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Państwo
Wiesława i Stanisław Boczar

Państwo
Zofia i Edward Tymińscy

Trio Łódzko-Chojnowskie - koncert w MOKSiR

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Legnica

Złote Gody

Narodowe Święto Niepodległości w Chojnowie



104 rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości w Chojnowie rozpoczęła
się od wspólnego odśpiewania hymnu
narodowego na Rynku. 
W kościele św. Apostołów Piotra i Pawła
odbyła się Msza Święta w intencji Oj-
czyzny koncelebrowana przez ks. dzie-
kana dekanatu Chojnów Marka Osmul-
skiego, ks. proboszcza parafii Niepoka-
lanego Poczęcia NMP Dariusza Pudełko
oraz ks. Pawła Lityńskiego, który wy-
głosił homilię.
- Zasadniczym i podstawowym elemen-
tem wspólnym dla dobra Ojczyzny jest po
prostu, to żeby ją kochać, żeby o niej
dobrze mówić (…) Dziś gromadzimy się
w tej świątyni, aby modlić się za Polskę 
i dziękować Panu Bogu za to, że mamy
swoją ziemię, że mamy gdzie żyć. Oj-
czyznę wolną pobłogosław Panie. Polska
potrzebuje Bożego błogosławieństwa.
Potrzebowała go, aby odzyskać nie-
podległość. I potrzebuje go dziś. 

Po uroczystej eucharystii nastąpiło
wspólne przejście pod Obelisk, gdzie
Burmistrz Chojnowa Jan Serkies wy-
głosił okolicznościowe przemówienie. 
- Chcemy szczególnie dziś dziękować
kombatantom wojennym, sybirakom 
i wszystkim obywatelom, których
postawa jest godna szacunku. Do nas
dziś należy dbanie o kraj. Patriotycznej
postawy uczymy się całe życie w domach,
szkołach, miastach. Święto Niepodle-
głości umacnia naszą narodową dumę.
11 listopada szczególnie zwracamy uwagę
na symbole narodowe i uświadamiamy
sobie, jak istotna jest suwerenność.
Pielęgnowanie historii jest ważne i po-
trzebne. Pamięć o bohaterach przypomina
o wielkim dziedzictwie, które musimy
stale pielęgnować - pamięcią, czynem 
i słowem. Dziękuję Państwu za zaanga-

żowanie, patriotyczną postawę w obcho-
dach 11 listopada. 
Życzę wszystkim, aby ten dzień był dniem
wyjątkowym. Cieszmy się wspólnie z wol-
ności, którą otrzymaliśmy w spadku od
naszych dziadków i ojców, a którą prze-
każemy dzieciom i wnukom. 

Tradycyjnie pod Obeliskiem złożone
zostały kwiaty, będące symbolem podzię-
kowania za wolność i suwerenność na-
szego Narodu. Spotkanie poprowadził
dyrektor Muzeum Regionalnego w Choj-
nowie Andrzej Świdurski. Apel pamięci
odczytał starszy chorąży sztabowy Woj-
ska Polskiego Artur Pawłowski.

Spotkanie uświetnił piękny śpiew rodziny
Walczak.
W Domu Schrama odbył się koncert „Dla
Niepodległej” zaprezentowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Wy-
darzenie zostało przygotowane przez 
p. Klaudię Dominiak, Marzenę Anton, 
p. Zenona Chmielewskiego oraz innych
nauczycieli, którym podziękował Bur-
mistrz Chojnowa wraz z wicedyrektor
SP4 p. Anną Denisiak. Wystąpiły mażo-
retki, grupa akrobatyczna oraz chór
„Allegro”. Uczniowie zaprezentowali rys
historyczny odzyskania przez Polskę
niepodległości w artystyczny sposób:
recytując i inscenizując dzieje naszego
narodu. W Miejskim Domu Kultury,
Sportu i Rekreacji odbyły się warsztaty
dla dzieci pt. „Polak Mały”. Frekwencja
dopisała.  Prace małych artystów były
imponujące. 

Na zakończenie obchodów Święta Nie-
podległości na scenie Domu Kultury
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Legnica.
Zgromadzonych gości przywitała Dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji Paulina Wrzeszcz.
Zespół liczy 80 osób, tańczą w nim
dzieci, młodzież, dorośli. W Chojnowie
zaprezentowała się część z nich, w tym
osoby z naszego miasta. Publiczność miała
okazję rozpoznawania tańców oraz wspól-
nego śpiewania pieśni patriotycznych.
Jak stwierdziła pani choreograf: 
- Do zespołu przyjmujemy od 6 do 106
lat, więc każdy może przyjść na próby.
Był Oberek, Krakowiak, Mazur, Po-
lonez… śpiewano „Pierwszą brygadę”,
„Ułani, ułani” , „Piechota” oraz inne
pieśni…w tym „100 lat, 100 lat” dla pani
choreograf z okazji jej urodzin… Brawo
Zespół Pieśni i Tańca Legnica!         kj
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Komunikat CHZGKiM

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo
mieszkañców miasta Chojnowa, Choj-
nowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w porozumie-
niu z Urzêdem Miejskim przekazuje
informacje o zasadach kontroli insta-
lacji kominowych oraz o zasadach ich
przeprowadzania przez kominiarza.
ChZGKiM informuje, ¿e kontrole in-
stalacji kominowych prowadzone s¹
przez okres ca³ego roku i realizowane
s¹ zgodnie z harmonogramem i wy-
nikaj¹cym z zawartej umowy o œwiad-
czeniu us³ug kominiarskich.
Zakres us³ug kontrolnych obejmuje:
a. kontrolê palenisk opalanych pali-
wem sta³ym, 
b. kontrolê palenisk opalanych pali-
wem ciek³ym i gazowym,
c. kontrolê przewodów wentylacyj-
nych.

Podczas wizyty kontrolnej
kominiarz ma obowi¹zek:

1. Sprawdziæ iloœæ i typ urz¹dzeñ pie-
ców grzewczych 
2. Sprawdziæ przy pomocy anemo-
metru sprawnoœæ funkcjonowania
instalacji wentylacyjnej w mieszka-
niu, ze szczególnym uwzglêdnieniem
pomieszczeñ, w których znajduj¹ siê
piece wêglowe, kot³y gazowe oraz
inne Ÿród³a ciep³a oraz w pomiesz-
czeniach ³azienkowych.
3. W miarê dostêpu sprawdziæ dro¿-
noœæ przewodu kominowego oraz do-
stêp do wyczystek w dolnej i szczy-
towej czêœci przewodu kominowego.
4. W przypadku stwierdzenia obec-
noœci sadzy w dolnej czêœci komina
oczyœciæ komin z zalegaj¹cej sadzy.
Lokator obecny podczas wizyty ko-
miniarza ma obowi¹zek podpisaæ pro-
tokó³ z kontroli, a w przypadku braku
wykonania którejœ z czynnoœci, po-
winien w protokole zaznaczyæ swoje
uwagi.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku
zagro¿enia b¹dŸ niepoprawnego u¿yt-
kowania pieców i przewodów komi-
nowych lub u¿ywania pieców niedo-
puszczonych przez administratora,
kominiarz ma obowi¹zek zablokowa-
nia pieca b¹dŸ przewodu ko-mino-
wego oraz obowi¹zek zg³oszenia tego
faktu do administratora lokalu lub
budynku.

O dodatku wêglowym

Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie informuje, ¿e

do dn. 15.11. 2022r. w mieœcie Chojno-

wie zosta³o z³o¿onych 1255 wniosków 

o wyp³atê dodatku wêglowego. Z tej

liczby 785 wniosków z³o¿ono do 31 sierp-

nia tego roku. 

Z uwagi na koniecznoœæ obowi¹zkowej

weryfikacji wniosku, wymaganej przez

ustawê o dodatku wêglowym, wnioski

s¹ realizowane sukcesywnie. 

Pozytywnie zweryfikowane wnioski s¹

wyp³acane w miarê otrzymywanych

œrodków finansowych przekazywa-

nych przez Wojewodê Dolnoœl¹skiego

w ramach zadañ zleconych gminie.

Do 18.11.2022r. wyp³acono 753 dodatki

na ³¹czn¹ kwotê 2 mln 259 tys. z³.

Nabór 

do Programu 

"Opieka wytchnieniowa"

- edycja 2023

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

w Chojnowie informuje, ¿e Ministerstwo

Rodziny i Polityki Spo³ecznej og³osi³o 

w dniu 26.10.2022 r. nabór do Programu

"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023.

Program opieka wytchnieniowa to wa¿ne

wsparcie przede wszystkim dla opieku-

nów i bliskich osób z niepe³nospraw-

noœciami. G³ównym celem Programu jest

wsparcie cz³onków rodzin lub opieku-

nów sprawuj¹cych bezpoœredni¹ opiekê

nad dzieæmi z orzeczeniem o niepe³no-

sprawnoœci oraz osobami posiadaj¹cymi

orzeczenie o znacznym stopniu niepe³no-

sprawnoœci (zgodnie z ustaw¹ z 27 sierp-

nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-

sprawnych albo orzeczenie traktowane na

równi z orzeczeniem o znacznym stop-

niu niepe³nosprawnoœci (zgodnie z art. 5

i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej

oraz zatrudnianiu osób niepe³nospraw-

nych) poprzez mo¿liwoœæ uzyskania do-

raŸnej, czasowej pomocy w formie us³ugi

opieki wytchnieniowej. 

Wszelkie uwagi odnoœnie chêci 

realizacji Programu prosimy kierowaæ

na adres Oœrodka lub telefonicznie 

76 81 88 218 

w godzinach pracy Oœrodka:

poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek

7.30 - 15.30

wtorek 7.30 - 16.00

Konsultacje 

z organizacjami
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza

przedstawicieli organiza-

cji pozarz¹dowych i in-

nych podmiotów prowa-

dz¹cych dzia³alnoœæ po-

¿ytku publicznego na te-

renie miasta Chojnowa do

konsultacji zmiany Uchwa³y

Nr XLVII/228/21 Rady Miejskiej Chojnowa

z 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwale-

nia „Programu wspó³pracy Miasta Choj-

nowa z organizacjami pozarz¹dowymi 

i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia-

³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2023". 

Konsultacje trwaæ bêd¹ 

do 30 listopada 2022 r. 

Zg³oszenia ewentualnych uwag i opinii

wraz z uzasadnieniem 

prosimy sk³adaæ pisemnie 

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie, pok. nr 6 

lub przes³aæ za poœrednictwem poczty

elektronicznej na adres: 

um.sekretariat@chojnow.eu
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Inwestycje w Chojnowie
Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji obejmuj¹cej przebudowê ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania
Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kiliñskiego. 
Miasto Chojnów otrzyma³o promesê inwestycyjn¹ w wys. 4.446.000 z³ z Rz¹dowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawc¹ zadania jest firma Budromos J.T. Bieñkowscy sp. j. z Legnicy. 
Wartoœæ zadania wynosi blisko 5 mln z³. 

Trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ zadania pn.: "Przebudowa ul. Jerzmanowickiej" z firm¹ As Roads Sp. z o.o. z siedzib¹ 
w Legnicy. Wartoœæ zadania to 1.742.910 z³. Zadanie jest dofinansowane w 80% z Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zawarto umowê na dostawê i monta¿ 77 szt. ¿arówek LED o mocy 35 W z redukcj¹ mocy o 35% montowane w kinkietach 
i oprawach parkowych na ul. Rynek, ul. Œciegiennego, ul. Rejtana, ul. Grottgera oraz teren Basenu Miejskiego oraz 4 szt. opraw
LEG o mocy 50W z redukcj¹ mocy 35% na s³upach przy Basenie Miejskim. Umowê zawarto z firm¹ MarKop Zbigniew
Marciniszyn z siedzib¹ w Chojnowie, wartoœæ umowy - 37.890 z³.

przebudowa ul. Królowej Jadwigi

budowa parkingu przy ul. Kiliñskiego

przebudowa ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego
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Od 11 lat PZS, w listopadzie, orga-
nizuje Tydzieñ Patriotyzmu - cykl
wydarzeñ poœwiêconych pamiêci
polskiej historii i powi¹zanych z ni¹
ludzi.

Najbardziej widowiskowe jest
Ognisko Patriotyzmu. Przy blasku
paleniska szkolna spo³ecznoœæ 
i ich goœcie uczestnicz¹ w swois-
tym spektaklu s³owno-muzycz-
nym nawi¹zuj¹cym do burzli-
wych dziejów naszego kraju. 

Rok 2022 Sejm RP, doceniaj¹c literacki dorobek pisarki oraz
jej wk³ad w dzia³alnoœæ patriotyczn¹, ustanowi³ Rokiem Marii
Konopnickiej. M³odzie¿ PZS, przygotowana przez p. Aleksandrê
Siudê w³¹czy³a tê okolicznoœæ w swój patriotyczny program
artystyczny. Poetycko-wokalna opowieœæ o walcz¹cych i pole-
g³ych, o OjczyŸnie i wolnoœci, o oprawcach i bohaterach, by³a
najlepsz¹ lekcj¹ identyfikacji narodowej i kulturowej.
Do wspólnego œpiewania w³¹czali siê wszyscy, któ¿ bowiem
nie zna i nie uto¿samia siê z wojennymi pieœniami - “Rozkwi-
ta³y p¹ki bia³ych ró¿”, “Dziœ do ciebie przyjœæ nie mogê”,
“Serce w plecaku”, “Wojenko, wojenko”… Przy akompania-
mencie Tomasza Susmêda - piano i Dariusza Matysa - gitara,
sz³y ku niebu skry z p³on¹cego ogniska unosz¹c ze sob¹ legio-
nowe nuty. Piêkne wspomnienie ludzi, piêkne uczczenie ich
pamiêci.

Powiatowy Zespó³ Szkó³ podejmuje wiele inicjatyw kszta³-
tuj¹cych patriotyczne postawy. Dzia³alnoœæ dydaktyczno -
wychowawcza k³adzie szczególny nacisk na przygotowanie do
¿ycia w spo³eczeñstwie i wp³yw na kszta³towanie wiêzi z kra-
jem. To wspó³czesny przejaw patriotyzmu.

eg

Piêkna tradycja Powiatowego Zespo³u Szkó³, kolejny raz zgromadzi³a przy ¿ywym ogniu liczne grono uczniów,
zaproszonych goœci i mieszkañców.

WW yy œœ pp ii ee ww aa jj mm yy   mm ii ³³ oo œœ ææ   OO jj cc zz yy ŸŸ nn ii ee   --   OO gg nn ii ss kk oo   PP aa tt rr ii oo tt yy zz mm uu   ww   PP ZZ SS

Tomasz Susmêd, Pawe³ Konopacki oraz

Witold £uczyñski, czyli Trio £ódzko -

Chojnowskie zagoœcili na scenie Miej-

skiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekre-

acji. 9 listopada odby³ siê koncert pio-

senki wybitnego poety, kompozytora 

i pieœniarza Jacka Kaczmarskiego. 

- Bardzo dziêkujê, ¿e przyszliœcie na nasz

wystêp, aby poznaæ i przypomnieæ sobie

piosenki Jacka Kaczmarskiego. Od 20 lat

wraz z kolegami objazdowo po Polsce

wykonujemy ten repertuar. Cieszê siê, ¿e

jesteœcie, ¿e my jesteœmy w pe³nym sk³adzie

- mówi³ z przejêciem Tomasz Susmêd.

Zgromadzona publicznoœæ wys³ucha³a

dwugodzinnego koncertu, w którym za-

brzmia³y takie utwory jak: "Nasza

klasa", "Mury", "Przedszkole", "Nie lubiê"

oraz inne utwory zwi¹zane z Jackiem

Kaczmarskim. Trudne i g³êbokie teksty

opatrzone zosta³y refleksyjnym komen-

tarzem w zwi¹zku z bolesn¹ histori¹

naszego kraju. Omówiona zosta³a tak¿e

twórczoœæ Jacka Kaczmarskiego. 

- By³ to koncert niezwykle poruszaj¹cy.

Fenomenalne g³osy i brzmienie - mówili

s³uchacze po wyjœciu z sali. 

Dziêkujemy!

kj

Trio £ódzko-Chojnowskie - koncert w MOKSiR
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4 listopada Pañstwo Wies³awa i Stanis³aw Boczar 
i 12 listopada Pañstwo Zofia i Edward  Tymiñscy, w otocze-
niu najbli¿szych œwiêtowali swoje Z³ote Gody.
Burmistrz Miasta Jan Serkies, w imieniu w³adz pañstwo-
wych wrêczy³ Jubilatom odznaczenia, gratulacje i podziê-
kowania od chojnowskiej spo³ecznoœci.

Pañstwo Boczar

Ich ma³¿eñski sta¿ jest nieco d³u¿szy - na œlubnym kobiercu
stanêli 52 lata temu. Pandemia wstrzyma³a celebracjê okr¹g³ej
rocznicy, z tym wiêksz¹ przyjemnoœci¹ Jubilaci i ich goœcie
wziêli udzia³ w tym wyj¹tkowym œwiêcie. 
Jak bardzo s¹ ze sob¹ zwi¹zani, jak wiele w nich wci¹¿ cie-
p³ych do siebie uczuæ œwiadczy fakt, ¿e przy podziêkowaniach
wypowiadanych podczas ceremonii pan Stanis³aw nie móg³ ze
wzruszenia wypowiedzieæ s³owa… 

Poznali siê przypadkiem. M³ody Staœ w³aœnie wyszed³ z wojska.
Wróci³ do rodzinnego Zagrodna i czêsto, na rowerze, prze-
mierza³ okoliczne szlaki. Podczas jednej z takich wycieczek
natkn¹³ siê w Wojciechowie na grupkê dziewcz¹t. Wœród nich
by³a 20.letnia Wiesia. Zatrzyma³ siê, zagadn¹³ i to by³ pocz¹tek
ich ponad pó³wiecznej wspólnej drogi. 
Pobrali siê rok póŸniej. Zamieszkali w Wojciechowie u rodzi-
ców Wiesi. Z up³ywem lat na œwiat przychodzi³y kolejne dzieci
- 2 synów i trzy córki. M³oda matka zajmowa³a siê licznym
potomstwem, pomaga³a w gospodarstwie rodziców, m³ody
ojciec pracowa³ i szuka³a zatrudnienia w zak³adzie, który
gwarantowa³ s³u¿bowe mieszkanie. Tak trafi³ do PGKiM, ale
na w³asne "M" w Chojnowie czekali jeszcze 11 lat. W sumie,
piêcioosobowa rodzina, przez 22 lata mieszka³a w ma³ym
domku z oœmiorgiem innych domowników. To by³ trudny czas,
nie by³o mowy o rozrywkach, czy wyjazdach, zwiedzaniu,
zabawach… Obowi¹zki domowe, praca na gospodarstwie, praca
zawodowa - to by³o ich ca³e ¿ycie.

Z£OTE GODY
Serdecznie witam Pañstwa w Urzêdu Stanu Cywilnego w Chojnowie. Przywiod³a nas tu dzisiaj

wyj¹tkowa, wspania³a uroczystoœæ - Z³ote Gody. Tê wyj¹tkow¹ okolicznoœæ, najwy¿sze w³adze pañstwowe
postanowi³y uhonorowaæ nadaj¹c Pañstwu odznaczenia bêd¹ce symbolicznym wyrazem uznania, jakie
¿ywi¹ dla ¿ycia rodzinnego oraz wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci ka¿dej rodziny.
W imieniu Prezydenta RP, z ogromn¹ satysfakcj¹ wrêczam Pañstwu Medale za D³ugoletnie Po¿ycie

Ma³¿eñskie.
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Teraz odpoczywaj¹ ciesz¹c siê liczn¹ rodzin¹, czêstymi spotka-
niami, wsparciem dzieci. 
Pomagaj¹ w opiece nad dwiema wnuczkami, czekaj¹ na kolejne
wnuki.
- Trochê brakuje zdrowia - wspólnie stwierdzaj¹. - Si³y nas
opuszczaj¹, ale nie dajemy siê! Mamy siebie, troskliwe dzieci… 
Nie dziwi zatem fakt, ¿e jubileuszowe przyjêcie trwa³o d³uuuugo 
i w przyjemnej, rodzinnej atmosferze.

PañstwoTymiñscy

Poznali siê w autobusie, przy dojeŸdzie do pracy. Zauroczenie
trwa³o chwilkê. Zakochanie i mi³oœæ. Po dwóch i pó³ roku
odby³ siê œlub w Chojnowie. 
- To by³y trudne czasy. Powoli jednak budowaliœmy nasz dom.
Otrzymaliœmy mieszkanie. Na pocz¹tku by³o s³u¿bowe. Potem
uda³o siê wykupiæ. Przysz³y na œwiat nasze córki: Dorotka 
i Ma³gorzata - mówi z radoœci¹ pani Zofia. - ¯a³ujemy, ¿e nie
mieszkaj¹ w Chojnowie, wtedy byliby bli¿ej nas. M³odsza córka
mieszka w Opolu, a starsza w Lubinie. Jesteœmy dumni 
z naszych wnuków. S¹ bardzo dobrymi uczniami w szkole.
Amelia, Ania, B³a¿ej, Ola z radoœci¹ przys³uchiwali siê, jak
babcia ich chwali. Obecnie Pañstwo Tymiñscy czas spêdzaj¹
aktywnie. Pan Edward pasjonuje siê pszczelarstwem. Wolne
chwile dzieli miêdzy obowi¹zkami w domu a dzia³k¹. Pani
Zofia chêtnie siêga po ksi¹¿ki, lubi spacery. Wspólnie po-
dró¿uj¹.
- Pó³ Europy mamy zwiedzone, z Izraelem na czele - ¿artuje
Pan Edward. 
Jak¹ receptê maj¹ jubilaci na szczêœliwy zwi¹zek? Na pierw-
szym miejscu cierpliwoœæ, a potem du¿o mi³oœci. 
- Czasem trzeba drugiemu ust¹piæ, a czasami nie - œmieje siê
pani Zofia, dodaj¹c - Nie zmieni³abym tych 50 lat. Wybra³abym
jeszcze raz mojego mê¿a! 

Z³ote Gody Pañstwa Tymiñskich by³y dniem wyj¹tkowym.
Jubilatom z³o¿one zosta³y tak¿e ¿yczenia i podziêkowania, za
ich wk³ad pracy w ¿yciu rodzinnym i zawodowym. 

eg; kj

Z£OTE GODY

- Dziêkujê Pañstwu za wieloletni¹ pracê na rzecz naszego miasta, za wychowanie dzieci, za pomoc
w wychowaniu wnucz¹t. A na kolejne wspólne lata ¿yczê wielu s³onecznych dni, du¿o zdrowia,
wspania³ych doznañ, nieustaj¹cej mi³oœci w otoczeniu najbli¿szych, pociechy z dzieci, wnuków,
prawnuków oraz nastêpnych piêknych jubileuszy - ¯elaznych, Kamiennych i Brylantowych Godów. 

- ¿yczy³ na zakoñczenie uroczystoœci obu parom Burmistrz.
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"Spieszmy siê kochaæ
ludzi, tak szybko

odchodz¹"
- pierwszy wers wiersza ks. Jana Twar-
dowskiego w bardzo prosty sposób uwi-
dacznia nam prawdê o przemijaniu losu
cz³owieczego. Czas nieub³aganie p³ynie,
a z ka¿dym rokiem odchodz¹ od nas ko-
lejne wielkie postacie, zas³u¿one, znane 
i kochane. 
Pierwsze dni listopada - Dzieñ Wszyst-
kich Œwiêtych oraz Zaduszki, s¹ najlep-
sz¹ okazj¹ do tego, by daæ wyraz naszej
pamiêci, wdziêcznoœci oraz mi³oœci
wszystkim tym, którzy odeszli. W tym
celu SP4 ponownie z wielkim zapa³em
oraz refleksj¹ zarazem, przy³¹czy³a siê
do akcji organizowanej przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki pn. "Szko³a pa-
miêta". Ide¹ tej inicjatywy jest zwrócenie
uwagi m³odych ludzi na potrzebê pielêg-
nowania pamiêci o bohaterach, jednak za
cel wziêliœmy sobie równie¿ próbê
zdefiniowania tego s³owa, bo czy¿ niejedno
ma ono imiê?

Bohater to zarówno ten, którego znaj¹
potomni ca³ego narodu, ten który odkry³,
zwyciê¿y³, walczy³, ten który pozna³, zo-
baczy³, stworzy³, jak i ten, który boha-
terem jest tylko w naszych oczach, mimo
¿e nie znaj¹ go tysi¹ce i nie zrobi³ nic
wielkiego dla ogó³u, jednak dla nas sa-
mych by³ kimœ wyj¹tkowym, kimœ kto 
w szczególny sposób zapisa³ siê w na-
szej pamiêci. W ten sposób has³o
#Szko³aPamiêta realizowaliœmy z zamy-
s³em wielowymiarowo, pokazuj¹c tym
samym, ¿e czeœæ i pamiêæ oddajemy nie
jednostce, ale ca³ej rzeszy osobistoœci
znanych i mniej znanych, których dziœ
ju¿ z nami nie ma.
Korczakowcy odbyli wiele lekcji wspom-
nieñ czego efektem s¹ dekoruj¹ce szkolne
sale i korytarze gazetki, prace plastyczne,
plakaty dotycz¹ce wielkich Polaków. W tych
dzia³aniach uczestniczyli zarówno naj-
m³odsi, jak i ci starsi uczniowie.
Nie mog³o nas zabrakn¹æ równie¿ 
w miejscu, które pierwsze przychodzi na

myœl w kontekœcie Œwiêta Zmar³ych.
Mowa oczywiœcie o cmentarzu, gdzie
mieliœmy okazjê spe³niæ dobre uczynki.
Najczêœciej odwiedzanym punktem cmen-
tarza by³ plac z pomnikiem Golgota
Wschodu. Tam uczniowie poza zapale-
niem zniczy oraz cich¹ modlitw¹ za ofiary
kresów wschodnich, poznali tak¿e histo-
rie z nimi zwi¹zane, które jeszcze bar-
dziej wzmocni³y têtni¹ce dziœ ¿yciem
has³o "Nigdy wiêcej wojny", has³o które
aktualnie jest marzeniem wielu.

Kolejne klasy przemierza³y drogi spod
pomnika pod krzy¿, by zapaliæ œwiate³ko
pamiêci. Mieszkañcy Chojnowa porz¹d-
kuj¹c groby swoich najbli¿szych, wymie-
niali siê uœmiechami z naszymi uczniami,
którzy "zakasali" rêkawy po to, by przy-
wróciæ œwietnoœæ zapomnianym nagrob-
kom i pokazaæ, ¿e pamiêtamy o wszyst-
kich.

Najstarsi uczniowie SP4 uczestniczyli 
w lekcji muzealnej pn. "Artyœci Andersa".
80 lat temu, czyli w roku 1942 gen. An-
ders wyprowadzi³ ze Zwi¹zku Radziec-
kiego ponad 115 tysiêcy Polaków, w tym
blisko 78,5 tysiêcy ¿o³nierzy i niemal 
18 tysiêcy dzieci. O trudach tej d³ugiej 
i wyczerpuj¹cej podró¿y, opowiada³ dy-
rektor muzeum p. Andrzej Œwidurski.
Poza lekcj¹ historii z faktami na czele,
wizyta ta sta³a siê jednoczeœnie lekcj¹
pamiêci, w której g³ówn¹ rolê odgrywa
cz³owiek, a jego ¿ycie najwy¿sz¹ wartoœæ.
Przedsiêwziêcia zwi¹zane z akcj¹ wy-
kracza³y równie¿ poza granice naszego
miasta. Grupa uczniów naszej szko³y
nale¿¹ca do Eucharystycznego Ruchu
M³odych, przy okazji wycieczki do Pniew
zapozna³a siê z dzia³alnoœci¹ œw. Urszuli
Ledóchowskiej - za³o¿ycielki ERM w Polsce,
nauczycielki i wychowawczyni, która
oficjalnie zosta³a uznana za wzór patriotki.
W taki oto sposób, daj¹c œwiadectwo na-
szej pamiêci, wdziêcznoœci i spe³niaj¹c
dobre uczynki kolejny raz udowodniliœmy,
¿e nasza #Szko³aPamiêta…

#Szko³aPamiêta Ku chwale Ojczyzny, Ku chwale Ojczyzny, 
czyli czyli 

Dzieñ Niepodleg³oœci Dzieñ Niepodleg³oœci 
w SP4!w SP4!

"Niepodleg³a, niepokorna
zawsze by³a, bêdzie, jest.
Uskrzydlona biel¹ or³a,
bije rytmem naszych serc."
W rytmie tej i innych patriotycznych pieœni
prze¿ywaliœmy wyj¹tkowy dzieñ, Dzieñ
Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.
11 listopada to nie tylko kartka z kalen-
darza, czy kolejne listopadowe jutro, to
moment, by na chwilê siê zatrzymaæ, prze-
myœleæ, doceniæ, z³o¿yæ ho³d…To czas
refleksji i radoœci zarazem, bo przecie¿
œwiêtujemy wolnoœæ, czyli najwy¿sz¹ war-
toœæ dla narodu. Wszystko to pragniemy
przekazaæ i uœwiadomiæ naszym uczniom,
dlatego jak co roku wyj¹tkowy dzieñ œwiê-
tujemy w wyj¹tkowy sposób, 
SP4 po raz kolejny przy³¹czy³a siê do akcji
pn. "Szko³a do hymnu", podczas której
wszyscy jak jeden brat, z uniesion¹ wysoko
g³ow¹, dumni z tego, i¿ jesteœmy Pola-
kami, odœpiewaliœmy Mazurek D¹brows-
kiego. Ponadto spo³ecznoœæ szkolna mia³a
przyjemnoœæ uczestniczyæ w uroczystej aka-
demii z udzia³em klasy Vd, przygotowanej
przez p. Klaudiê Dominiak oraz p. Annê
Denisiak. Patriotyczne wiersze i rozwa¿a-
nia na przemian miesza³y siê z podnios-
³ymi i radosnymi pieœniami w wykonaniu
szkolnego chóru Allegro pod batut¹ p. Ze-
nona Chmielewskiego. Nie zabrak³o rów-
nie¿ wystêpów dziewcz¹t trenuj¹cych pod
czujnym okiem p. Marzeny Anton - grupy
akrobatycznej oraz ma¿oretek z zespo³u
Brooklyn, które zachwyci³y swymi prezen-
tacjami publicznoœæ. 

Wszyscy uczniowie w odœwiêtnych stro-
jach, zas³uchani, zapatrzeni, dali wyraz
prawdziwej polskoœci, naszej kultury, tra-
dycji i wartoœci. Niech ¿yje wolna Polska!
I nadal bije rytmem naszych bia³o-czerwo-
nych serc... 

Natalia Halikowska
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Kolejny odcinek podró¿y rowerzysty-
pasjonaty Paw³a Wróbla. Tegoroczna
trasa wiod³a tak¿e wzd³u¿ granicy po³ud-
niowej naszego kraju.

Po zwiedzeniu Jury Krakowsko-Czêsto-
chowskiej postanowi³em wracaæ do
domu wzd³u¿ granicy po³udniowej
wykrêcaj¹c kolejne kilometry przez
województwo ma³opolskie, œl¹skie, opol-
skie i dolnoœl¹skie. Zwiedzi³em wiele

atrakcyjnych miejscowoœci - Kraków,
Wadowice, Bielsko Bia³a, Cieszyn, Olza,
Tworków, Racibórz, G³ubczyce, G³ogówek,
Prudnik, Nysa, Otmuchów, Paczków,
K³odzko, Kar³ów, Kudowa Zdrój, Police
nad Metuji i Gorzewów.
Godny polecenia jest urokliwy Paczków
zwany polskim Carcassonne, gdzie znaj-
duje siê muzeum gazownictwa, dom kata,
winnice, muzeum motoryzacji. Ciekawostk¹
jest uk³ad œredniowieczny zachowany do
dziœ. Wokó³ miasta rozci¹gaj¹ siê mury
obronne do 7 m wysokoœci i 1200 m d³ugoœci,
z 19 basztami i 3 wie¿ami brannymi 
z XIV-XV w. Uwagê przykuwa tak¿e og-
romny koœció³ obronny pw. Jana Ewan-
gelisty, wewn¹trz którego znajduje siê
studnia z pitn¹ wod¹. Koœció³, na pierwszy
rzut oka, przypomina zamek.
Kolejnym miastem by³a Nysa, która w la-
tach œwietnoœci by³a nazywana "Œl¹skim
Rzymem". Przez 500 lat miasto by³o sto-
lic¹ biskupiego ksiêstwa Nyskiego. Warto
zobaczyæ tu Fontannê Trytona z 1700 r.
To nieod³¹czny element pejza¿u miasta.
Zachwyci³a mnie tak¿e przepiêkna studnia
z 1686 r. nakryta metalow¹ a¿urow¹ cza-
sz¹. Zbudowana zosta³a przez Wilhelma
Hellewego. Znajduj¹ siê tu tak¿e okaza³e
wie¿e bramy Ziêbickiej i Wroc³awskiej

wzniesione w po³owie XIV w. Stanowi³y
czêœæ obwarowañ miejskich. Nysa jest opa-
sana systemem fortyfikacji - Bastion œw.
Jadwigi, Fort Prusy, Fort I, Fort II, Fort III,
Fort wodny, w którym mia³em przyjem-
noœæ nocowaæ. Wyje¿d¿aj¹c z Nysy, nat-
kn¹³em siê jeszcze na obrze¿ach miasta
na ukryta w drzewach wie¿e. Szukaj¹c
informacji dowiedzia³em siê, ¿e to For-
teczna wie¿a Ciœnieñ wzniesiona na czeœæ
kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka. 

Kieruj¹c siê na po³udniowy zachód do-
jecha³em do Otmuchowa - ma³ej miejs-
cowoœci licz¹cej oko³o 5300 miesz-
kañców. Znajduje siê tu zamek biskupi
wzniesiony w XIII w. na szczycie wzgórza,
które góruje nad miastem. Bardzo cha-
rakterystycznym elementem s¹ tutaj schody
zwane koñskimi. Biskup filip von Sinzen-
dorf, który w wyniku choroby porusza³
siê w lektyce, poleci³ wybudowaæ takie
schody. Obecnie na zamku funkcjonuje
hotel, a do zwiedzania udostêpniona jest
wie¿a zamkowa.
W koñca dojecha³em w Góry Sto³owe w Su-
detach Œrodkowych. Odwiedzi³em tu Szcze-
liniec Wielki, B³êdne Ska³y i Skalne Grzyby.
Ta nietypowa rzeŸba gór i budowa geo-
logiczna ska³ osadowych zalegaj¹ca

prawie poziomo tworzy warstwy pias-
kowca poprzedzielanego marglami i mu-
³owcami. Tysi¹ce lat erozji i warunki
atmosferyczne wyrzeŸbi³y w tych ska³ach
przeró¿ne kszta³ty. Poddaj¹c siê wyo-
braŸni mo¿na poczuæ siê jak w fanta-
zyjnej krainie. Podziwiaj¹c formy skalne
podobne do wie¿y, grzybów, zwierz¹t i po-
staci wy³aniaj¹cych siê spoœród drzew i ro-
œlin chronionych pokazuj¹ krasê  urzekaj¹c
swym piêknem.
Tê wspania³¹ wycieczk¹, pe³n¹ wra¿eñ
zakoñczy³em ostatnim, najd³u¿szym
etapem wykrêcaj¹c z Kar³owa do Chojnowa
przez Czechy 161 km.
Nasz kraj jest pe³en przepiêknych zabyt-
ków, krajobrazów i przede wszystkim
wspania³ych ludzi. W ka¿dym zak¹tku
Polski znajdziemy ciekawe, niezwyk³e
miejsca, obiekty, zjawiska… "Cudze
chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie. A boæ nie œliczne
Te wioski liczne? Ten kraj kochany?...." -
s³owa Stanis³awa Jachowicza powinny
zachêciæ ka¿dego do odkrywania i poz-
nawania. Serdecznie polecam!

P.W.

Na rowerowym szlaku

G£UBCZYCE

CIESZYN

NYSA

Zainteresowanych zapraszamy 
18 listopada, o godz. 17.00

do MBP na spotkanie 
z Paw³em Wróblem 

pt. Wakacje 
na dwóch kó³kach 2022”
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DO KOÑCA ROKU MASZ
SZANSÊ DO£¥CZYÆ 
DO NASZEGO ZESPO£U
TRENINGI 
Z LICENCJONOWANYMI
TRENERAMI DWA RAZY
W TYGODZNIU

Krajowa Mapa Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa 
- sposób na ³atwy kontak z Policj¹

Mapa zagro¿eñ to swoista platforma wymiany informacji, przy
pomocy której obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeñstwo,
dzieli siê z Policj¹ informacjami o potencjalnych zagro¿eniach.
Chodzi o zaproszenie spo³eczeñstwa do wspó³pracy z Policj¹
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa.
Obs³uga "Mapy" zosta³a zaprojektowana tak, aby bezproble-
mowo, wrêcz intuicyjnie móg³ z nich skorzystaæ ka¿dy obywatel.

Aby zg³osiæ zagro¿enie nale¿y wejœæ na stronê internetow¹
komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji.
Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil.
Zg³oszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji.
Zebrane informacje pozwol¹ na jeszcze lepsz¹ dyslokacjê s³u¿b,
aby unikn¹æ w przysz³oœci ponownego zg³aszania tego samego
typu zagro¿eñ w tym samym miejscu.

Z narzêdzia nale¿y korzystaæ w sposób rozs¹dny. Ka¿de nanie-
sione na mapê zagro¿enie wywo³a odpowiedni¹ reakcjê Policji.
Z jednego komputera mo¿na zg³osiæ jedno zagro¿enie na dobê.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zg³oszenia w ramach Krajowej Mapy
Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa nie zastêpuj¹ potrzeby pilnej inter-
wencji Policji. W tego typu przypadkach nale¿y korzystaæ 
z numerów alarmowych 112.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Pi³eœ? Nie jedŸ! Widzisz? Reaguj!
Policja apeluje o powstrzymanie siê od jazdy samochodem po
przys³owiowym "kieliszku" lub œrodkach dzia³aj¹cych podob-
nie do alkoholu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagro-
¿enia, jakie stwarza dla samego siebie, ale te¿ dla innych
uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak wa¿na jest postawa
i reakcja innych ludzi, którzy widz¹c osobê nietrzeŸw¹, która
zamierza prowadziæ samochód - uniemo¿liwiaj¹ jej to.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci grozi kara do 
2 lat pozbawienia wolnoœci oraz zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych ale na sumieniu mo¿na mieæ te¿ zdrowie, 
a nawet ¿ycie innej osoby.

m³. asp. Anna Tersa

PPOOLLIICCJJAA  IINNFFOORRMMUUJJEE

MOKSiR informuje o zmianach 

Miejski Oœrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji informuje, 

¿e uleg³y zmianie godziny 
funkcjonowania 

boisk, krêgielni i sali fitness.

W sobotê i niedzielê boiska s¹ dostêpne
w godzinach 13.00 - 18.00.

Krêgielnia oraz sala fitness czynne s¹ 
od wtorku do pi¹tku w godz. 15.00-20.00 
soboty i niedziele w godz. 15.00-21.00.
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MARONA - PSIA OPOWIEŒÆ
19/20.11.2022; godz. 15:00

Suczka Marona po wypadku zaczyna wspo-
minaæ swoich dotychczasowych w³aœci-
cieli.

EGZORCYMY SIOSTRY ANN
19/20.11.2022; godz. 17:00

Przera¿aj¹ca historia siostry Ann, m³odej
zakonnicy, pierwszej w historii kobiety,
której Koœció³ katolicki zezwoli³ wyko-
nania obrzêdu egzorcyzmu.

PRZYTUL MNIE. 
POSZUKIWACZE MIODU

26/27.11.2022; godz. 15:00
Gdzie siê podzia³ ca³y miód?! Ma³y Miœ
marzy o s³odkim urodzinowym torcie,
jednak zapasy ulubionego przysmaku
przepad³y. Wspólnie z Tat¹ Misiem
wyruszaj¹ do Z³otej Krainy, aby zdobyæ
najwa¿niejszy sk³adnik ciasta. Na
rozbrykanego Misia i ostro¿nego Tatê
czeka wielka przygoda!

BEJBIS
26/27.11.2022; godz. 17:00

Ma³¿eñstwo z kilkunastoletnim sta¿em,
które wychowuje nastoletni¹ córkê 
i wiedzie pouk³adane ¿ycie, spodziewa
siê nieplanowanego drugiego dziecka.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
na spotkanie 

z chojnowianinem Paw³em Wróblem
„„WWaakkaacc jjee   nnaa   ddwwóócchh   kkóó ³³kkaacchh   22002222””

18.11.2022, godz.17.00, wstêp wolny.

6600 ..   ll eecc ii ee   SSzzkkoo ³³yy   PPooddss ttaawwoowweejj   nnrr  33
25 listopada 2022r.

Organizator zaprasza pracowników,
emerytów, absolwentów, rodziców 

i wszystkich przyjació³ szko³y.
godz. 9.00 - msza œw. w koœciele NPN-
MP (ma³y koœció³)
godz. 10.00 - czêœæ oficjalna i artystyczna 
w sali widowiskowej chojnowskiego Domu
Kultury
godz. 12.00 - zwiedzanie szko³y, poczês-
tunek (budynek szko³y przy ul. Reymonta 1)

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
na wwyyss ttaawwêê   zzoorrggaannii zzoowwaann¹¹   zz   ookkaazz jj ii
NNaarrooddoowweeggoo   ŒŒwwiiêê ttaa   NNiieeppooddll eegg ³³ooœœcc ii ,,   

pprrzzyyggoottoowwaann¹¹   pprrzzeezz   BBiiuurroo
PPrrooggrraammuu  ""NNiieeppooddll eegg ³³aa"" ..   

listopad-grudzieñ

RRoocckk   ww  JJuubbii llaa ttccee
Kawiarnia Jubilatka serdecznie
zaprasza na koncert legnickich

zespo³ów:
DILER
NoWay

19.11.2022r; godz. 19.00
Wstêp 20 z³

Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
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Pi³ka no¿na
W niedzielê 6 listopada, na bocznym boisku przy MOKSiR
odby³o siê spotkanie 11. kolejki rozgrywek pi³karskich o mistrzos-
two B klasy grupy Legnica II. Swoje si³y przyjecha³a sprawdziæ
dru¿yna Relaks Szklary Dolne. 
Pocz¹tek wymarzony. 17. minuta i bia³oniebiescy, po sk³adnej
akcji, obejmuj¹ prowadzenie. Goœcie szybko otrz¹saj¹ siê po
tym ciosie. Kilkanaœcie minut póŸniej przeprowadzaj¹ dwa
szybkie kontrataki i wychodz¹ na prowadzenie - 1:2. Czy tak
skarceni chojnowianie dojd¹ do siebie? Wszystko wyjaœni³o siê
po przerwie. Dobrze naprawiony mechanizm zacz¹³ dzia³aæ.
49. minuta - idealnie obs³u¿ony Romanek wpada na pole karne
rywala i nie daje ¿adnych szans bramkarzowi goœci - 2:2.
Rusza bezlitosna maszyna trafieñ. Minutê póŸniej, ponownie
Romanek, (po wykonanym rzucie wolnym) pakuje pi³kê z pola
karnego do siatki, jest prowadzenie - 3:2. 
62. minuta - atak, plasowany strza³ po ziemi z ok. 30 m w lewy
róg bramki - 4:2. W 80. minucie wynik ca³ego spotkania na 5:2
ustali³ Romanek, znów idealnie ustawiony pod bramk¹ przeciw-
nika dokoñczy³ dzie³a.
Kolejna runda spotkañ i wyjazdowe spotkanie z Kryszta³em
Chocianowiec. £atwo nie by³o. Gospodarze prowadzili 2:0.
Jednak nasza dru¿yna wziê³a siê w garœæ doprowadzaj¹c do
remisu. Do czasu koñcowego gwizdka sêdziego ¿adna ze stron
nie przechyli³a szali zwyciêstwa.

Chojnowianka II Chojnów - Relaks Szklary Dolne - 5:2
Kryszta³ Chocianowiec - Chojnowianka II Chojnów - 2:2

Jak posz³o na froncie walk A klasy III grupy Legnica?
Pierwsza dru¿yna ponownie wesz³a na niezwyciê¿one tory.
Ostatnie dwie kolejki spotkañ kadra trenera Zielenia rozegra³a
na wyjeŸdzie. Bywa³y takie czasy, ¿e Kolejarz Mi³kowice
przyje¿d¿a³ do Chojnowa i wygrywa³ z Chojnowiank¹. Ta epoka
na szczêœcie minê³a. Tym razem to bia³oniebiescy pojechali do
Mi³kowic i ograli Kolejarza 6:0. 13 kolejka by³a zatem szczê-
œliwa.
W kolejce nr 14 gospodarzem zawodów by³a Unia Mi³oradzice.
Pocz¹tek spokojny - 1:1, ale rozpêdzona Chojnowianka licznik
bramek zatrzyma³a na cyfrze 7.

Kolejarz Mi³kowice - Chojnowianka Chojnów 0:6
Unia Mi³oradzice - Chojnowianka Chojnów 1:7

Niedziela 20.11. 2022r. - iœcie pi³karska. O godzinie 11.00
pierwsza dru¿yna bêdzie przyjmowaæ na stadionie miejskim
Huzara Raszówkê, Chojnowianka II Chojnów rozegra spot-
kanie z Victori¹ Parchów o godz. 14.15.

pm
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Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu gara¿u wynosi 74,00 z³ miesiêcznie (w tym podatek VAT).
Wadium - 14,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê 20 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie do 13 grudnia 2022 r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego
gminy. W tytule przelewu proszê wpisaæ numer dzia³ki lub adres gara¿u.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci ( t.j. z 2021 r. poz. 2213).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ze post¹pienia nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawar-
cia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. 
Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 21 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. w godz. 8:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ 
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Micha³a Drzyma³y 30, tel. 76  8 188  371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie: bip.chojnow.net.pl oraz w Gazecie Chojnowskiej.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu gara¿u wynosi 74,00 z³ miesiêcznie (w tym podatek VAT).
Wadium - 14,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê 20 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie do 13 grudnia 2022 r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego
gminy. W tytule przelewu proszê wpisaæ numer dzia³ki lub adres gara¿u.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci ( t.j. z 2021 r. poz. 2213).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ze post¹pienia nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawar-
cia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. 
Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 21 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. w godz. 8:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ 
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Micha³a Drzyma³y 30, tel. 76  8 188  371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie: bip.chojnow.net.pl oraz w Gazecie Chojnowskiej.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony  na najem gara¿u zlokalizowanego na dzia³ce oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 275/13, obrêb 4 miasta Chojnowa, przy ul. Tkackiej 4 o powierzchni 15 m2.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony  na najem gara¿u zlokalizowanego na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym
66/37, obrêb 4 miasta Chojnowa, przy ul. Micha³a Drzyma³y 1 o powierzchni 15 m2.
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APTEKA FARMED
ul. Szpitalna 6
tel. 768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul. Legnicka 16
tel. 768188452

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

APTEKA SALIX
ul. Œciegiennego 8
tel.  768188301 

Listopad/Grudzieñ

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
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Nocna i œwi¹teczna pomoc ambulatoryjna

510-784-412 lub 661-999-140
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

Nocna i œwi¹teczna 
ambulatoryjna i wyjazdowa

opieka lekarska 
w godz. 18.00-6.00
w dni powszednie; 

ca³odobowo w soboty,
niedziele  i inne dni wolne 

od pracy

Tel. 510-784-412 
 661-999-140

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

SZCZEPIENIA 
PRZECIW GRYPIE SEZONOWEJ

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje 
o szczepieniu przeciw grypie sezonowej 

szczepionk¹ VAXIGRIPTETRA. 
Zapisy na szczepienie w rejestracji ogólnej 

Przychodni Rejonowej w Chojnowie 
lub pod numerem telefonu (76) 818 85 14. 

Koszt 58,00 z³ 
Jest równie¿ mo¿liwoœæ samodzielnego zakupu 

szczepionki w dowolnej aptece natomiast obowi¹zkiem
jest uzyskanie od lekarza rodzinnego recepty 

oraz skierowania na szczepienie. 
Szczepienie jest refundowane 
dla pacjentów z grup ryzyka 

- DOTYCZY TO SAMODZIELNEGO 
ZAKUPU SZCZEPIONKI 

20.11. Stokrotka
27.11. Farmed

04.12. Salix
11.12. W Intermarche
18.12. W Intermarche

25.12. Stokrotka
26.12. Melisa

DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 
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Z inicjatywy Ireneusza Kudelskiego 11 listopada o godzinie
11.00 na Stadionie Miejskim KS Chojnowianka ruszył pierwszy
w historii naszego miasta maraton w 24.godzinnym biegu.
Odzew na posty w Internecie przerósł najśmielsze oczekiwania
organizatorów.
- Przepraszam wszystkich, że odebrałem Wam komfort spokoj-
nego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości - pisze
na swoim profilu I.Kudelski. - Nadal patrząc na wynik jestem
w szoku, nie spodziewałem się, że tylu z Was zobaczę na sta-
dionie i że uda nam się przebiec tyle kilometrów - to aż 4300
okrążeń. Całą dobę ludzie przychodzili o różnych godzinach 
i biegali, truchtali i chodzili. Był Chojnów, Legnica, Cho-
cianów, Zagrodno. O godz. 15.00 przyszły dzieci z rodzicami 
i maluchy z Chojnowianki, chwilę przed trzecią rano dołączył
nasz exportowy Włóczykij, byli spacerowicze i byliście Wy biegaczki
i biegacze!
Magiczna moc jednego posta zadziałała tak, że nadal mam
szczękę na podłodze…

Na liczbę przebiegniętych w trakcie 24. godzin kilometrów
złożyły się poszczególne wyniki 132 osoby, które tego dnia -
jak wskazuje Kudelski - biegły, truchtały, szły… Deklarowały
3-5 okrążeń, schodziły z bieżni po kilkunastu, kilkudziesięciu.
Padły też życiowe rekordy. Dopisała pogoda, dopisywały nas-
troje - nie mogło być lepiej.
- Chojnów jednak biega i to jak - dodaje I. Kudelski. - Za każdy
ofiarowany kilometr serdecznie wszystkim dziękuję, a szczegól-
nie tym najmłodszym, którzy z takim zacięciem pokonywali
kolejne kółka. Szczególnie ogromne gratulacje dla tych "waria-
tów", którzy wykręcili najlepsze wyniki, to jest niesamowite:
136 km - Dominik Filipowicz
85 km - Irek Kudelski
73 km - Łukasz Roztoczyński

60 km - Grzegorz Popielski
57 km - Michał Rabiej
45 km - Tomek Socha
wśród kobiet:
50 km - Daria Tkaczyszyn - Kałużna
36,7 km - Iwona Merunowicz
36,1 km - Anna Baszczyj
Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS Chojnowianka
Chojnów za udział w biegu i udostępnienie zaplecza. Dla MOKSiR
Chojnów za pomoc finansową i organizacyjną.

21 lat temu „grupa Sobczaka” ustanowiła rekord Polski w 24.
godzinnej jeździe rowerem górskim - 594 km. Rekord zapisany
został w "Polskiej Księdze Rekordów i Osobliwości". W kolej-
nych latach chojnowianie pobijali swoje własne osiągnięcia.
Tego samego życzymy biegaczom – rekordy się ustanawia 
i pobija. Organizator już dziś zaprasza za rok!

opr. eg

MAMY TO !!! Pierwszy oficjalny rekord Chojnowa 

w ilości przebiegniętych kilometrów wynosi: 1718,18 km.
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Wojciech Zarzeczny - 15 mie-
sięcy, znak zodiaku Lew. Mały
podróżnik - lubi jeździć pocią-
gami i samochodem z dziad-
kiem, bawi się samochodzikami
i misiami. 
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