. Warto wspom-
nieæ te¿ o moim dorobku  literackim.
Napisa³em: "Przekroczyæ próg  nadziei",
"Dar i Tajemnica" oraz poemat "Tryptyk
Rzymski". Kiedy ja to wszystko zrobi³em?...
Sam, o w³asnych, ludzkich jedynie si³ach
nie by³bym w stanie ...  
Nie wiem czy wiecie, ¿e by³em pierwszym
w dziejach papie¿em, który przekroczy³
progi œwi¹tyni protestanckiej, by³em u lu-
teranów w Rzymie, pierwszym, który odwie-
dzi³ ¿ydowsk¹ synagogê, pierwszym, któ-
rego w Maroku 1985 r. s³ucha³a wielka
rzesza m³odzie¿y muzu³mañskiej. Wiem,
¿e od ekumenizmu nie ma odwrotu, widzê
go jednak jako "pojednanie ró¿norodnoœci"
bez jakiegokolwiek uszczerbku dla w³asnej
to¿samoœci, nie zaœ jako ujednolicenie i zje-
dnoczenie Koœcio³ów. 
Nie s¹dŸcie, ¿e ³atwo by³o mi sterowaæ £o-
dzi¹ Piotrow¹, gdy nawet wewn¹trz Ko-
œcio³a byli tacy, którzy mnie krytykowali 
i naciskali na zmiany. Nasi ksiê¿a moder-
niœci chcieli, bym zgodzi³ siê np. na kap³añ-
stwo kobiet, a przecie¿ rola kobiety jest inna.
Œwiêcenia kap³añskie od samego pocz¹tku
by³y zastrze¿one wy³¹cznie dla mê¿czyzn.
Chrystus powo³a³ 12 mê¿czyzn, Aposto-
³ów, w akcie wolnym, uczyni³ z nich fun-
dament swojego Koœcio³a. Jego Matka,
Matka Boga i Koœcio³a, nie otrzyma³a ta-
kiej misji, co nie umniejsza wcale Jej go-
dnoœci. Nie jest to akt dyskryminacji, ale
raczej wype³nienie zamys³u m¹droœci Boga.
Ponadto kwestionowali dogmat o nieomyl-
noœci papie¿a, celibacie, zakazie u¿ywania
œrodków antykoncepcyjnych. Dla mnie
antykoncepcja wi¹¿e siê œciœle z aborcj¹.

Wychodz¹c od programów antykoncep-
cyjnych, rz¹dy i organizacje miêdzynaro-
dowe przechodz¹ czêsto do praktykowania
sterylizacji i przerywania ci¹¿y. U¿ywanie
zaœ œrodków antykoncepcyjnych jest dla
mnie fa³szowaniem ca³kowitego daru z sie-
bie, manipulacj¹ i poni¿aniem ludzkiej
p³ciowoœci.
Twarde i nieprzejednane stanowisko zaj-
mowa³em zawsze wobec aborcji. Wie-
dzia³em, ¿e akceptacja przerywania ci¹¿y
jest niezwykle groŸnym znakiem kryzysu
moralnego, utraty zdolnoœci rozró¿niania
dobra i z³a. Ja wiem, ¿e przerwanie ci¹¿y
czêsto jest dla matki bolesne, ¿e czêsto zo-
staje podjête z pobudek nieegoistycznych.
Chodziæ mo¿e o ratowanie zdrowia, godzi-
wy poziom ¿ycia innych cz³onków rodziny,
czy z obawy, ¿e poczête dziecko mia³oby
tak trudne ¿ycie, ¿e lepiej siê stanie, gdy
siê nie narodzi. Pamiêtajcie jednak, ¿e wszyst-
kie te i inne racje, jakkolwiek powa¿ne 
i dramatyczne, nigdy nie usprawiedliwi¹
umyœlnego pozbawienia ¿ycia niewinnej
istoty ludzkiej, a tak¹ jest od zap³odnienia,
bo od tego momentu zaczynaj¹ siê dzieje
¿ycia cz³owieka. 
Na ten temat nie polemizowa³em. Ta sfera
spraw ludzkich nie mog³a byæ przedmio-
tem targów, dyskusji czy kompromisów.
¯ycie to ¿ycie. I ju¿. A naród, który zabija
w³asne dzieci, jest narodem bez przysz³oœci.
Niezwykle dramatyczna by³a moja batalia
z teologi¹ wyzwolenia. Kiedy biskupi Ame-
ryki £aciñskiej potêpili przemoc dyktato-
rów i niesprawiedliwoœæ kapitalizmu, niek-
tórzy ksiê¿a przy³¹czyli siê do lewicowych
partyzantów, otwarcie sympatyzowali 
z marksizmem i ruchami na rzecz rewo-
lucji socjalistycznej. Ja marksizm zna³em
w jego praktycznym wydaniu w Polsce 
i Europie, jednoznacznie odrzuci³em kon-
cepcjê Chrystusa jako polityka i rewolu-
cjonisty, jako buntownika z Nazaretu, czu-
³em wyraŸnie, ¿e jest to sprzeczne z Ewan-
geli¹ i sprowadza Koœció³ na manowce.  
Poza tymi trudnymi sprawami by³y te¿ inne
dni w moim papieskim ¿yciu wa¿ne 
i piêkne lub bolesne, o których chcia³em
Wam jeszcze opowiedzieæ.
Z wielkim wzruszeniem ca³owa³em moj¹
rodzinn¹ ziemiê w 1979 r. podczas I piel-
grzymki do Polski, a by³o ich a¿ 8. Zawsze,
gdy odwiedza³em jakiœ kraj, najpierw wi-

ta³em siê poca³unkiem z jego ziemi¹.
Bêd¹c w mojej kochanej ojczyŸnie coraz
mocniej uœwiadamia³em sobie s³owa kar-
dyna³a Wyszyñskiego: "Musisz przyj¹æ.
Dla Polski". Ja, papie¿ Polak wo³a³em 
w 1979r.: "Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi... Tej ziemi", a potem wy-
buch³a w Polsce "Solidarnoœæ". 
Pamiêtajcie, nie ma na œwiecie drugiego
takiego okna i adresu - jak by siê kto pyta³
- Kraków - Franciszkañska 3. Tu pod tym
oknem tysi¹ce m³odych pozdrawia³y mnie
s³owami:  "Witamy w domu!". To okno na
Polskê, jak mówi³ kardyna³ Franciszek Ma-
charski. To z niego powiedzia³em do zgro-
madzonych m³odych ludzi: "wa¿ne jest, jak
¿yæ, a nie tylko, ¿eby ¿yæ".

13 maja 1981r. o pi¹tej po po³udniu jecha-
³em swoim bia³ym jeepem po Placu œw.
Piotra w Rzymie, odbywa³a siê œrodowa
audiencja, œciska³em wyci¹gniête do mnie
rêce pielgrzymów. Us³ysza³em strza³y, zo-
baczy³em jeszcze jak sp³oszone go³êbie
wzbi³y siê w powietrze. Z pistoletu strzeli³
do mnie zawodowy zabójca Mehmed Ali
Agca. Osun¹³em siê bezw³adny na rêce
przyjaciela ks. Stanis³awa Dziwisza. Kule
oszczêdzi³y go, choæ ponoæ si³a naboju
mog³a przeszyæ 8 osób, rani³y dwie inne
osoby. Ksi¹dz Stanis³aw zapyta³ mnie:
"Gdzie? Odpowiedzia³em: "W brzuch?"
Spyta³ jeszcze: "Bardzo boli?". Odpowie-
dzia³em: "Tak". Zamkn¹³em oczy, bardzo
cierpia³em, modli³em siê powtarzaj¹c:
"Maryjo, Matko moja! Maryjo, Matko
moja!". Ali Agca nie móg³ zrozumieæ, gdy
póŸniej rozmawia³em z nim w wiêzieniu,
jak to mo¿liwe, ¿e on strzela³ dobrze, a ofia-
ra ¿yje. Przebaczy³em mu, choæ nie us³ysza-
³em s³owa "przepraszam". 
Po moim cudownym ocaleniu sta³em siê
d³u¿nikiem Najœwiêtszej Maryi Panny.
Gdy by³em w Fatimie w 1991 r. z³o¿y³em
na o³tarzu pocisk, który mnie ugodzi³. Zdobi
on teraz Jej koronê. Zakrwawiony pas,
który mia³em na sobie w chwili zamachu,
ofiarowa³em Matce Boskiej Czêstochowskiej.
Jasna Góra w Czêstochowie, to duchowe
serce Polski, ukochane moje sanktuarium,
tu zawsze byliœmy wolni. Maj¹c tak¹ Matkê,
jesteœmy narodem nie do pokonania. Tu, na
Jasnej Górze powiedzia³em wam, ¿e nasza
polska wolnoœæ tak du¿o kosztuje, ale nie
pragnijmy takiej Polski, która by nic nie
kosztowa³a. Naród ginie, gdy znieprawia
swojego ducha, naród roœnie, gdy duch

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. przypad³a
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 ukaza³ siê ju¿ w dwóch czêœciach w poprzednich wydaniach, dziœ
zapraszamy do lektury czêœci trzeciej.
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jego coraz bardziej siê oczyszcza i ¿adne si³y zewnêtrzne nie
zdo³aj¹ tego zniszczyæ. 
Wy, m³odzi jesteœcie bardzo wa¿ni. Zawsze to wiedzia³em, byliœ-
cie moj¹ nadziej¹ i jesteœcie nadziej¹ Koœcio³a. Gdy inicjowa³em
w 1986r. Œwiatowe Dni M³odzie¿y, by³em jeszcze m³odym
papie¿em, ale up³yw czasu niczego nie zmieni³, serce moje zos-
ta³o m³ode, choæ cia³o siê zestarza³o. Ci¹gle wam powtarza³em:
"Nie lêkajcie siê ¿yæ wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym 
z Bo¿ym prawem propozycjom. Odwaga wiary kosztuje, ale wy
nie mo¿ecie przegraæ mi³oœci!. Nie dajcie siê zniewoliæ". 
10 czerwca 1979r. na B³oniach Krakowskich prosi³em: "abyœcie
nigdy nie wzgardzili t¹ Mi³oœci¹, która jest "najwiêksza", która
siê wyrazi³a przez Krzy¿, a bez której ¿ycie ludzkie nie ma ko-
rzenia ani sensu".
Gdy by³em w czerwcu 1987r. na Westerplatte powiedzia³em
Wam: "Ka¿dy z Was znajduje w ¿yciu jakieœ swoje "Westerplatte".
Zadanie, które trzeba wype³niæ. Sprawê, o któr¹ trzeba walczyæ.
Obowi¹zek, od którego nie mo¿na siê uchyliæ. Nie mo¿na "zdezer-
terowaæ", jakiœ porz¹dek prawd i wartoœci, które trzeba utrzymaæ 
i obroniæ w sobie i wokó³ siebie".
Starajcie siê byæ ludŸmi sumienia, s³uchajcie jego g³osu, nie za-
g³uszajcie go w sobie, choæ jest on nieraz trudny i wymagaj¹cy.
Anga¿ujcie siê w dobro i pomna¿ajcie je wokó³ siebie, nie gódŸ-
cie siê nigdy na z³o (Skoczów, 22 maja 1995 r.). 
Gdy przyjecha³em do Polski, jako papie¿ po raz pierwszy,
pragn¹³em was obudziæ, gdy by³em tu po raz drugi - pocieszyæ,
nastêpnym razem przyby³em, by wymagaæ. Wpatruj¹c siê w was,
myœlê z dr¿eniem i ufnoœci¹ o tym, czym bêdziecie w jutrzej-
szym œwiecie. Pragnê zostawiæ wam, jako wskazanie na drogê
waszego ¿ycia, trzy myœli: szukajcie Jezusa, kochajcie Jezusa,
dawajcie œwiadectwo Jezusowi. On was przyjmie, pob³ogos³awi,
tak pos³u¿y siê waszym ¿yciem, jak moim, przejdzie to wasze
najœmielsze oczekiwania. Nie ma tu wielkiego znaczenia droga,
jak¹ zamierzacie obraæ - przemys³, handel, nauka, zasada pozosta-
je ta sama: uczyñcie Jezusa przewodnikiem waszego ¿ycia i po-
zwólcie, ¿eby was przemieni³, a osi¹gniecie najlepsze wyniki. 
Odwa¿nie opierajcie siê handlarzom z³udzeñ, którzy wykorzys-
tuj¹ wasz g³ód szczêœcia i drogo ka¿¹ sobie p³aciæ za chwilê
"sztucznego raju", uzyskan¹ przez odrobinê dymu, dawkê alko-
holu czy narkotyku. Te skrócone drogi maj¹ prowadziæ rzekomo
do szczêœcia, a w rzeczywistoœci wiod¹ donik¹d. Odwracaj¹ was
tylko od m¹drego panowania nad sob¹, które tworzy cz³owieka.
Miejcie odwagê, by odrzuciæ t¹ ³atw¹ drogê lub by z niej zawróciæ,
by siê nie stoczyæ.
Nie mia³em z³ota ani srebra, nie mia³em gotowych odpowiedzi.
Przyszed³em do was jako œwiadek Jezusa Chrystusa i mówiê:
"Wstañ i idŸ", nie skupiaj siê na swoich s³aboœciach i zw¹tpieniach,
¿yj wyprostowany.
2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37 odszed³em od was, w wigiliê
Œwiêta Bo¿ego Mi³osierdzia, w pierwsza sobotê  miesi¹ca, dzieñ
poœwiêcony Matce Najœwiêtszej. By³em ju¿ bardzo zmêczony,
poczu³em ogromn¹ ulgê. 
Pracê swoj¹ wykona³em, bieg ukoñczy³em...Pozostawi³em wam
tysi¹ce s³ów, gestów, zdjêæ… Nie zapominajcie o mnie! Nie daj-
cie sobie wydrzeæ wiary, b¹dŸcie czujni!

Papie¿ Franciszek kanonizowa³ Jana Paw³a II w dniu  27 kwietnia
2014 roku, w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego. Tego dnia formal-
nie zakoñczy³ siê jeden z najkrótszych w historii procesów kanoni-
zacyjnych.

Jadwiga Matys
nauczyciel bibliotekarz 

w PZS w Chojnowie

Co Mi w duszy gra" "W trosce o to¿samoœæ i pamiêæ historii" 
Konferencja popularno-naukowa 22-29.06.20. 

Duszpasterze chojnowskich parafii i Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Legnickiej serdecznie zapraszaj¹ na cykl
wyk³adów w ramach konferencji popularno-naukowej pod
has³em: "W trosce o to¿samoœæ i pamiêæ historii". 
W programie spotkañ: Msze œw. o godz. 18:00 w koœciele 
p.w. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w intencjach repatriantów
i lokalnej wspólnoty oraz wyk³ady o godz. 18:45. 

Poniedzia³ek, 22.06.
Mszê Œw. w intencji rodzin przyby³ych z Kresów odprawi ks.
dr. Marek Osmulski, wyg³osi homiliê i "s³owo na rozpoczêcie
konferencji". 
Wtorek, 23.06.
Homiliê wyg³osi i bêdzie przewodniczyæ Mszy Œw. w intencji
osób i rodzin pomordowanych na kresach ks. dr Dariusz
Pude³ko. Wyk³ad o "Kszta³towaniu siê polskich struktur pañ-
stwowych na Dolnym Œl¹sku po II wojnie œwiatowej z uwzglêd-
nieniem Chojnowa" przedstawi Mariusz Garbera Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Chojnowie. 
Œroda, 24.06. 
Mszê Œw. wraz z homili¹ oraz modlitw¹ w intencji osób przy-
by³ych z ró¿nych stron Polski i œwiata poprowadzi ks. Damian
Skrzypek. Prof. dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT we
Wroc³awiu wyg³osi wyk³ad pt. "Ks. kanonik Adam Szczepan
£añcucki proboszcz w Brze¿anach i w Chojnowie - na tle hi-
storii Polski w XX wieku". 
Czwartek, 25.06. 
Mszê Œw. w intencji parafian i Parafii pw. Œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Brze¿anach, obchodz¹cej 400-lecie swego koœ-
cio³a, homiliê i wyk³ad pt. “Ks. kanonik Adam Szczepan
£añcucki jako prezbiter Koœcio³a wroc³awskiego” przeprowadzi
ks. dr hab. prof. PWT Grzegorz Soko³owski. 
Pi¹tek, 26.06. 
Ofiarê Mszy Œw. w intencji o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
Ojczyzny oraz dobre wychowanie dzieci i m³odzie¿y w naszej
wspólnocie sprawowaæ bêdzie ks. £ukasz Œwierniak, który
wyg³osi homiliê oraz wyk³ad pt. “Ks. Adam £añcucki -
duchowy ojciec repatriantów z Kresów Wschodnich”. 
Sobota, 27.06.
O godz. 10:00 - modlitwa przy grobie ks. kan. Adama £añcuc-
kiego. Z³o¿enie kwiatów. 
Mszê Œw. w intencji o ³askê nieba dla ks. kan. Adama £añcuc-
kiego oraz zmar³ych kap³anów pos³uguj¹cych w parafiach Choj-
nowa sprawowaæ bêdzie ks. Tadeusz Jurek. Wyg³osi homiliê 
i œwiadectwo o ks. A. £añcuckim. 
Niedziela, 28.06. 
Msza œw. w intencji o ³ad moralny i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
Ojczyzny oraz o nowe powo³ania kap³añskie w naszych lokal-
nych wspólnotach. Koncert organowy. 
Poniedzia³ek, 29.06. 
Msza Œw. odpustowa w intencji o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
mieszkañców i duszpasterzy pos³uguj¹cych w Chojnowie oraz 
w Dekanacie pod przewodnictwem ks. Tadeusza Jurka, z ho-
mili¹ ks. Artura Treli. 
Zakoñczenie obchodów jubileuszu parafii. 



MAMY SUPER NAGRODÊ
w konkursie 

z okazji 85-lecia SKO !!!
Mi³o mam zakomunikowaæ, ¿e nasza szko³a zosta³a laureatem
ogólnopolskiego konkursu z okazji 85-lecia SKO i zdoby³a
wspania³¹ nagrodê, czyli robota do nauki programowania,
o wartoœci oko³o 800z³ !!! W konkursie wziê³o udzia³ prawie
200 szkó³ podstawowych z ca³ego kraju.
Ogromnie cieszymy siê z nagrody, która zapewne ucieszy te¿
naszych uczniów po powrocie do szko³y ??
Dziêkujemy wszystkim za systematyczne oszczêdzanie, 
a nowym SKO-wiczom, za przyst¹pienie do SKO!!!- ta nagro-
da jest dziêki WAM !!!

Od wrzeœnia czekamy na kolejnych SKO-wiczów, nowe
konkursy i wspólne dzia³ania w ramach Szkolnych Kas
Oszczêdnoœci. 

Uczniowie SP 3 myœl¹ ekologicznie
Ekologia - bardzo modny i wa¿ny temat w dzisiejszych czasach. Wszyscy wiemy, ¿e nic nie da samo mówienie 
o niej. W tej chwili istotne jest, aby myœleæ i dzia³aæ eko. W morzach i oceanach p³ywaj¹ masy œmieci. Miasta,
zalewaj¹ stosy odpadów, które nie s¹ segregowane. Lasy, parki to miejsca sk³adowania starych  telewizorów,

czêœci od komputerów, pozosta³oœci po samochodach… Jak jest, wszyscy dok³adnie wiemy, widzimy.
Powinniœmy zadaæ sobie pytanie - ,,Czy s¹ jeszcze miejsca na naszej planecie, które nie s¹ ska¿one przez cz³owieka?"

Znamy odpowiedŸ. Uczniowie naszej szko³y, zg³êbiaj¹c temat, podjêli dzia³ania informuj¹ce i projektowe. Jako nasz g³os 
w ochronie œrodowiska wykonali szereg plakatów i projektów domów. Plakaty informuj¹ o dzia³aniach, które mo¿na podj¹æ dla
dobra œrodowiska. Przedstawiaj¹ mo¿liwe, dobre rozwi¹zania. Powsta³e projekty domów s¹ niesamowite. Na dachach budynków
pojawi³y siê panele fotowoltaiczne, lampy solarne, zielone ogrody. Przy domach znalaz³y siê pojemniki na deszczówkê, poid³a dla
ptaków i domki dla po¿ytecznych owadów. Uczniowie, nadawali materia³om wtórnym drugie ¿ycie, tworz¹c maskotki, skarbonki itp.
Œwiadomoœæ ekologiczna m³odych ludzi jest bezcenna, bo przecie¿ to Oni bêd¹ tworzyli nasz¹ przysz³oœæ. 

W cyklu ,,Trójkowe talenty" przedstawiam pañstwu dwie Maje
Maja Guœciora pisze o sobie: ,,Pamiêtam, ¿e od zawsze bardzo lubiê rysowaæ oraz malowaæ. Swoje pierwsze ma³e p³ótna
dosta³am w dniu pi¹tych urodzin. Rok póŸniej otrzyma³am sztalugê, specjalne farby i du¿e p³ótna. Dzisiaj najbardziej lubiê szkic
o³ówkiem. G³ównie ludzie, postacie z bajek, zwierzêta. Podoba mi siê równie¿ malowanie, choæ wtedy jest sporo sprz¹tania." 
W szkole jest osob¹ spokojn¹, zrównowa¿on¹, kreatywn¹. Mimo m³odego wieku jej prace zachwycaj¹. Nie boi siê barw, myœli
plastycznie. Bardzo ³adnie rozwi¹zuje prace kolorystycznie. Potrafi stosowaæ ró¿ne rodzaje technik. Z powodzeniem pos³uguje siê
kresk¹, nie tylko jako kontur, ale równie¿ wype³nienie, ró¿nicowanie œwiat³a. Jej prace przekraczaj¹ poziom wiekowy. 

Maja Opiela - to dziewczyna nietuzinkowa. Jej spojrzenie na przedstawienie tematu ró¿ni siê od jej rówieœników. Majê nie
mo¿na zaszufladkowaæ, zamkn¹æ w ramy. O sobie nie lubi mówiæ. 
Z trudem wyci¹gam od niej nik³e informacje. Wiem, ¿e maluje od dziecka, praktycznie od zawsze lubi³a rysowaæ. Dziêki rysowa-
niu pokazuje emocje, to co czuje. W ostatnim czasie uwielbia malowaæ akwarelami oraz u¿ywaæ markerów. Jej prace s¹ charak-
terystyczne. Zaciekawiaj¹ swoj¹ innoœci¹, zapraszaj¹ do œwiata bajki, œwiata tajemniczego...

Prace m³odych artystek prezentujemy na str.16 (red.) 
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Cena wywo³awcza rocznego czynszu
dzier¿awnego wynosi - 173,00 z³.
Wadium - 34,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê 7 lipca 2020 r. 
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie,  Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wy-
sokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
do 6 lipca 2020r. Dat¹ dokonania wp³aty
kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ po-
siadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwier-
dzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnic-
two do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿aw-
nego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-

targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, po-
zosta³ym osobom.
Przetarg ograniczony jest do w³aœcicieli 
i najemców lokali w budynku przy ul. So-
bieskiego 4, gdy¿ dojœcie do przedmiotu
dzier¿awy mo¿liwe jest tylko przez teren
w/w nieruchomoœci.
Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ w prze-
targu do 6 lipca 2020r. do godz. 14.00
zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ w siedzibie tut.
Urzêdu pisemne zg³oszenie uczestnictwa
w przetargu wraz z kserokopi¹ dokumen-
tu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do lo-
kalu mieszkalnego znajduj¹cego siê 
w w/w budynku oraz oœwiadczenie o wy-
ra¿eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Urz¹d Miejski w Choj-
nowie. Dokumenty, o których mowa na-
le¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z napi-
sem "Zg³oszenie uczestnictwa w przetargu:
dzier¿awa czêœci nieruchomoœci nr 30/3
obrêb 6 miasta”.
Na dzieñ przed terminem przetargu, na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, pl. Zamkowy 1 zostanie wywie-
szona lista osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w przetargu. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-

³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mnie ni¿
10,00 z³. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg, od zawarcia umowy dzier¿awy
w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium.
Ustalony w licytacji czynsz dzier¿awny
p³atny jest do 31 marca ka¿dego roku ka-
lendarzowego. Czynsz podlega corocznej
waloryzacji w oparciu o wskaŸnik cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych poda-
wany przez GUS (stawka rocznego czyn-
szu nie obejmuje podatku od nierucho-
moœci) i nie wymaga zmiany umowy w for-
mie aneksu. 
Do wylicytowanego czynszu dzier¿awnego
zostanie doliczony podatek VAT w wy-
sokoœci 23%.
Szczegó³owe warunki korzystania z nie-
ruchomoœci okreœlone zostan¹ w umowie
dzier¿awy.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 818-66-84.
Og³oszenia o przetargach organizowa-
nych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Parkowej, oznaczonej 
numerem geodezyjnym 30/3 obrêb 6 miasta o powierzchni 557m2 wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013613/1, 
z przeznaczeniem na jako teren rekreacyjny - bez mo¿liwoœci trwa³ych nasadzeñ.

W zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiologiczn¹ w naszym kraju DZPN
podj¹³ decyzjê o awansie do ligi okrêgowej dru¿yny seniorów 
KS Chojnowianka Chojnów jako lidera III gr. kl. A grupy Legnica. 
Rozgrywki zostan¹ wznowione najprawdopodobniej z pocz¹tkiem
sierpnia. Tymczasem do dru¿yny do³¹czyli: Arkadiusz Szparek,
Micha³ Rubik, Mariusz K¹dzio³ka. Wymienieni to byli zawodnicy
Burzy Go³aczów. Po przerwie wróci³ do treningów Patryk Górecki. 

Z dru¿yny odszed³ przez obowi¹zki
edukacyjne Gracjan Fedak. 
Reprezentowaæ bêdzie teraz barwy
Konfeksu Legnica. 

Z seniorami trenuj¹ ju¿ juniorzy:
Kevin Konarski i Marcin Kozio³.

Bia³oniebiescy formê mog¹ sprawdzaæ podczas meczów kontrol-
nych.  Niektóre ju¿ zosta³y rozegrane: 

Stare Jaroszewice - KS Chojnowianka Chojnów 4:2
KS Chojnowianka Chojnów - Chrobry Nowogrodziec 2:3
KS Chojnowianka Chojnów - Stal Chocianów 0-6

pm

Pi³ka No¿na Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy 
zaprasza mieszkañców Powiatu Legnickiego 

do korzystania z bezp³atnych porad prawnych 
w zakresie ochrony konsumenckiej, 

które bêd¹ odbywaæ siê w gminach Powiatu 
wed³ug ustalonego harmonogramu.

Porady dla mieszkañców Miasta Chojnowa
wyznaczono na 31.07.2020 

- Dom Schrama 
od godz. 11.00.

Na poradê prosimy zabraæ wszystkie istotne doku-
menty w sprawie (np. paragon, fakturê, zamówienie,
umowê, regulamin, z³o¿one reklamacje, prowadzon¹
z przedsiêbiorc¹ korespondencjê, itp.) oraz jeœli to
mo¿liwe, przedmioty sporu.
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Zarz¹dzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
8 kwietnia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Województwa Dolno-
œl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.) ujêta jest, jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug
komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dnia 23.07.2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹ i gazow¹.

Przetarg odbêdzie siê 9 lipca 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 2 lipca 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 wspólnoœ-
ci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³no-
mocnictwo 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 sprzeda¿y
nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie 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
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¿ 850,00 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 wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoœciami (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.
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 22.06.2020 r. - 02.07.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
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 Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a w budynku po³o¿onym przy ul. Rynek 4 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 o powierzchni 215 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023456/5.
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
08.04.2020 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci miasta, w strefie œród-
miejskiej, kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej.  Bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci
komercyjnych. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej.
Dojazd do przedmiotowych dzia³ek drog¹ gruntow¹,
wewnêtrzn¹, bez utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34
poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie ozna-
czonym symbolem 61 KS, dla którego ustalono funkcjê ob-
s³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci
w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ, nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. 

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w 10 lipca 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu 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 Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 3 lipca 2020 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy. Wadium upowa¿nia do czyn-
nego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione 
w dowodzie wp³aty.  Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 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 prze-
targ, zaœ pozosta³y uczestnikom przetargu zostanie zwrócone
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wy-
nikiem negatywnym.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2020  r. poz. 65 t.j.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 

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

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

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



Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie II p. - poddasze,w starym budownictwie,
40m2, w³asnoœciowe, bezczynszowe, z gara¿em i ogródkiem przy
ulicy Kiliñskiego. Cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. - 537-777-863.

Nowe mieszkania w centrum Chojnowa - Kamienica Ma³a-
chowska - 34 nowe komfortowe mieszkania w Chojnowie przy
ulicy Ma³achowskiego. Zainteresowanych zapraszamy na
nasz¹ stronê: http://MIESZKANIA.CHOJNOW.BIZ , na której

znajd¹ Pañstwo wszystkie szczegó³y dotycz¹ce inwestycji.
tel:664 999 343 mail: kontakt@yourflat.pl 

Dzia³ki
Na sprzeda¿ dzia³ka budowlana - uzbrojona o pow. 10 arów 
w Rokitkach, cena 45 000 z³. Wiadomoœæ: tel. 660 259 950.

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Chojnowa obrêb Konradówka.
Wiadomoœæ: tel. 791-463-992.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie ul. Leœna i Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
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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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Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
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:
Piotr Misikiewicz
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Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
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CZERWIEC
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

PAŸDZIERNIK
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



„Mickiewicz”, „Siedmiu Wspaniałych”,
„Reymont, „Waldek”, „Sienkiewicz”,
„Piotruś”…. Co tych kilka nazw ma ze
sobą wspólnego? To imiona drzew –
pomników przyrody w Parku Śródmiej-
skim im. Józefa Piłsudzkiego. Zielonych
pomników w tym parku mamy 14.

Teren, potocznie zwany „małym par-
kiem” powstał w XIX wieku. W miejsce
zasypanej fosy i wyburzanych, jeszcze 
w wieku XVIII, murów obronnych
zaplanowano teren zieleni. Pierwsza
koncepcja zakładała, że powstanie tu
zamkowy ogród. W latach osiemdziesią-
tych minionego stulecia zmieniono pro-
jekt i wyznaczono aleję mającą odzwier-
ciedlać przebieg linii dawnych murów
miasta. 

2,5 ha plasuje Park Śródmiejski na dru-
giej pozycji pod względem wielkości 
w naszym mieście. Pięciokrotnie mniej-
szy od Parku Piastowskiego ma jednak
wiele atutów i kameralny klimat. Tu też
mamy największe skupisko pomników
przyrody. Wykaz drzew pomnikowych 
w Chojnowie obejmuje 28 egzemplarzy,
w Parku Śródmiejskim jest ich 14.
Pomniki przyrody, według definicji za-
wartej w ustawie o ochronie przyrody, to
pojedyncze twory przyrody żywej i nieo-
żywionej lub ich skupiska o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej, kul-

turowej, historycznej lub krajobrazowej
oraz odznaczające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je wśród in-
nych tworów, okazałych rozmiarów
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub
obcych, źródła, wodospady, wywietrzys-
ka, skałki, jary, głazy narzutowe oraz
jaskinie.
Schiller, Słowacki, Mickiewicz, Siedmiu
Wspaniałych, Lem, Miłosz, Reymont,
Sienkiewicz, Waldek, Jasiu, Piotruś,
Zbysiu, Jurek, Majka – nazwy nadawane
przez władze wojewódzkie lub samorzą-
dowe przywołują narodowe postaci lub
swojskie, proste imiona mające zapewne
wywoływać sympatię. 
Kilka lat temu Siedmiu Wspaniałych –
oryginalny w swej formie (siedem ko-
narów) grab pospolity stanął w szranki
plebiscytu „Top 5 dolnośląskich pom-
ników przyrody” ogłaszanego przez
Radio Wrocław. Wybrany spośród 2567
okazów znalazł się w topowej piątce, 
a w finałowym głosowaniu uplasował się
na drugiej pozycji. 
Chojnowskie pomniki przyrody nie na-
leżą jednak do tych najbardziej okaza-
łych w Polsce. Znawcy cenią natomiast
ich różnorodność gatunkową. Dla
mieszkańców z kolei drzewa i sam park
to miejsce sentymentalne. Spotkania,

randki, spacery z dziećmi, festyny… 
- rzewna przeszłość wielu. Tak jak przed
laty, wsłuchać się tu można w śpiew
kilku gatunków ptaków, dla których 
uczniowie chojnowskich szkół podsta-
wowych zrobili oryginalne budki, spot-
kać dumnie kroczące kaczki, czy wy-
śledzić zwinnie przemykające wśród
gałęzi wiewiórki.

Położony nad Skorą, w ustronnej części
miasta, do dziś jest chętnie odwiedzanym
miejscem rekreacyjnym.
Przeprowadzona w 2018 roku rewitaliza-
cja parku dodała mu estetyki i nieco ro-
mantyki. Oświetlenie, mała architektura,
odnowione alejki, zagospodarowane
klomby, plac zabaw – zaciszna, zielona,
urokliwa strefa odpoczynku i relaksu…

eg
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Zielona oazaZielona oaza



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Zuzia Wylęgły - 2,5 roku, zodiakalna
Panna. Lubi bawić się na placu zabaw,
oglądać Psi Patrol, zajadać się słodyczami
i lodami. Śpiewa i tańczy przy piosenkach
dziecięcych.

„Renesans i nie tylko. Kopie „Renesans i nie tylko. Kopie 
wielkich malarzy według Danuty Dudek”wielkich malarzy według Danuty Dudek”

„Trójkowe talenty”  dwie Maje„Trójkowe talenty”  dwie Maje


