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Ludzie z pasją
Tomasz Susmęd

Trwają szczepienia na Covid 19

O filatelistyce i harcerstwie 
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Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom 

składamy najlepsze życzenia. 
Wasza obecność sprawia, 

że świat jest lepszy. 
Dziękujemy za wrażliwość, 

piękno i troskę.
Życzymy dużo zdrowia, 

uśmiechu oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń. 

Niech każdy dzień 
niesie radość i szczęście. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Skowroński

Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies
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35 lat minęło jak jeden dzień…
Trzy i pół dekady temu, 17 lutego 1986r.
o godzinie 8.00, w murach SP4 wy-
brzmiał pierwszy dzwonek! I tak zaczęła
się historia - długa, pełna szkolnych
przygód, niesamowitych emocji, która
stanowi cząstkę życia wielu mieszkań-
ców naszego miasta. Historia, która mamy
nadzieję, zapisze się w pamięci jeszcze
wielu pokoleń. Choć stare zdjęcia i wspom-
nienia przywołują uśmiech, nie mniejszy
pojawia się na naszych twa-rzach, gdy
dziś spoglądamy na Czwórkę - szkołę 
z klasą!

Podobnie jak dziesiątki lat temu, SP4
wciąż spod swoich skrzydeł wypuszcza
w dalszą drogę prymusów - zwycięzców
i laureatów wielu prestiżowych kon-
kursów o zasięgu wojewódzkim i ogólno-
polskim. Dzięki zaangażowaniu, ambi-
cjom i ciężkiej pracy całej społeczności
szkolnej, Czwórka ma na swym koncie
wiele certyfikatów i tytułów, m.in.
„Szkoły z klasą", „Bezpiecznej szkoły",
czy też „Szkoły odkrywców talentów".
W ostatnich latach SP4 podejmuje się
realizacji ogromu wyzwań, w tym udzia-
łu w rozmaitych projektach, m.in. „Kompe-
tencje kluczowe szansą sukcesu dla
uczniów Gminy Miejskiej Chojnów",
czy też „Laboratorium XXI wieku",
powstały również oddziały klas spor-
towych, odbywały się zajęcia z tuto-
ringu. Między innymi dzięki temu SP4
jest nowoczesną placówką, która może
pochwalić się nie tylko ciekawą ofertą
edukacyjną oraz rozwijającą szereg
uczniowskich zainteresowań w różnych
dziedzinach, ale także sprzętem oraz
różnego rodzaju wyposażeniem na wy-
sokim poziomie. Nasi uczniowie odby-
wają lekcje w wyspecjalizowanych pra-
cowniach - językowych, informatycz-
nych, chemicznej, dzięki czemu zajęcia
są bardziej urozmaicone.
Przez ostatnie pięć lat Czwórka stała się
jeszcze barwniejsza i przyjazna. Wiele

sal zostało wyremontowanych, a nowe
życie zyskały miejsca i pomieszczenia,
pozornie będące tylko przechodnimi, jak
np. Kanapkowo - miejsce dla uczniów, 
w których mogą spożywać drugie śnia-
danie lub Gralandia pełna rozrywek i stref
wypoczynkowych, z których skorzystać
można podczas przerw międzylekcyj-
nych.
Ostatnie lata przebiegały także pod zna-
kiem reformy szkolnictwa. I choć cały
proces przekształcenia wymagał czasu 
i dużego nakładu pracy, to efekt jest 
w pełni zadowalający - Czwórka obecnie
jest ośmioklasową placówką z siedzibą

w dwóch budynkach. Nie mniejszym
wyzwaniem był ostatni rok, którego hasło
przewodnie to nauka na odległość.
Kolejne zadanie wymagające od wszyst-
kich pozyskania zaawansowanych kom-
petencji cyfrowych, osiągnięcia nowych
szczytów swoich możliwości oraz samo-
zaparcia, jednak jak zawsze okazuje się,
że jeśli są chęci i ciężka praca, to jesteśmy
w stanie przenosić przysłowiowe góry. 
I tego życzymy sobie na kolejne długie
lata - chęci, energii, dobrych inicjatyw!

Natomiast w tym miejscu pragniemy
serdecznie podziękować wszystkim tym,
którzy na przestrzeni lat przyczynili się
do powstania i rozwoju Czwórki! Gorąco
pozdrowić wszystkich Absolwentów,
obecnych Uczniów oraz Rodziców, 
a także zaprosić najmłodszych żaków do
dołączenia do naszej czwórkowej rodziny!

Zapiszcie się razem z nami na kolejnych
kartach historii SP4…

Sto lat, sto lat… 35-te urodziny SP4!
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1 marca - Narodowy Dzieñ

Pamiêci 
¯o³nierzy Wyklêtych

1 marca obchodzone jest œwiêto pañ-
stwowe Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³-
nierzy Wyklêtych, upamiêtniaj¹ce ¿o³-
nierzy antykomunistycznego i niepodle-
g³oœciowego podziemia. 

Burmistrz Chojnowa Jan Serkies wraz z pra-
cownikami urzêdu z³o¿y³ kwiaty pod
Obeliskiem przy ul. Chmielnej, oddaj¹c
tym samym czeœæ pamiêci poleg³ym.
Data 1 marca 1951 roku upamiêtnia tak¿e
zamordowanie przywódców WiN. W war-
szawskim wiêzieniu na Mokotowie ko-
muniœci strza³em w ty³ g³owy zabili sied-
miu przywódców IV Zarz¹du Zrzeszenia
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ - £ukasza Cie-
pliñskiego, Mieczys³awa Kawalca, Józefa
Batorego, Adama Lazarowicza, Fran-
ciszka B³a¿eja, Karola Chmiela i Józefa
Rzepkê, którzy byli w kierownictwie
ostatniej ogólnopolskiej konspiracji sprze-
ciwiaj¹cej siê sowietyzacji kraju. W usta-
wie z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowie-
niu Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³-
nierzy Wyklêtych czytamy: "W ho³dzie
"¯o³nierzom Wyklêtym" - bohaterom
antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego, walcz¹c o prawo do samo-
stanowienia i urzeczywistnienie d¹¿eñ
demokratycznych spo³eczeñ stwa pol-
skiego, z broni¹ w rêku, jak i w inny sposób,
przeciwstawili siê sowieckiej agresji i
narzuconemu si³¹ re¿imowi komunisty-
cznemu". Ustawê zainicjowa³ œp. prezy-
dent Lech Kaczyñski w 2010r., podpisa³
j¹ prezydent Bronis³aw Komo-rowski.

Ogród chojnowian 
w ogólnopolskiej telewizji

W sobotê - 6 marca, o godzinie 8.00
TVP1 wyemituje kolejny odcinek pro-
gramu "Rok w ogrodzie ekstra".
Program dla mi³oœników dzia³ek, ogro-
dów i balkonów, zawiera informacje na
temat uprawy warzyw, owoców i kwia-
tów. Prezentuje nowe odmiany i porady,
jak osi¹gn¹æ na w³asnej dzia³ce wiêksze
plony. Pokazuje te¿ najpiêkniejsze ogrody

widzów. W najbli¿szym odcinku twórcy
poka¿¹ ogród z Chojnowa - dumê Pañ-
stwa El¿biety i Kazimierza Makowiec,
którzy kilka miesiêcy temu opowiadali 
o swoich pasjach na ³amach naszej Gazety.

- Ogród, to wspania³a odskocznia od
pracy w firmie - mówi³ wówczas pan
Kazimierz. - Pozwala siê wyciszyæ i za-
j¹æ myœli czymœ innym. W ogrodzie zaj-
mujê siê przede wszystkim pielêgnacj¹,
przycinaniem, przesadzaniem. Nasadzenia
robimy wspólnie, poniewa¿ oboje zwario-
waliœmy na punkcie ogrodu.
Kto szuka inspiracji dla w³asnego ogród-
ka, kto chcia³by porównaæ w³asn¹ in-
wencjê z zamys³em bohaterów progra-
mu, kogo interesuje, jak Pañstwo Ma-

kowiec zagospodarowali swoj¹ prze-
strzeñ przy domu, musi w sobotê wstaæ
przed godz. 8 i w³¹czyæ kana³ TVP1.
Mi³ego odbioru.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
* Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
w dniach od 24.02.2021r. do 17.03.2021r.
wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej, po³o¿onych przy ul. Le-
gnickiej 62, ul. Grunwaldzkiej 8, 
ul. Tkackiej 13 i ul. J. Kiliñskiego 1 
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 34/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa z 23 lutego
2021 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do 07.04.2021 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl.

* Wyniki pomiaru jakoœci powietrza 
w Chojnowie w lutym br:

Œrednodobowy pomiar powietrza w Chojnowie  
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Gazeta Chojnowska - 11 marca 2020r.
Œwiatowa Organizacja Zdrowia og³osi³a
pandemiê. Oznacza³o to du¿e zmiany
w ¿yciu wielu ludzi na ca³ym œwiecie.
Mija rok od stale zmieniaj¹cych siê
obostrzeñ w zwi¹zku z rozprzestrzenia-
j¹cym  siê wirusem. Jaki by³ rok 2020
dla Chojnowa? 
Burmistrz Jan Serkies - Rok 2020 by³
bardzo trudny dla wszystkich. Og³oszony
stan pandemii nie zosta³ odwo³any, ale
ju¿ teraz mogê podziêkowaæ wszystkim
osobom, które w tym trudnym okresie
pracowa³y na rzecz drugiego cz³owieka.
Dziêkujê S³u¿bie Zdrowia, Przychodni
Rejonowej w Chojnowie, Pogotowiu
Ratunkowemu, lekarzom i pielêgniarkom
s³u¿¹cym naszym mieszkañcom. Dziêkujê
wszystkim pracownikom Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Choj-
nowie oraz pracownikom oœrodka Nie-
bieski Parasol. S¹ to szczególne podziê-
kowania, poniewa¿ osoby, te nara¿a³y
w³asne zdrowie i ¿ycie, aby nieœæ pomoc
innym. Muszê podkreœliæ dzia³ania 
i pracê naszych jednostek oœwiatowych:
¯³obka Miejskiego, Przedszkola Miej-
skiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3,
Szko³y Podstawowej nr 3 i Szko³y Podsta-
wowej nr 4. Wszystkie placówki bardzo
dobrze realizowa³y program. Pochwaliæ
nale¿y uczniów i nauczycieli szkó³ po-
dstawowych. Egzamin klas ósmych wy-
pad³ bardzo dobrze, œrednia w mieœcie
by³a bardzo wysoka, a w Szkole Podsta-
wowej nr 4 powy¿ej œredniej krajowej.
Zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele
wykazali siê bardzo du¿¹ aktywnoœci¹.
Równie¿ pracownicy przedszkoli oraz
¿³obka pomimo tak trudnego czasu z za-
anga¿owaniem wype³niali swoje obo-
wi¹zki. Podziêkowania sk³adam równie¿
na rêce Policji, Stra¿y Po¿arnej oraz
pracownikom innych jednostek podle-
g³ych. Dziêkuje tak¿e pracownikom Urzê-
du Miejskiego. W tym trudnym okresie
urz¹d by³ otwarty dla mieszkañców oczy-
wiœcie z zachowaniem re¿imu sani-
tarnego, który jest wa¿ny zarówno dla
petenta, jak i urzêdników. Dziêkujê  miesz-
kañcom za wyrozumia³oœæ i przestrze-
ganie zaleceñ sanitarnych. 

G.Ch. - Jakie by³y najwa¿niejsze inwesty-
cje w 2020 i czy uda³o siê je zrealizowaæ? 
J.S. - Uda³o siê  zrealizowaæ zapla-
nowane przedsiêwziêcia. Najwiêkszymi
inwestycjami by³y "Budowa ruroci¹gu
przesy³owego wody z ujêæ wodnych w Kon-
radówce do Stacji Uzdatniania Wody 
w Chojnowie" oraz "Przebudowa Drogi
Nr 104383D - ul. Asnyka w Chojnowie".
Budowa stacji uzdatniania wody z pew-
noœci¹ zapobiegnie przerwom w dostawie

wody czy spadkom ciœnienia w kranach.
Dziêki tej inwestycji miasto zyska³o do-
datkowe Ÿród³o dostawy wody. Inwesty-
cja wynios³a blisko 3 miliony z³., w mie-
si¹cu marcu br. bêdzie zakoñczona.
Zrealizowana zosta³a przebudowa ul.
Adama Asnyka w Chojnowie. Miasto
sta³o siê beneficjentem na rz¹dowej liœcie
dofinansowania remontu dróg w ramach
programu Funduszu Dróg Samorz¹do-
wych 2020 i tym samym uzyska³o dofi-
nansowanie w kwocie 495.429,90 z³.
Ca³oœæ inwestycji wynios³a 725.700,00 z³.
Wykonane zosta³y tak¿e inne inwestycje
w sferze infrastruktury komunalnej.
Zleciliœmy i otrzymaliœmy równie¿ pro-
jekty techniczne, które bêdziemy urzeczy-
wistniaæ w kolejnych latach.

G.Ch. - Jakie inwestycje czekaj¹ Choj-
nów w tym roku? 
J.S. - Obecnie kontynuujemy realizacjê
inwestycji "Budowa terenu rekreacyjnego -
skateparku i pumptracka wraz z dojœcia-
mi i elementami ma³ej architektury". Trwa
procedura przetargowa wy³onienia wy-
konawcy tego przedsiêwziêcia. Bêdziemy
sk³adaæ wniosek o dofinansowanie tej
inwestycji do Ministerstwa Kultury Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Sportowa Polska - programu
rozwoju lokalnej infrastruktury spor-
towej edycja 2021. Równie¿ zwrócimy siê
do pana Marcina Chludziñskiego Pre-
zesa KGHM Polska MiedŸ S.A. oraz
Fundacji KGHM Polska MiedŸ z proœb¹
o dofinansowanie. W tej chwili trwa rea-
lizacja budowy oœwietlenia przy ul. Legnic-
kiej i ul. Andersa. Kolejn¹ inwestycj¹
bêdzie "Przebudowa ulicy Bielawskiej 
w Chojnowie z budow¹ parkingu i cho-
dników wraz z wykonaniem sieci oœwiet-
lenia ulicznego…" od skrzy¿owania ul.
D¹browskiego do wiaduktu kolejowego.
Jak tylko otrzymamy pozwolenie na bu-
dowê, og³osimy przetarg na "Budowê sieci
wodoci¹gowej kanalizacji sanitarnej 
w ulicach Leœnej i Wrzosowej". 
W planach mamy równie¿ "Budowê sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami sieci wodno
- kanalizacyjnej dla planowanego ze-
spo³u domków jednorodzinnych przy ulicy
Sikorskiego". Przed nami tak¿e moderni-
zacja oczyszczalni. W ramach Funduszu
Dróg Samorz¹dowych z³o¿ymy wniosek 
o dofinansowanie modernizacji ulicy
Jerzmanowickiej. Z³o¿yliœmy wnioski o do-
finansowanie  trzech inwestycji w ra-
mach Rz¹dowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych ze œrodków z funduszu przeciw-
dzia³ania COVID-19 dla jednostek sa-
morz¹du terytorialnego tj. na ulicê Jerzma-
nowick¹, Bielawsk¹ oraz Skatepark i Pum-
ptrack. Gmina Miejska Chojnów zg³osi³a

w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Legnicko - G³ogowskiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-
2027 nastêpuj¹ce projekty:  "Adaptacja
dworca autobusowego w Chojnowie na
budowê Centrum Przesiadkowego ³¹-
cz¹cego liniê transportu kolejowego i dro-
gowego wraz z budow¹ parkingu dla sa-
mochodów osobowych", "Budowa Cen-
trum Integracji Spo³ecznej (CIS) w Choj-
nowie" (dawna siedziba SP3) oraz
"Budowa œcie¿ek rowerowych po nie-
czynnej linii kolejowej nr 316 relacji
Chojnów - Z³otoryja". Oprócz tego bêd¹
przeprowadzane prace remontowe w przed-
szkolach oraz planujemy powstanie no-
wych placów zabaw. 

G.Ch. - W lutym br. przeniesiony zos-
ta³ Urz¹d Stanu Cywilnego z ul. Kiliñ-
skiego na Plac Zamkowy, jaki by³ powód? 
J.S. - Zmianê lokalizacji USC zaplano-
wano ju¿ kilka lat wczeœniej. Zak³ada-
liœmy, ¿e œluby bêd¹ odbywaæ w Muzeum
Regionalnym. Dlaczego? Poniewa¿ jest
to obiekt piêkny i wyj¹tkowy w naszym
mieœcie. Dawny zamek Piastów legnicko
- brzeskich jest miejscem doinwestowa-
nym z du¿ym parkingiem na Placu Zam-
kowym. Myœlê, ¿e œluby w muzeum bêd¹
wp³ywaæ na zainteresowanie tym obiek-
tem. Wykorzystaliœmy jedno z du¿ych
pomieszczeñ w bibliotece na dwa biura 
i ma³e archiwum. Ich cech¹ jest przede
wszystkim funkcjonalnoœæ. Trzeba te¿
podkreœliæ, ¿e zosta³ rozwi¹zany problem
osób niepe³nosprawnych. USC przy ul. Ki-
liñskiego nie by³ odpowiednio przygoto-
wany dla osób niepe³nosprawnych, a przy
bibliotece jest podjazd. Zmniejszamy
tak¿e koszty utrzymania urzêdu. Brak
parkingu, parkowanie po obu stronach
ulicy Kiliñskiego równie¿ nie by³o bez-
pieczne. 

G.Ch. - A co z ¿yciem kulturalnym w na-
szym mieœcie? 
J.S. - Zapewniam mieszkañców, ¿e w mo-
mencie, kiedy bêdzie taka mo¿liwoœæ,
ruszymy z ca³ym cyklem imprez, które
odbywa³y siê przed pandemi¹ korona-
wirusa. Bardzo siê cieszymy, ¿e mo¿na
ju¿ korzystaæ z Basenu  Miejskiego, który
przyniós³ straty w 2020 r., na kwotê ok.
660 tys. z³, z racji tego, ¿e nie móg³ fun-
kcjonowaæ. W tej chwili odbywaj¹ siê
zajêcia sekcji p³ywackiej i coraz wiêcej
mieszkañców, tak¿e z innych miejscowoœci
regionu, korzysta z tej formy wypoczynku.
Od lutego dzia³alnoœæ wznowi³o Muzeum
Regionalne i Kino Kultura. Obie insty-
tucje dzia³aj¹ z zachowaniem obwi¹zu-
j¹cych zasad sanitarnych. Z ich ofert¹
zapoznaæ siê mo¿na na oficjalnej stronie
miasta - chojnow.eu. Mamy nadziejê, ¿e
ju¿ nied³ugo wszystko wróci do normal-
noœci. 

RRoozzmmoowwaa  zz  BBuurrmmiissttrrzzeemm  JJaanneemm  SSeerrkkiieesseemm
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Najbli¿sze inwestycje w mieœcieNajbli¿sze inwestycje w mieœcie
Budowa skateparku i pumptracka coraz bli¿ej realizacji 

Kolejna inwestycja powstanie w Chojnowie u zbiegu ulic: Brzozowej i Rac³awickiej,

a jest to budowa terenu rekreacyjnego - skateparku i pumptracka wraz z dojœciami 

i elementami ma³ej architektury. 

- To pomys³ ponad 100 m³odych osób, które zwróci³y siê z proœb¹ i wnioskiem o roz-

patrzenie mo¿liwoœci budowy skateparku i pumptracka w naszym mieœcie. W zwi¹zku

z tym pismem podjêliœmy dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji przedsiêwziêcia. 

W 2020 roku w bud¿ecie ujête zosta³y œrodki finansowe na wykonanie projektu, 

a obecnie trwa procedura zmierzaj¹ca do wy³onienia wykonawcy inwestycji - mówi

Jan Serkies Burmistrz Miasta Chojnowa. 

Pumptrack to tor przeszkód sk³adaj¹cy siê z garbów, ma³ych uskoków, profilo-

wanych zakrêtów, ró¿nic poziomów. Projekt przewiduje budowê zapêtlonej trasy.

Specjalny tor o kszta³cie zamkniêtej kuli, zbudowany z zakrêtów i muld bêdzie torem

typowo rowerowym, ale bêd¹ mogli z niego korzystaæ równie¿ mi³oœnicy rolek, hulaj-

nóg i deskorolek. Skatepark zak³ada betonowo - monolityczn¹ technologiê. Elementy

skateparku przeznaczone bêd¹ do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach typu

BMX oraz hulajnogach z myœl¹ o pocz¹tkuj¹cych i œrednio zaawansowanych

u¿ytkownikach. 

Prace budowalne m.in. zwi¹zane bêd¹ z przygotowaniem miejsca poprzez splan-

towanie terenu, wykonanie instalacji elektrycznej dla oœwietlenia obiektu, budowê

latarni, p³yty ¿elbetowej. Kolejnym etapem bêdzie monta¿ tablic z regulaminem,

³awek, koszy na œmieci oraz prace porz¹dkowe.

Nowe rekreacyjne obiekty przyczyni¹ siê do aktywnego spêdzania czasu na po-

wietrzu  przez entuzjastów i mi³oœników jednoœladów i innych form aktywnoœci fizy-

cznej.

K.B.
Budowa oœwietlenia drogowego

W marcu rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z budow¹ oœwietlenia drogowego przy 

ul. Legnickiej na odcinku od ul. Kiliñskiego do ul. Sikorskiego. W ramach prowa-

dzonej inwestycji zostan¹ przeprowadzone roboty polegaj¹ce na budowie linii ka-

blowej oraz posadowienie s³upów wyposa¿onych w oprawy oœwietleniowe LED - 15 szt.,

w tym 6 kompletów zostanie przeznaczonych do doœwietlenia przejœæ dla pieszych.

Roboty budowlane zostan¹ wykonane przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-

Us³ugowo- Handlowe "Elektros" Sp. z o.o. z siedzib¹ w Boles³awcu. 

Przewidywany termin zakoñczenia to 30 kwiecieñ 2021 r.

Kolejn¹ inwestycj¹ realizowan¹ na terenie miasta bêdzie budowa oœwietlenia

ulicznego przy ul. Andersa do Gen. Stanis³awa Maczka. W ramach zadania

przewiduje siê wykonanie robót polegaj¹cych na budowie linii kablowej oraz posado-

wienie 10 s³upów wyposa¿onych w oprawy oœwietleniowe LED. 

Zadanie zostanie wykonane przez Konsorcjum Maciuœ Handel i Us³ugi Artur

Guœciora z Chojnowa oraz FHU Œwietlik Krzysztof Marciniszyn z Chojnowa.

Przewidywany termin zakoñczenia to 30 kwiecieñ 2021 r.

M.K.

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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Rozpoczê³a siê ju¿ druga tura szczepieñ

oznacza to, ¿e osoby zaszczepione w pierw-

szych tygodniach otrzyma³y drug¹ dawkê

szczepionki.  Zarówno personel, jak i pa-

cjenci s¹ bardzo zadowoleni z obecnego

przebiegu szczepieñ w Chojnowie: 

- Do przychodni przychodzê, jak do domu

rodzinnego. Panie s¹ uœmiechniête i bar-

dzo grzeczne. To siê cz³owiekowi udziela,

dobry nastrój i serdecznoœæ. Mam 96 lat

i doœwiadczenie zwi¹zane ze s³u¿b¹ zdro-

wia, dlatego zawsze podkreœlam, ¿e 

w Chojnowie zespó³ pracuje na wysokim

poziomie - mówi³a pani Helena.

Szczepienia odbywaj¹ siê w nowym cen-

trum medycznym: 

- Centrum Medyczne wraz z zakupem

specjalistycznego sprzêtu medycznego

by³o inwestycj¹ bardzo po¿¹dan¹ przez

naszych mieszkañców. Uda³o nam siê

doprowadziæ do szybkiej budowy nowej

placówki, która obecnie spe³nia wiele

funkcji. S³u¿y jako miejsce zabiegów,

nocnej pomocy i szczepieñ, które s¹ naj-

istotniejsze w dobie pandemii. Samorz¹d

w pe³ni wykorzysta³ mo¿liwoœæ dofinan-

sowañ, które uzyskaliœmy w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego na lata 2014 -

2020. Ca³kowity koszt najwa¿niejszej

chojnowskiej inwestycji w roku 2019

wyniós³ ponad 6 mln z³otych - mówi

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. 

Przychodnia spe³nia wszelkie warunki

do szczepienia wiêkszej iloœci pacjen-

tów. Personel jest na tak¹ ewentualnoœæ

przygotowany. Roœnie zainteresowanie

spo³eczeñstwa w zwi¹zku z otrzymaniem

szczepionki: 

- Zasada jest prosta. Z ka¿dym tygod-

niem zwiêksza siê liczba zaszczepionych

osób. Tym samym zmniejsza iloœæ osób,

które mog¹ zachorowaæ i zaka¿aæ

innych. - informuje zespó³ odpowiedzial-

ny za szczepienia w Chojnowie. - Ludzie

s¹ bardzo ¿yczliwi. Nasi seniorzy to po-

kolenie wyj¹tkowe. Trzeba te¿ podkreœliæ

troskê ich opiekunów, dbaj¹cych o swo-

ich bliskich. - dodaj¹ panie pielêgniarki. 

Szczepienia przeciw COVID-19 w choj-

nowskiej przychodni przebiegaj¹ bardzo

sprawnie. Pacjenci s¹ zadowoleni. Osoby

przyjmuj¹ce szczepienie oraz ich bliscy

mówi¹ o wi¹¿¹cej siê z ni¹ nadziej¹:  

- Po pierwszej dawce tato czu³ siê dobrze.

Szczepionkê odbiera dobrze, jest bardzo

spokojny. Przyszliœmy  na umówion¹ godzi-

nê, nie by³o kolejki. Przyznam szczerze, ¿e

tato oczekiwa³ na szczepionkê. Myœlê, ¿e

ma jakieœ nadzieje z ni¹ zwi¹zane, ¿e

bêdzie dobrze. - mówi³a pani Jadwiga -

córka szczepionego pacjenta. 

Personel odpowiadaj¹cy za szczepienie

zaznaczy³, ¿e przestrzeganie zasad i kul-

tura osobista wszystkich poddaj¹cych siê

szczepieniu napawa optymizmem: 

Szczepionka to szansa na ¿ycie. Jesteœmy

bardzo zaanga¿owani, aby ta nadzieja

wp³ywa³a na stan zdrowia naszych podo-

piecznych. - mówi¹ panie pielêgniarki. 

Mieszkañcy pozytywnie odbieraj¹ prace

ca³ego zespo³u, który dok³ada wszelkich

starañ, aby ka¿dy pacjent czu³ opiekê i troskê. 

- Jestem po drugim szczepieniu. Czujê

siê dobrze, rêka nie boli. Uprzejme panie

z przychodni zawsze dodaj¹ otuchy. -

mówi³ pan Artur. 

Szczepienia nabieraj¹ tempa. Od 15 sty-

cznia jest dostêpny telefon kontaktowy

dedykowany osobom niepe³nosprawnym

i seniorom, którzy nie mog¹ samodziel-

nie dotrzeæ do punktu szczepieñ. 

Osoby te proszone s¹ o kontakt telefo-

niczny w sprawie zorganizowania przez

Urz¹d Miejski bezp³atnego transportu na

szczepienie. Numer 76-744-94-51 jest

dostêpny w godzinach od 8:00 do 15:00.

K.B.

TTrrwwaajj¹¹  sszzcczzeeppiieenniiaa  pprrzzeecciiww  CCOOVVIIDD--1199  
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
¯yje w œwiecie muzyki. Jego kraina jest
miejscem mistycznym, emocjonalnym,
osobliwym, do której chêtnie zaprasza
ka¿dego, kto podziela mi³oœæ do niebanal-
nych dŸwiêków. 
Tomasz Susmêd jest muzykiem - gra na
kilku instrumentach, uczy m³odzie¿, jest
cz³onkiem grupy propaguj¹cej poezjê
Jacka Kaczmarskiego.

Gazeta Chojnowska - Czy wstêp nie jest
przesadzony? Muzyka to Pana œwiat?
Tomasz Susmêd - Zdecydowanie tak.
Muzyka towarzyszy mi ca³e ¿ycie - pierwsze
dŸwiêki na pianinie zacz¹³em wygrywaæ 
w wieku 6 lat, trochê z inspiracji taty,
który gra³ na saksofonie. Pierwszym na-
uczycielem by³ pan Edward Graban - zna-
komity pedagog i muzyk, który wiele mnie
nauczy³ i otworzy³ oczy na œwiat muzyki
nie tylko klasycznej, ale te¿ jazzowej i ro-
zrywkowej. PóŸniej rozpocz¹³em te¿ naukê
gry na organach w legnickim Diecezjal-
nym Studium Organistowskim, a ju¿ sa-
modzielnie - zafascynowany twórczoœci¹
Jacka Kaczmarskiego - na gitarze klasycz-
nej. Nie mogê jednak do koñca zgodziæ siê
z traktowaniem muzykowania jako zajêcia
mistycznego, natchnionego, nieuchwyt-
nego. Emocje oczywiœcie s¹ w muzyce
bardzo wa¿ne, niemniej ogromn¹ czêœæ
stanowi tu konkretne rzemios³o, praca
techniczna, wiedza i umiejêtnoœæ - pod-
stawy sztuki to w³aœnie te godziny spê-
dzone na æwiczeniu i studiowaniu nut.
Takie podejœcie do zawodu muzyka - jako
rzemieœlnika raczej ni¿ natchnionego ar-
tysty - jest mi bliskie. Natomiast sam fakt,
¿e muzyka sta³a siê moim zawodem, to
raczej przypadek, zbieg kilku ¿yciowych
okolicznoœci, ni¿ planowana decyzja.

G.Ch. - Które z tych muzycznych zajêæ
przynosi najwiêcej satysfakcji?
T.S. - Ka¿da z dziedzin, którymi na co
dzieñ siê zajmujê potrafi dostarczyæ mnóstwa
satysfakcji. Mija ju¿ 15 lat mojej pracy 
w szkole - kontakt z m³odzie¿¹ i dzieæmi to
sta³a motywacja do ci¹g³ego rozwoju, na-
d¹¿ania za nowymi trendami, a z drugiej
strony pokazywanie im naszej muzycznej
tradycji. Najwiêksz¹ radoœci¹ w szkole jest
zdecydowanie wspólne muzykowanie 
z dzieæmi - prowadzenie chórku, zespo³u gita-

rowego to to, co lubiê najbardziej. Z kolei pra-
ca w charakterze organisty to mo¿liwoœæ
codziennego obcowania z królem instru-
mentów jakim s¹ piszcza³kowe organy.
Bogactwo brzmienia, harmonii, skarbiec
koœcielnych pieœni, a do tego mo¿liwoœæ
kontaktu z wielowiekow¹ tradycj¹ literatu-
ry organowej, rekompensuj¹ nawet takie
niedogodnoœci, jak ch³ód, czy koniecznoœæ
wspinaczki na wie¿ê koœcieln¹. Natomiast
nie da siê ukryæ, ¿e najwiêcej radoœci daj¹
wystêpy z przyjació³mi w ramach Tria
£ódzko - Chojnowskiego z piosenkami na-
szego mistrza Jacka Kaczmarskiego.

G.Ch. - W³aœnie, Trio £ódzko-Chojnowskie
- grupa kultywuj¹ca twórczoœci poety 
i pieœniarza Jacka Kaczmarskiego. Sk¹d
fascynacja w³aœnie tym polskim bardem?
T.S. - Z twórczoœci¹ Kaczmarskiego zet-
kn¹³em siê pod koniec szko³y podstawowej
w œrodowisku harcerskim, by³y to czasy
jeszcze sprzed ery internetu, wiêc dostêp
do p³yt, nagrañ, by³ bardzo utrudniony.
Piosenki Jacka - owiane legend¹ wal-
cz¹cego z systemem barda - poety i pieœ-
niarza, dociera³y do Chojnowa na prze-
grywanych po wielokroæ kasetach, prze-
pisywanych rêcznie œpiewnikach, wykony-
wane z pamiêci przy ogniskach. Pierwszy
kontakt z oryginalnymi nagraniami Kaczmar-
skiego (program "Krzyk" - z takimi przebo-
jami jak "Ob³awa" czy "Sen Katarzyny II")
- to by³ szok. Ten rodzaj ekspresji, buntu,
niezgody na otaczaj¹ce nas mury, praktycz-
nie wykrzyczanej, a nie wyœpiewanej, bar-
dzo mocno trafia³ do serca m³odego cz³o-
wieka. Fascynacja t¹ twórczoœci¹ pog³ê-
bia³a siê przez nastêpne lata - a prze³o-
mem by³ rok 2002, kiedy okaza³o siê, ¿e
Kaczmarski choruje na nowotwór krtani.

Wœród jego fanów skupionych na interne-
towym forum pojawia³y siê ró¿ne inicjatywy
zbiórki pieniêdzy na leczenie pieœniarza,
miêdzy innymi koncerty amatorskich zespo-
³ów œpiewaj¹cych jego piosenki. Jednym 
z takich zespo³ów by³ duet z £odzi - Pawe³
Konopacki i Witek £uczyñski, charyzmaty-
czni wokaliœci, którzy dosyæ szybko zostali
wœród fanów uznani za najlepszych "odtwór-
ców" Kaczmarskiego w kraju. Pozna³em
ich na jednym z takich koncertów. Okaza³o

siê, ¿e szukaj¹ pianisty, który chcia³by z nimi
wystêpowaæ i… tak to siê zaczê³o. Dalsze
lata to setki koncertów w ca³ym kraju, od
wiejskich domów kultury, po filharmonie 
i najbardziej renomowane sale, ale najwa¿-
niejszym doœwiadczeniem do dziœ pozostaje
spotkanie osobiste z Mistrzem, wystêp przed
Kaczmarskim i jego entuzjastyczny stosu-
nek do naszego grania. Po jego œmierci -
od 2004r. - czujemy na sobie obowi¹zek
przypominania jego wspania³ych utworów.

G.Ch. - Jak Pana pasja przek³ada siê na
¿ycie prywatne? 
T.S. - Zawód muzyka mo¿e wydawaæ siê
bardzo romantyczny, niestety rzeczywis-
toœæ jest zupe³nie inna, co zreszt¹ mo¿e
potwierdziæ ka¿dy, kto próbowa³ utrzymaæ
siê z grania. Praca w szkole jest z jednej
strony bardzo satysfakcjonuj¹ca, ale z dru-
giej przedmiot muzyka ma bardzo niewielk¹
liczbê godzin w klasach 4-7, dlatego konieczne
jest szukanie dodatkowych zajêæ - od ubie-
g³ego roku prowadzê te¿ lekcje w Powiato-
wym Zespole Szkó³. Osobn¹ - jeœli nie
g³ówn¹ - ga³êzi¹ mojej pracy zawodowej
jest pos³uga organisty w chojnowskich
parafiach - w niedziele i œwiêta w ma³ym
koœciele, w tygodniu tak¿e w parafii œw.
App. Piotra i Paw³a. Wi¹¿e siê to z obs³ug¹
codziennych mszy, pogrzebów i œlubów,
ale przede wszystkim uroczystoœci i œwi¹t,
a to oznacza pracê w ka¿d¹ niedzielê,
Wigiliê, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc,
weekend majowy, Bo¿e Cia³o itd. I chocia¿
praca ta sprawia wielk¹ satysfakcjê i wy-
nika te¿ z pewnego powo³ania, to nie da
siê ukryæ, ¿e najbardziej jej skutki odczuwa
rodzina i jest to pewnego rodzaju obci¹-
¿enie, zw³aszcza jeœli chodzi o planowanie
wspólnych wyjazdów czy wycieczek. Na
szczêœcie jednak udaje nam siê to jakoœ
zrównowa¿yæ. Chocia¿ czas wolny spê-
dzam raczej z dala od instrumentu.  

G.Ch. - Pandemia zdecydowanie ogra-
niczy³a ¿ycie kulturalne. Czy to jest czas
na snucie planów, tworzenie nowych
projektów, przygotowania na wielkie
otwarcie?
T.S. - Faktycznie epidemia zablokowa³a
nam mo¿liwoœæ koncertowania z Trio, ale
praca w koœciele i szkole trwa, wiêc na brak
zajêæ nie mogê narzekaæ. 
Obecnie w zwi¹zku z pewnym poluzowa-
niem obostrzeñ sanitarnych pojawi³a siê
propozycja zagrania du¿ego koncertu we
Wroc³awiu w rocznicê œmierci Jacka Ka-
czmarskiego w kwietniu, ale ze wzglêdu na
niepewn¹ sytuacjê nic nie jest jeszcze
pewne. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszam
do œledzenia naszego profilu na Facebooku.

G.Ch. - ¯yczymy zatem, jak najszyb-
szego powrotu do “normalnoœci” i reali-
zowania siê w pe³ni, ku radoœci licznych
s³uchaczy... 
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Gazeta Chojnowska - Jak siê zaczê³a
Pana przygoda z harcerstwem? 
Artur Reichert - Jako dziecko podpatry-
wa³em zuchów. W pi¹tej klasie szko³y
podstawowej wst¹pi³em do dru¿yny har-
cerskiej i ta przygoda trwa do dziœ. Zacz¹-
³em od szeregowego harcerza, potem by-
³em przybocznym dru¿yny. W wieku 16
lat zosta³em dru¿ynowym. Kiedyœ wszys-
tko odbywa³o siê szybciej. W "jedynce"
prowadzi³em dru¿ynê, potem by³em za-
stêpc¹ komendanta szczepu. Dzia³a³em 
w Hufcu jako cz³onek rady. PóŸniej by-
³em trochê w komisji rewizyjnej. W 1975
roku powsta³ Hufiec w Chojnowie, zos-
ta³em kwatermistrzem hufca. JeŸdzi³em
na obozy i stale uczy³em siê harcerstwa.
W 1991 roku zosta³em komendantem. 
W 2012 roku przekaza³em Hufiec.

G.Ch. - Mo¿na powiedzieæ, ¿e bycie
harcerzem to ciê¿ka praca? 
A.R. - Bardzo mile wspominam chwile,
które prze¿y³em jako harcerz. W har-
cerstwie dzieje siê bardzo du¿o rzeczy. 
W dzieñ i w nocy s¹ zajêcia. Alarmy, gry
terenowe, wra¿enia s¹ zupe³nie inne ni¿
po zwyk³ej kolonii. Kiedyœ przy ka¿dej
szkole by³a harcówka. To by³o bardzo
wa¿ne. Na pocz¹tku by³o bardzo fajnie.
By³o wiêcej osób. Potem zosta³em sam.
Skoñczy³y siê etaty. Jak zosta³em sam
musia³em wype³niaæ obowi¹zki nie tylko
przynale¿ne komendantowi. Na wszystko
by³y terminy. Zbiórki, narady, sprawy zwi¹-
zane z ksiêgowoœci¹… du¿o siê dzia³o.
Niestety funkcje spo³eczne nie sprawdza³y
siê, poniewa¿ wszystkie wa¿ne sprawy
odbywa³y siê w godzinach pracy. Myœlê,
¿e to czêœciowo wp³ynê³o na zanikanie
harcerstwa… 

G.Ch. - Jak wygl¹da harcerstwo dziœ? 
A.R. - Mówiê, ¿e dziœ mamy harcerstwo
elitarne. Kiedyœ na wiele rzeczy by³y
œrodki. Dziœ wszystko trzeba sobie kupiæ
samemu. Nie s¹ to ma³e koszty. Zakup
munduru, op³acenie obozów, sk³adki
cz³onkowskie. W dodatku nie zawsze
wiadomo, czy dziecko bêdzie chcia³o po-
zostaæ harcerzem d³u¿ej, czy po jednym
obozie uzna, ¿e to  nie dla niego. Do chwili
obecnej prowadzê pocztê harcersk¹. Wraz
z kilkoma by³ymi cz³onkami komendy

chojnowskiego hufca bawimy siê 
w pocztê. Zdobywamy wiadomoœci. Spo-
tykamy siê. Debatujemy. Robimy kartki,
pocztówki w zale¿noœci od potrzeby. Wy-
sy³amy na konkursy… Jestem aktywny,
bo nie umiem inaczej. 

G.Ch. - Jest pan wielkim mi³oœnikiem
znaczków. 
A.R. - Zacz¹³em zbieraæ znaczki w 1962
roku. Mam 17 klaserów od 1949 roku do
chwili obecnej. Na pocz¹tku koledzy
zbierali i zamienialiœmy siê. Uzupe³nia-
liœmy swoje serie znaczków. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e by³ to handel wymienny.
Trzeba podkreœliæ, ¿e znaczków by³o ma³o.
PóŸniej powsta³o przedsiêbiorstwo Ruch
i tam siê kupowa³o znaczki. Wa¿nym by³o
te¿, ¿eby znaæ kogoœ na poczcie, kto mo¿e
daæ znaæ, ¿e przysz³a seria znaczków. Na
ka¿dy czas znaczki s¹ drogie, obecnie te¿
nie kosztuj¹ ma³o. W tej chwili du¿o ludzi
ma znaczki, ale ich nie kolekcjonuje. 

G.Ch. - Czym dla pana jest filatelistyka?
A.R. - Przede wszystkim chodzi o zajêcie
i czas. ¯eby coœ zbudowaæ, zrobiæ z tym
znaczkiem. Nie chodzi o to, ¿eby tylko
mieæ. Zbieram znaczki zwi¹zane z har-
cerstwem czyli skauting. Stale poszukujê
starych znaczków. Szukam w Internecie
na specjalnych stronach poœwiêconych
w³aœnie kolekcjonerom znaczków. Naj-
lepiej zbieraæ znaczki tematycznie. Cho-
dzi o to, ¿eby zrobiæ eksponat wysta-
wowy. Ja ju¿ taki zrobi³em. Zdoby³em
br¹zowy medal w Kamiennej Górze,
póŸniej br¹zowy medal w Koszalinie.
Filatelista stale musi siê uczyæ i zdoby-
waæ wiedzê o eksponatach. Eksponat
tematyczny musi byæ przedstawiony 
w formie opowiadania, ¿eby ogl¹daj¹cy
móg³ siê zorientowaæ o co chodzi w znacz-
kach. Eksponaty mamy jednoekranowe
czyli 16 kart typu A4. Aby pokazaæ opo-

wiadanie, trzeba uzyskaæ materia³ bard-
zo ró¿norodny, aby przyci¹gn¹æ ogl¹-
daj¹cego. S¹ jeszcze eksponaty trzyekra-
nowe i piêcioekranowe. Ka¿da karta
musi byæ zatytu³owana, musi byæ wstêp,
opis znaczka, i lakoniczny opis co przed-
stawia znaczek. Proszê mi wierzyæ, ¿e
trzeba temu poœwiêciæ bardzo wiele czasu.

Obecnie zrobi³em dwa eksponaty, które
muszê niestety poprawiæ, bo wed³ug
znawców nie s¹ zrobione poprawnie…
Taka jest w³aœnie filatelistyka… Trzeba
jej poœwiêciæ wiele pracy, uwagi, czasu…
Co zreszt¹ daje mi wiele satysfakcji i ra-
doœci. 

G.Ch. - Serdecznie dziêkujemy za
udzielenie wywiadu. ¯yczymy wielu
udanych eksponatów! Wszystkich mi-
³oœników znaczków zapraszamy do
wst¹pienia do chojnowskiego ko³a! 

O filatelistyce i harcerstwie z Panem Arturem Reichertem
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Amatorzy sportu w zawieszeniu
W Commentry, tak jak i w pozosta³ej czêœci
kraju, ze wzglêdu na sytuacjê sanitarn¹, ama-
torski sport jest od wielu tygodni zawie-
szony. Stopniowo niektóre cluby w wyniku
decyzji podejmowanych  na szczeblu minis-
terialnym, uzyskuj¹ pozwolenie na wznowie-
nie dzia³alnoœci, podczas gdy inne w dalszym
ci¹gu objête s¹ zakazem przeprowadzania
treningów, a tym bardziej zawodów spor-
towych. W obliczu odwo³ywanych mistrzostw,
nieczynnych terenów i instalacji treningo-
wych, zamkniêtych si³owni panuje ogólna
atmosfera frustracji.
W oczekiwaniu na lepsze dni nasza gazeta
odwiedzi³a m³odych sportowców, aby do-
wiedzieæ siê jak radz¹ sobie oni z realizacj¹
pasji od czasu pojawienia siê COVID-19. Co
siê dla nich zmieni³o? Jak przystosowali siê
do trudnej sytuacji? Jakie jest ich morale 
w zwi¹zku z odwo³anymi zawodami?
Hugo CHNNEBOUX
pi³karz Commentry Football Club
"To by³o bardzo trudne, gdy nie mog³em ju¿
spotykaæ siê z kolegami. Nie by³o meczy i tre-
ningów, zrobi³o siê pusto w moim planie dnia.
Powrót do treningów w sierpniu by³ super
pomimo tego, ¿e potem znów musieliœmy
przestaæ. Na szczêœcie by³y treningi podczas
œwi¹tecznych wakacji na Bo¿e Narodzenie. Ale
ju¿ nie jest tak jak wczeœniej. Widzê kolegów
w maskach na boisku, ale musimy zacho-
wywaæ dystans. A poza tym szkoda nam, ¿e
zawodowcy mog¹ graæ, a my nie."

Sarah DESREUMAUX
pi³karka Commentry Football Club
"W czasie kwarantanny wiosn¹ 2020 by³o
du¿o komplikacji. Bardzo brakowa³o mi tre-
ningów, które mia³am zawsze w œrody i  pi¹tki. 
I meczów w weekendy. Od tamtej pory trzeba
nosiæ maski, u¿ywaæ ¿elu do dezynfekcji i za-
chowywaæ dystans.  Jestem ju¿ do tego przyzwy-
czajona, ale to mêczy. Brakuje mi normal-
nego ¿ycia, meczów i turniejów. Oczywiœcie
ju¿ trenujemy, ale bez kontaktu i nie mo¿emy
spotykaæ siê z innymi dru¿ynami. Uwielbiamy
naszych trenerów, ale chcielibyœmy widywaæ
te¿ inne osoby."

Ines BOURSEAUD
gimnastyczka L'Esprérance commentrienne
"Od pojawienia siê wirusa trudno jest skon-
centrowaæ siê  i prawid³owo trenowaæ gim-
nastykê, poniewa¿ "stop and go" narzucone
przez kryzys uniemo¿liwia postêp. Utrzyma-
nie kondycji fizycznej i giêtkoœci stawów i ogól-
nego rozci¹gniêcia sta³o siê teraz prawdzi-
wym wyzwaniem. W przeciwieñstwie do spor-
tów zespo³owych warunki treningowe nie
zmieni³y siê, poniewa¿ jest to dyscyplina
indywidualna, gdzie jest ma³o kontaktu. Od
wielu miesiêcy brakuje mi jednak wczeœ-
niejszej równowagi. Gimnastyka by³a moim
wentylem bezpieczeñstwa, który pomaga³ mi
w licealnym stresie i przygotowaniu do matury.
Wirus bardzo ogranicza kontakty miêdzy-
ludzkie. Moje ¿ycie to by³ "autobus, liceum 
i spanie". I nawet jeœli mogê æwiczyæ w do-

mu, brakuje mi motywacji. Brakuje mi porad
mojej trenerki Marie-Jo oraz serdecznoœci 
i witalnoœci moich kole¿anek gimnastyczek."

Romane BARTHOMEUF
USPC Lekkoatletyka
"Kiedy w marcu zostaliœmy objêci restrykcja-
mi by³o trudno. Brakowa³o mi lekkoatletyki,
nie mo¿na by³o biegaæ. Wszystko siê zmie-
ni³o. Przesta³am widywaæ trenerów i moich
kolegów. Ogromnie brakuje mi mojego sportu,
nawet jeœli otrzymaliœmy indywidualne plany
treningowe, które mogê realizowaæ w ogro-
dzie. Dla mnie odwo³anie zawodów to wielka
strata, poniewa¿ oprócz tej strony sportowej
nie mamy ju¿ kontaktów i wiêzi towarzyskich.
Nie mo¿emy ju¿ wymieniaæ siê doœwiadcze-
niem i mierzyæ z innymi klubami."

Emile GUILLOT
Rugby ASFC
"Wróci³em do treningów jak tylko nam poz-
wolono. Ale nie ma ju¿ zajêæ w œrody. Ogl¹-
dam wiêc wiêcej meczów rugby w telewizji 
i gram w ogrodzie z moim bratem, który te¿
trenujê w grupie do lat szeœciu. Regu³y s¹
teraz inne. Nie ma ju¿ chwytania za nogi 
i pokrzykiwania. Szkoda. Jestem smutny, ¿e
nie ma ju¿ turniejów i ¿e nie jeŸdzimy ju¿
razem autobusem. Poza tym brakuje mi te¿
tego, ¿e nie œwiêtujemy zwyciêstw œpiewaj¹c
w autobusie."

WWiieeœœcc ii   zz   CCoommmmeennttrryy

Urzekaj¹ca historia pokoleniowej firmy "Gay"

Nathan Gay hydrauliki uczy³ siê od dziecka. Jego dziadek Richard 
i ojciec Ludovic zajmuj¹ siê instalacjami grzewczymi odpowiednio
od ponad 50 i 30 lat. Swoje zami³owanie do pracy z miedzi¹ i kranami
potrafili przekazaæ Nathanowi. Ch³opak jest dum¹ ca³ej rodziny, tym
bardziej, ¿e ostatnio otrzyma³ najlepsz¹ w departamencie ocenê
dyplomow¹ technika instalacji grzewczych. Dziœ rozmawiamy ze
œwie¿o upieczonym dyplomowanym hydraulikiem, który kontynuuje
rodzinn¹ tradycjê.
Commentry Magazine - Proszê opowiedzieæ nam historiê firmy
"Gay" z Commentry. Na czym polega jej wyj¹tkowoœæ?
Nathan Gay - Firma zosta³a za³o¿ona przez mojego dziadka w 1976
roku. Nastêpnie mój ojciec przej¹³ j¹ w 2009. To przedsiêbiorstwo
rodzinne. Mój dziadek jest ju¿ na emeryturze, ale w dalszym ci¹gu
jest tu pracownikiem. 
Commentry Magazine - Czy od momentu powstania MM Gay
Ojciec i Syn techniki wykonawcze i materia³y zmieni³y siê?
Nathan Gay - Tak! Szczególnie jeœli chodzi o instalacje grzewcze, po
pojawieniu siê klimatyzacji, pomp cieplnych i zmianach w regulac-
jach termicznych. Dziœ jest to zajêcie coraz bardziej oparte na technice,
podczas gdy mój dziadek zaczyna³ od instalowania kot³ów wêglowych.
Commentry Magazine - Nathan, mo¿e Pan nam coœ o sobie krótko
opowiedzieæ?
Nathan Gay - Nazywam siê Nathan Gay, mam 17 lat. Uprawia³em
rugby, tenis, koszykówkê. 
Commentry Magazine - Otrzyma³ Pan najwy¿sz¹ w departamencie
ocenê dyplomow¹ technika instalacji grzewczych. Jakie to ma dla
Pana znaczenie?
Nathan Gay - To sprawi³o mi ogromn¹ przyjemnoœæ, fakt, ¿e moja
praca przynios³a owoce no i oczywiœcie jest to dla mnie du¿a moty-
wacja, aby dobrze zdaæ maturê.
Commentry Magazine - Jaki jest Pana zawodowy cel?
Nathan Gay - Mam zamiar zdaæ maturê z przedmiotów technicznych,
dotycz¹cych pomp cieplnych i klimatyzacji, a nastêpnie przynajmniej
kilka lat rozwijaæ siê pracuj¹c w przedsiêbiorstwie rodzinnym, maj¹c
w dalszych planach przejêcie firmy mojego ojca.
Commentry Magazine - To ju¿ trzecie pokolenie hydraulików w ro-
dzinie. To dziedzictwo ci¹¿y czy jawi siê bardziej jako rodzaj "tram-
poliny"?

Nathan Gay - Od dziecka pragn¹³em pracowaæ z dziadkiem. Ten
zawód mi siê podoba i cieszê siê, ¿e mogê siê od nich uczyæ.
Commentry Magazine - Kto jest Pana nauczycielem na co dzieñ? 
Nathan Gay - To mój dziadek jest moim mistrzem, pracujemy w zespole.
Niektórzy z moich kolegów mówi¹ mi, ¿e nie mogliby pracowaæ z ro-
dzin¹, ale dla mnie jest to z pewnoœci¹ korzystna sytuacja. Dziadek
wszystko mi pokaza³, ukszta³towa³ mnie, nauczy³ tajników pracy. 
Commentry Magazine - Co siê Panu podoba w tym zawodzie?
Nathan Gay - Ogólnie zawód mi siê podoba, ale najlepiej czujê siê 
w dziedzinie techniki grzewczej i to dlatego zamierzam kontynuowaæ
maturalne kszta³cenie w tym kierunku. Zmiany w technologii wprowa-
dzane s¹ bardzo szybko, dlatego potrzeba solidnego wykszta³cenia.
Commentry Magazine - A jeœli chodzi o Commentry? Jakie wiêzi
³¹cz¹ Pana z miastem?
Nathan Gay - Wychowa³em siê tu, ukoñczy³em szko³y. Dzisiaj pracujê dla
mieszkañców miasta i jego okolic.
Commentry Magazine - Czy chcia³by Pan powiedzieæ coœ m³odym
ludziom z Pañskiego pokolenia?
Nathan Gay - Praca pop³aca! Trzeba siê anga¿owaæ. Zawody rze-
mieœlnicze nie s¹ dostatecznie doceniane w œrodowisku szkolnym, ale
jeœli ma siê zami³owanie, nie nale¿y siê poddawaæ.

Commentry Magazine - MM Gay Ojciec i Syn s¹ punktem docelo-
wym? Dum¹ osi¹gniêtych zamierzeñ?
MM Gay - Fakt istnienia rodzinnego przedsiêbiorstwa napawa dum¹,
robimy wszystko co w naszej mocy, aby przetrwa³o, a perspektywa
przejêcia go w przysz³oœci przez Nathana jest dla nas ogromnym
impulsem. Któ¿ nie by³by dumny ze swojego wnuka, który chce pra-
cowaæ z rodzin¹. Myœlimy o tym, ¿e pewnego dnia przejmie firmê,
mamy tak¹ nadziejê. Czas poka¿e!

Co s³ychaæ w Commentry cyklicznie donosi nam tamtejsze wydawnictwo “Commentry Magazine” Podobnie, jak “Gazeta Chojnowska ”
francuski periodyk podejmuje tematy samorz¹dowe, spo³eczne, kulturalne, sportowe… W ostatnim wydaniu nasi koledzy pisz¹ m.in. 
o skutkach pandemii w miejscowych klubach sportowych i dla przeciwwagi o tradycji pewnej rodziny… Zapraszamy do lektury.
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Dolnyslask.travel.pl zaprasza! 
Z uwagi na straty jakie stale ponosi bran¿a turystyczna portal dolnyslask.travel.pl
zachêca przedsiêbiorców do zg³aszania ofert i wspó³pracy z innymi podmiotami. 
Projekt www.dolnyslask.travel.pl jest nakierowany na nowatorskie sposoby pro-
mowania potencja³u turystycznego naszego regionu. Portal prowadzony jest przez
Dolnoœl¹sk¹ Organizacjê Turystyczn¹, dzia³aj¹c¹ wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego oraz
Urzêdem Miasta Wroc³awia.
Do projektu przy³¹czy³y siê dziesi¹tki podmiotów - od hoteli i gospodarstw agroturystycznych, przez producentów regional-
nych, po instytucje kultury. Z ka¿dym dniem zg³aszaj¹ siê kolejne osoby i instytucje, zainteresowane do³¹czeniem do portalu.
Wszystkie te osoby dostrzegaj¹ bezprecedensow¹ szansê, jak¹ daje projekt - szansê na stworzenie efektywnej i sta³ej wspó³pra-
cy w obszarze dot¹d kojarz¹cym siê g³ównie z konkurencj¹. 
Pracujesz w bran¿y turystycznej? Lubisz podró¿owaæ i odkrywaæ nowe miejsca? 
WejdŸ na stronê https://dolnyslask.travel.pl/ - oka¿e siê ona pomocn¹ zarówno dla przedsiêbiorców, jak i turystów.

Propozycja wspó³pracy

Lubisz dobr¹ zabawê na rowerze? 
A mo¿e chcia³a/chcia³byœ podzieliæ siê swoj¹

wiedz¹ o technice jazdy? 
A mo¿e chcia³a/chcia³byœ sprawdziæ siê w roli

trenera lub instruktora kolarstwa MTB? 

Zapraszamy Ciê do wspó³pracy.
Nasza najm³odsza grupa zawodników 8-9lat

potrzebuje trenera. Treningi 2 razy w tygodniu
na rowerze MTB. 

Mile widziane wykszta³cenie pedagogiczne 
i doœwiadczenie w kolarstwie MTB .

To naprawdê dobrze spêdzony czas wolny.
Z super dzieciakami pe³nymi energii i chêci 

do pracy i zabawy. 
Zapraszamy do kontaktu.

59-225 Chojnów, ul. S. Konarskiego 4
e-mail: oriens-chojnow@wp.pl

Prezes Zarz¹du Klubu - tel. 728 548 790

Szanowni Pañstwo!
Dyrekcja,  Grono  Pedagogiczne  

oraz  uczniowie  Powiatowego  Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie zwracaj¹ siê 

z proœb¹ o dofinansowanie wyposa¿enia
Izby Pamiêci, 

która powstaje w budynku  szko³y 
przy ul. Witosa.

W powstaj¹cej Izbie Pamiêci znajd¹ siê pami¹tki,
zdjêcia, tablice i inne materia³y zwi¹zane z jubi-
leuszami:
- 75 lat istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
- 70-ta rocznica powstania Zespo³u Szkó³ Rolniczych
- 60 lat funkcjonowania Szkolnictwa Zawodowego
- 20 lat istnienia Powiatowego Zespo³u Szkó³.

Dziêki Pañstwa wsparciu utworzymy "wielkie
dzie³o" upamiêtniaj¹ce powstanie i dzia³alnoœæ
szkolnictwa œredniego i zawodowego w naszym
mieœcie.

Nr konta, na który mo¿na wys³aæ dobrowolnie

œrodki, z dopiskiem "Izba Pamiêci":  
23 1560 0013 2381 0653 7000 0005

Mariusz Kowalczyk
Dyrektor

Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
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Dzia³ dla Doros³ych

Anna Rudnicka-Litwinek
"Dziewczyny na
skrzyd³ach. 
Polskie lotniczki,
które zdoby³y niebo"
" " - s³ysza³y od
swoich instruk-
torów. Nie poz-
woli³y jednak, by
mê¿czyŸni znisz-
czyli ich marzenia.
W latach 20.
Karolina jako pier-
wsza Pol-ka
samodzielnie siada za sterami Basia,
Anna i Jadwiga pilotuj¹ najszybsze my-
œliwce czasów II wojny œwiatowej Kasia,
dziewczyna z ma³ej wioski, ujarzmia sre-
brnego smoka - wojskowego MiG-a
Poznaj¹c historiê awiacji okazuje siê, ¿e
kobiety zdobywa³y niebo na równi z mê¿-
czyznami. Sterowa³y pierwszymi powietrz-
nymi statkami i konstruowa³y w³asne
skrzyd³a z drewna. Jednak zawsze by³o
im nieco trudniej, bo oprócz grawitacji
musia³y pokonaæ ludzk¹ niechêæ.
Przyszed³ czas, by przypomnieæ o od-
wa¿nych, niezale¿nych, pe³nych pasji
lotniczkach - pionierkach i tych nam
wspó³czesnych. W czasach, gdy wiêk-
szoœæ kobiet nie mog³a nosiæ spodni, one
za³o¿y³y lotniczy kombinezon i zdoby³y
niebo. Dziœ, gdy mundurem lotnika
szczyc¹ siê g³ównie mê¿czyŸni, one
wbrew stereotypom równie¿ po niego
siêgaj¹. Oto losy dziewczyn, którym
wyros³y skrzyd³a.

Wroc³awski Dom Literatury, 2020
"Spis lokatorów"  -  antologia 
Zbiór opowiadañ autorstwa cenionych
wroc³awskich twórców (autorami teks-
tów s¹ Maciek Bielawski, Beata i Euge-
niusz Dêbscy, Tomasz Majeran, Jêdrzej
Pasierski, Krzysztof Rudowski, Nadia
Szagdaj, Agnieszka Wolny-Hamka³o,
Filip Zawada, Andrzej Ziemiañski).
Opowiadania z pogranicza wielu gatun-
ków i stylistyk oscyluj¹ wokó³ tematu
domostwa: jako przestrzeni mi³oœci 
i przyjaŸni, czêsto skomplikowanych
relacji s¹siedzkich, tajemnic z prze-
sz³oœci i zbrodni, a tak¿e - co aktualne
zw³aszcza ostatnio - miejsca pracy. 
Ksi¹¿ka objêta jest mecenatem Polskiego
Zwi¹zku Firm Deweloperskich.

Dzia³ dla Dzieci

Miros³aw Wlek³y 
"Przygoda dzika Toniego Halika"

Sto lat temu urodzi³ siê ch³opiec, którego
najwiêkszym marzeniem by³o zostaæ In-
dianinem. W P³ocku, gdzie chodzi³ do
szko³y, nikt nie bra³ jego planów na po-
wa¿nie. A tymczasem wiele lat póŸniej
ów ch³opiec, ju¿ jako doros³y mê¿czyzna
trafi³ do Ameryki Po³udniowej i razem 
z ¿on¹ wyruszy³ w niebezpieczn¹ podró¿
do serca tropikalnego lasu w Brazylii.
By³ przekonany, ¿e dotrze do Indian i ¿e
stanie siê jednym z nich. Czy mu siê to
uda³o? Do³¹czcie do szalonej wyprawy
Toniego i Pieret Halików! Poznacie sza-
mana, zobaczycie ró¿owe delfiny, nie-
bieskie papugi, a nawet weŸmiecie udzia³
w indiañskiej bitwie!

Tony Halik niczego siê nie ba³, zna³
wszystkie jêzyki œwiata, a przygód mia³
tyle, ¿e trudno je zliczyæ, w dodatku 
z ka¿dej opresji wychodzi³ ca³o. Niesa-
mowity polski podró¿nik, fotograf i fil-
mowiec. Mieszkaniec Buenos Aires,
Miasta Meksyk i Warszawy. Obywatel
ca³ego œwiata. Polacy pamiêtaj¹ go 
z kultowego programu telewizyjnego
"Pieprz i wanilia", który prowadzi³ ra-
zem z El¿biet¹ Dzikowsk¹. Kilka lat
temu jego postaæ przypomnia³ reporter
Miros³aw Wlek³y w swojej bestselle-
rowej ksi¹¿ce "Tu by³em. Tony Halik".
A niedawno do kin wszed³ film doku-
mentalny o nim.

Teraz jego perypetie mog¹ te¿ poznaæ 
(i pokochaæ) dzieci! Ksi¹¿kê wzbogacaj¹
wspania³e ilustracje Magdy Kozie³ -
Nowak, dziêki którym œwiat Halika, In-
dian, brazylijskiej selwy i leœnych du-
chów o¿ywa na naszych oczach.

Miejska Biblioteka Publiczna poleca

PALM SPRINGS
05.03. - godz. 17.00; 19:00

06.03. - godz. 18:00
07.03. - godz. 18:00

Beztroski Nyles (Andy Samberg) i zade-
klarowana singielka Sarah (Cristin Milioti)
poznaj¹ siê na weselu w Palm Springs.
Sztywna impreza niespodziewanie od-
s³ania swój wybuchowy potencja³, kiedy
okazuje siê, ¿e oboje zostali uwiêzieni w pê-
tli czasowej i w kó³ko prze¿ywaj¹ ten
sam dzieñ. W sytuacji na pierwszy rzut
oka beznadziejnej, Nyles i Sarah od-
kryj¹, jakie mo¿liwoœci daje ca³kowita
wolnoœæ. Wspólnie zrealizuj¹ najbar-
dziej szalone pomys³y, by przy okazji
prze¿yæ najbardziej odjechany romans
wszech czasów.

CO W DUSZY GRA
06.03. - godz. 14:00; 16:00
07.03. - godz. 14:00; 16:00

20 i 21.03 - godz. 14:00
W filmie œledzimy losy Joe Gardnera,
który prowadzi zespó³ muzyczny w gim-
nazjum. Jego prawdziw¹ pasj¹ jest jed-
nak jazz. Joe prze¿ywa kryzys, jaki jest
udzia³em wszystkich artystów. Coraz
wyraŸniej dostrzega, ¿e marzenie jego
¿ycia, by byæ muzykiem jazzowym, nie
spe³ni siê i dlatego zadaje sobie pytania
"Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego
¿ycia?". Joe jest uosobieniem tych py-
tañ. Ale nadchodzi moment, kiedy Joe
stwierdza, ¿e jego marzenie mo¿e byæ 
w zasiêgu rêki. Przez jedno nieoczeki-
wane zdarzenie trafia do fantastycznego
miejsca, gdzie zostaje zmuszony, by
ponownie zastanowiæ siê nad tym, co to
znaczy mieæ duszê. Tam spotyka, a osta-
tecznie równie¿ zaprzyjaŸnia siê z 22 -
dusz¹, która uwa¿a, ¿e ¿ycie na Ziemi
nie toczy siê tak, jak powinno."
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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 œródmiejskiej,
kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej. Bezpoœrednie s¹siedztwo te-
renów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci komercyjnych.
Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej. Dojazd do przedmio-
towych dzia³ek drog¹ gruntow¹, wewnêtrzn¹, bez utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej 
w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz.
Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z 27.03.2002 r.), dzia³ki
le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla którego ustalono
funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. 
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoz-
naæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z za-
pisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbêd-
nych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie
posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
 9 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³-
¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem dru-
giego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nierucho-
moœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z 25.02.1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiad-
czenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego
(rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu,
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-

targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278), do
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepi-
sów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.04.2021 r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na
dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty.  Wp³acenie wadium równo-
znaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r., poz.
1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³y uczestni-
kom przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia
lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zao-
kr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.                                               
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr  32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym  tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, 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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych przy ul. Zielonej odby³ siê 10.07.2020 r., drugi
23.10.2020 r., trzeci 09.02.2021 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

czwarty przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzeda¿  nastêpuj¹cych  nieruchomoœci po³o¿onych
przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze
sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci
wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 21 sierp-
nia 2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y 
w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta,  kilka-
dziesi¹t metrów od ulicy W³adys³awa Sikorskiego, w s¹siedztwie znaj-
duj¹ siê zabudowania wielorodzinne typu osiedlowego oraz jedno-
rodzinne. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej. Dojazd do ww.
nieruchomoœci drog¹ utwardzon¹ kruszywem, bez utrudnieñ.
Przeznaczone do sprzeda¿y nieruchomoœci s¹ niezabudowane, po-
roœniête chwastami i wysokimi trawami; w pobli¿u dzia³ek przebiega
sieæ elektroenergetyczna. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z 27.03.2002 r.), dzia³ki
le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 168 KS, dla którego ustalono
funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. W ewi-
dencji gruntów dzia³ki oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbanizowane
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapo-
znaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, 
z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych
niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po
stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od ob-
ci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie
posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
9 kwietnia 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargo-
wej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i pub-
likacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³-
¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem dru-
giego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieru-
chomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z dnia
25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z  2020 r. poz.
1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 

* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.04.2021 r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium
jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na
dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty.  Wp³acenie wadium równo-
znaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r., poz.
1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczest-
nikom przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia
lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.                                              
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed za-
warciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, orga-
nizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych po-
³o¿onych przy ul. Parkowej odby³ siê 17.11.2020 r., drugi 09.02.2021 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

trzeci przetarg  ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrê-
bie 6 miasta  Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:
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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
Informacja PKS 76 818 84 76
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
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
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul.
Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz za-
strzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2021 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

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

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat 
od daty jej wniesienia. 

(za wyj¹tkiem grobów murowanch
przeznaczonych do pomieszczenia

wiêcej ni¿ 1 osoby, 
a tak¿e do chowania urn)

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca po-
chówku nastêpuje po wniesieniu kolej-
nej op³aty, która skutkuje przed³u-
¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce
nieop³acone mo¿e byæ wykorzystane
do kolejnego pochówku innej osoby
zmar³ej.

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

Sprawdzenia 
mo¿na dokonaæ 

w biurze cmentarza 
osobiœcie lub telefonicznie 

tel. 76 818 66 80

w dni robocze 
w godzinach od 8 do 16.

Ponadto informujemy, ¿e na stronie
www.chojnow.eu funkcjonuje

zak³adka 
www.cmentarze24.pl/chojnow/index.php

Op³ata za wa¿noœæ miejsc 
na Cmentarzu Komunalnym

MARZEC

Og³oszenia drobne
Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12
arów, umiejscowion¹ przed stawem po
prawej stronie w Bia³ej. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (46417)

07.03. - POD S£OÑCEM 
14.03. - CENTRUM 

21.03. - SALIX
28.03. - W INTERMARCHE 



Ogólnopolska, darmowa aplikacja z har-
monogramem odbioru śmieci jest już do-
stępna dla mieszkańców Chojnowa. 
Aplikacja informuje o terminach odbioru
odpadów oraz zasadach segregacji.
Zawiera także informacje dot. odpadów
oraz PSZOK–u. 
Wystarczy pobrać aplikację na swój tele-
fon, wybrać miejscowość, wpisać ulicę 
i gotowe! W ustawieniach można za-
znaczyć przypomnienia, aby móc otrzy-
mywać powiadomienia z wyprzedze-
niem o tym, kiedy i jakie odpady będą
odbierane w najbliższym czasie.

KORZYŚCI Z KORZYSTANIA 
Z KIEDYSMIECI.INFO
* Nowoczesna i bezpieczna technologia
* Aplikacja jest anonimowa, nie zbiera
żadnych danych. Jedyne co przekazujesz
to miejscowość, dla której chcesz otrzy-
mywać powiadomienia i nazwę ulicy.
* Darmowa aplikacja dla każdego miesz-
kańca, dla wszystkich miast i gmin 
w Polsce.
* Nie trzeba już drukować harmono-
gramów, ani jako gmina ani jako jej
mieszkaniec. Aktualny harmonogram
będzie zawsze pod ręką w telefonie.

* Nigdy nie zapomnisz wystawić odpo-
wiedniego kosza.
* Otrzymasz powiadomienie o koniecz-
ności wystawienia odpowiedniego kosza.
* Sam zdecydujesz na ile wcześniej chcesz
otrzymywać powiadomienia.

Pobierz już dziś!

Więcej informacji: 
www.kiedysmieci.info 
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, o po-
wierzchni użytkowej 180,80 m2 składający się z następujących pomieszczeń:
pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, pomieszczenie nr 3
- 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2,
pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2, łazienka - 6,3 m2,
korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2.
Do lokalu przynależy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. 
Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.

Lokal użytkowy nr 1a w budynku położonym przy ul. Rynek 4 
o powierzchni użytkowej 15,33 m2 składający się z jednego pomiesz-
czenia – 15,33 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego – 13,65 m2. 
Lokal położony na parterze budynku posiada instalację elektryczną 
i wodno – kanalizacyjną. 
Udział w nieruchomości wspólnej 7/100. 

Miasto rozpoczęło procedury związane
z wydzieleniem działek pod zabudowę
jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego-
Zapolskiej

Aplikacja „Kiedy śmieci" – dostępna dla mieszkańców



Mama i JaMama i Ja

Zosia Didenekow ma dwa latka, jest spod
znaku Wodnika, maluje farbkami i kredkami.
Mama Kasia jest zodiakalnym Strzelcem,
piecze ciasta, kreśli i szkicuje wszechstronnie.

Serca, czerwień, miłość, sympatia,
zabawa... Walentynki w żłobku


