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Wnioski w sprawie zmian
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje
osoby zainteresowane, ¿e mo¿na sk³adaæ
wnioski o zmianê zapisów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obejmuj¹cego tereny miasta Chojnowa.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2013 r. na
adres siedziby Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, 59-225 Chojnów. Pl. Zamkowy 1.
Wniosek powinien zawieraæ imiê i na-
zwisko (nazwê), adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomoœci (numer dzia³ki, po³o¿enie),
której dotyczy.

Literacka dyskusja Polaków
W ca³ej Polsce, 28 listopada o godz. 18.00,
piêædziesi¹t wybranych Dyskusyjnych
Klubów Ksi¹¿ki spotka siê na II Ogól-
nopolskiej Dyskusji Literackiej. Wœród
zakwalifikowanych klubów znalaz³ siê 
i Chojnowski DKK £GARZ dzia³aj¹cy
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Chojnowie. Wszystkich, którzy chcieli-

by uczestniczyæ w tej Dyskusji i zapoz-
naæ siê z najnowsz¹ powieœci¹ japoñskiego
autora Harukiego Murakamiego „Bez-
barwny Tsukuru Tazaki i lata jego piel-
grzymstwa”, zapraszamy na spotkanie
28 listopada!

Zmiana terminu 
Œwi¹tecznego Jarmarku

Planowany na 15 grudnia Jarmark Œwi¹-
teczny, który w ubieg³ym roku mia³ w naszym
mieœcie swoj¹ pierwsz¹ edycjê, przenie-
siony zosta³ na 22 grudnia. Spotkanie 
w centrum miasta bêdzie, mamy nadziejê,
mia³o wyj¹tkowy klimat. Organizator -
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji we wspó³pracy z Partnerstwem
Doliny Skory - pragnie zapewniæ ciep³¹,
œwi¹teczn¹ atmosferê tu¿ przed Wigili¹,
st¹d te¿ barwne stragany, liczne przy-
smaki, niepowtarzalne rêkodzielnicze
ozdoby, aromatyczne napoje i naturalnie
muzyka - œwi¹teczna, klimatyczna - 
w wykonaniu mi.n chóru Skoranta i góral-
skiej kapeli. O szczegó³ach jeszcze bê-

dziemy pisaæ, ale ju¿ dziœ proponujemy
zapewniæ sobie na ten czas, chwilê wol-
nego od domowych obowi¹zków i za-
planowaæ rodzinne wyjœcie na chojnowski
Rynek. 

Nauka tañca
Serdecznie zapraszamy mieszkañców
Chojnowa (i nie tylko) do uczestnictwa 
w tworz¹cej siê amatorskiej grupie tañca
towarzyskiego, która spotykaæ siê bêdzie
w Domu Schrama. Chêtni o szczegó³y
mog¹ pytaæ pod numerem tel. 602-151-135.

Bezpieczny uczeñ 
W ramach projektu "Bezpieczna czwórka
- b¹dŸ ostro¿ny" w œwietlicy Szko³y Pod-
stawowej nr 4 w dniach 13 -14 listopada
zosta³y przeprowadzone zajêcia pt: "Bez-
pieczny uczeñ jako uczestnik ruchu dro-
gowego". Ich celem by³o popularyzowa-
nie wœród uczniów przepisów o ruchu
drogowym.
W pierwszym dniu zajêæ, dzieci pozna³y
znaki drogowe oraz sygnalizacjê œwietln¹
dotycz¹c¹ pieszych i rowerzystów. Na-
stêpnie podzielone na cztery kilkuoso-
bowe zespo³y pracowa³y nad wyznaczo-
nymi zdaniami, w których pog³êbia³y
zdobyte wiadomoœci.

Drugiego dnia, by utrwaliæ zdobyt¹ wiedzê,
uczestniczy³y w zabawie ruchowej w kole
"Uwaga kolory" i æwiczy³y zasady bez-
piecznego przechodzenia przez jezdniê.
Na zakoñczenie zajêæ, w tych samych
zespo³ach, wykona³y pracê plastyczn¹
zatytu³owan¹: "Moja bezpieczna droga
do szko³y". 
Wiedza i umiejêtnoœci z zakresu wycho-
wania komunikacyjnego, to wa¿ny ele-
ment s³u¿¹cy bezpieczeñstwu naszych
dzieci, zw³aszcza wobec wzrastaj¹cego
natê¿enia ruchu.

Zajêcia z umuzykalniania
18 listopada, Szko³ê Podstawow¹ nr 3
odwiedzi³y artystki z Filharmonii Dolno-
œl¹skiej z Jeleniej Góry. Zaprezentowa³y
zestaw pieœni i piosenek zwi¹zany z listo-
padowym œwiêtem niepodleg³oœci. By³y
te¿ przymiarki u³añskiego czako. Umuzy-
kalniaj¹ce zajêcia w chojnowskiej trójce
nie s¹ niczym nowym. Odbywaj¹ siê cyk-
licznie i s¹ przez uczniów oczekiwane.
Prowadzone w niekonwencjonalny sposób,
zachêcaj¹ nie tylko do wyra¿ania siebie
poprzez muzykê, ale tak¿e ucz¹ gatun-
ków, historii i przybli¿aj¹ wybitne postaci
zwi¹zane z muzyk¹. 

LISTOPAD
26 listopada - Pi³ka rêczna Turniej Miejski: dziewczêta klasy I gim. oraz szko³y podstawowe

SP3 i SP4, ch³opcy klasy I gim. oraz szko³y podstawowe; hala SP4
listopad - grudzieñ - * „Szkice - dwie perspektywy” - wystawa prac plastycznych Marty 

i Magdy Kociuba; Miejska Biblioteka Publiczna
* Ireneusz Józefczuk i synowie - wystawa w Muzeum Regionalnym

GRUDZIEÑ
7 grudnia - Pi³ka rêczna Wojewódzki “Miko³ajkowy” Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t 

rocznik 2001/ 2002; hala SP4
10 grudnia - ozdoby œwi¹teczne - konkurs dla szkó³; Dom Schrama, 
14 grudnia - “Dekoracje Bo¿onarodzeniowe “ - zajêcia plastyczne dla dzieci; Miejska

Biblioteka Publiczna
14 grudnia - Pi³ka siatkowa Turniej Zak³adów Pracy; hala SP4
22 grudnia - II Jarmark Œwi¹teczny; Rynek

Kalendarz  imprez miejskich 

Telefon na nekropoliê
Informujemy mieszkañców Chojnowa, ¿e po zmianie administratora na Cmentarzu
Komunalnym zmieni³ siê jednoczeœnie numer telefonu do zarz¹dcy. Pod obecny numer:
76 818-66-80 dzwoniæ mo¿na w godzinach urzêdowania biura tj. od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 8.00 do 16. 
Numer ten wpisany jest tak¿e w rubrykê „Wa¿ne telefony” naszej Gazety i znaleŸæ go
bêdzie mo¿na w ka¿dym wydaniu na jednej z ostatnich stron.
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieru-
chomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych

pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci
przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zes-
po³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 8 stycznia
2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, po-
twierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie na-
bywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 
2 stycznia 2014 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wska-
zaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./.
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, tj. nie mniej ni¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowied-
nim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika,
który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowodu-
je utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia
2012 r., drugi 6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia 2013 r., czwarty 26 marca
2013 r., pi¹ty 14 maja 2013 r., szósty 9 lipca 2013 r., siódmy 27 sierpnia
2013 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: bip.chojnow.net.pl.
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¯yciorys
(fragmenty z tekstu opracowanego przez ks. phm
dr Mariusza Majewskiego HR i phm. Krzysztofa
Szpali HR, na podstawie dokumentów
Archiwum Legnickiej Kurii Biskupiej oraz
Archiwum Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZHR). 
urodzony: 27 stycznia 1963 r. we Wroc³awiu
zmar³: 10 listopada 2013 r. w Jeleniej Górze

W roku 1970 rozpocz¹³ naukê w Szkole Pod-
stawowej nr 45 we Wroc³awiu, któr¹ ukoñczy³
w roku 1978. W tym samym roku przyjêty
zosta³ do klasy humanistycznej w II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Piastów Œl¹skich
we Wroc³awiu. 
W rok po I Komunii Œwiêtej zosta³ ministrantem,
a od 4 maja 1980 r. pe³ni funkcjê lektora. Wtedy
te¿ wst¹pi³ do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego,
zdobywaj¹c kolejne sprawnoœci i stopnie,
³¹cznie z podjêciem funkcji dru¿ynowego.
Liceum ukoñczy³ 1 czerwca 1982 roku, pozy-
tywnie zdanym egzaminem maturalnym. Szeœæ
dni póŸniej z³o¿y³ podanie o przyjêcie do Metro-
politalnego Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego we Wroc³awiu. We wrzeœniu tego¿ roku
rozpocz¹³ studia filozoficzno-teologiczne. 

Strój duchowny przyj¹³ 8 XII 1984 r.;  pos³ugê
lektoratu 28 II 1985 r.; pos³ugê akolity 
24 VI 1986 r., a tak¿e zosta³ w³¹czony do grona
kandydatów do przyjêcia œwiêceñ diakonatu
i prezbiteratu 31 X 1986 r. 23 czerwca 1987 r.
kleryk K. Bojko z³o¿y³ publicznie Wyznanie
Wiary oraz przysiêgê sk³adan¹ przed przyjê-
ciem diakonatu. Œwiêcenia te otrzyma³ przez
pos³ugê bpa J. Pazdura w Archikatedrze
Wroc³awskiej w uroczystoœæ Narodzin œw. Jana
Chrzciciela (24 VI). Kontynuuj¹c formacjê
seminaryjn¹ na roku szóstym, studia zakoñczy³
zdaniem egzaminu „ex universa theologia”.
Mia³o to miejsce 12 marca 1988 r. Uchwa³¹
Rady Profesorskiej MWSD we Wroc³awiu 
z 14 marca tego¿ roku otrzyma³ absolutorium
studiów filozoficzno-teologicznych w zakresie
Wy¿szego Seminarium Duchownego. 9 maja
1988 r. obroni³ z ocen¹ bardzo dobr¹ pracê
magistersk¹ pt. „Udzia³ duchowieñstwa kato-
lickiego w polskim ruchu harcerskim 1911-
1920”. Ca³oœæ formacji seminaryjnej ukoro-
nowa³o przyjêcie œwiêceñ prezbiteratu. 
Kolejnym etapem by³a s³u¿ba kap³añska na
wskazywanych placówkach duszpasterskich.
Wszêdzie tam pos³ugiwa³ jako wikariusz 
i katecheta. A w ka¿dym z tych miejsc prê¿nie
rozwija³ dzia³alnoœæ harcersk¹. 
Podczas pobytu w Seminarium pisa³ artyku³y
do „Czuwajmy” pod pseudonimem „Jerzy
Mikulicz”, by³ autorem licznych artyku³ów
w prasie harcerskiej, w: „Drogowskazach”,
„Pobudce”, „Rzodkiewce”, „Kierunkowska-
zach” i „Instruktorze”. Jest autorem pierwszego
powojennego podrêcznika duszpasterza
harcerskiego. 
Po œwiêceniach neoprezbiter K. Bojko skie-
rowany zosta³ do parafii pw. Anio³ów Stró¿ów
w Wa³brzychu. Rozpocz¹³ tam pracê jako
wikariusz i jednoczeœnie Rejonowy Dusz-
pasterz Harcerski. W tym samym czasie roz-

pocz¹³ studia licencjackie na Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wroc³awiu na specjalizacji
Historia Koœcio³a. Tytu³ licencjata œwiêtej
teologii otrzymuje po egzaminie zdanym 
z not¹ velde bene. 
W listopadzie 1988 roku za³o¿y³ dru¿ynê przy
parafii, która w momencie powstania ZHR
wraz z nim wst¹pi³a do organizacji. Zweryfi-
kowany w stopniu podharcmistrza w roku 1990
otrzymuje stopieñ harcmistrza. We wrzeœniu
1989 roku zostaje Komendantem Szczepu, 
a nastêpnie Komendantem Zwi¹zku Dru¿yn
Mêskich ZHR “WADMAL” w Wa³brzychu. 
Po zmianie struktury koœcielnej w 1992 r.
zostaje mianowany Diecezjalnym Duszpa-
sterzem Harcerskim Diecezji Legnickiej. 
W tym czasie kontynuuje studia specjalistyczne
we wczeœniej podjêtej specjalizacji. We wrzeœ-
niu 1993 roku zostaje mianowany Kapelanem
Zespo³u G³ównej Kwatery Harcerzy ZHR.
W tym czasie zostaje równie¿ cz³onkiem
Rady Krajowej Duszpasterstwa Harcerskiego
przy ks. bpie Kazimierzu Górnym. Na III
Walnym ZjeŸdzie wybrany do Rady Naczelnej
ZHR oraz powo³any przez Przewodnicz¹cego
ZHR do Naczelnictwa jako szef Wydzia³u
Duszpasterskiego i Przewodnicz¹cy Zwi¹zkowej
Rady Duszpasterskiej. 
Od czerwca 1992 r. pe³ni³ funkcjê samodzielnego
wikarego na osiedlu Gaj w Wa³brzychu przy
kaplicy œw. Maksymiliana Kolbego, rozwijaj¹c
pracê duszpastersk¹ na parafii. W czerwcu 1994 r.
przeniesiony zostaje do parafii pw. œw. Micha³a
Archanio³a w Polkowicach. A po roku otrzymuje
skierowanie do parafii pw. œw. Jana Chrzciciela
w Zgorzelcu. Przebywa tam kolejny rok orga-
nizuj¹c dru¿ynê harcersk¹ przy parafii. 
Na IV ZjeŸdzie ZHR wycofuje siê z pracy
we W³adzach Naczelnych. By³o to w lutym
1995 r. 
W czerwcu 1996 roku przeniesiony zostaje do
Legnicy do parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego. W styczniu 1997 roku na Papieskim
Wydziale Teologicznym broni pracê doktorsk¹
z Historii Koœcio³a pt. „Dzia³alnoœæ duchowieñst-
wa katolickiego w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w latach 1921-1939”. 
W czerwcu 1997 roku kieruje Bia³¹ S³u¿b¹
w Legnicy jako jej Komendant z ramienia Bis-
kupa Legnickiego. Latem 1997 roku organizuje
nowe dru¿yny ZHR w Legnicy - mêsk¹ - 7LDH
“Krzy¿owcy” i sprawuje opiekê nad dru¿yn¹
¿eñsk¹ 3 LDH “Fiat”. W czerwcu 1999 r. wspó³-
tworzy Dolnoœl¹ski Hufiec Harcerzy “Zachód”
obejmuj¹cy swym zasiêgiem œrodowiska 
w Jeleniej Górze, Wa³brzychu, Œwiebodzicach,
Strzegomiu, Legnicy i G³ogowie i staje na jego
czele jako Komendant. Bierze udzia³ w Bia³ej
S³u¿bie w 1999 w Warszawie i £odzi wraz 
z harcerzami swego hufca. 
Na proœbê bpa Tadeusza Rybaka troszcz¹c
siê o miejsce pamiêci, by³y obóz koncentracyjny
„Gross Rosen” w RogoŸnicy, organizuje na
jego terenie w kolejnych latach (1999-2013)
Zloty Hufca. Przygotowuje tak¿e wyprawy 
zagraniczne Hufca na Litwê, Ukrainê. W tym

czasie prowadzi obozy letnie œrodowiska leg-
nickiego oraz organizuje kursy dru¿ynowych 
i instruktorskie w Hufcu. Wchodzi w sk³ad
Komendy Chor¹gwi Dolnoœl¹skiej Harcerzy,
jest cz³onkiem Komisji Instruktorskiej, Kapitu³y
HO i HR przy Hufcu. 
W zwi¹zku z rozwojem iloœciowym Hufca
w 2001 r. dochodzi do od³¹czenia œrodowiska
jeleniogórskiego i stworzenia samodzielnego
Zwi¹zku Dru¿yn. W roku 2000 rozpoczyna
siê w Hufcu kampania Bohater zwi¹zana z osob¹
b³. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
za któr¹ jest ks. Bojko odpowiedzialny. Zostaje
ona zakoñczona 1 wrzeœnia 2002 roku podczas
IV Zlotu Hufca, gdy Hufiec otrzymuje Sztandar
z r¹k Komendanta Chor¹gwi. Sztandar zosta³
pob³ogos³awiony przez papie¿a Jana Paw³a II
w Rzymie 9 marca 2002 roku. 
We wrzeœniu 2001 roku ks. Bojko rezygnuje
z funkcji Hufcowego i obejmuje funkcjê zastêpcy
oraz kapelana Hufca. W tym czasie tak¿e
rozwija pracê naukow¹ na polu dziejów polskiej
mniejszoœci narodowej w pañstwie litewskim
w latach 1918-1945. Pisze na ten temat szereg
artyku³ów w prasie naukowej i kresowej. A pod-
sumowaniem tego staje siê przygotowanie
publikacji „Dzia³alnoœæ polskiego harcerst-
wa na terenie Litwy w latach 1918-1945”
W czerwcu 2002 r. zostaje mianowany pro-
boszczem w parafii pw. Przemienienia Pañskiego
w Bia³ej. Zak³ada tu kolejne dru¿yny harcerskie
- mêsk¹ “Bia³e Or³y” i ¿eñsk¹ “Bia³a Polana”.
Pos³ugê duszpastersk¹ w parafii Bia³a ³¹czy
z prac¹ katechety oraz diecezjalnego kapelana
Kresowian i Sybiraków. Wspó³tworzy i rozwija
dzia³alnoœæ organizacji kresowych. Szczegól-
nym dzie³em s¹ Wrzeœniowe Kresowiana, 
a tak¿e dzia³ania podejmowane w Stowarzy-
szeniu „Kresy - Przesz³oœæ i Przysz³oœæ”. 
W roku 2009 na wniosek Towarzystwa Mi³oœ-
ników Wilna i Ziemi Wileñskiej odznaczony
zostaje przez Prezydenta RP - pana Lecha
Kaczyñskiego Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Ponadto przyznany mu zostaje Krzy¿ Hono-
rowy ZHR „Semper Fidelis” (15.08.2013 r.).
A tak¿e Biskup Polowy Wojska Polskiego
przyzna³ pierwszemu Kapelanowi Naczelnemu
ZHR Medal B³ogos³awionego ks. Jerzego
Popie³uszki, który przyznawany jest osobom
duchownym i œwieckim, które na wzór ks. Jerzego
s³u¿¹ prawdzie, mi³oœci i przebaczeniu. 

W dniu Pañskim 10 listopada 2013 roku 
o godz. 2.20, w wigiliê 95. rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci, ksi¹dz druh har-
cmistrz Krzysztof Jerzy Bojko Harcerz Rzeczy-
pospolitej odchodzi na wieczn¹ wartê.

10 listopada zmar³, po d³ugiej i ciê¿kiej walce z chorob¹, ks. druch
hm Krzysztof Jerzy Bojko HR, wieloletni proboszcz parafii w Bia³ej. 
14 i 15 listopada wierni ¿egnali siê ze swoim kap³anem podczas Mszy œw. 
w koœciele Przemienienia Pañskiego, uroczystoœci pogrzebowe mia³y
miejsce we Wroc³awiu, rodzinnym mieœcie ks. Bojko.
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Œwiêto Niepodleg³oœci w Chojnowie
Tradycyjnie, miejskie obchody Œwiêta Niepodleg³oœci zainaugurowali
uczniowie Spo³ecznego Ogniska Muzycznego w Chojnowie, którzy 
7 listopada w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej dali
koncert poœwiêcony narodowemu œwiêtu.
M³odzi muzycy zaprezentowali kilkanaœcie utworów na fortepian,
gitarê i skrzypce dedykuj¹c swoje wystêpy tym, którzy przed laty
walczyli o wolnoœæ narodu polskiego. Bez wzglêdu na wiek 
i stopieñ umiejêtnoœci wszyscy, ca³ym sercem, poprzez muzykê oddali
czeœæ rodakom. 

Nastêpnego dnia wszystkie placówki oœwiatowe z terenu Chojnowa -
przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja i Powiatowy Zespó³ Szkó³
- wspólnie uczestniczy³y w niecodziennym projekcie zainicjowanym
przez Gimnazjum nr 2. Punktualnie o godz. 10, w centrum miasta
m³odzi chojnowianie, ubrani w czerwone b¹dŸ bia³e stroje utworzyli
¿yw¹, gigantyczn¹ flagê w barwach naszego pañstwa. Efektem tego
nie³atwego przedsiêwziêcia (zwanego z angielskiego flash mob, czyli
t³um ludzi gromadz¹cych siê niespodziewanie w miejscu publicznym 
w celu przeprowadzenia krótkotrwa³ego zdarzenia,) s¹ zdjêcia i ujêcia
filmowe z wie¿y koœcio³a - imponuj¹ce i co tu du¿o mówiæ, 
historyczne.

Oficjalne, miejskie uroczystoœci rozpoczê³y siê przed po³udniem 11
listopada, pod obeliskiem przy ul. Chmielnej. 
Szpaler sztandarów z³o¿ony z pocztów szkó³ i organizacji pozarz¹do-
wych, w³adze powiatowe, miasta i gminy, oraz mieszkañcy, zgro-
madzili siê przed pomnikiem symbolizuj¹cym udzia³ naszych roda-
ków w czynie niepodleg³oœciowym. Wieñce i znicze sk³adane u pod-
nó¿a wyra¿a³y wdziêcznoœæ, podziêkowanie i ho³d dla tych wszystkich,
którzy oddali ¿ycie walcz¹c za Nasz¹ wolnoœæ.
- Pamiêtamy o bohaterach Narodu Polskiego z powstania listopado-
wego czy styczniowego, o bohaterach wszystkich walk niepodleg³oœ-
ciowych. Pamiêtamy o Romanie Dmowskim, Gen. Józefie Hallerze,
Premierze Ignacym Paderewskim, ¿o³nierzach I i II wojny œwiatowej,
Powstania Warszawskiego, Armii Krajowej, o Polakach, którzy zginêli

w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich obozach pracy,
na Syberii, rozstrzelanych w Katyniu. Pamiêtamy tak¿e o ofiarach
bolesnego okresu komunizmu, rodakach trwaj¹cych przy najœwiêt-
szych wartoœciach, za co zostali zamordowani jak b³. ks. Jerzy Po-
pie³uszko lub zaginêli w niewyjaœnionych okolicznoœciach. Wspo-
minamy dzisiaj z wdziêcznoœci¹ i dum¹ ich osi¹gniêcia, pragn¹c za-
chowaæ wiernoœæ otrzymanemu dziedzictwu. 
Chcemy w nieustaj¹cym dialogu pokoleñ odwo³ywaæ siê do najlep-
szych tradycji i najcenniejszych idei. W chwalebnej historii szukamy
inspiruj¹cych przyk³adów mêstwa, odpowiedzialnoœci, bezinteresow-
nej s³u¿by OjczyŸnie - mówi³ m.in. w swoim przemówieniu burmistrz
Jan Serkies.
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Œwiêto Niepodleg³oœci w Chojnowie
Dalszy ci¹g uroczystoœci mia³ miejsce w koœciele pw. œw. Ap. Piotra 
i Paw³a, gdzie ks. proboszcz Miros³aw Makowski, ks. proboszcz
Marek Osmulski i ks. proboszcz senior W³adys³aw Bystrek wspólnie
odprawili Mszê œw. w intencji Ojczyzny. 

Po Eucharystii mieszkañcy Chojnowa spotkali siê w Domu Schrama
na okolicznoœciowym koncercie. Dyrektor Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji, Stanis³aw Horodecki, rozpoczynaj¹cy
spotkanie przywo³a³ dwa (spoœród setek) nazwiska wa¿ne dla naszej
Ma³ej i Du¿ej Ojczyzny. Wspomnia³ o Tadeuszu Mazowieckim 
i niedawno zmar³ym ks. Krzysztofie Bojko. Nawi¹zuj¹c do ich
wielkiego patriotyzmu mówi³ o im podobnych przodkach:
- To oni, podnosz¹cy siê za ka¿dym razem, nie pozwalaj¹cy siê zdeptaæ,
w wielu trudnych dla naszego kraju okolicznoœciach, z dum¹ i godnoœci¹, 

rozwijali sztandar. Im w³aœnie dedykujemy dzisiejszy koncert - boha-
terom naszego kraju nios¹cym bia³o-czerwon¹ w sercach przez ca³e
swoje ¿ycie.
Licznie zgromadzona w Domu Schrama publicznoœæ oklaskiwa³a
wokalne, muzyczne i recytatorskie prezentacje przygotowane przez
uczniów chojnowskich szkó³ i uczestników grup teatralnych. Do-
pe³nieniem okolicznoœciowego, wystêpu by³, serdecznie przyjêty
przez s³uchaczy, mini recital Dariusza i Jakuba Matysów. Swój 
koncert wykonawcy zadedykowali œp. ks. Krzysztofowi Bojko. 



Piêkny, podnios³y i radosny by³ to dzieñ. Ale œwiêtowanie rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci nie dla wszystkich by³o œwiêtowaniem
jednodniowym. Uczniowie PZS celebrowali to œwiêto przez kilka dni
podczas trzeciej ju¿ edycji realizowanego w tej placówce „Tygodnia
Patriotyzmu”. 
12 listopada w szkolnej auli odby³ siê apel „Od rozbiorów do wolnoœci”.
Wype³ni³y go strofy wierszy czo³owych polskich poetów, patriotyczne
pieœni i osobiste refleksje dotycz¹ce ojczyzny, historii, patriotyzmu -
wartoœci wa¿nych, choæ czêsto zapominanych. 
„S³owo Ojczyzny pe³ne” czyli prezentacja utworów o treœci patriotycznej
odby³a siê kolejnego dnia w poszczególnych klasach Powiatowego
Zespo³u Szkó³, a tak¿e w pozosta³ych placówkach chojnowskiej
oœwiaty. W samo po³udnie uczniowie wszystkich szkó³, w jednym
czasie, recytuj¹c strofy poetów, symbolicznie zjednoczyli siê w patrio-
tycznym duchu. 
Efektowne i pe³ne ró¿nych emocji by³o spotkanie zaplanowane na 
14 listopada w przyszkolnym parku. Tu, póŸnym popo³udniem zebrali
siê uczniowie i mieszkañcy by wspólnie uczestniczyæ w „Ognisku
Patriotycznym”, przebiegaj¹cym pod has³em „Niech siê niesie pieœñ i s³owo”.
I nios³o siê po Chojnowie echo pieœni patriotycznych brzmi¹cych 
w otoczeniu parku i przy strzelaj¹cym ¿ywym ognisku. W tych
okolicznoœciach pieœni patriotyczne nabiera³y wyj¹tkowego charakteru,
wywo³uj¹c na zmianê to wzruszenie, to radoœæ. Ten klimat by³ idealnym
t³em do wa¿nej uroczystoœci jaka odby³a siê w tym czasie na terenie
parku. Uczniowie pierwszej w Chojnowie klasy po¿arniczo-ratun-
kowej zostali pasowani na pe³noprawnych uczniów PZS. Œwiadkami
tego wydarzenia byli przedstawiciele kuratorium, powiatowych 
i miejskich w³adz samorz¹dowych, jednostek po¿arniczych, dyrektorzy

i nauczyciele chojnowskich placówek edukacyjnych i kulturalnych,
Koœcio³a, licznie przybyli rodzice, nauczyciele i uczniowie PZS. 
Tygodniowi patriotyzmu towarzyszy³a te¿ wystawa plakatów,
uczniów PZS zatytu³owana „Od rozbiorów do wolnoœæi”, któr¹
ogl¹daæ mo¿na by³o od 13 do 15 listopada.

Kilkudniowe obchody Œwiêta Niepodleg³oœci zakoñczy³
Miêdzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi
(szczegó³y str 13).

eg
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Ireneusz Józefczuk i synowie
- wystawa w Muzeum Regionalnym

Od 12 paŸdziernika w salach wystaw
czasowych Muzeum Regionalnego
mo¿na ogl¹daæ wystawê prac Ire-
neusza Józefczuka. Sk³adaj¹ siê
na nie malarstwo (oleje, pastele,
akwarele) rysunki oraz rzeŸby. 
W sumie ponad 60 prac malarskich
i 19 rzeŸb.

Ireneusz Józefczuk jest absolwentem Uni-
wersytetu Œl¹skiego w Cieszynie. Kszta³ci³
siê w latach 1982-1986 na Wydziale Pedago-
gicznym i Artystycznym u profesorów: Lecha
Ko³odziejczyka (malarstwo), Jana Hermy
(rzeŸba) oraz Zdzis³awa Moskwy i Zdzis³awa
Lisa. Na pocz¹tku swojej zawodowej kariery
uczy³ wychowania plastycznego w Krzywej 
i Zamienicach, a póŸniej w Chojnowie. Wielu
uczniom zaszczepi³ zami³owanie do sztuk
plastycznych, niektórzy z nich podjêli studia
artystyczne we Wroc³awiu i Zielonej Górze.
Inspiracje dla swojej twórczoœci czerpie z natury.
W malarstwie odwo³uje siê do ekspresjonizmu.
Pokazane na wystawie rzeŸby, zrealizowane
w drewnie, traktowane bardzo syntetycznie,
nawi¹zuj¹ do polskiego formizmu. Jego
malarstwo wyró¿nia siê czystymi, ¿ywymi,
dobrze zorkiestrowanymi barwami, nawet
jeœli farby k³adzie prosto z tuby. Du¿o pracuje
w plenerze, a motywów szuka wszêdzie,
g³ównie jednak w okolicach Chojnowa. Czêsto
w jego obrazach pojawia siê grzebieñ Karko-
noszy z charakterystyczn¹ sylwetk¹ Œnie¿ki.
Z pêdzlami i farbami praktycznie siê nie roz-
staje. Maluje nawet w trakcie krótkich wycie-
czek zagranicznych. Dynamiczne, zdecydo-
wane, krótkie uderzenia pêdzla, które mo¿na
zaobserwowaæ w obrazach olejnych, kon-
trastowane z mocnymi, d³ugimi poci¹gniêcia-
mi, to charakterystyczne cechy jego techniki
malarskiej, ujawniaj¹cej pe³n¹ si³ witalnych
osobowoœæ malarza. Rysunki odznaczaj¹ siê
szkicow¹ form¹, stanowi¹ rodzaj reporterskich 

notatek i najczêœciej pochodz¹ z podró¿y. 
W pastelach pojawia siê niekiedy sk³onnoœæ
do syntetyzowania formy i operowania wiêk-
szymi plamami barwnymi. Oprócz wy¿ej
wymienionych technik mo¿na na wystawie
obejrzeæ tak¿e kilkanaœcie akwarel wyko-
nanych na klifowym wybrze¿u Ba³tyku. Prace
malarskie i rysunki, z ma³ymi wyj¹tkami,
powsta³y w latach 2012 -2013, natomiast wszys-
tkie rzeŸby w 2013 r. Wraz z Ireneuszem
Józefczukiem swoje fotografie pokazuj¹ jego 

dwaj synowie: Szymon i Jakub. Prace Szymona, 
to g³ównie czarno-bia³e fotografie, wyró¿niaj¹ce
siê umiejêtnoœci¹ wyszukiwania niebanalnych
motywów, ³adnie te¿ kadrowane. M³odszy
syn Jakub, z wykszta³cenia architekt krajobrazu,
interesuje siê entomologi¹. Na wystawie
pokaza³ kilkanaœcie barwnych zdjêæ rzadkich
i chronionych owadów oraz chrz¹szczy. Te
bardzo interesuj¹ce zdjêcia nale¿y zaliczyæ do
kategorii przyrodniczych. Robione specjal-
nym obiektywem o krótkiej ogniskowej
wprowadzaj¹ nas w bardzo ciekawy œwiat, 
a do³¹czone opisy pomagaj¹ bli¿ej poznaæ
sfotografowane osobniki. 

Wystawa, na któr¹ serdecznie zapraszamy,
potrwa do koñca grudnia.

J.J.

Cotygodniowe spotkanie Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu, 13 listopa-
da mia³o wyj¹tkowy charakter. Goœæmi chojnowian by³y siostry,
przedstawicielki wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a i dzia³aj¹-
cego w G³ogowie Domu „Uzdrowienie Chorych”. Siostra Ma³gorzata
i siostra Ewa przybli¿y³y cz³onkom chojnowskiego Zwi¹zku, historiê 
i cele wspólnoty oraz dzia³alnoœæ oœrodka. 
Dom „Uzdrowienie Chorych” prowadzi szeroko pojêt¹ rehabilitacjê,
oferuj¹c nie tylko mnogoœæ zabiegów, ale tak¿e zajêcia kulturalne i duchowe.
14.dniowe turnusy maj¹ na celu odzyskanie wiary w swoje mo¿liwoœci
duchowe, twórcze, odnalezienie sensu swojego ¿ycia naznaczonego
niepe³nosprawnoœci¹, chorob¹ i cierpieniem, pog³êbienie wiêzi miêdzy-
ludzkich, poprawê samopoczucia i nabranie si³ fizycznych. 
Cz³onkowie Zwi¹zku wys³uchali ciekawej genezy utworzenia zrzesze-
nia Cichych Pracowników Krzy¿a, historiê jego rozwoju, obejrzeli
firm promocyjny i zapoznali siê z ofert¹ rehabilitacyjn¹. 

Mieszkañcy Chojnowa, którzy chcieliby wiedzieæ wiêcej mog¹ zajrzeæ
na stronê internetow¹ pod adres www.cisi.pl b¹dŸ skontaktowaæ siê 
z przewodnicz¹c¹ Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu - pani¹ Teres¹
Kamiñsk¹, która chêtnie udzieli informacji. Zastaæ j¹ mo¿na w ka¿d¹
II i IV œrodê miesi¹ca w Domu Schrama w godz. 15-16. 

eg

Propozycja dla potrzebuj¹cych
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Stoi na stacji lokomotywa…
- Biblioteczna Akademia Malucha

30 paŸdziernika, w Roku Tuwimowskim,
wraz z dzieæmi z Bibliotecznej Akademii Malucha
wybraliœmy siê w podró¿ „Lokomotyw¹”
Juliana Tuwima. Najpierw, s³uchaj¹c piosenki
„Jedzie poci¹g z daleka”, wyruszyliœmy do
Krakowa. Tu zatañczyliœmy weso³o „Krakowiacz-
ka” i pojechaliœmy do nastêpnych stacji. We

Francji odtañczyliœmy „Kankana” i ochoczo
ruszyliœmy do Hiszpanii. A potem, przy dŸwiê-
kach hiszpañskiego „Pasodoble”, dojechaliœmy
szczêœliwie do chojnowskiej biblioteki. Po
trudach tej podró¿y dzieci z zapa³em wyko-
nywa³y swoje kolorowe wagony do bibliotecz-
nej lokomotywy. bib

Dwie perspektywy bliŸniaczek

Siostry Magda i Marta Kociuba id¹ przez ¿ycie,
jak przysta³o na bliŸniêta - razem i jak przysta³o
na artystki, nieco chaotycznie. Codzienne sprawy
- nauka, obowi¹zki domowe - dope³nia sztuka.
Ich pasj¹ jest muzyka, poezja, rêkodzielnictwo
i rysunek. Jako nastolatki da³y siê poznaæ na
chojnowskiej scenie od strony muzycznej.
Magda gra³a na perkusji, Marta wtórowa³a jej
na gitarze. Od kilku lat oddaj¹ siê g³ównie
rêkodzielnictwu i malarstwu. W maju Miejska
Biblioteka Publiczna w Galerii M³odych zapre-
zentowa³a ich mistern¹ bi¿uteriê, serwety,
breloczki.
8 listopada chojnowianie mieli mo¿liwoœæ
ujrzenia ich wspania³ych prac plastycznych.
Portrety i natura wykonane o³ówkiem, kredk¹
oraz tuszem robi¹ wra¿enie. Cechuje je dba³oœæ
o szczegó³y, wiernoœæ orygina³owi i prostota
przekazu. Trudno jednak s³owem opisaæ kunszt
autorek, najlepiej z ich pracami zapoznaæ siê 

osobiœcie. Wystawa zatytu³owana „Szkice -
dwie perspektywy”, zdobiæ bêdzie hol biblioteki
do koñca roku. A komu nie po drodze, polecamy
strony http://staropolskasztuka.blogspot.com/,
http://staropolskasztuka.blox.pl/html
W przysz³oœci mamy nadziejê poznaæ tak¿e poetki
Magdê i Martê. Tymczasem artystki „tworz¹
do szuflady”. Liczymy, ¿e wiersze i ich autorki
szybko dojrzej¹ i wkrótce spotkamy siê na kolej-
nym kulturalnym wydarzeniu w naszym mieœcie.

eg

Skromne, wra¿liwe, delikatne, spokojne - to jednak pozory.
Drzemie w nich ogromny duch twórczy, z szalon¹ dusz¹
artystyczn¹ i nieposkromion¹ potrzeb¹ wyra¿ania siebie
w ró¿nych formach.
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Gawêda, cenny przekaz

Chojnów. Zgodnie z prawem magde-
burskim miasto z 680 letni¹ tradycj¹.
A gdyby przyj¹æ za miarê „miejskoœci”

pierwszy o nim zapisek ze s³owem „civitas”,
to jeszcze wiêcej. W tym roku - 725 lat. Jak
zwyk³o siê mawiaæ - szmat czasu. Ciekawoœæ
tej przemijaj¹cej historii, zainteresowanie
zdarzeniami i ludŸmi bior¹cymi w nich udzia³
- to g³ówna inspiracja dla powstania gawêd 
o Ziemi Chojnowskiej autorstwa Stanis³awa
Horodeckiego. Tych starych i tych nowych.
W³aœnie nak³adem drukarni i wydawnictwa
UNIFOT 26 listopada br. pojawi siê na rynku
publikacja, zawieraj¹ca ³¹cznie 17 fabularyzo-
wanych opowieœci o tej przestrzeni. Polecamy
j¹ uwadze, bo choæ nie jest to podrêcznik historii,
to po¿ywk¹ dla ich powstania by³y autentyczne,
czêsto dramatyczne, zdarzenia. To wœród
budynków, które czêsto w poœpiechu mijamy,
dzia³a siê historia. Mo¿e warto j¹ poznaæ
w³aœnie w takiej formie?
Za zgod¹ autora publikujemy fragmenty dwu
tekstów. Liczymy, ¿e zainteresuj¹ one naszych
Czytelników i pobudz¹ apetyt na wiêcej. 

„Husyci w Chojnowie”:
„RzeŸ zaczê³a siê tym okrutniejsza, ¿e kobiety,
starcy i dzieci nijak nie mogli przeciwstawiæ
siê zbójeckiej gromadzie. Krzyk, p³acz, roz-
paczliwe wo³ania o pomoc wype³ni³y koœció³
Najœwiêtszej Marii Panny a¿ po sklepienie.
Rüdel widz¹c, ¿e jeden z kacerzy mieczem
zamierza siê na jego dziecko, ze straszliwym
okrzykiem przedar³ siê w to miejsce i wzniós³
swój ogromny, rzeŸniczy topór... Straszliwe ciêcie
rozp³ata³o wroga na pó³! Taki widok zmrozi³
nawet najbardziej zagorza³ych napastników.
Rüdel tymczasem nie pró¿nowa³. Wiruj¹c miêdzy
kacerzami sia³ wœród nich œmieræ i zag³adê!
Trup œcieli³ siê u jego stóp, a krew p³ynê³a gêst¹,
ciemn¹ strug¹! Kiedy jednak zaskoczenie
minê³o, naprzeciw rzeŸnika stanêli kopijnicy.
Ich d³ugie w³ócznie jê³y k³uæ bezlitoœnie wielkie
cia³o bohaterskiego mê¿a. Trafiony raz i drugi

Rüdel zgi¹³ siê w pó³, upad³ na kolana, 
a wielki topór wypad³ z jego martwiej¹cych
d³oni. Wraz doskoczy³ jeden z kacerzy i ciê-
ciem miecza pozbawi³ go g³owy!
Zgromadzona w pó³nocnej nawie grupka nie
widzia³a ju¿ tej sceny. Gdy tylko kacerze wdarli
siê do koœcio³a i rozpoczêli swe zbójeckie
rzemios³o, czternastka ocalonych zawarowa³a
drzwi wiod¹ce do pó³nocnej nawy.
- Na wie¿ê - zakomenderowa³ krótko Kallert -
Tam jedyny dla nas ratunek. Jeœli zawrzemy
za sob¹ wrota i zwalimy kilka kamiennych
stopni, zapory tej nie przemo¿e ¿aden taran.
W tym nasze ocalenie!”

„Pastor poeta”:
„Czuj¹c siê znu¿onym, pastor pogasi³ œwiece
i uda³ siê na spoczynek. Gdy tylko g³owê z³o¿y³
na poduszce, sen owin¹³ go czarnym kirem nie-
pamiêci. Dopiero gdzieœ nad ranem Boxhammer
przyœni³ strofy, których z takim trudem szuka³
krocz¹c po k³odach paradnej sieni:

Gdy za spraw¹ poety Muza w ust swych pienia
Pokój w³o¿y - wnet œmiech radosny œwiat
przemienia.
W pokoju i dom kwitnie, i Rzeczpospolita roœcie,
W nim dobro i po¿ytek mieszka, o cokolwiek proœcie.
Gdy ziemiê mrokiem cienia ch³ód Marsa ogarnie,
Milknie i Muza zlêkniona, i z Ojczyzn¹ marnie.
I dom wiêdnie, i Rzeczpospolita pod Marsa w³adz¹,
Królów nam trzeba, co serc wojnie nie oddadz¹.

Zbudzi³ siê. Narzuci³ ciep³y pled i z ledwie
pe³gaj¹cym p³omykiem œwiecy pospieszy³ ku
porzuconej wczeœniej pracy. „Byle nie straciæ
s³ów, co je sen dobrotliwy przyniós³”. Jako¿
uda³o mu siê donieœæ je w pamiêci i na
roz³o¿onej papieru karcie spisaæ. Œwita³o,
gdy ostatni¹ stawia³ kropkê. „Dziêki ci, Panie”
mrucza³, wspinaj¹c siê schodami do sypialnej
komnaty. „Dziêki” odmawia³ porann¹ modlitwê,
jednoczeœnie pospiesznie wdziewaj¹c szaty,
by zd¹¿yæ na jutrzniê.
Do pracy nad „Elegi¹” powróci³ wieczorem.
Wspomnia³ o czasie, gdy nauka Lutra zdoby-
wa³a dopiero uznanie wœród ksi¹¿¹t i ludu
œl¹skiej ziemi, o wojnach, które niszczy³y spokój
i dobrobyt pobratymców, wreszcie o znacznie
bli¿szej zarazie d¿umy, co przed kilku laty
dotknê³a mieszkañców Cieszyna, trzy tysi¹ce
z nich kryj¹c kirem czarnej œmierci. Tak wiele
emocji i przemyœleñ chcia³ zawrzeæ, tak wiele
obrazów snu³o siê przed oczami...

Gniew czuliœmy, o Panie, przed Twymi prawami,
Gniew bezmyœlny, ¿e Boga mamy miêdzy nami.
A¿ wreszcie dwadzieœcia siedem po³¹czono s³oñc
I wiary ¿ar roznieci³ p³omieñ, co ogarn¹³ Œl¹sk.

„Czytelnymi bêd¹ symbole - zastanawia³ siê
d³u¿sz¹ chwilê - w liczbie s³oñc i p³omieniu
Œl¹sk spopielaj¹cym kryj¹ce datê narodzin
Lutra? Czy mo¿e proœciej winienem to nazwaæ?”
Postanowi³ jednak zawierzyæ m¹droœci czytel-
ników. „Niech¿e pozostanie fragment ten
zagadk¹ dla tych, co w Muz œwiecie goœæmi
jeno przelotnymi s¹”.
Praca nad tekstem trwa³a jeszcze dwa tygodnie.”
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Konstruktywna krytyka dziecka
Wpolskiej szkole w po³owie XVIII w.

niewystarczaj¹co pilny uczeñ trafia³
do „oœlej ³awy”. Jeœli taka degradacja

nie pomaga³a, wk³adano mu na czas lekcji na
g³owê s³omian¹ koronê. Ostateczn¹ konsek-
wencj¹ by³o oprowadzanie w tej koronie po
wszystkich szko³ach w mieœcie, gdzie ucznio-
wie wo³ali za nieszczêœnikiem „Asinus asiono-
rum in saecula seculorum”, czyli „Osio³ nad
os³ami na wieki wieków”. Do tej ostatecznej
hañby mia³o dochodziæ niezmiernie rzadko,
poniewa¿, wed³ug Ÿróde³ z tego okresu, kto
dost¹pi³ ju¿ w¹tpliwego zaszczytu korony s³o-
mianej, tak siê mozoli³ i poci³ nad ksi¹¿kami,
¿e do ostatecznej kary nie dochodzi³o. Co wiêcej
zachêcony do nauki uczeñ czêsto wydostawa³
siê i z oœlej ³awy. 

Dzisiaj, mimo ponad dwóch wieków, które
minê³y od zastosowania opisanych metod,
sposób myœlenia, o który siê opiera³y, funk-
cjonuje nadal w sferze jêzykowej. 
W praktyce psychologicznej w æwiczeniu
badaj¹cym sprawnoœæ funkcji mowy, prosi siê
dziecko o definiowanie podanych wyrazów.
Definicja s³owa „osio³” podawana przez dziecko
zamiast oczekiwanej „zwierzê, podobne do
konia” brzmi czêsto „uczeñ, który siê nie uczy”
albo „s³aby uczeñ”. Mimo elementów komizmu
tych sytuacji, potwierdzaj¹ one, ¿e przypadki
oœmieszania, negatywnego etykietowania 
i wspó³czesnym dzieciom nie s¹ obce.
Okreœlenia takie jak „osio³”, „gamoñ” s¹ przy-
k³adami negatywnych etykiet nios¹cych ze
sob¹ okreœlony ³adunek emocjonalny. Sk¹d
bierze siê tendencja rodziców czy nauczycieli
do pos³ugiwania siê negatywnymi etykietami?
Iloœæ informacji docieraj¹cych do ludzkich zmy-
s³ów jest zbyt du¿a, ¿eby mog³a byæ œwiadomie

odebrana i przetwarzana. Dlatego umys³ ludzki
stosuje strategie polegaj¹ce na znacznym
upraszczaniu obrazu otaczaj¹cego œwiata.
Prostsze i znacznie szybsze jest zaliczenie
znajomej osoby do kilku prostych kategorii
np. dostrze¿enie w dziewczynie mi³ej studentki
(bo zawsze mówi: „Dzieñ dobry”) ni¿ kon-
centrowanie siê na z³o¿onoœci jej zachowania.
Proces ten jest automatyczny i nieœwiadomy,
st¹d taka ³atwoœæ w operowaniu etykietkami,
zarówno negatywnymi jak i pozytywnymi.
Tym pierwszym sprzyjaj¹ negatywne emocje.
W sytuacji etykietowania dziecka nie zawsze
zwi¹zane bezpoœrednio z nim. Mog¹ one
zostaæ przeniesione na dziecko i wynikaæ z innych
sytuacji ¿yciowych. Kolejnym powodem jest
przekonanie, bliskie opisanemu myœleniu 
z XVIII w., ¿e etykietowanie mo¿e mieæ funkcjê
motywuj¹c¹. Powstaje wiêc oczekiwanie, ¿e
dziecko nazwane „g³upkiem”, zmobilizuje siê
i zostanie najlepszym uczniem w klasie, „ciapa”
rozwinie swoj¹ przedsiêbiorczoœæ, a „³obuz”
skoncentruje siê w ¿yciu na wartoœciach moral-
nych. W rzeczywistoœci negatywne etykieto-
wanie powoduje prze¿ywanie przez dziecko
uczuæ takich jak lêk, poczucie wstydu i poczucie
winy. Kiedy stosowane jest przez d³ugi okres
i jest zwi¹zane z sytuacj¹ pora¿ki, dziecko
tworzy automatyczny wzorzec reakcji na poja-
wiaj¹ce siê w ¿yciu wyzwania. Reakcja mo¿e
mieæ ró¿norodny charakter, od lêku poprzez
emocjonalne wycofanie, a¿ do agresji. St¹d
zamiast wychowania przedsiêbiorczego pry-
musa efektem mo¿e byæ dorastaj¹ce dziecko
niechêtnie ucz¹ce siê i unikaj¹ce zabierania g³osu
na lekcjach. Co wiêcej reakcj¹ zawiedzionego
rodzica mo¿e byæ kolejny komunikat, ¿e dziecko
to „osio³” i „gamoñ”. Jak wiêc reagowaæ na
niepo¿¹dane zachowania dziecka czy zdarzaj¹ce
siê niepowodzenia, ¿eby mobilizowaæ, a nie
odbieraæ motywacjê do nauki i zmiany zacho-
wania? Zamiast negatywnych etykiet skutecz-
na bêdzie konstruktywna krytyka. Motywem,
czêsto ukrytym, krytykowania dziecka jest
wy³adowanie emocji czy pokazanie wy¿szoœci
doros³ego, a efektem jest przede wszystkim
odczuwanie przykroœci przez dziecko. Krytyka
konstruktywna równie¿ mo¿e powodowaæ
negatywne emocje, ale jej celem jest uœwia-
domienie dziecku potrzeby zmiany. Powinna

spe³niaæ ona okreœlone zasady. Konstruktywna
krytyka:
* dotyczy zachowania dziecka, a nie jego osoby,
* nie uogólnia, jest konkretna i zrozumia³a
dla dziecka,
* jest kierowana bezpoœrednio do dziecka,
* nie jest kierowana w obecnoœci innych osób,
* wyra¿a konkretne oczekiwania wobec dziecka
i podaje metody osi¹gania celu lub zachêca
dziecko do poszukiwania tych metod,
* odnosi siê do konkretnej sytuacji, nie wypomina
innych zachowañ z przesz³oœci
* przedstawia stosunek rodzica do faktów:
„Martwiê siê…”, „Nie podoba mi siê…”
Przyk³ady konstruktywnej krytyki:
Dziecko zbi³o szklankê. Rodzic zamiast
powiedzieæ: „Ty ofermo, znowu wszystko
wypada Ci z r¹k” mówi: „B¹dŸ bardziej
ostro¿ny, kiedy trzymasz szklankê”.
Dziecko przynios³o ze szko³y jedynkê. Rodzic
zamiast powiedzieæ: „Ty oœle, nigdy siê nie
uczysz”, mówi: „Martwi mnie ta jedynka.
Moim zdaniem, wczoraj zbyt ma³o czasu po-
œwiêci³eœ na naukê. Jutro poœwiêcimy wiêcej
czasu i nadrobisz zaleg³oœci”.

Dziecko powoli ubiera siê do szko³y. Rodzic
zamiast powiedzieæ: „Musisz byæ zawsze taki
œlamazarny?”, mówi: „Ubierz szybko jeszcze
tylko bluzkê i buty i bêdziesz gotowy”.
Komunikaty te maj¹ rozwiniêt¹ funkcjê infor-
muj¹c¹, nie zawstydzaj¹ dziecka i nie zagra¿aj¹
mu, st¹d dziecko chêtniej je przyjmuje, co
zwiêksza prawdopodobieñstwo, ¿e komunikat
taki bêdzie skuteczny.

Damian Kaczyñski
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chojnowie

No i rozpocz¹³ siê tegoroczny sezon andrzej-
kowy. Otworzy³a go zabawa zorganizowana
przez Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwali-
dów. 16 listopada, w Domu Schrama, mieszkañcy

Chojnowa (i nie tylko) bawili siê przy dŸwiêkach
znanych, popularnych i skocznych melodii 
w wykonaniu rodzinnego zespo³u Laszkiewiczów.
Bywalcy imprez tanecznych doskonale wiedz¹,
¿e jak graj¹ Laszkiewicze, nogi same nios¹...

Nie inaczej zatem by³o i tym razem. Uczestnicy
Andrzejkowej zabawy, wracali (o œwicie) do
domów w doskona³ych humorach, z nieco
obola³ymi stopami i z nadziej¹ na rych³e,
ponowne spotkanie. eg

I znów mamy Andrzejki
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W ¿yciu kierujê siê dwiema prostymi zasadami - szanuj
drugiego cz³owieka i szanuj samego siebie. To te zasady
sprawi³y, ¿e zdecydowa³em siê na studia prawnicze, które
ukoñczy³em uzyskuj¹c tytu³ zawodowy magistra prawa.
Obecnie - chc¹c poszerzaæ zdobyt¹ ju¿ wiedzê - kontynuujê
naukê w ramach studiów doktoranckich nauk prawnych.
Zasady szacunku dla drugiego cz³owieka oraz dla samego
siebie inspiruj¹ mnie równie¿ w mojej codziennej pracy
zawodowej jako prawnika. W³aœnie z szacunku dla drugiego
cz³owieka ka¿dego dnia wstajê rano i robiê wszystko co 
w mojej mocy, aby pomóc urzeczywistniæ Pañstwu wasze cele
i plany. Z szacunku dla samego siebie Pañstwa cele oraz plany
urzeczywistniam z maksymalnym zaanga¿owaniem, œwiad-
cz¹c na ich rzecz us³ugi prawne na najwy¿szym poziomie. 
Uwa¿am przy tym, ¿e wyrazem najg³êbszego szacunku dla
drugiego cz³owieka jest niesienie wsparcia potrzebuj¹cym.
Osobom, które w obecnych realiach nie s¹ w stanie skorzystaæ
z profesjonalnej pomocy prawnej, czy to ze wzglêdów finan-
sowych, czy te¿ ze wzglêdu na nik³¹ dostêpnoœæ us³ug praw-
nych w miejscu swojego zamieszkania. 
Dla tych w³aœnie osób, w ramach prowadzonego przeze mnie
Dolnoœl¹skiego Centrum Prawnego, rozwijamy program 
„§ Masz Prawo”, którego celem jest œwiadczenie darmowej
pomocy prawnej osobom, których nie staæ na skorzystanie 
z odp³atnych us³ug profesjonalistów na terenie powiatów
boles³awieckiego, legnickiego i z³otoryjskiego. 
Niezwykle cieszy mnie fakt, ¿e wokó³ Dolnoœl¹skiego Centrum
Prawnego uda³o mi siê zgromadziæ ludzi, którzy, tak jak ja,
stawiaj¹ szacunek do drugiego cz³owieka na pierwszym miejscu.
Jest mi tym przyjemniej, ¿e ideê t¹ podziela równie¿ Pan
Burmistrz Jan Serkies, który zechcia³ wesprzeæ program 
„§ Masz Prawo”.
W zwi¹zku ze wsparciem zadeklarowanym nie tylko przez
Pana Burmistrza Jana Serkiesa, ale tak¿e przez cz³onka Rady
Miejskiej Pani¹ Danutê Michnej oraz Pani¹ Mecenas Beatê
Adamczyk z Kancelarii Adwokackiej w Boles³awcu mam
wielk¹ przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa na dzieñ darmo-
wych porad prawnych, których udzielaæ bêdziemy 7 grud-
nia 2013r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Domu
Schrama (dawny Dom Chemika).
7 grudnia bêdziemy wspieraæ w³aœnie mieszkañców miasta 
i gminy Chojnów w urzeczywistnianiu Waszych celów i planów
oraz rozwi¹zywaniu problemów, z którymi Pañstwo siê stykacie.
Dlatego te¿, dzia³aj¹c w oparciu o swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie,
oferujemy swoj¹ pomoc w zakresie prawa cywilnego, prawa
rodzinnego oraz prawa karnego.
Je¿eli maj¹ Pañstwo problemy z mê¿em/¿on¹ niep³ac¹cym 
alimentów, nie mog¹ siê Pañstwo odnaleŸæ w g¹szczu
przepisów, ktoœ z Pañstwa bliskich znalaz³ siê w konflikcie 
z prawem, to jesteœmy do Pañstwa dyspozycji. 
Zapraszamy!

W³aœciciel Dolnoœl¹skiego Centrum Prawnego 

mgr Marcin Zatwarnicki

Darmowe porady prawne
Burmistrz Miasta Chojnowa

o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu

u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym,
wielolokalowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Kolejowej

nr 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym
35/2 o pow. 92 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy  w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 

Nr LE1Z/00013004/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej
oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal
ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 5 grudnia 2013 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, 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 Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca 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 ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  850,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.11.2013 r.-05.12.2013 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 
- tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

DOLNOŒL¥SKIE CENTRUM  PRAWNE

ul. Grunwaldzka 6/8, 59-700 Boles³awiec
tel. kom. 720 860 500, e-mail: marcin.zatwarnicki@dcprawne.pl
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Chojnowski stadion bywa œwiadkiem wielu goli. Mog³o siê to staæ 
w meczu na szczycie, jaki zosta³ rozegrany w sobotê - 9 listopada.
Lider - Chojnowianka, podejmowa³ wicelidera - Zamet Przemków.
Zapowiada³o siê wiêc przednie widowisko, ale zdarza siê, ¿e karty 
w grze rozdaje g³ówny arbiter, a jego werdykty mog¹ wypaczyæ wynik
spotkania. Czy w tym dniu sêdzia mia³ gorszy dzieñ? Do 29 min.,
kiedy to Ziembowski strzeli³ dla chojnowian pierwsz¹ bramkê, praca
arbitra nie wzbudza³a emocji. Jednak z up³ywem czasu, decyzje sêdziego
zaczê³y budziæ w¹tpliwoœci. Czy Kuba Grz¹dkowski w 32 min. zas³u¿y³
na czerwon¹ kartkê po faulu na przeciwniku? 
Graj¹c w os³abieniu, ciê¿ko jest utrzymaæ prowadzenie, poniewa¿
dru¿ynê ustawia siê defensywnie. Kilka razy jednak bia³o-czarni ostro
skontrowali, ale bramki nie pad³y, ku rozczarowaniu kibiców. Uda³a
siê jednak sztuka utrzymania jednobramkowego zwyciêstwa do koñca
pojedynku. Tego dnia nie zagra³ kontuzjowany Chrystian Serkies,
nasz bramkostrzelny zawodnik. Gdyby nie ta przypad³oœæ, kto wie,
jak by siê potoczy³y losy tego meczu?
Tydzieñ odpoczynku na zregenerowanie si³ potrzebny by³ na ostatni
mecz tej jesiennej rundy. Chojnowski lider musia³ przypieczêtowaæ
udan¹, pierwsz¹ czêœæ sezonu. Zrobi³ to wyj¹tkowo efektownie,
pokonuj¹c na wyjeŸdzie Spartê Grêbocice 2:5. Trzecia dru¿yna od
koñca, potrafi³a jednak celnie, dwukrotnie uk¹siæ. Po raz kolejny jednak
okaza³o siê, ¿e chojnowska lokomotywa, jak ju¿ siê rozpêdzi, to na
ca³ego. Druga po³owa pokaza³a to dobitnie. Fotel lidera zosta³ wiêc 
w chojnowskim klubie. Chojnowianka - PANY!

pm

Tabela
1. Chojnowianka Ch. 15 32 41-26
2. Iskra Kochlice 15 29 30-15
3. KP II Polkowice 15 27 39-26
4. Zamet Przemków 15 26 27-22
5. Konfeks Legnica 15 25 27-19
6. Arkon Przemków 15 25 39-22
7. Odra Œcinawa 15 23 28-24
8. KS Legnickie Pole 15 23 23-21
9. Stal Chocianów 15 22 28-27
10. Górnik Z³otoryja 15 21 25-19
11. Chrobry II G³ogów 15 16 26-37
12. Zryw Kotla 15 16 36-47
13. Odra Chobienia 15 16 15-40
14. Sparta Grêbocice 15 15 24-38
15. Czarni Rokitki 15 14 24-34
16. Mewa Kunice 15 11 19-34

16 listopada Chojnów na kilka godzin sta³ siê
stolic¹ szachów. W hali sportowej Powiatowego
Zespo³u Szkó³ goœcili uczestnicy III Turnieju
Szachowego o Puchar Polskiej Miedzi. Sobotni
Turniej zamyka³ obchody Tygodnia Patriotyzmu
w PZS w Chojnowie. Uczestników Turnieju
serdecznie przywitali starosta powiatu legnic-
kiego Jaros³aw Humenny i dyrektor PZS Mariusz
Kowalczyk, którzy w towarzystwie zaproszo-
nych goœci i arbitra spotkania Piotra Kowalaka
uroczyœcie rozpoczêli szachowe zmagania.
Turniej indywidualny, rozgrywany systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund po 15 minut
zgromadzi³ 85 uczestników z ca³ej Polski:
osoby starsze, m³odzie¿ i dzieci. Byli wœród
nich szachiœci doœwiadczeni z tytu³ami
arcymistrzów miêdzynarodowych i mistrzów
krajowych, ale i tacy, którzy swoj¹ przygodê
z szachami dopiero rozpoczynaj¹.
Najm³odszy zawodnik Stasiu Strzelecki mia³
zaledwie 6 lat i otrzyma³ nagrodê przeznaczon¹
dla najm³odszego uczestnika Turnieju, ufundo-

wan¹ prze ksiêdza Adama Terleckiego. Radny
Sejmiku Dolnoœl¹skiego pan Micha³ Huzarski
nagrodzi³ najstarszego uczestnika szachowych
zmagañ, pana Kazimierza Matusza, który
liczy³ sobie ju¿ 81 wiosen.
Turniejowi towarzyszy³a wystawa obrazów
pana Zbigniewa KaŸmierskiego, instruktora
gry w szachy w boles³awieckich szko³ach.
Prezentowane obrazy wêdruj¹ z panem Zbig-
niewem po ca³ym kraju i poza jego granice.
Po wielu godzinach rozgrywek i emocji III
Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi
zosta³ rozstrzygniêty. G³ówne nagrody by³y
sfinansowane przez Fundacjê Polska MiedŸ.
Nagrodzono zwyciêzców szeœciu pierwszych
miejsc, zajêli je:
I miejsce - £ukasz Cyborowski (LKS Wrzos
Miedzyborów) 
II miejsce - Pawe³ Jaracz (¯TMS Baszta ¯nin)
III miejsce - Bartosz Siembab (UKS Giecek
Radków) 
IV miejsce - £ukasz Butkiewicz (OKSiR
Wisznia Ma³a)
V miejsce - Kamil Stachowiak (KSz Polonia
Wroc³aw)
VI miejsce - Jerzy Kot (KSz Polonia Wroc³aw)
Tytu³ Najlepszej Zawodniczki zdoby³a Barbara
Jaracz (¯TMS Baszta ¯nin).
Organizatorzy przyznali te¿ trzy miejsca 
w kategorii juniorów, a wywalczyli je:
I miejsce - Filip Cukrowski (WKSz Wo³ów)
II miejsce - Krzysztof £ukasiewicz (UKS SP3
w Bogatyni)
III miejsce - Kacper Bilczewski (UKS
Ognisko Rydu³towy).

Nagrody odebrali te¿ najlepsi zawodnicy 
z rankingiem ELO poni¿ej 2100 i poni¿ej 1800.
Starosta powiatu legnickiego Jaros³aw Humenny
ufundowa³ nagrodê dla najlepszego zawodnika
miasta Chojnowa, otrzyma³ j¹ Jan Bi³yk. By³
te¿ puchar dla najlepszego zawodnika MDK
„Dany”, który zdoby³ Wies³aw Rudzicki. Najlep-
szym zawodnikiem Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie okaza³ siê byæ Andrzej
Krê¿el. Odebra³ on nagrodê ufundowan¹
przez dyrektora Mariusza Kowalczyka. By³y
te¿ cenne nagrody rzeczowe, które rozlosowano
wœród tegorocznych uczestników.
Organizacja Turnieju o ogólnopolskim zasiêgu
wymaga sporo nak³adów finansowych i pracy.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê wszys-
tkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siê do sprawnego przebiegu tego spotkania.
Wœród nich s¹: dyrekcja, nauczyciele i pra-
cownicy administracji PZS oraz uczniowie,
którzy przygotowali i przystroili halê sportow¹,
prowadzili Turniej, dbali o to, by nikt z uczes-
tników nie by³ g³odny i mile wspomina³
pobyt w naszym mieœcie i naszej szkole.
S³owa wdziêcznoœci nale¿¹ siê te¿ pozo-
sta³ym sponsorom, których grono tworz¹:
Fundacja Polska MiedŸ, Bogus³aw Ksel -
prezes Spó³ki Mercus w Polkowicach, Piotr
Bloch - Spó³ka Apis, RMA Polska Spó³ka 
w Chojnowie, Urz¹d Gminy w Mi³kowicach,
Janusz Prus - PHP Vitbis w Z³otoryi, Daniel
Wojciech Janusz, Marta i Andrzej Kupczykowie,
Stanis³aw Kryszczuk, Tadeusz i Karol Bijako-
wie oraz sponsorzy anonimowi.

JM

Pi³ka no¿na

III Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej 

w obrêbie 4 miasta Chojnowa przy ul. Tadeusza Koœciuszki:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Na dzia³ce znajduj¹ siê pozosta³oœci po piwnicach budynku. 
Dzia³ka znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojonym i posiada dostêp
do drogi publicznej. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury
technicznej: kanalizacyjna i telefoniczna. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny
do nich dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów do dnia 4 grudnia 2013 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 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 Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
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 ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 470,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Gra zespó³ "Soleil". 
Koszt zabawy 180 z³

w tym alkohol, obiadokolacja, 
dwa ciep³e posi³ki, zimne zak¹ski, napoje. 

Sala Bankietowa 
"Ceglany Dworek"

zaprasza 
na zabawê andrzejkow¹

30 listopada 2013 r. 

Informacja 
pod nr tel. 600-872-314.

Organizujemy:
imprezy okolicznoœciowe, wesela, chrzciny,

komunie, stypy, us³ugi cateringowe.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam dom do wykoñczenia. Dzia³ka

15 arów, 3 kondygnacje, powierzchnia pod³óg

250 m2. Atrakcyjna lokalizacja w Konradówce

(1,2 km od centrum). Cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 695-545-495.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, IIIp.,

w³asnoœciowe, po kapitalnym remoncie, pow.

63m2, nowe okna, rolety, panele, kafelki,

drewniane drzwi, drzwi antyw³amaniowe, 

ul. Sikorskiego, do zamieszkania od zaraz.

Wiadomoœæ: tel. 661-176-028, 609-950-328.

Sprzedam mieszkanie o pow. 59m2,

komfortowe, na Ip., przy ulicy Paderewskiego.

Cena 175 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 602-133-903.

Sprzedam komfortowe, ciep³e, s³oneczne

mieszkanie (Rynek), 3 pokoje, balkon, IIp., niskie

koszty utrzymania, bez dodatkowych kosztów

finansowych. Wiadomoœæ: tel. 886-404-770.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 

w bloku, IV p., o pow. 68,2m2, sk³adaj¹ce siê 

z 3 pokoi, kuchni, ³azienki i wc osobno, przed-

pokoju i du¿ego balkonu. Cena do negocjacji.

Wiadomoœæ: tel. 511-231-447.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,

60m2, w³asnoœæ, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka

w kafelkach, po kapitalnym remoncie, c.o.,

wysoki parter, blisko centrum, s³oneczne,

ciep³e, op³aty niskie. Cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 506-047-122, 607-864-888.

Sprzedam mieszkanie ok. 22m2, s³oneczne,

ciep³e z wyposa¿eniem, ul. P. Skargi 6/7.

Cena do uzgodnienia. 

Wiadomoœæ: tel. 503-706-716. 

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 29m2

w Jerzmanowicach. Salon z kuchni¹, sypial-

nia, ³azienka, na parterze. Ogrzewanie komin-

kowe, balkon, piwnica, gara¿. Po remoncie,

nowy sprzêt AGD, nowe okna, umeblowane.

Do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ: 

tel. 888-412-411.

Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samo-

dzielne w nowym domku jednorodzinnym 

o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,

wc, przedpokój, ganek + piwnica o pow. 36m2.

Obrze¿e Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.

Mieszkanie 4-pokojowe, 74 m2, IIp.,

sprzedam lub zamieniê na Wroc³aw.

Wiadomoœæ: tel. 602-574-574.

Wynajmê mieszkanie lub sprzedam 

w bloku, Ip. 2 pokoje, wc, przedpokój, kuchnia,

³azienka. Wiadomoœæ: tel. 533-145-301.

Sprzedam lub zamieniê na dwa mniejsze,

mieszkanie w bloku, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,

wc. Czêœciowo umeblowane, do zamieszka-

nia od zaraz. ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: 

tel. 601-467-283.

Zamieniê czteropokojowe mieszkanie 

z balkonem po³o¿one na IVp. w budynku cztero-

piêtrowym w Chojnowie, ul. Sikorskiego,

pow.74m2 + piwnica. 4 pokoje, kuchnia,

³azienka, toaleta - zamieniê na mniejsze,

najchêtniej dwupokojowe lub jednopokojowe

w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 514-027-671.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, Ip.

W kamienicy przy ul. Koœciuszki - 2 pokoje,

kuchnia ³azienka, pow. ok. 40 m2, po remoncie,

na wiêksze, na parterze w Chojnowie lub

okolicy. Wiadomoœæ: tel. 607-646-956. 

Praca

Poszukujê opiekunki do osoby starszej.

Praca na terenie Niemiec. Atrakcyjne wyna-

grodzenie. Wiadomoœæ: tel. 49-151-281-08-124.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.

Ró¿ne powierzchnie, mo¿liwoœæ ³¹czenia

dzia³ek. Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: 

tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokit-

kach, 10-arow¹, uzbrojon¹. Wiadomoœæ: 

tel. 886-933-825.

Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona, fun-

dament domu, pe³na dokumentacja, w Bia³ej,

cena 55 tys. z³ - do uzgodnienia. 

Wiadomoœæ: tel. 665-849-101 lub 783-033-169.

Inne

Wynajmê gara¿ przy ul. Legnickiej. Wia-

domoœæ: tel. 663-914-424.

Aktualna zdawalnoœæ 

za pierwszym podejœciem 50%
***

KURSY PRAWA JAZDY 

KATEGORII A, A1, A2, B, C, C+E

***
BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Informacje i zapisy 
pod numerami telefonów:

512 026 026, 76 81 81 807. 
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                            - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                   - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna                       - 76 852 39 00
Informacja PKS                                 - 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM                                          - 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa                     - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny                       - 76 818 66 80



Chojnowskie  Dzieciaki

Zuzia B³oñska 1,5 l. 
- lubi malowaæ koniki 

i swojego pieska Daisy.

ZZaapprraasszzaammyy  nnaa  wwyyssttaawwyy......

Marta i Magda Kociuba „Szkice-dwie perspektywy” 
- Miejska Biblioteka Publiczna

Ireneusz  Józefczuk  i  synowie  -  Muzeum  Regionalne


