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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Sabina Œmia³ek

CHWA£A BOHATEROM
- MIEJSKIE UROCZYSTOŒCI W 99. ROCZNICÊ ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI

Ostatnie po¿egnanie Ksiêdza Pra³ata W³adys³awa Bystrka 

“Budowaæ Polskê, szanowaæ siê wzajemnie, respektowaæ wartoœci, które s¹ spójne z istnieniem naszego kraju,
to g³ówne przes³ania jakie dziœ powinniœmy pielêgnowaæ”. 



WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-
ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu:
- w dniach od 08 do 29.11.2017r. 
wykazu nieruchomoœci zabudowanej
gara¿em po³o¿onej przy ul. Drzyma³y
przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców,
oznaczonej numerem dzia³ki 209/45
wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci
dzia³ki nr 464 stanowi¹cej drogê dojaz-
dow¹ (Zarz¹dzenie Nr 135/2017 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 listopada
2017 r.)
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami  winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 20.12.2017 r.
- w dniach od 09 do 30.11.2017r. 
wykazu nieruchomoœci niezabudowa-
nej przeznaczonej do sprzeda¿y w for-
mie przetargu oznaczonej numerem
geodezyjnym 22/59, po³o¿onej przy ul.
Józefa Ignacego Kraszewskiego, w obrê-
bie 2 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Nr
137/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 09 11.2017r.)
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr
2147 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 21.12.2017r.
wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do oddania w dzier¿awê na czas nieoz-
naczony - czêœæ dzia³ki nr 271/2 
w obr. 4 miasta Chojnowa, ul. Gro-
dzka (Zarz¹dzenie Nr 136/2017 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 listo-
pada 2017r.)
- w dniach od 13.11.2017r. do
04.12.2017r.:
wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do sprzeda¿y w formie przetargu ozna-
czonej numerem geodezyjnym 351/2
po³o¿onej przy ul. Chmielnej i ul. ks.
P. Skargi, w obrêbie 4 miasta Choj-
nowa (Zarz¹dzenie Nr 139/2017 Burmi-
strza Miasta Chojnowa z dnia 13.11.2017r.)
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr
2147 ze zm. winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 27.12.2017r.
wykazu lokalu mieszkalnego przezna-
czonego do sprzeda¿y w formie przetar-
gu po³o¿onego przy ul. Reja 12, w obrê-
bie 4 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Nr
138/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 13.11.2017r.)

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr
2147 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 27.12.2017r.
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W zwi¹zku z rozpoczêtym okresem grzew-
czym Urz¹d Miejski w Chojnowie przy-
pomina wszystkim mieszkañcom, i¿
obowi¹zuje ustawowy BEZWZGLÊDNY
ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na
terenie nieruchomoœci oraz w piecach
domowych.
Jest to zwi¹zane nie tylko z regulacjami
prawnymi i ochron¹ œrodowiska, ale
przede wszystkim z trosk¹ o zdrowie
mieszkañców. Odpady po wczeœniejszej
segregacji nale¿y wyrzuciæ do w³aœci-
wych pojemników lub dostarczyæ do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK), zlokali-
zowanego w Chojnowie przy ul. Krasi-
ckiego, by uprawniona do tego firma
mog³a je bezpiecznie zutylizowaæ lub
przekazaæ do dalszej obróbki i odzysku.
Domowe piece i kot³ownie nie s¹ przys-
tosowane do spalania odpadów, gdy¿
posiadaj¹ zbyt nisk¹ temperaturê i w efek-
cie wytwarzaj¹ truj¹ce substancje gazo-
we, m.in. tlenek wêgla, który uszkadza
p³uca, tlenek azotu, dra¿ni¹cy drogi odde-
chowe, jak równie¿: dwutlenek siarki,
chlorowodór, cyjanowodór, a tak¿e ra-
kotwórcze zwi¹zki zwane dioksynami i fu-
ranami. Powoduj¹ one wzrost zacho-
rowañ na choroby uk³adu oddechowego,
alergie i nowotwory.
Spalanie œmieci w piecach domowych
powoduje równie¿ osadzanie siê trudno
usuwanej sadzy w przewodach komino-
wych, której nadmiar mo¿e doprowadziæ
do zapalenia siê i popêkania komina. Jest
to bardzo czêsto przyczyn¹ zaczadzenia
oraz po¿arów domu.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e mieszkañ-
cy naszej Gminy coraz czêœciej zwracaj¹
uwagê na to, czym pal¹ s¹siedzi. W zwi¹z-
ku z powy¿szym gmina mo¿e przepro-
wadzaæ wyrywkowe kontrole palenisk
domowych, na co pozwala ustawa o odpa-
dach oraz organy nadrzêdne sprawuj¹ce
kontrolê nad zadaniami z zakresu ochro-
ny œrodowiska m.in. Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Œrodowiska.
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska 
w sprawie listy rodzajów odpadów do-
puszcza spalanie do celów grzewczych
wy³¹cznie te odpady, których termiczne
przekszta³cenie w instalacjach domo-
wych nie spowoduje negatywnego wp³y-
wu na œrodowisko. S¹ to: papier, tektura
i drewno, opakowania z papieru, tektury
i drewna, odpady z gospodarki leœnej, ale
nie chemikalia i opakowania z tworzyw
sztucznych, odpady kory i korka, troci-
ny, wióry i œcinki.

Pamiêtaj! Domowy piec nie jest prze-
znaczony do spalania odpadów i œmieci!
Paliæ w piecach domowych nie wolno,
m.in.: 
* odpadów plastikowych i butelek po
napojach, 
* zu¿ytych opon, 
* odpadów z tworzyw sztucznych, 
* elementów drewnianych pokrytych la-
kierem, 
* sztucznej skóry, 
* opakowañ po rozpuszczalnikach i œrod-
kach ochrony roœlin, 
* opakowañ po farbach i lakierach, 
* plastikowych toreb z polietylenu, 
* papieru bielonego zwi¹zkami chloru z na-
drukiem farb kolorowych, 
* zmieszanych odpadów komunalnych.
Czym grozi spalanie odpadów?
• py³y z metalami ciê¿kimi - powoduj¹
zagro¿enie bia³aczk¹,
• tlenki azotu podra¿niaj¹ i uszkadzaj¹ p³uca,
• tlenek wêgla - wi¹¿e czerwone cia³ka
krwi, utrudnia transport tlenu w orga-
nizmie,
• dwutlenek siarki - powoduje trudnoœci
w oddychaniu,
• chlorowodór - tworzy z par¹ wodn¹
kwas solny (silnie ¿r¹cy),
• cyjanowodór - tworzy z par¹ wodn¹
kwas pruski - blokuje nieodwracalnie
oddychanie tkankowe,
• dioksyny i furany - powoduj¹ nowo-
twory w¹troby i p³uc, uszkadzaj¹ p³ody 
i strukturê kodu genetycznego oraz maj¹
dzia³anie alergiczne.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpa-
dów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpa-
dach, podlega karze aresztu albo grzyw-
ny. Za spalanie niedozwolonych œmieci
grozi mandat do 500 z³ lub, gdy sprawa
trafi do s¹du, grzywna w wysokoœci do
5 000 z³. Kara aresztu trwa od 5 do 30
dni.

18.11. - 35.lecie ROD “Jaœmin”
Aula przy ul. PoŸniaków; godz. 14.00

19.11. - Koncert £ukasza Kindla
MOKSiR; godz. 18.00

01.12. - Spotkanie promocyjne
Szkiców legnickich t. XXXVIII

Muzeum Regionalne; godz. 17.00
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Zarz¹dzeniem Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15
wrzeœnia 2017 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu .

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w sta-
nie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ nr IX/41/11 Rady Miasta Choj-
nowa z dnia 30.06.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doin. Nr 172, poz. 2985 
z dnia 17.08.2011 r.), ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. W ewidencji
gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B - tereny mieszkaniowe.
Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energety-
cznej.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - c.o. lokalne - kot³ownia gazowa w piwnicy.
W zwi¹zku z przeprowadzonymi pracam i remontowym i czêœci
wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Samo-
rz¹dowej 4a,b,c w Chojnowie zaci¹gnê³a kredyt w 2011 r., który
podlegaæ bêdzie sp³acie przez okres 20 lat. W okresie kredytowania
stawka funduszu remontowego na ten cel bêdzie wynosi³a 2,90 z³/m2. 

Przetarg odbêdzie siê 18 grudnia 2017r. o godz. 1000 w sali  nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okre-
œlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do 12 grudnia  2017 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿sa-
moœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej
miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z  Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia prze-

targu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom  przetargu .
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r., poz. 1061 t.j.),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
380,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j .),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. I w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, 
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 20.11.2017 r. - 12.12.2017 r. 
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel.
76/81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86 84.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa  dostêpne  s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w  klatce "a" w budynku trzyklatkowym,
ca³kowicie podpiwniczonym przy u l. Samorz¹dowej 4a,b,c w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172m2

wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LEl Z/00027575/3:
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8 listopada po¿egnaliœmy Ksiêdza Pra-
³ata W³adys³awa Bystrka - kap³ana,
który sw¹ pos³ugê pe³ni³ pó³ wieku. 
Œwiêcenia prezbiteriatu przyj¹³ 26 marca
1961 roku we Wroc³awiu. Jako wika-
riusz pracowa³ w parafiach: Ziêbice,
Wroc³aw-Leœnica, Gromadka, Krzepie-
lów, Kunice ¯arskie, S³upiec, Jugów,
Bogatynia, Krzydlina Ma³a, Walim i w Choj-
nowie, gdzie s³u¿y³ najd³u¿ej - 25 lat.
Uroczystoœci pogrzebowe, zgodnie z wol¹
zmar³ego, odby³y siê w naszym mieœcie
w koœciele pw. Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Marii Panny. W Eucharys-
tii, której przewodniczy³ bp Marek Men-
dyk, uczestniczyli liczni kap³ani, siostry
zakonne, w³adze powiatu, miasta, gmi-
ny, bliscy zmar³ego, Jego przyjaciele i dzie-
si¹tki wiernych. 
- Œwiêtej Pamiêci Ks. Pra³at W³adys³aw
Bystrek - Obywatel Chojnowa, którego
powo³aniem by³o kap³añstwo, s³u¿ba
drugiemu cz³owiekowi, s³u¿ba mieszkañ-
com naszego miasta, najd³u¿szy okres
swojego kap³añstwa spêdzi³ w Chojno-
wie - z przejêciem mówi³ burmistrz Jan
Serkies. - Pracowa³ w naszym mieœcie
od 1986 r. W 1995 obj¹³ funkcjê pro-
boszcza parafii p.w. Niepokalanego Po-
czêcia NMP. Pozostanie w naszych ser-
cach jako Ksi¹dz, który sw¹ charyzm¹,
oddaniem i ofiarnoœci¹ by³ przyk³adem
piêknej, silnej wiary.
W pos³udze kap³añskiej szczególnie tro-
szczy³ siê o ludzi chorych i cierpi¹cych.
Jako Kapelan szpitala poœwiêci³ wiele
czasu i si³ na spotkania z osobami dot-
kniêtymi cierpieniem. Dziêki jego zaanga-
¿owaniu w ka¿d¹ sobotê i œwiêto w szpi-
talu sprawowana by³a msza œw. 
Œwiêtej pamiêci Ksi¹dz Pra³at W³a-
dys³aw przyk³ada³ wielk¹ wagê do trady-
cji, do wartoœci najcenniejszych w na-
szym ¿yciu, jak mi³oœæ do Ojczyzny. Orga-
nizowa³ msze œwiête i spotkania modli-
tewne w trudnych momentach historii na-
szego kraju. W pamiêci pozostanie jego
mocny g³os i serdeczny ton homilii, któ-
rych setki wyg³osi³ w naszych œwi¹ty-
niach.
Wspieraj¹c i opiekuj¹c siê Stowarzysze-
niem Rodzin Katolickich, Akcj¹ Kato-
lick¹ czy innymi stowarzyszeniami za-
chêca³ nas do anga¿owania siê w sprawy
spo³eczne.
Z mi³oœci i troski potrafi³ g³oœno napom-
nieæ podczas kazania, wzrusza³ wier-
nych, docieraj¹c do sumieñ i dusz, ale
sam nierzadko schodzi³ z ambony wzru-
szony do ³ez. 

By³ ksiêdzem lubianym, szanowanym i czê-
sto podziwianym. Momentami surowy,
ale jednym uœmiechem potrafi³ pocie-
szyæ, rozweseliæ, zwyczajnie pomóc.
Ksi¹dz Pra³at W³adys³aw przez 25 lat by³
wychowawc¹ kilku pokoleñ m³odzie¿y. 
W pracy duszpasterskiej, opiek¹ otacza³
Duszpasterstwo Nauczycieli. Organizo-
wa³ wiele spotkañ, których celem by³a
integracja nauczycielskiego grona. W pa-
miêci wielu pozostan¹ przygotowane 
z wielkim zaanga¿owaniem Spotkania
Op³atkowe i Dni Nauczyciela. 
Z inicjatywy Ksiêdza Pra³ata W³ady-
s³awa Gimnazjum Nr 1 nosi dziœ zasz-
czytne imiê Œwiêtego Jana Paw³a II.
Szczególnie podkreœliæ nale¿y, jak bardzo
dobrym i pracowitym gospodarzem by³
Ksi¹dz pra³at W³adys³aw - dziêki Jego
wysi³kom wykonana renowacja przywró-
ci³a Koœcio³owi Niepokalanego Poczêcia
NMP dawn¹ œwietnoœæ. 
Jako Ksi¹dz Pra³at emeryt przebywaj¹c
w Legnicy w Domu Ksiê¿y nadal by³ zwi¹-
zany z Chojnowem, przyjmowa³ zapro-
szenia i przyje¿d¿a³ na uroczystoœci miej-
skie, ¿y³ sprawami Miasta i chojnowian. 
W tym roku, 12 paŸdziernika, na zapro-
szenie samorz¹du, uczestniczy³ w uroczy-
stoœciach w Domu Schrama zorganizo-
wanych z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej - to by³o ostatnie spotkanie z miesz-
kañcami i nauczycielami z Chojnowa,
których tak bardzo kocha³.
Nasza tak liczna dzisiaj obecnoœæ jest
najlepszym œwiadectwem wdziêcznoœci 
i podziêkowania - od mieszkañców, w³adz
samorz¹dowych, jednostek organiza-
cyjnych miasta, za to wszystko co z woli
Bo¿ej, za przyczyn¹ pos³ugi Œw. Pamiêci
Ksiêdza Pra³ata W³adys³awa Bystrka
otrzymaliœmy. 
Dziêkujemy Ci czcigodny Ksiê¿e W³ady-
s³awie za gesty zwyczajnej kap³añskiej
¿yczliwoœci, za Tw¹ obecnoœæ w naszej
codziennoœci, za serdecznoœæ, któr¹ nas
obdarza³eœ, za ka¿dy dzieñ Twej pos³ugi
w Chojnowie.

Drogi Ksiê¿e Pra³acie W³adys³awie! Twoje
odejœcie wszystkich nas napawa wielkim
smutkiem. By³eœ wzorem dla wielu z nas.
Twoja troska o sprawy spo³eczne by³a
wyrazem wielkiego zaanga¿owania i s³u¿-
by ka¿demu cz³owiekowi. Na zawsze
pozostaniesz w naszych sercach.
Mocno wierzymy, ¿e dobry Bóg, za wsta-
wiennictwem Patronki tej Œwi¹tyni Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Niepokalanego
Poczêcia przyjmie Ciê do Siebie.

S³ów w podobnym tonie by³o tego dnia
wiele. Wspominali Go duszpasterze 
i œwieccy, z którymi przez wiele lat, na
ró¿nych p³aszczyznach wspó³pracowa³.
Miêdzy innymi Krzysztof Sowiñski -
wicestarosta powiatu legnickiego, Sta-
nis³awa Repa - prezes Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej,
ks. proboszcz Miros³aw Makowski, ks.
dziekan Marek Osmulski, ks. profesor
Józef Mandziuk oraz wieloletni przyja-
ciel ks. W³adys³awa, ks. Tadeusz Jurek.
Ka¿da z tych wypowiedzi rysowa³a po-
staæ niezwyk³¹ - oddan¹ wierze, odpo-
wiedzialn¹, gorliw¹ i wymagaj¹c¹, a przy
tym ciep³¹, pomocn¹, zaanga¿owan¹ 
i empatyczn¹. 

Wiele zawdziêczamy œp. ks. W³ady-
s³awowi. T³umy towarzysz¹ce Mu 
w ostatniej drodze i oprawa ceremonii
by³y niezwykle przejmuj¹ce. Na miejsce
wiecznego spoczynku zmar³ego odpro-
wadzi³ kondukt prowadzony przez
orkiestrê. Chór Skoranta, wspólnie 
z innymi odœpiewa³ "Barkê", a pogr¹-
¿eni w smutku ¿a³obnicy po¿egnali ka-
p³ana modlitw¹, symbolicznymi wieñca-
mi i narêczami kwiatów.

Œp. ksi¹dz pra³at W³adys³aw Bystrek
zosta³ pochowany na Cmentarzu Ko-
munalnym w Chojnowie w kwaterze
parafialnej. 
Niech spoczywa w pokoju. 

eg

Ostatnie po¿egnanie Ksiêdza Pra³ata W³adys³awa Bystrka
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Koncert Spo³ecznego Ogniska Muzy-
cznego, jak co roku, zainaugurowa³
miejskie obchody Œwiêta Niepodleg³oœci.

Uzdolnieni muzycznie uczniowie, 9 li-
stopada zaprosili bliskich i wszystkich
zainteresowanych na swój wystêp, pod-
czas którego uczniowie zaprezentowali
nabyte umiejêtnoœci. Pieœni patriotyczne
i utwory klasyczne w wersji instrumen-
talnej i instrumentalno-wokalnej z³o¿y³y
siê na klimatyczne spotkanie w duchu
pieœni bohaterskiej.
11 listopada mieszkañcy Chojnowa ob-
chody Dnia Niepodleg³oœci rozpoczêli w ko-
œciele pw. œw. ap. Piotra i Paw³a msz¹ w in-
tencji Ojczyzny, koncelebrowan¹ przez
ks. Miros³awa Makowskiego, ks. Marka
Osmulskiego i ks. Artura Trelê. 
Ksi¹dz Marek Osmulski w swoim kaza-
niu podkreœla³: Nie wolno mówiæ Ÿle 
o OjczyŸnie. Niezale¿nie od tego, w jakim
kraju mieszkamy, nie wolno nam obra¿aæ
kraju, o który walczyli nasi pradzia-
dkowie, dziadkowie. Mówienie Ÿle o Pol-
sce œwiadczy o braku szacunku do prze-
sz³oœci. Wiara w Boga ³¹czy³a przez wie-
ki nasz naród. Polska nie istnia³a, a jed-
nak religia ³¹czy³a w duchu nadziei, mi-

³oœci i wiary, ¿e pewnego dnia kraj bê-
dzie siê cieszyæ wolnoœci¹ i zjednoczeniem. 

Spod chojnowskiej fary, mieszkañcy pro-
wadzeni przez orkiestrê Piotra Koziara
oraz poczty sztandarowe szkó³ i miejs-
kich organizacji przeszli rynkiem pod
obelisk przy ul. Chmielnej.
- Odzyskana niepodleg³oœæ, to pocz¹tek
odbudowy pañstwa. Euforia, duma i wzru-
szenie wœród ludzi pragn¹cych zjedno-
czenia od pokoleñ, zapanowa³a we wszys-
tkich miastach i wsiach. Wielka radoœæ
nasta³a na ulicach, cztery pokolenia
naszych rodaków czeka³y na ten dzieñ. -
przywita³ zgromadzonych burmistrz Jan
Serkies. - Za odzyskanie niepodleg³oœci
wielu Polaków odda³o ¿ycie. Wolnoœæ to
triumf odwa¿nej postawy. Przede wszys-
tkim, to konsekwentne dbanie o naro-
dow¹ to¿samoœæ, która nie zginê³a.
Pi³sudski mówi³: "Naród, który traci pa-
miêæ staje siê jednym zbiorem ludzi, cza-
sowo zajmuj¹cym dane terytorium".
Patriotyczna postawa, to mi³oœæ przeka-
zywana z pokolenia na pokolenie. W dniu
Œwiêta Niepodleg³oœci nale¿y spojrzeæ 
w przesz³oœæ. Przypomnieæ sobie boha-
terów, którym zawdziêczamy wolnoœæ.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski powiedzia³:
"Piêkn¹ i zaszczytn¹ rzecz¹ jest umrzeæ
za Ojczyznê. Jednak¿e trudniej jest nie-
kiedy ¿yæ dla Ojczyzny. Mo¿na w odru-
chu bohaterskim oddaæ swoje ¿ycie na
polu walki. Wiêkszym niekiedy bohater-
stwem jest ¿yæ, trwaæ, wytrzymaæ ca³e lata".

Wieñce i znicze w podziêkowaniu za nie-
podleg³¹ Ojczyznê, walcz¹cym o suwe-
rennoœæ przodkom, z³o¿y³y delegacje w³a-
dz powiatu, miasta, gminy, Zwi¹zku Kom-
batantów i Sybiraków, Emerytów i Inwa-

lidów, Diabetyków, NSZZ Solidarnoœæ
ZNP, PiS. Przejmuj¹cy Apel Pamiêci ho³-
duj¹cy poleg³ym za Woln¹ i Niepodle-
g³¹, przy wtórze werbli, odczyta³ Czes³aw
Dul z chojnowskiej Dru¿yny Zwi¹zku
Strzeleckiego. 

Fina³em miejskich uroczystoœci by³ oko-
licznoœciowy koncert chóru Skoranta 
i orkiestry dêtej pod batut¹ Piotra Ko-
ziara. Interpretacje orkiestrowe, chó-
ralne, wystêpy solowe i wspólne z³o¿y³y
siê na ponad godzinn¹, muzyczn¹ podró¿
przez patriotyczn¹ Polskê XIX i XX wieku.

Wojskowe, marszowe i liryczne utwory
uœwietni³y miejskie uroczystoœci utrwa-
laj¹c pamiêæ o Rodakach-Bohaterach.
- Budowaæ Polskê, szanowaæ siê wzajem-
nie, respektowaæ wartoœci, które s¹ spój-
ne z istnieniem naszego kraju, to idee,
jakie dziœ powinniœmy pielêgnowaæ.

eg, kb

Chwa³a bohaterom
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Ostatni dzieñ paŸdziernika by³ wyj¹-
tkowy dla pierwszoklasistów ze Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Marii Konopni-
ckiej w Chojnowie. W sali chojnow-
skiego Domu Kultury odby³o siê uro-
czyste œlubowanie i pasowanie na
uczniów klasy pierwszej A i B. Dzieci
zaprezentowa³y piêknie przygotowane
wierszyki i piosenki, ca³oœci dope³ni³y
teatralne inscenizacje, w wykonaniu ko-
legów i kole¿anek ze starszych klas.

Pierwszaków do tego uroczystego dnia
przygotowa³y wychowawczynie - panie
Maria Pêkala i Katarzyna Jêdraszczyk
oraz asystentki nauczyciela, panie Ma-
gda i Agnieszka. Na uroczystoœæ przy-
byli: burmistrz Jan Serkies, radna Choj-
nowa Krystyna Czapska, przewodnicz¹cy
Rady Rodziców Tomasz Gang oraz ro-
dziny pierwszoklasistów. Zaproszeni
goœcie gratulowali, sk³adali ¿yczenia 
i obdarowywali pierwszoklasistów pre-
zentami. "To pierwszy krok tych m³o-
dych uczniów w edukacji, przed nimi
du¿o nauki. Za kilkanaœcie lat wiele siê
zmieni, ale pewne rzeczy s¹ sta³e - przy-
jaŸñ, szacunek, dobro. Wa¿ne, by te dzieci
w przysz³oœci by³y dobrymi ludŸmi" -
mówi³ dyrektor SP3 Mariusz Szklarz. 

Burmistrz miasta Jan Serkies gratulowa³
wszystkim zgromadzonym: "Kochani, od
dziœ jesteœcie pe³noprawnymi uczniami
Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii Ko-

nopnickiej w Chojnowie. Szko³y z bardzo
bogat¹ histori¹, tradycj¹, która osi¹ga
bardzo dobre wyniki w nauczaniu, której
uczniowie s¹ laureatami wielu olimpiad,
konkursów, w której pracuj¹ wspaniali
nauczyciele. ¯yczê wam, byœcie kontynu-
owali tradycje waszej szko³y".

Uroczystego pasowania dzieci dokonali:
burmistrz Jan Serkies, dyrektor Mariusz
Szklarz i wicedyrektor Gra¿yna Klu-
cznik. Wszystkim pierwszoklasistom
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia,
wytrwa³oœci i radoœci na szkolnej œcie¿ce
¿ycia. 

K.Burzmiñska

Wie dok³adnie przedszkolaczek, 
Jak wygl¹da jego znaczek.
Przedszkolacy pamiêtaj¹,
Co ich znaczki przedstawiaj¹.

Niezwykle barwny program artystyczny,
podziêkowania odczytane w uroczystym
tonie przez czterolatka i podnios³y akt
mianowania, to sk³adowe szczególnego
dnia w Przedszkolu Miejskim nr 3. 
7 listopada, 22. nowych cz³onków tej
spo³ecznoœci zosta³o pasowanych na
przedszkolaka.

Mali pretendenci do tytu³u doskonale
przygotowali siê na okolicznoœæ nadania
im mianowania. Przez kilka tygodni
oswajali siê z now¹ sytuacj¹, ciê¿ko 
w miêdzyczasie pracuj¹c. Program
artystyczny bowiem by³ niemal perfek-

cyjnie przygotowany, a drobne "pot-
kniêcia" tylko dodawa³y uroku wystêpom. 
Biedroneczki, w uroczych strojach da³y
popis swoich taneczno-wokalnych talen-
tów, a zaraz potem symbolicznym, gigan-
tycznym, o³ówkiem zosta³y oficjalnie pa-
sowane na pe³noprawnych przedszko-
laków. By³y te¿ akty mianowania, meda-
liony i prezenty. 
Przy tej okazji wyró¿niono równie¿ ro-
dziców, którzy w³¹czyli siê w akcjê "Ca³a
Polska czyta dzieciom".
Przedpo³udnie pe³ne wzruszeñ zakoñczy³
poczêstunek, przy którym z dum¹ rozpra-
wiano o przymiotach ka¿dego z nowo-
mianowanych przedszkolaków.

eg

Pasowanie na pierPasowanie na pierwszoklasistê wszoklasistê 

JJeesstteemm  ssoobbiiee  pprrzzeeddsszzkkoollaacczzeekk……
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Utalentowana Sabina Œmia³ek, to choj-
nowianka, która mieszka we Wroc³a-
wiu. Z wykszta³cenia pedagog. Jej pasja
to rêkodzie³o, jest samoukiem. Twórczy
pomys³ i precyzyjne wykonanie s¹ orygi-
nalne i jedyne w swoim rodzaju. 

Gazeta Chojnowska - Po studiach wyje-
cha³aœ do Anglii, tam odkry³aœ mi³oœæ
do szycia i filcu?
Sabina Œmia³ek - Dok³adnie. Mia³am 
w Anglii stresuj¹c¹ pracê, wszystkich zna-
jomych zostawi³am w kraju, a mój ów-
czesny partner biega³ po klientach z apa-
ratem, wiêc szybko stwierdzi³am, ¿e te¿
muszê sobie znaleŸæ jak¹œ pasjê, która
mnie zrelaksuje, rozwinie i bêdzie do-
brym "zabijaczem" czasu.

G.Ch. - Filc jest jednym z najstarszych
wyrobów w³ókienniczych wytwarza-
nych przez ludzi. Proces tworzenia
malutkich laleczek, z dba³oœci¹ o ka¿-
dy szczegó³, to niezwyk³a zdolnoœæ.
Czy potrzeba wielkich pok³adów cier-
pliwoœci, by stworzyæ filcowe cudo? 
S.Œ. - Oj tak!:) Z filcowaniem jest tak
samo, jak z ka¿dym innym rêkodzie³em.
¯eby coœ wygl¹da³o profesjonalnie i by³o
porz¹dnie wykonane potrzeba do tego
wielu pok³adów cierpliwoœci. Ja dorzu-
ci³abym jeszcze zdrow¹ dawkê samokry-
tyki i jeden, czy dwa dni, ¿eby spojrzeæ
na skoñczon¹ pracê raz jeszcze i ostate-
cznie zdecydowaæ, czy coœ jeszcze do-
daæ/zmieniæ, czy zostawiæ j¹ w spokoju:
G.Ch. - Ile czasu musia³aœ poœwiêciæ,
by powsta³a jedna postaæ z filcu? 
S.Œ. - Ciê¿ko to sprecyzowaæ. Godzi³am
filcowanie i wykonywanie zleceñ dla
klientów z moj¹ sta³¹ prac¹ na pe³ny
etat. Czasem potrafi³am wróciæ do domu
i filcowaæ do pó³nocy, innym razem po-

œwiêciæ temu tylko godzinê, bo nie mia-
³am weny lub czasu na to. Jakby jednak
przysi¹œæ i skupiæ siê tylko na tym, to zro-
bienie lalki zajê³oby jakieœ 4 intensywne
dni.

G.Ch. - Jaki jest powód zmiany filcu
na glinê ? 
S.Œ. - Powodem, dla którego po piêciu
latach postanowi³am skoñczyæ z filco-
waniem jest moje przejœcie na weganizm.
Wegank¹ jestem od ponad roku, wege-
tariank¹ jeszcze d³u¿ej, ale o ile ³atwo by³o
mi zrezygnowaæ z produktów spo¿yw-
czych pochodzenia zwierzêcego, czy skó-
rzanej odzie¿y, tak z moim filcowaniem 
i u¿ywaniem we³ny nowozelandzkiej by³o
du¿o trudniej. Potrzebowa³am po prostu
wiêcej czasu, ¿eby dojrzeæ do tej decyzji 
i patrzeæ pozytywnie na jej konsekwen-
cje. Wiele osób tego nie rozumie, bo
przecie¿ krowa daje mleko, a owce trze-
ba strzyc, ale dla zainteresowanych pole-
cam zasiêgn¹æ trochê szerszej wiedzy na
ten temat.

G.Ch. - Aktualnie zajmujesz siê glin¹.
Filc by³ starann¹ kopi¹, glina nato-
miast bardzo pobudza wyobraŸniê.
Twoje dzie³a s¹ kreatywne, kolorowe 
i bardzo oryginalne. Sk¹d czerpiesz
pomys³y na ciekawe formy? 
S.Œ. - Z g³owy, z otoczenia, patrz¹c na
ludzi w tramwajach... Nie zawsze mam
czas inspirowaæ siê chodz¹c po wro-
c³awskich galeriach sztuki, a pomys³ów 
z Internetu nie podkradam:) Czasem od
pocz¹tku wiem, co chcê zrobiæ, innym
razem po prostu siadam i dajê siê po-
nieœæ wyobraŸni.

G.Ch. - Fantastyczne handmade to tal-
ent, którego mo¿na tylko poza-zdroœ-
ciæ. Tworzysz bi¿uteriê, szyjesz,
wykonujesz dekoracje do domu… Czy
masz jakieœ marzenia zwi¹zane ze swo-
j¹ pasj¹? 
S.Œ. - Oj tak, jak najbardziej! Marzy mi
siê, aby kiedyœ by³o to moj¹ jedyn¹ pra-
c¹, sposobem nie tylko na odreagowanie
i przyjemne odejœcie od codziennej rutyny,
ale tak¿e sposób na zarabianie pieniêdzy,
bo jak na razie, to tylko "dodatkowy" do-
chód, jakby druga praca. Nie lubiê braæ
udzia³u w targach handmade, moje
prace znalaz³y siê tylko w jednej galerii
sztuki we Wroc³awiu, bo nigdy nie je-
Ÿdzi³am z lalkami po mieœcie staraj¹c siê
je wszêdzie upchn¹æ. Moje marzenie to
po prostu swoboda miejsca zamieszka-
nia, bo dziêki handmade nie muszê byæ
nigdzie "przyszyta" na sta³e.

G.Ch. - Wróci³aœ do Polski. Czy jest
szansa, ¿e kiedyœ chojnowianie bêd¹
mogli podziwiaæ Twoje prace na ¿ywo?
S.Œ. - Je¿eli tylko pojawi³aby siê taka
opcja np. w Domu Kultury, to oczywiœcie
by³oby mi bardzo mi³o. Mieszka³am na-
przeciwko tego budynku ponad 20 lat 
i mi³o mi widzieæ, jak piêknie miasto go
odnowi³o!

G.Ch. - ¯yczymy Ci spe³nienia ma-
rzeñ, inspiracji w tworzeniu nowych
form, manualnych dzie³ sztuki. By
Twój talent by³ doceniany. A przede
wszystkim, by pasja rodzi³a nowe po-
mys³y i dawa³a radoœæ Tobie i innym. 
S.Œ. - Dziêkujê bardzo. A wszystkich za-
interesowanych zapraszam na moj¹ stro-
nê sztukapuka.com
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Kim s¹ œwiêci? To osoby, które s¹ wzo-
rem do naœladowania. Dobro, uœmiech,
radoœæ, ale czêsto te¿ umiejêtnoœæ zno-
szenia trudnoœci i bólu, charakteryzuje
¿ycie osób kanonizowanych i b³ogos³a-
wionych. 
W tym roku, w ostatnim dniu paŸdzierni-
ka "wszyscy œwiêci" przeszli ulicami na-
szego miasta. Dzieci, które przebra³y siê
za ró¿nych patronów, zebra³y siê przy
Szkole Podstawowej nr 3. Stamt¹d bar-
wnym korowodem, z uœmiechem na

buzi, œpiewa³y pieœni religijne. W koœ-
ciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP
wszystkich niecodziennych goœci przy-
wita³ ksi¹dz proboszcz Miros³aw Ma-
kowski. Wierni odmówili wspólnie Li-
taniê do Wszystkich Œwiêtych oraz dzie-
si¹tkê ró¿añca œwiêtego. Nastêpnie
dzieci zaprezentowa³y siê jako œwiêci 
w swoich piêknych strojach. Œwiêty

Józef, œwiêta Weronika, œwiêta Jadwiga
Œl¹ska, œwiêty Marcin, to tylko niektórzy
z religijnych patronów naszych imion,
miast, zawodów, krajów, których wy-
bra³y dzieci. Uroczyste popo³udnie za-
koñczy³o siê wspania³¹ zabaw¹, w Domu
Schrama. "Bal wszystkich Œwiêtych"
zosta³ zorganizowany przez siostrê Hia-
cyntê z Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek 
w Chojnowie. 

Piêkna inicjatywa w przeddzieñ uroczys-
toœci Wszystkich Œwiêtych by³a kreaty-
wn¹ form¹ edukacji. 

K.Burzmiñska 

Bal 
Wszystkich Œwiêtych 

Zaciemniony strych. Pó³mrok
rozœwietlony bladym œwiat³em.
Przy wejœciu pogrzebowe kadry.
Przestrzeñ mroczna i tajemni-
cza. Z cienia wy³aniaj¹ siê Dziew-
czyny z ZaŒwiatów…
To nie plan filmowy thrillera, 
a scena oryginalnego spotkania
zaaran¿owanego na poddaszu
chojnowskiego liceum.

Czy sowa pohukuje na œmieræ? Czy
dusza zmar³ego odbija siê w lustrze?
Dlaczego nale¿y zastukaæ trzy razy w próg?
I co siê dzieje z dusz¹, gdy wychodzi 
z cia³a?

Wieczór pieœni i opowieœci o œmierci ujê-
ty w tytu³ "Dusza z cia³a wylecia³a", przy-
ci¹gn¹³ zainteresowanych form¹ i treœci¹. 

Utwory, których geneza siêga ubieg³ych
stuleci, mia³y wyj¹tkowy wydŸwiêk.
Œmieræ, pochówek, wêdrówka dusz, nau-
ka dla ¿yj¹cych - zbiór niecodziennych
wskazówek o tym, co nas czeka…
Ostrze¿enie czy oczekiwanie? Przestroga
czy nadzieja? 

Dawne pieœni ¿a³obne, ascetyczna insce-
nizacja, osobliwe stroje, brzmienie nie-
zwyk³ych instrumentów - doczesne de-
tale zbudowa³y aurê œwiata wiecznego,
nieznanego…

Otoczenie przestronnego poddasza opa-
nowa³ klimat posêpny acz intryguj¹cy.
Kiedy zjawy wróci³y w ZaŒwiaty, ich
miejsce zajêli œmiertelnicy. Wskazani
goœcie rozpoczêli "pogaDuchy". Auten-
tyczne opowieœci o symbolach nadcho-
dz¹cej œmierci, o sprawdzaj¹cych siê prze-
powiedniach, o ¿a³obnych zwyczajach,
sta³y siê dope³nieniem osobliwego wieczoru.
Ka¿dy, kto 9 listopada wys³ucha³ tych
niecodziennych pieœni, kto da³ siê po-
nieœæ opowieœciom, opuszcza³ strych
przenikniêty ró¿nymi emocjami, które 
z pewnoœci¹ wymaga³y osobistej inter-
pretacji. 

Pomys³odawczyni¹ spotkania, autork¹
scenariusza, scenografii i kostiumów jest
Karolina Rosocka - chojnowianka, ani-
matorka kultury, z pasj¹ zg³êbiaj¹ca tra-
dycyjn¹ kulturê i pieœni. 
Autorka wczeœniejszych spo³ecznych ini-
cjatyw - pokazu mody z recyklingu, war-
sztatów "Œpiewy krzyki i wybryki” czy 
inscenizacji "Wesela", zapowiada kolejne
projekty. Czekamy!

eg
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Za nami drugie spotkanie w goœcinnych
progach restauracji "Pod Jeleniem".

W poniedzia³ek 6 listopada powitaliœmy
(miejmy nadziejê, na sta³e) nowe osoby.
Jedn¹ z nich jest pani Józefa Pawlak.
Prace plastyczne jej autorstwa jeszcze
niedawno mo¿na by³o podziwiaæ na
wystawie w MOKSiR. 
Z zaproszenia skorzysta³y te¿ siostry
Magda i Marta Kociuba. Uzdolnione
artystycznie pod ró¿nym wzglêdem. Ma-
larstwo, rêkodzielnictwo, muzyka ro-
kowa, hodowla kwiatów - to ich g³ówne
pasje. Etykê i filozofiê maj¹ w ma³ym
paluszku. 
Ogromn¹ niespodziank¹ by³a obecnoœæ
Karoliny Rosockiej. Ta animatorka sztuki
kilka lat spêdzi³a w Holandii. Zasila³a
te¿ szeregi s³ynnych boles³awieckich Gli-
noludów. 
Jeœli listopadowi goœcie odwiedz¹ nas 
w grudniu - bêdzie dobrze. 

Przyk³adem artystycznego, pozytywnego
myœlenia jest pan Jaros³aw Macewicz.
Poeta i prozaik na dobre wsi¹k³ w nasz¹
gromadkê. Wci¹¿ pisze nowe utwory. 
Ciekawostkê przedstawi³a Jadwiga Sto-
pa. Bêd¹c w Niemczech odwiedzi³a wy-
stawê Michaela Vogta. Artysta tworzy 
z guzików przeró¿ne formy plastyczne.
Mo¿e ktoœ z Chojnowa pójdzie tym
tropem? 
Nasza frakcja poetycka przygotowa³a kil-
ka propozycji. Tradycyjnie zreszt¹. Wi-
sienk¹ na torcie by³ jeden z wierszy Wi-
s³awy Szymborskiej odczytany przez
Danutê Schmeling.
Z rêkodzielnictwa - Lilla Konieczna przed-
stawi³a "Serce" (dobry prezent pod
choinkê).
W spotkaniu udzia³ wziêli tak¿e: Teresa
Halikowska, pani Ludwika Suchecka
Alina Szura, Stanis³aw Horodecki, Pio-
trek Misikiewicz, Miros³aw Zatorski. 

Na kolejne spotkanie zapraszamy 4 gru-
dnia o godzinie 18.00 do restauracji
"Pod Jeleniem"

pm

Listopadowa
Gildia 

Zarz¹dzeniem Nr 116/2017 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 20.09.2017 r. w/w
nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona do sprze-
da¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z pla-
nem zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 30 stycznia 2002 r., w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr
34 poz. 869 z dnia 27.03 .2002 r.), dzia³ki
le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 61
KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi ko-
munikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê 18 grudnia 2017r.
o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskie-
go w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-
targu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspól-
noœci maj¹tkowej) lub dokument œwiad-
cz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej
miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu .
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wy-
sokoœci nale¿y wp³aciæ do 12 grudnia 2017r.
na konto Nr 3410205226000061020-
5198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
(ze wskazaniem 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 nieruchomoœci /j.t. Dz.
U. z 2014 r., poz. 1490/.

W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumie-
niu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
wani u nieruchomoœci przez cudzoziem-
ców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ ze-
zwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wy-
nika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych , tj. nie mniej ni¿
70,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia
przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym, uczestnikom prze-
targu w sposób odpowiadaj¹cy formie wno-
szenia.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
07102052260000620205196920 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znala-
z³y siê na rachunku bankowym tut. Urzê-
du przed zawarciem umowy. Uchylanie
siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³aœnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.

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

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabu-
dowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki  52/32 o pow. 1721m2 w udziale wynosz¹cym
1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wym ienionych w wykazie, dla którego S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:
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Sukcesy warcabistów 
z SP4 w fina³ach 

dolnoœl¹skich!
Szkolne ko³o warcabowe co roku przy-
nosi nam wiele chluby. I  tym razem nie
by³o inaczej! Nasi reprezentanci pod wo-
dz¹ p. Bo¿eny Szarek - opiekuna i tre-
nera, wykazali siê znakomitymi umie-
jêtnoœciami logicznego i strategicznego
myœlenia podczas "XVIII Fina³u Dolno-
œl¹skiego w Warcabach Stupolowych",
który odby³ siê 5 listopada w ¯arowie.

Zawodnicy mierzyli siê z ogromn¹
konkurencj¹, reprezentuj¹c nie tylko na-
sz¹ szko³ê, ale ca³y powiat legnicki, co
by³o wynikiem szeregu zwyciêstw pod-
czas rozgrywek strefowych. Wysoki po-
ziom turnieju da³o siê odczuæ w ka¿dym
z podejmowanych pojedynków war-
cabowych. Mimo to uczniowie SP4 wy-
wi¹zali siê z zadania wzorowo!
Dolnoœl¹ski fina³ w warcabach zakoñ-
czy³ siê dla nas trzema pucharami! W ka-
tegorii "Orlik" dziewczêta - IV miejsce
zajê³a Julia Grzech. Równorzêdnie,
wœród ch³opców, na zaszczytnym IV
miejscu uplasowa³ siê Micha³ Gurgul.
Podobnie tu¿ za podium stanê³a Anna
Tersa, mierz¹ca swe si³y w kategorii
"M³odzik". Pozostali nasi warcabiœci
znaleŸli siê w pierwszej dziesi¹tce, za co
tak¿e nale¿¹ siê im ogromne brawa!

"Za woln¹ Ojczyznê!"... czyli 
obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w SP4!
11 listopada to szczególny dzieñ dla
wszystkich Polaków - nie tylko starszych,
doros³ych, ale tak¿e m³odzie¿y i dzieci.
Dzieci, które powinny poznawaæ historiê
naszego pañstwa, wa¿ne momenty w dzie-

jach - zmieniaj¹ce bieg dalszych wyda-
rzeñ... Czcz¹c pamiêæ o tych wszystkich,
którzy oddali ¿ycie za woln¹, suwerenn¹
Polskê, klasa VIa wraz z p. Maciejem
Zderskim przygotowa³a uroczyste Obcho-
dy Œwiêta Niepodleg³oœci w formie insce-
nizacji historycznej. Podczas minispek-
taklu uczniom akompaniowa³ szkolny
chór "Allegro" z p. Zenonem Chmielew-
skim na czele, który piêknymi melodiami
wprowadzi³ nastrój zadumy, refleksji, ale
tak¿e radoœci. Widzowie z zapartym tchem
ogl¹dali wydarzenia zwi¹zane z walk¹
Polaków o woln¹ Ojczyznê, co w efekcie
nagrodzili gromkimi brawami. Cel doty-
cz¹cy kszta³towania postaw patrioty-
cznych zrealizowany wzorowo!

Na zdrowie! 
- szkolne Œwiêto Warzywka

SP4 od lat jest szko³¹ promuj¹c¹ zdro-
wie. Podejmuj¹c dzia³ania na rzecz walki
z oty³oœci¹ u dzieci oraz kszta³towania
prawid³owych nawyków ¿ywieniowych,
szkolny zespó³ ds. promocji zdrowia oraz
uczniowie z ko³a przyrodniczego zorga-
nizowali Œwiêto Warzywka. Przez kilka
kolejnych dni w ramach przedsiêwziêcia
odby³o siê wiele inicjatyw - szereg spot-
kañ z dietetykiem w klasach siódmych,
kramik ze zdrowymi przek¹skami, quiz
pn. "Co wiemy o polskich warzywach 
i owocach?", konkurs na najciekawsz¹

dekoracjê sto³u z warzyw i owoców, 
a tak¿e konkurs na Mistrza Smaków,
podczas którego w czasie przerw miêdzy-
lekcyjnych uczniowie czêstowani byli
najró¿niejszymi owocami i warzywami,
zdobywaj¹c punkty za dobre odpowie-
dzi. Dzia³ania cieszy³y siê du¿ym zain-
teresowaniem, co mamy nadziejê znaj-
dzie swoje odzwierciedlenie w œniadaniów-
kach naszych uczniów!

Z serii bezpieczni "w sieci"!
Ubieg³oroczny program cyfryzacji œwie-
tlic szkolnych "MegaMisja", w którym
udzia³ bra³a nasza szko³a, przyniós³ tak
wiele pozytywnych rezultatów, ¿e i w tym
roku postanowiliœmy byæ jego czêœci¹.
Mega zadania podejmowane przez
uczniów przy okazji realizacji programu,
ucz¹ zachowañ bezpiecznych przy ko-
rzystaniu z zasobów Internetu, a tak¿e
po¿ytecznego wykorzystania nowych
mediów. Klasy drugie i trzecie kontynu-
uj¹ przygodê z Julk¹ i Kub¹ - animowa-
nymi bohaterami, którzy borykaj¹ siê z roz-
maitymi problemami w medialnym œwie-
cie. Œwietliczaki poprzez zabawê zyskuj¹
bardzo wa¿n¹ wiedzê, która z pewnoœci¹
im siê przyda! Nagromadzone dotych-
czas punkty za œwietnie wykonane zada-
nia stale rosn¹. Wraz z nimi roœnie nasze
poczucie bezpieczeñstwa o dzieci "w sieci"!

SP 4 news

"Naród, który traci pamiêæ, przestaje
byæ Narodem - staje siê jedynie zbiorem
ludzi, czasowo zajmuj¹cych dane teryto-
rium"                     (Józef Pi³sudski) 
11 listopada to bardzo wa¿na data w œwia-
domoœci zbiorowej Polaków. W 1918
roku, wraz z zakoñczeniem dzia³añ zbroj-
nych I wojny œwiatowej, po 123 latach
nasz kraj odzyska³ niepodleg³oœæ. Ka¿dy
z nas - bez wzglêdu na wiek powinien
pamiêtaæ o naszych przodkach, którzy

g³êboko wierzyli w odrodzenie naszego
pañstwa, za tê wielk¹ sprawê walczyli 
i ginêli.
Gimnazjaliœci z Gimnazjum nr 2 im.
Miko³aja Kopernika w Choj-nowie ku
pamiêci wydarzeñ sprzed 99 lat przygo-
towali wspania³y film, ktory mozna obe-
jrzec na kanale Youtube. Gor¹co zachê-
camy do obejrzenia:
ttps://youtu.be/EV3I6LfQO_M

111 LIST1 LISTOPOPADA - GIMNAZJALIŒCI PADA - GIMNAZJALIŒCI PAMIÊTAMIÊTAJ¥ …AJ¥ …
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
PPPPssssyyyycccchhhhoooo lllloooogggg ,,,,   ppppssssyyyycccchhhhooootttteeeerrrraaaappppeeeeuuuuttttaaaa   cccczzzzyyyy   mmmmoooo¿¿¿¿eeee   ppppssssyyyycccchhhhiiiiaaaattttrrrraaaa????

Coraz czêœciej siêgamy po pomoc specjalisty. Problemy, z któ-
rymi siê borykamy s¹ tak du¿e, i¿ potrzebujemy wsparcia pro-
fesjonalnego, ale nie bardzo wiemy, do kogo siê zwróciæ.
Zauwa¿am, ¿e od paru lat coraz wiêcej osób ma trudnoœci 
z rozró¿nieniem zakresu dzia³añ poszczególnych zawodów, nie
maj¹ orientacji, czym specjaliœci siê zajmuj¹, jaki maj¹ obszar
dzia³ania. W szczególnoœci w dziedzinie psychologii. 
W niniejszym artykule chcia³abym to wyjaœniæ. Rozpoczniemy
od zawodu psychologa, nastêpnie psychoterapeuty, a na koñcu
dowiemy siê, czym zajmuje siê psychiatra.
Kim jest psycholog?
To osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje potwier-
dzone uzyskanym tytu³em. Obecnie w Polsce, aby zostaæ psy-
chologiem nale¿y skoñczyæ jednolite studia magisterskie na
kierunku psychologia. W trakcie dalszego kszta³cenia student
dokonuje wyboru specjalizacji (psychologia kliniczna cz³o-
wieka doros³ego, psychologia kliniczna dziecka lub bieg³ego
s¹dowego.) Najwa¿niejsze nurty (szko³y) psychologiczne:
Gestalt (psychologia postaci), psychoanaliza (nurt psychody-
namiczny, psychologia dynamiczna) i neopsychoanaliza,
behawioryzm i neobehawioryzm, psychologia humanistyczna,
ewolucyjna, neuropsychologia: spo³eczna, kulturowa, t³umu,
miêdzykulturowa, transpersonalna. Ka¿dy psycholog mo¿e
rozpocz¹æ szkolenie w zakresie psychoterapii, które trwa 4 lata
i uzyskaæ kwalifikacje psychoterapeuty. Psycholog w szczegól-
noœci zajmuje siê udzielaniem porad psychologicznych, dia-
gnoz¹ psychologiczn¹ (wykonuje testy psychologiczne), opi-
niowaniem (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej),
orzekaniem, a tak¿e udziela wszechstronnej pomocy psycho-
logicznej. 
"…naczeln¹ wartoœci¹ dla psychologa jest dobro drugiego
cz³owieka. Celem jego dzia³alnoœci profesjonalnej jest niesie-
nie pomocy innej osobie w rozwi¹zywaniu trudnoœci ¿yciowych
i osi¹ganiu lepszej jakoœci ¿ycia na drodze rozwoju indywidu-
alnych mo¿liwoœci oraz ulepszaniu kontaktów miêdzyludzkich"
- Kodeks etyczno-zawodowy psychologa.
Psycholog pomo¿e nam: prze¿yæ kryzys ma³¿eñski, depresjê,
utratê kontroli nad swoim ¿yciem. Udzieli wparcia w trudno-
œciach wychowawczych i trudnoœciach emocjonalnych. Psy-
cholog nie mo¿e wydawaæ recept.
Kim jest psychoterapeuta?
Aby uzyskaæ kwalifikacje psychoterapeuty, nale¿y ukoñczyæ 
4-letni¹ szko³ê psychoterapii w okreœlonym nurcie. Nurtów
mamy kilka: humanistyczny, behawioralno-poznawczy, psy-

chodynamiczny, psychoanalityczny, egzystencjalny, syste-
mowy. Nurty te ró¿ni¹ siê od siebie podejœciem do relacji tera-
peutycznej, metodami i narzêdziami w pracy, a nawet nazew-
nictwem mechanizmów. Sama forma sesji terapeutycznej jest
w ka¿dym nurcie zupe³nie inna. Do psychoterapeuty mo¿emy
zwróciæ siê z problemami osobowoœci, depresj¹, zaburzeniami
od¿ywiania, kryzysem w ma³¿eñstwie, chorobami psychoso-
matycznymi, trudnoœciami w relacjach miêdzyludzkich czy
nawet problemami egzystencjalnymi itp. 
Osoba wykonuj¹ca ten zawód musi posiadaæ pewne umiejê-
tnoœci do pracy z drugim cz³owiekiem, odpowiednie cechy
osobowoœciowe. Leczenie psychoterapeutyczne jest finan-
sowane przez NFZ w formie ambulatoryjnej, indywidualnej
czy grupowej. Ka¿dy psychoterapeuta powinien pracowaæ pod
superwizj¹ osoby posiadaj¹cej certyfikat superwizora psy-
choterapii. Psychoterapeuta nie mo¿e wydawaæ recept.
Co wa¿ne: nie ka¿dy psychoterapeuta musi byæ psychologiem.
Mo¿na ukoñczyæ inne studia np. humanistyczne (pedagogika,
socjologia) lub medyczne i uzyskaæ tytu³ magistra, a nastêpnie
ukoñczyæ wybran¹ 4- letni¹ szko³ê psychoterapii. 
Kim jest psychiatra ?
Psychiatra to najproœciej lekarz medycyny. Ukoñczy³ studia
medyczne, nastêpnie specjalizacjê z zakresu psychiatrii. Zaj-
muje siê badaniem i zapobieganiem, a tak¿e leczeniem za-
burzeñ i chorób psychicznych. Jako jedyny mo¿e wydawaæ
recepty. Dziedzina psychiatrii ró¿ni siê od psychologii tym, i¿
jest ona dziedzin¹ medyczn¹ ,a psychologia jest nauk¹ spo-
³eczn¹. Ka¿dy psychiatra mo¿e zostaæ psychoterapeut¹.

Wioleta Czy¿ewska-Miszczak
Psychoterapeuta, pedagog

w PPPP w Chojnowie

Zdrowy Maluch to potencjalnie zdrowy
doros³y - Tygryski ze ¯³obka Miejskiego
celebruj¹ Europejski Dzieñ Zdrowego
Jedzenia i Gotowania.
W ¯³obku Miejskim dok³adamy wszel-
kich starañ w kierunku kszta³towania na-
wyków ¿ywieniowych. Statystyki zwi¹-
zane z chorobami dietozale¿nymi prze-
ra¿aj¹. Pierwsze 1000 dni dziecka to
najwa¿niejszy okres w programowaniu
metabolizmu. Kluczowe w tym okresie
jest w³aœciwe od¿ywienie. Nauka picia
wody od ma³ego, oswajanie z warzywa-
mi, owocowe urodziny, zbilansowane 
i od¿ywcze posi³ki, edukacja ¿ywie-
niowa, to tylko niektóre dzia³ania, jakie
podejmujemy ka¿dego dnia w ¯³obku.

Ostatnio celebrowaliœmy Europejski
Dzieñ Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
Dzieci z grupy Tygrysków obra³y rolê

kucharzy i przygotowa³y wspólnie z wy-
chowawcami sok jab³kowy. Dodatkowo,
za poœrednictwem œniadania w formie
szwedzkiego sto³u, same przygotowa³y
w³asne wersje œniadania - oczywiœcie 
w zdrowym stylu. 

Mali kucharze w ¿³obku



Dzia³ dla Doros³ych
Cezary £azarewicz - "¯eby nie by³o 

"Ludzie o miedzianym czole, uto¿samia-
j¹cy milicjê z w³adz¹, postanowili po-
œwiêciæ prawdê dla swoich doraŸnych
korzyœci, skompromitowaæ wymiar
sprawiedliwoœci w Polsce cynicznymi
manipulacjami, które bêd¹ kiedyœ ksi¹¿-
kowym przyk³adem niesprawiedliwoœci"
- to s³owa matki Grzegorza Przemyka,
œwie¿o upieczonego maturzysty, który 
w maju 1983 roku zosta³ œmiertelnie
pobity przez milicjê. W czasie œledztwa 
i rozprawy w³adze PRL za wszelk¹ cen¹
stara³y siê odwróciæ uwagê od milicjan-
tów, próbuj¹c przerzuciæ odpowiedzial-
noœæ na sanitariuszy i lekarzy.
Cezary £azarewicz szczegó³owo opisuje
historiê Grzegorza Przemyka - od zatrzy-
mania na placu Zamkowym po wyda-
rzenia, które nast¹pi³y póŸniej. Pokazuje
cynizm w³adz komunistycznych, zaciera-
j¹cych œlady zbrodni, a tak¿e bezsilnoœæ
w³adz III RP, którym nie uda³o siê zna-
leŸæ i ukaraæ winnych. W opowieœæ 
o Przemyku autor wplata historie jego

rodziców - poetki Barbary Sadowskiej 
i ojca Leopolda, przyjació³, œwiadków je-
go pobicia czy sanitariuszy, nies³usznie
oskar¿anych o zabójstwo. Jednoczeœnie
odkrywa kulisy dzia³añ w³adz i wp³yw,
jaki na tuszowanie sprawy wywarli miê-
dzy innymi Wojciech Jaruzelski, Czes³aw
Kiszczak czy Jerzy Urban.
To jedna z najg³oœniejszych zbrodni lat
osiemdziesi¹tych w PRL. W pogrzebie
Przemyka wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t
tysiêcy ludzi, którzy z podniesionymi 
w znaku wiktorii d³oñmi, w ca³kowitym
milczeniu odprowadzali trumnê na Po-
w¹zki. To równie¿ zbrodnia, która nie
doczeka³a siê sprawiedliwego wyroku.

Ken Follett - "S³up ognia"
D³ugo wyczekiwana kontynuacja naj-
popularniejszej sagi historycznej Kena
Folletta obejmuj¹cej powieœci"Filary
Ziemi" i "Œwiat bez koñca".
Zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia
1557 roku. M³ody Ned Willard wraca do
rodzinnego domu stoj¹cego w cieniu kate-
dry Kingsbridge. Ani on, ani mieszkañcy

miasta jeszcze nie wiedz¹, ¿e rok 1558
wywróci do góry nogami nie tylko ich
¿ycie, lecz tak¿e losy wszystkich Euro-
pejczyków, przynosz¹c zupe³nie now¹
epokê w dziejach œwiata.
Ksi¹¿ka podejmuj¹ca temat, w którym
Follett czuje siê najlepiej - szpiegostwa 
i dzia³alnoœci tajnych agentów. Tym
razem w szesnastowiecznej Anglii za pa-
nowania królowej El¿biety I!

Dzia³ dla Dzieci
Françoize Boucher 

"Ksi¹¿ka, dziêki której pokochasz
ksi¹¿ki nawet jeœli nie lubisz czytaæ"

Françoize Boucher podaje 50 powodów,
dla których warto kochaæ ksi¹¿ki i kilka
dobrych powodów do ksi¹¿ek mi³oœci!
S¹ tu opisane z humorem prawdziwe po-
wody i zupe³nie szalone wymyœlone!
Ksi¹¿ka dla ca³ej rodziny, dzieci i doro-
s³ych, a szczególnie dla tych, którzy nie
lubi¹ czytaæ! Autorka przez wiele lat zaj-
mowa³a siê mod¹. Potem postanowi³a
pisaæ i ilustrowaæ ksi¹¿ki dla m³odzie¿y -
o czytaniu, o rodzicach, przyjaŸni i mi³o-
œci, które s¹ wielkim sukcesem we Fran-
cji i innych krajach.
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LISTY DO M 3
17, 18.11.2017- 18:00, 20:00,

24, 25.11.2017 - 20:00
"Listy do M. 3" opowie historiê kilku osób, którym w jeden
magiczny dzieñ przydarzaj¹ siê wyj¹tkowe chwile.
Bohaterowie przekonaj¹ siê o potêdze mi³oœci, rodziny,
wybaczenia i wiary w to, ¿e ten niezwyk³y œwi¹teczny czas
pe³en jest niespodzianek.

TWÓJ VINCENT
17, 18.11.2017- 16:00

Trudno wyobraziæ sobie lepszy prezent na, obchodzone
hucznie od pocz¹tku roku, 70-lecie polskiej animacji.
Zrealizowany w polsko-brytyjskiej koprodukcji "Twój
Vincent" najpierw zdoby³ Nagrodê Publicznoœci na
presti¿owym festiwalu w Annecy, a potem zachwyci³ widown-
iê we Wroc³awiu i w Gdyni. Film duetu Dorota Kobiela-Hugh
Welchman przykuwa uwagê g³ównie za spraw¹ wirtuozerii
formalnej. W realizowanym przez niemal dekadê, wspólnym
wysi³kiem ca³ego sztabu specjalistów, "Vincencie" uda³o siê
doprowadziæ do ekranowego "o¿ywienia" niemal setki
obrazów Van Gogha. Ambicje twórców znacz¹co wykraczaj¹
jednak poza chêæ stworzenia doskona³ej imitacji dzie³
geniusza. Kobiela i Welchman zapragnêli zrozumieæ holender-
skiego malarza nie tylko jako artystê, lecz tak¿e cz³owieka.

NAJLEPSZY
24, 25.11.2017, 01.12.2017 - 18:00

G³ównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwyci³ œwiat, 
a który u nas, do dziœ, pozostaje osob¹ praktycznie nieznan¹.

To fascynuj¹ca, pe³na morderczego wysi³ku, spektakularnych
upadków i niezwyk³ej si³y, historia inspirowana ¿yciem
Jerzego Górskiego, który ukoñczy³ bieg œmierci oraz ustanowi³
rekord œwiata w triathlonowych mistrzostwach œwiata, zdoby-
waj¹c tytu³ mistrza na dystansie Double Ironman z czasem
24h:47min:46sek. Ten rekord nie by³by jednak mo¿liwy, gdy-
by w jego ¿yciu nie pojawi³y siê dwie kobiety. Jedn¹ straci³.
Druga sta³a siê inspiracj¹, aby zawalczy³ o swoje ¿ycie.

MIKO£AJ W KA¯DYM Z NAS
01.12.2017 - 16:00

Nie musisz byæ doros³y ani bogaty aby dla swych bliskich staæ
siê Miko³ajem. A gdy odkryjesz piêkno ciep³ych, rodzinnych
Œwi¹t i podzielisz siê t¹ radoœci¹ z wa¿nymi dla ciebie osoba-
mi, kto wie, mo¿e spotkasz Œwiêtego Miko³aja we w³asnej
osobie. To jest w³aœnie filmowa opowieœæ o takim spotkaniu...

NA KARUZELI ¯YCIA
01.12.2017 - 18:00

Historia czterech postaci, których losy splataj¹ siê w s³ynnym
parku rozrywki na Coney Island w latach 50. ubieg³ego wieku.
Rozchwiana emocjonalnie, by³a aktorka Ginny (Kate Winslet)
pracuje tu jako kelnerka. Jej m¹¿ Humpty (Jim Belushi) jest
operatorem karuzeli. Mickey (Justin Timberlake) to przystojny
ratownik, który marzy o karierze dramatopisarza. Carolina
natomiast jest marnotrawn¹ córk¹ Humpty'ego, która w domu
ojca szuka schronienia przed gangsterami.

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
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Przysz³a pora na mecze na szczycie dla
Chojnowianki. W sobotê 4 listopada -
chojnowska jedenastka podejmowa³a
LZS Lipê. Bezpoœredni pojedynek 2 i 3
dru¿yny w tabeli, po zwyciêstwie którejœ
z nich, przyniós³ trzypunktow¹ prze-
wagê. 
Obserwuj¹c grê goœci mo¿na by³o wy-
sun¹æ jeden wniosek: sprawne kontrata-
ki. Akcje goœci, dziêki naszej doœwiad-
czonej obronie i instynktowi bramkarza
Krupy, nie skoñczy³y siê zdobyciem
bramek. Chojnowianka mia³a te¿ trochê
szczêœcia. Na pewno sprzyja temu roz-
miar samego boiska. Mówi¹ o nim lot-
nisko. Kondycjê trzeba mieæ nie lich¹,
by wytrzymaæ pe³ne 90 min. gry.
W³aœnie ten czynnik sprawi³, ¿e rywal
gas³ w oczach. Podopieczni trenera Mar-
cina Rabandy spokojnie i cierpliwie pun-
ktowali przeciwnika. Otwarcie przysz³o
36 minut póŸniej za spraw¹ Krasonia.
Lawina goli sz³a dalej: 38 min. - Jêdrasz-

czyk. Potem dwukrotnie Cichoñ - w 63 
i 82 min. Konia z rzêdem temu kto wi-
dzia³ bramkê zdobyt¹ przez Karbow-
niczka w zamieszaniu podbramkowym
na 5:0. Jeden z dwóch szczytów, zosta³
zdobyty.
Na drugi przyszed³ czas, tydzieñ póŸniej.
Gospodarzem pojedynku by³a 4 w tabeli
Skora Jadwisin. Od wielu lat kr¹¿¹ opi-
nie, ¿e dru¿yna z Jadwisina , powinna byæ
naturalnym i oficjalnym zapleczem dla
KS Chojnowianki. Dlaczego ten cieka-
wy pomys³ nie wdro¿ono w ¿ycie pozo-
stanie zagadk¹. 
W niedzielê 2 listopada Chojnowiance,
przysz³o siê zmierzyæ z ekip¹ znad
Skory. Mecz wyjazdowy dru¿yna trenera
Marcina Rabandy, nie bêdzie mile wspo-
minaæ. Zaliczy³a bowiem pora¿kê 1:3.
Gdzie szukaæ przyczyn niepowodzenia?
Na to spotkanie nasi pi³karze pojechali 
w jedenaœcie osób, pauzowali zawodnicy
z powodu kontuzji i ¿ó³tych kartek,
w¹tpliwy rzut karny dla gospodarzy wyko-

rzystany przy wyniku 1:1 - chyba wszys-
tko t³umaczy. Nale¿y dodaæ, ¿e lider gru-
py Przysz³oœæ Prusice, pogubi³ punkty 
w meczu z Huraganem Proboszczów
remisuj¹c 1:1. Przy naszej wygranej by³a
szansa do odrobienia strat punktowych
do jednego oczka. Szkoda, ¿e nie wysz³o.
Bia³oniebiescy nadal s¹ wiceliderem Klasy
III Legnica. 
W sobotê 18 listopada zapraszamy
wszystkich kibiców na ostatnie spot-
kanie w tej jesiennej rundzie. Chojno-
wianka podejmowaæ bêdzie - Radziecho-
wiankê Radziechów. Pocz¹tek spotkania
14:00. Zapraszamy!

pm
Grupa III
Bazalt Piotrowice - B³êkitni Koœcielec
4:2, LZS Lipa - Burza Go³aczów 7:1,
Skora Jadwisin - Chojnowianka Choj-
nów 3:1, Radziechowianka Radziechów
- Fenix Pielgrzymka 1:1, Przysz³oœæ
Prusice - Huragan Proboszczów 3:3,
P³omieñ Michów - Wilkowianka Wil-
ków 2:3, Orze³ Zagrodno - Sokó³ Krzy-
wa 7:1, Nysa Wiadrów - LZS Nowy
Koœció³ 4:5.

1. Przysz³oœæ Prusice 14 35 91:14
2. Chojnowianka Chojnów 14 31 60:18
3. LZS Lipa 13 28 46:32
4. Skora Jadwisin 13 28 65:27
5. Orze³ Zagrodno 13 26 49:27
6. Fenix Pielgrzymka 13 23 35:24
7. Sokó³ Krzywa 14 20 35:36
8. Bazalt Piotrowice 13 20 32:36
9. Huragan Proboszczów 13 19 32:43
10. Burza Go³aczów 13 16 28:43
11. B³êkitni Koœcielec 14 15 35:44
12. P³omieñ Michów 13 13 24:42
13. LZS Nowy Koœció³ 13 12 37:56
14. Nysa Wiadrów 13 10 31:74
15. Wilkowianka Wilków 13 4 21:62
16. Radziechowianka Radziechów

13 4 17:60
Nastêpna kolejka (18-19.11):
Nowy Koœcio³ - Piotrowice, Krzywa -
Wiadrów, Wilków - Zagrodno, Pro-
boszczów - Michów, Pielgrzymka -
Prusice, Chojnów - Radziechów,
Go³aczów - Jadwisin, Koœcielec - Lipa

W niedzielê 05 listopada odby³a siê III
kolejka Ligi Taekwondo Weso³ek XVII,
której gospodarzem by³ UKS Taekwon-
do Œroda Wielkopolska. Do rywalizacji
w konkurencjach sprawnoœciowych i wal-
kach stanê³y dzieci, m³odzicy, juniorzy
m³odsi oraz mastersi z 25 klubów Taek-
wondo. Nie zabrak³o wœród nich reprezen-
tacji LMKS "SFORA" Chojnów, która
do domu wróci³a z 1 z³otym, 1 srebrnym
i 6 br¹zowymi kr¹¿kami.

Wyniki indywidualne:
Bartosz Dyrkacz - 3m walki 8-9 lat
Micha³ Kud³aty -  3m walki 8-9 lat
Julia Domañska - 3m walki 8-9 lat
Franciszek Olszewski - 3m walki/ 5m

poomse 8-9 lat
Karol Struski - 3m  walki 8-9 lat
Micha³ Czatrowski - 3m   walki10-11 lat
Alicja Mleczarek - 5m   poomse do lat 7
Mateusz Czas³awski - 5m   walki 8-9 lat
£ukasz Mazuriewicz - 5m  dolio i walki

8-9 lat
Ksawery Olchowy - 5m  walki 10-11 lat
Wiktor Szklarz - 5m        walki 10-11 lat
Rados³aw Dyrkacz - 1m    walki Masters
Krzysztof Domañski - 2m walki Masters
Filip Kud³aty, Mateusz Sobczak, Artur
Dyrkacz tu¿ za stref¹ punktow¹.
Ogromne gratulacje i podziêkowania dla
rodziców wspieraj¹cych swoje pociechy
podczas tego wyjazdu. 

Taekwondo Chojnów
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Zarz¹dzeniem Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia

20.09.2017 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y

w formie przetargu .

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹

przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywcy przejmuj¹ nieruchomoœæ 

w stanie istniej¹cym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr

XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia

2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta  Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34

poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym

symbolem 168 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji

- zespó³ gara¿y samochodowych. 

W ewidencji  gruntów dzia³ki oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbani-

zowane tereny niezabudowane. 

Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na   bu-

dowê zespo³u 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 
18 grudnia 2017r. o godz. 1400 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do 

12 grudnia 2017r. na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.

Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). 

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.

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 odrêbne-

go, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-

wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu .

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-

porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowañ na zbycie

nieruchomoœci /j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.

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¿ 70,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,

wp³aca siê na konto Nr 07102052260000620205196920 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.

Je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  po-

danych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w

ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, 

a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosz¹ w ca-

³oœci nabywcy .

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-

czyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub

telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta

Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, prze-
znaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LElZ/00013613/1:
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Op³ata 
za wwa¿noœæ mmiejsc 

na CCmentarzu KKomunalnym

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informu-

je na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku

nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,

która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne

20 lat. 

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie

op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolej-

nego pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opie-
kunów grobów na Cmentarzu w Choj-
nowie do sprawdzenia wa¿noœci op³at za
miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 

w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

ZZaattrruuddnniiêê  
ddoo  pprraaccyy  

ww  rreessttaauurraaccjj ii   
Zapewniam sta³¹ umowê 
o pracê i atrakcyjne wyna-
grodzenie. Mo¿liwa praca
tylko w weekendy! 

Po³¹czenia PKP (Okmiany).
Wiêcej informacji pod numerem

883 348 848 
lub 

pl-00330mgr@pl.mcd.com

Domy mmieszkania llokale
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie
Plac Konstytucji 3 Maja 2 (centrum
miasta). Pow. 75m2, I p. Ogrzewanie
gazowe, okna PCV, 4 pomieszczenia
mieszkalne oraz ³azienka z wc, dwie
piwnice, domofon. Wiadomoœæ: tel.
691-106-029, 691-106-034. (09474)

Sprzedam kawalerkê. Mieszkanie w cen-
trum Chojnowa, Ip. w nowym budowni-
ctwie, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-753-337. (09382)

Sprzedam  kawalerkê w Rokitkach, I p.,
po kapitalnym remoncie, umeblowana.
Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (09335)

Mam do wynajêcia mieszkanie 2.poko-
jowe w centrum Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. 515-435-244. (09639)

Zamieniê kawalerkê (37m2, IVp.) na
mieszkanie 2.pokojowe. 
Wiadomoœæ: tel. 602-385-305. (07453)

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê 52/20 pod zabudowê
gara¿u przy ul. Zielonej w Chojnowie 
o pow. 19m2, cena 6000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 725-294-703. (09608)

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-
czowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258. (08458)

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (010087)

Praca 
Opiekunki seniorów w Niemczech. Le-
galna praca, kompleksowa organizacja
wyjazdu. Teraz dodatkowy BONUS do
300 EURO! 
Zadzwoñ 519-690-458, Promedica24.

Inne
Sprzeda¿ - okien, drzwi, grzejników CO,
kolektorów s³onecznych, elektrowni s³o-
necznych - fotowoltaika. Zamienice 66.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

(1262/17/U-REK)

Og³oszenia
drobne

Wa¿ne 
numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie 
- 76 818 82 85

MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe - 112,

999;
Stra¿ Po¿arna              - 112,   

998;   76 856 74 71
Policja - 112, 997;

- 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

- 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992; 

76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 

991; - 76 818 82 83
Informacja PKS 

- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM       - 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa

- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny

- 76 818 66 80
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