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Nasze miasto od kilku już lat włącza się
do zainicjowanej przez Prezydenta RP 
w 2012 roku akcji Narodowego Czy-
tania. Każdego roku forma przekazy-
wanych treści jest w Chojnowie inna,
zawsze jednak w to przedsięwzięcie zaan-
gażowani są uczniowie i mieszkańcy. 

O tegorocznym spotkaniu chojnowianie
dowiedzieli się podczas ulicznego hap-
peningu. Pracownice Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, wzorem roku ubiegłego,
w strojach retro zapraszały przechod-
niów do udziału w akcji, której kulmi-
nacja miała miejsce 12 września.

Tego dnia, już od wczesnych godzin ran-
nych, w chojnowskich placówkach oświa-
towych młodzież czytała fragmenty „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskiego. 

Po południu tłem powieści stała się scena
Domu Kultury. W klimat ówczesnej Pol-
ski, przybyłych słuchaczy wprowadziła
scenografia, stylizowane kostiumy i wy-
brane fragmenty powieści. Organizatorzy
- Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,

oraz Urząd Miejski do roli lektora zapro-
sili młodzież, przedstawicieli instytucji,
stowarzyszeń, przedsiębiorców, firm 
i władz samorządowych. Natalię Mo-
skwę, Klaudię Korniłowicz, Borysa
Kudryńskiego, Wiktora Ziembowicza,
Teresę Grzyb, Barbarę Karasek, Pio-
tra Nowaka, Alfreda Gruszkę, An-
drzeja Bobika, Lucynę Setlę-Bar, Bar-
barę Kułacz oraz Annę Rybarczyk –
burmistrz Jan Serkies uhonorował egzem-
plarzami powieści z okolicznościową pie-
częcią przesłaną z kancelarii Prezydenta
RP. Uzupełnieniem 10 cytatów z powieś-
ci Żeromskiego były wprowadzenia
dyrektor MBP Barbary Landzberg, która
z dużą znajomością treści i postaci przy-
bliżała słuchaczom wydarzenia i boha-
terów prezentowanych fragmentów.
O samym autorze naszej narodowej epo-
pei opowiadał humorystyczny rys bio-
graficzny „Pamiętajmy o Żeromskim!: 
o pisarzu z uśmiechem” mistrzowsko od-
czytany przez Mariusza Garberę – pra-
cownika Muzeum Regionalnego.

Chojnowskie Narodowe Czytanie za-
kończył koncert „Przedwojenne piosen-
ki” w wykonaniu duetu: Malwiny Paszek
i Tomasza Grdenia. Laureaci nagrody
„Złoty liść” 2017 XIV Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Retro „za podtrzymy-
wanie przedwojennych tradycji muzy-
cznych na scenie i stronę internetową
StareMelodie.pl” dali w Chojnowie wspa-
niały, zabawny recital. Znane i lubiane
piosenki okresu międzywojennego za-
chęcały do wtórowania, rytmiczne me-
lodie do przytupywania, a rubaszne tek-
sty wokalisty do niewymuszonego śmie-
chu. Brawa i prośba o bis były wymow-
nym komplementem publiczności.

Siódma edycja Narodowego Czytania
przeszła do historii. W chojnowskiej od-
słonie łączyła powagę z zabawą. Była
idealną formą przekazu narodowych
wartości – polskiej literatury, patriotyz-
mu i naszej słowiańskiej natury.
Do zobaczenia za rok!

eg
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Był nazywany "sumieniem polskiej lite-
ratury", ale rodzice wołali na niego "Ste-
fek", bo tak było krócej. Stefan Żeromski
urodził się 14 października 1864 roku w
Strawczynie pod Kielcami. Pochodził ze
zubożałej rodziny szlacheckiej zacne-go
herbu Jelita, która w efekcie represji
zaborców zubożała tak, że nie zostało jej
wiele poza herbowymi jelitami. 
Stefek wychował się w Górach Święto-
krzyskich. Warunki bytowe były trudne
– jaskinię rodzina dzieliła z niedźwie-
dziem. 
Ojciec, Wincenty Żeromski, dzierżawił
folwarki wraz z czworakami. Jak ciężko
żyło się wtedy świadczy fakt, że nie było
tam nawet Lidla i Tesco, choć z drugiej
strony w okolicy nie brakowało biedronek.
Małego Stefana udało się rodzicom za-
ciągnąć do szkoły - siłą i podstępem -
dopiero, gdy miał 9 lat. Wcześniej z upo-
rem utrzymywał, że umiejętność pisania
nie będzie mu potrzebna. Trafił na rok

do szkoły początkowej w Psarach, a gdy
początek został zrobiony, przeniósł się
do Kielc. Tam uczęszczał do Męskiego
Gimnazjum Rządowego im. Stefana
Żeromskiego. To znaczy wtedy jeszcze
nie jego imienia, bo się na nim tak od razu
nie poznali.
Jego nauczycielem był m.in. Antoni Gu-
staw Bem - historyk literatury i krytyk,
autor książki pt. "Jak mówić po polsku",
którą dedykujemy dziennikarzom tele-
wizyjnym i radiowym. 
W ośmioletnim gimnazjum młody Że-
romski spędził radosne 12 lat. Ponieważ
była to szkoła męska, wnosić należy, że
fascynowała go nauka, a nie koleżanki.
Zaliczył poprawkę z matematyki, a ma-
turę w ogóle sobie darował. Tym samym
stał się na ziemiach polskich prekur-
sorem wychowania bezstresowego. 
Z tego okresu pochodzą jego pierwsze
próby literackie. Zadebiutował w 1882
roku w „Tygodniku Mód i Powieści”.

Jak wskazuje tytuł, było to pismo dla pań,
bo panowie zaczęli się interesować modą
dopiero po wynalezieniu bikini. W „Przy-
jacielu Dzieci” debiutował wierszem
„Piosenka rolnika”, która współcześnie
stała się motywem muzycznym progra-
mu telewizyjnego "Rolnik szuka żony". 
Po gimnazjum rozpoczął studia w In-sty-
tucie Weterynarii w Warszawie. Czy kie-
rowała nim miłość do zwierząt czy tylko
fakt, że nie wymagano tam matury? O tym
wśród zwierząt panuje zmowa milczenia.
Nawet w Wigilię. 
W 1889 roku porzucił studia i zaczął pra-
cować jako guwerner w domach ziemi-
ańskich, czyli tzw. ziemiankach. Guwer-
ner nie zajmował się wywożeniem gu-
werna, tylko był nauczycielem i wycho-
wawcą pańskich dzieci. Dzieci bezpań-
skich nie było na niego stać. Trzy lata
później odwiedził Zurych, Wiedeń, Pragę i
Kraków, ale nie znalazł tam nic równie
ciekawego jak choćby w Strawczynie,
Psarach i Kielcach. Jesienią tego roku
ożenił się z Oktawią Radziwiłłowicz.

cd str.8.

„Pamiętajmy o Żeromskim!: o pisarzu z uśmiechem” 
- tekst jednego z chojnowskich artystów



Wybory do rady gminy, do rady powiatu
i do sejmiku województwa oraz wybory
wójta, (burmistrza) zostan¹ przeprowa-
dzone 21 paŸdziernika 2018 r. w godzi-
nach od 7:00 do 21:00. 
W wyborach do rady gminy, licz¹cej
do 20.000 mieszkañców g³osowaæ
mo¿na tylko na jednego kandydata,
stawiaj¹c na karcie do g³osowania znak
"X" w kratce z lewej strony obok na-
zwiska tego kandydata, na którego wy-
borca g³osuje. Postawienie znaku "X" 
w kratkach z lewej strony obok nazwiska
wiêcej ni¿ jednego kandydata lub nie
postawienie znaku "X" w ¿adnej kratce
powoduje niewa¿noœæ g³osu. 
W wyborach do rady powiatu i do
sejmiku województwa g³osowaæ
mo¿na tylko na jedn¹ listê kandy-
datów, stawiaj¹c na karcie do g³osowa-
nia znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego z kandydatów 
z tej listy (wskazuj¹c jego pierwszeñstwo

do otrzymania mandatu). Postawienie
znaku "X" w kratkach z lewej strony
obok nazwisk kandydatów umiesz-
czonych na wiêcej ni¿ jednej liœcie lub
niepostawienie znaku "X" w ¿adnej
kratce powoduje niewa¿noœæ g³osu. 
W wyborach wójta (burmistrza): 
- je¿eli zarejestrowano wiêcej ni¿ je-
dnego kandydata - g³osowaæ mo¿na
tylko na jednego kandydata, stawiaj¹c na
karcie do g³osowania znak "X" w kratce
z lewej strony obok nazwiska tego kan-
dydata, na którego wyborca g³osuje.
Postawienie znaku "X" w kratkach z le-
wej strony obok nazwiska wiêcej ni¿ jed-
nego kandydata lub nie postawienie
znaku "X" w ¿adnej kratce powoduje
niewa¿noœæ g³osu. 
- je¿eli zarejestrowano tylko jednego
kandydata - g³osuj¹c za wyborem kandy-
data, stawia siê znak "X" w kratce ozna-
czonej s³owem "TAK" z lewej strony
obok nazwiska kandydata. Natomiast

g³osuj¹c przeciwko wyborowi kandydata
stawia siê znak "X" w kratce oznaczonej
s³owem "NIE" z lewej strony obok na-
zwiska kandydata. Postawienie znaku
"X" w obu kratkach lub nie postawienie
znaku "X" w ¿adnej kratce powoduje
niewa¿noœæ g³osu. Znak "X" to co najm-
niej dwie linie przecinaj¹ce siê w obrêbie
kratki. 
Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden 
z kandydatów na wójta (burmistrza) nie
uzyska wiêcej ni¿ po³owy wa¿nie odda-
nych g³osów, 4 listopada 2018 r., rów-
nie¿ w godzinach od 7:00 do 21:00, zo-
stanie przeprowadzone ponowne g³oso-
wanie (tzw. II tura), w którym sposób
g³osowania i warunki wa¿noœci g³osu s¹
takie, jak w dniu pierwszego g³osowania. 
Wyborcy ujêci w spisie wyborców mog¹
g³osowaæ osobiœcie w lokalu wybor-
czym. 
Wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu nie-
pe³nosprawnoœci mog¹ g³osowaæ w lo-
kalu wyborczym lub korespondencyjnie.
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Na 6 wrzeœnia cz³onkowie chojnow-
skiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów zaplanowali zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze, podczas którego
ustêpuj¹cy Zarz¹d zda³ sprawozdanie z piê-
cioletniej dzia³alnoœci.
Dotychczasowa, aktywna praca Zarz¹du
zyska³a uznanie, jednomyœlnie zatem cz³on-
kowie Zwi¹zku udzielili Zarz¹dowi abso-
lutorium. Obecny na spotkaniu wiceprze-
wodnicz¹cy PZERiI oddzia³ w Legnicy
Tadeusz Madetko, doceniaj¹c wieloletnie
zaanga¿owanie p. Marii Steæ uhonorowa³
j¹ Du¿¹ Z³ot¹ Odznak¹ za dzia³alnoœæ
w Polskim Zwi¹zku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów.

Gratulacje i podziêkowania dla ca³ego Za-
rz¹du sk³ada³ tak¿e burmistrz Jan Serkies.
Wybór nowych w³adz na kolejn¹ kaden-
cjê by³ raczej oczywisty - uczestnicy spot-
kania zgodnie zaproponowali ten sam sk³ad
personalny. 7.osobowy Zarz¹d w krót-
kim czasie ukonstytuowa³ siê i poinfor-
mowa³ o przydzielonych funkcjach:

Przewodnicz¹ca - Maria Steæ
Z-ca przewodnicz¹cej - Jan Liczner
Sekretarz - Eugenia Budakiewicz
Skarbnik - Teresa Niwiñska
Cz³onkowie - Zofia Kobiernik, Teresa
Szatkowska, Józef Kulas.
Gratulujemy i ¿yczymy kolejnych nie-
zwyk³ych pomys³ów na aktywizacjê
seniorów, wielu ciekawych projektów,
spotkañ, wyjazdów oraz du¿o, du¿o
zdrowia.

Jubileuszowa 
25. AAkcja SSprz¹tanie ŒŒwiata

To ju¿ 25 lat Akcji Sprz¹tanie Œwiata -
Polska oraz Fundacji Nasza Ziemia! W tym
roku pod has³em "Akcja - segregacja! 2 x
wiêcej, 2 x czyœciej!". 

Od 21 do 23 wrzeœnia trwaæ bêdzie kam-
pania promuj¹ca dbanie o œrodowisko
naturalne, o otaczaj¹c¹ nas przestrzeñ.
Jubileusz inicjatywy wi¹¿e siê tak¿e 
z ogromn¹ proœb¹ - sadzenia drzew.
"Zielona infrastruktura" ma nieocenione
znaczenie: produkcja tlenu, oczyszczanie
i filtrowanie powietrza czy u³atwianie
magazynowania wody, to tylko niektóre 

z zalet, jakie posiadaj¹ drzewa i roœliny,
które nas otaczaj¹.
W tym roku szczególnie wa¿na bêdzie
segregacja odpadów w gminach w ca³ym
kraju, która jest jedn¹ z podstaw Gospo-
darki Obiegu Zamkniêtego. Recykling po-
lega na wrzucaniu surowców wtórnych
do odpowiednich pojemników. To po-
zwala na zaoszczêdzenie surowców natu-
ralnych dla kolejnych pokoleñ. Edukacja
odpadowa ma wielkie znaczenie dla
naszej przysz³oœci. Ostatnie badania
wykazuj¹, ¿e w naszym kraju tylko 13%
odpadów z gospodarstw domowych jest
segregowanych. W 2020 Polska powinna
osi¹gn¹æ 50% recyklingu. Dziêki ponow-
nemu wykorzystaniu odpadów oszczê-
dzamy m.in. energiê oraz wodê. Dlatego
istotne jest, aby aktywnie uczestniczyæ 
w Akcji Sprz¹tanie Œwiata i (nad)zwyczaj-
nie dbaæ o nasz ekosystem.

22 wrzeœnia, a wiêc w œrodku dzia³añ
"Akcji - Segregacji" bêdziemy obchodziæ
Miêdzynarodowy Dzieñ bez Samochodu.
Kampania proekologiczna ma na celu
zmniejszenie iloœci spalin oraz jest
wsparciem dla trwaj¹cych dzia³añ ma-
j¹cych na celu uœwiadamianie spo³eczeñ-
stwa w zwi¹zku z codziennym zanieczysz-
czaniem naszej planety. 

Dbajmy o nasze miasta, wsie i otocze-
nie. Tylko od nas zale¿y, w jakiej kon-
dycji za kilka lat bêdzie planeta Ziemia. 

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

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
W poniedzia³ek 17 wrzeœnia w Domu
Schrama w Chojnowie odby³o siê III
Chojnowskie Spotkanie Edukacyjne.
Organizatorami wydarzenia byli Przy-
chodnia Rejonowa w Chojnowie oraz
Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycê -
Oddzia³ w Chojnowie. 
Wyk³ady zosta³y poprzedzone mierze-
niem i wa¿eniem przyby³ych na spot-
kanie. Zainteresowani otrzymali odpo-
wiednie tabele wzrostu i wagi, a tak¿e
informacje dotycz¹ce formy i kondycji
organizmu, któremu dobre nawyki 
¿ywienia i sportowego stylu nie mog¹
zaszkodziæ. 

Temat "Oty³oœæ, nadciœnienie, cukrzyca
maj¹ wspólny mianownik" zaprezen-
towa³a dr n. med. Maria Dziura. Poru-
szona w nim zosta³a kwestia zdrowego
trybu ¿ycia, a tak¿e konsekwencji braku
jego stosowania. 
- Zale¿y mi na tym, aby chojnowianie
mieli jak najwiêcej informacji doty-
cz¹cych zdrowia. Jest to ju¿ trzecia taka
inicjatywa. Dziœ poruszymy kwestie
chorób cywilizacyjnych, które dotycz¹
ka¿dego. Mamy niepokoj¹ce statystyki.
W Europie oty³oœæ osi¹gnê³a rozmiary
epidemii. Ponad 40% mieszkañców Eu-
ropy nigdy nie æwiczy³o. W Polsce w ostat-
nich latach wzros³a iloœæ osób oty³ych 
o ponad 5%. Polskie dzieci tyj¹ najszyb-
ciej w Europie - mówi³a Maria Dziura
lekarz internista, diabetolog. 
Kwestie dotycz¹ce sportowych nawyków
w wyk³adzie "Wysi³ek fizyczny - aktyw-
noœæ fizyczna u osób doros³ych" zapre-
zentowa³a mgr Anna Batko. 

Istot¹ zagadnieñ æwiczeñ, gimnastyki 
i codziennego ruchu by³o wskazanie, ¿e
w Chojnowie jest wiele miejsc, które
mog¹ przyczyniæ siê do polepszenia zdro-
wia mieszkañców.
Podziêkowania za promowanie zdro-
wego stylu ¿yciu dla prelegentek z³o¿yli
Jan Serkies burmistrz miasta Chojnowa

oraz Andrzej Pyrz wójt Gminy Chojnów. 
- Zawsze podkreœlam, ¿e najwiêkszym
skarbem ka¿dej spo³ecznoœci s¹ Ci,
którzy potrafi¹ czyniæ du¿o dobrego dla
drugiego cz³owieka. Oni decyduj¹ o kie-
runkach rozwoju, zak³adaj¹ stowarzy-
szenia, proponuj¹ ró¿ne rozwi¹zania 
w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Bardzo du¿¹
wagê przywi¹zujemy do tego, aby nasi
mieszkañcy: dzieci, m³odzie¿, doroœli
mieli gdzie æwiczyæ. St¹d wiele inwesty-
cji prozdrowotnych, dla których staramy
siê pozyskiwaæ œrodki pozabud¿etowe. 
W ostatnim czasie otrzymaliœmy dotacje
od Ministra Sportu i powstaje Otwarta
Strefa Aktywnoœci OSA - zestaw do æwi-
czeñ, plac zabaw, strefa relaksu, a przy
tym nieopodal doroœli bêd¹ mogli æwi-
czyæ na si³owni terenowej. Jesteœmy jed-
nym z nielicznych samorz¹dów, gdzie
ka¿de dziecko w ramach lekcji wychowa-
nia fizycznego ma mo¿liwoœæ nauki p³y-
wania - mówi³ burmistrz miasta Chojnowa.
- Zgadzam siê z burmistrzem, ¿e wspól-
nie musimy dbaæ o najm³odszych. Pro-
mowaæ, wszczepiaæ im od najwczeœniej-
szych lat zdrowe nawyki ¿ywienia i upra-
wiania sportu. Na terenie gminy mamy
16 klubów sportowych. Graj¹ w pi³kê
no¿n¹, siatkówkê, mamy tak¿e sporty
konne. Niestety nastêpuje spadek aktyw-
noœci m³odzie¿y, która wybiera komputer
i telefon. Staramy siê z tym walczyæ. Dla-
tego wa¿nym zadaniem samorz¹dów jest
aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw
zwi¹zanych z zapobieganiem z³ym nawy-
kom. Rozwija siê wiele sekcji i stowarzy-
szeñ. Wspó³praca miêdzy miastem i gmi-
n¹ przynosi wiele dobrych inicjatyw, jak
np. lekcje na basenie czy organizacja za-
wodów sportowych - mówi³ wójt Gminy
Chojnów. 
Istot¹ spotkañ, maj¹cych na celu pro-
mowanie zdrowego stylu ¿ycia jest  infor-
mowanie o tym, jak wa¿ny jest udzia³ 
w badaniach profilaktycznych, korzys-
tanie z wszelkich udogodnieñ rekrea-
cyjnych w mieœcie, a tak¿e posi³kowanie
siê literatur¹ dotycz¹c¹ zdrowych na-
wyków, diety i sportu. Spotkanie by³o
przydatn¹ lekcj¹, jednak, by ta zosta³a
zapamiêtana i przynios³a rezultaty, do-
brze by by³o odrobiæ jej zadania. 

K. Burzmiñska

Ile wa¿y zdrowie? 
III Chojnowskie Spotkanie Edukacyjne
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"Kocha siê naprawdê i do koñca tylko wówczas,
gdy kocha siê zawsze - w radoœci i smutku

bez wzglêdu na dobry czy z³y los"

W sobotê 15 wrzeœnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego jubileusz ma³¿eñstwa
obchodzili Barbara i Stefan Sochaccy. 

W gronie najbli¿szych odebrali z r¹k burmistrza Chojnowa Jana Serkiesa
medale "za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie", otrzymali tak¿e symboliczne
listy gratulacyjne, z wyrazami uznania dla ¿ycia rodzinnego. 
Jubilaci podziêkowali sobie wzajemnie za wspólnie spêdzone lata oraz przy-
rzekli, ¿e uczyni¹ wszystko, by ich ma³¿eñstwo by³o nadal zgodne, szczêœliwe 
i trwa³e.
- 50 lat temu sk³adaliœcie sobie Pañstwo przysiêgê ma³¿eñsk¹. To nie
przysiêga sprawia, ¿e wierzymy cz³owiekowi, ale cz³owiek, ¿e wierzymy przy-

siêdze. Dziêki trosce, odpowie-
dzialnoœci, poszanowaniu i wielkiej
mi³oœci wznieœliœcie siê ponad tym,
co uwiera, doskwiera i dokucza.
Kochaæ i byæ kochanym, to czuæ
s³oñce z dwóch stron. Có¿, w ¿yciu
liczy siê bardziej od szczerego, g³ê-
bokiego uczucia, które wybacza,

uskrzydla, ³¹czy… - mówi³ prowadz¹cy uroczystoœæ burmistrz Chojnowa.

Szczêœliwi Jubilaci poznali siê w Chojnowie, mijaj¹c siê na chodniku.
Pan Stefan zapyta³ o ulicê pani¹ Barbarê… i tak siê zaczê³o. Po pier-
wszej randce spotykali siê niemal codziennie, a poniewa¿ pan Sochacki
mieszka³ w Mi³kowicach, mia³ blisko do Chojnowa. Po 9 miesi¹cach
znajomoœci oboje zdecydowali, ¿e chc¹ siê pobraæ. "Doczekaliœmy siê
dwójki dzieci, a teraz jesteœmy szczêœliwymi dziadkami dwóch
wnuków, wnuczki i prawnuczka. Ca³e ¿ycie w Chojnowie!" - mówi³a pani
Barbara. "Jesteœmy przyjació³mi, spêdzamy razem czas. JeŸdzimy
razem rowerami, chodzimy na ryby, nie nudz¹c siê ze sob¹ przez te
50 lat" - dodaje radoœnie pan Stefan. "Wa¿ne jest, ¿eby w przy-
s³owiowej ma³¿eñskiej sielance móc czasem siê wygadaæ, albo nawet
wyk³óciæ. Budowaæ relacjê opart¹ na wzajemnym poszanowaniu, ale
tak¿e potrafiæ zaakcentowaæ swoje zdanie, choæ, istot¹ jest tak¿e po-
godziæ siê z uœmiechem na twarzy" - stwierdzaj¹ zgodnie Jubilaci.
W tym wyj¹tkowym dniu wszystko dopisa³o. By³o s³onecznie, radoœnie 
i serdecznie. Najbli¿si otoczyli Jubilatów piêknymi ¿yczeniami i podziêkowa-
niami za ich nieoceniony wk³ad pracy w ¿yciu rodzinnym i zawodowym 
w mieœcie.
Serdecznie gratulujemy wspania³ej ceremonii. ¯yczymy, aby Pañstwa
¿yczliwoœæ udziela³a siê innym, wszystkiego, co najpiêkniejsze na kolejne
lata ma³¿eñskiej drogi.

K.Burzmiñska

Z³ote GGody PPañstwa SSochackich
WRZESIEÑ

21.09; godz. 17.00
- Festyn Rodzinny w ¯³obku Miejskim

25.09; godz. 17.00 
- Pokaz Mody 50+ - Dom Schrama 

28.09; godz. 18.00
- "Dobranocki dla doros³ych" - spektakl grupy

teatralnej Antykwariat - Dom Kultury

PA•DZIERNIK
01.10 
- "Ojcowie Niepodlegleg³ej Drogi do Niepodleg³ej
- wystawa w Muzeum Regionalnym

06.10 
- Œwiêto pieczonego ziemniaka w Przedszkolu nr 1

07.10; godz. 16.30 
- Koncert z okazji odzyskania przez Polskê Niepo-
dleg³oœci
Wyst¹pi¹: Justyna Reczeniedi - sopran, Bogus³aw
Bidziñski - tenor, Stanis³aw Deja - fortepian 
W repertuarze m.in.:
Medley pieœni patriotycznych: "Serce w plecaku",
"Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿", "Przybyli u³ani",
"O mój rozmarynie", "Hej, hej u³ani", "Wojenko,
wojenko", "Rota", "Czerwone maki na Monte Casino" 

14.10 
- Koncert kresowy - Dom Kultury

Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹

NNaajjbbllii¿¿sszzee 
wwyyddaarrzzeenniiaa ww mmiieeœœcciiee
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“Gralandia", 
czyli jak mi³o, po¿ytecznie

i bezpiecznie spêdziæ przerwê
miêdzylekcyjn¹!

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom, ocze-
kiwaniom i pasjom uczniów, w naszej
szkole powsta³o nowe, fantastyczne miej-
sce pn. "Gralandia", w którym ka¿dy uczeñ
mo¿e zaj¹æ siê tym, co lubi najbardziej!

Opcji jest wiele - mól ksi¹¿kowy mo¿e
wygodnie zasi¹œæ "pod drzewem" odda-
j¹c siê w zupe³noœci lekturze, fan rozma-
itych gier planszowych znajdzie dla sie-
bie miejsce w jednym z uroczych dom-
ków wyposa¿onych w kolorowe stoliki,
³aweczki i gry, tam równie¿ zasiadaj¹
uczniowie, którzy maj¹ ochotê na chwilê
prywatnych pogaduszek, omijaj¹c gwar
przerw. Kreatywni mog¹ wykazaæ siê ta-
lentem malarskim na "Zakrêconej tabli-
cy", maluj¹c po œcianie,  zaœ mistrzowie
logicznego myœlenia, wytrwale d¹¿¹ by
powiedzieæ szach i mat, przy powieszo-
nych na œcianie, du¿ych rozmiarów, sza-
chach. Po raz kolejny zrealizowaliœmy
projekt, który ma za zadanie nie tylko
po¿ytecznie zagospodarowaæ nasz¹ szkol-
n¹ przestrzeñ, uczyæ i bawiæ, ale tak¿e, 
a mo¿e przede wszystkim- zagwaran-
towaæ bezpieczeñstwo uczniom podczas
przerw, dziêki dobrej alternatywie spê-
dzania czasu. Piêkne, kolorowe miejsce
oddajemy do u¿ytku naszych uczniów, 
z myœl¹ o ich wszechstronnym rozwoju.
Patrz¹c na efekt i zadowolone miny tych
najm³odszych i nieco starszych, nieskrom-
nie przyznajemy sobie szóstkê z plusem!

Uczennica z Czwórki 
laureatk¹ konkursu literackiego!

Pod koniec czerwca bie¿¹cego roku na-
sza uczennica - Natalia Borowy z kl.
VIIIc  - zosta³a nagrodzona w XXVIII
Konkursie im. Jana Parandowskiego na
Opowiadanie Olimpijskie zorganizo-
wanym przez Polski Komitet Olimpijski
pod honorowym patronatem Ministra

Edukacji Narodowej. Konkurs przepro-
wadzany jest od roku 1989 i zosta³ uzna-
ny za jedn¹ z 20 najlepszych inicjatyw
edukacyjnych realizowanych przez naro-
dowe komitety olimpijskie na œwiecie.
Do jego 28 edycji zg³oszono 126 opo-
wiadañ uczniów szkó³ podstawowych, 
z których nagrodzono 8 - w tym pracê
Natalii. Rozpiera nas duma! Wszystkie
opowiadania zosta³y wydane w formie
ksi¹¿kowej pt. "Sport nie zna granic"
(dostêpna w naszej bibliotece szkolnej).
Poza tym mo¿na je przeczytaæ na stronie
PKOL: www.olimpijski.pl, w zak³adce
Wydawnictwa. Serdecznie gratulujemy
Natalii oraz jej opiekunce - p. Annie
Denisiak!

Najlepsi w powiecie legnickim!
Jeszcze podczas wakacji - 17 sierpnia za-
koñczy³ siê konkurs literacki pn. "Nasza
ziemia, nasz dom - pamiêtnik pokoleñ
c.d.". Tematem przewodnim by³y historie
pierwszych przesiedleñców z Kresów
Wschodnich na Dolny Œl¹sk. Spoœród
wielu prac Komisja Konkursowa wy³o-
ni³a zwyciêzców i wyró¿nionych oraz
zaprosi³a laureatów na spotkanie i wrê-
czenie nagród. SP4 reprezentowali ucz-
niowie, którzy dziêki swej kreatywnoœci 
i twórczoœci zajêli bardzo wysokie miejs-
ca, a mianowicie: Agnieszka Jakubiak
(VIIIc) - I miejsce, Natalia Borowy
(VIIIc) - II miejsce, Karol Sypieñ
(VIIa) - wyró¿nienie.

Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e wyró¿niona zo-
sta³a równie¿ nasza szko³a, gdy¿ spoœród
22 prac konkursowych a¿ 11 napisali
uczniowie chojnowskiej "Czwórki". Na-
des³ane i zakwalifikowane do konkursu
prace znajduj¹ siê na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Legnicy. Za-
interesowanych zapraszamy do lektury,
natomiast naszym laureatom oraz ich
opiekunce - p. Annie Denisiak, bijemy
gromkie brawa! Jednoczeœnie zachêcamy
pozosta³ych uczniów do wziêcia udzia³u
w konkursie, który jest ci¹gle otwarty…

SP 4 news

Tak by³o 7 wrzeœnia, w pi¹tek, kiedy to
czêœæ brygady z WTZ Chojnów poje-
cha³a na Targi poci¹giem, natomiast po-
zostali zostali przewiezieni busem. 

Na miejscu zastaliœmy liczne stoiska 
z rozmaitoœciami: darami natury i rêko-
dzie³ami, a wszystko niezwykle barwne 
i pozwoli³o nam nie tylko nacieszyæ oko,
ale tak¿e nabyæ wiele piêknych pami¹tek. 

My jako Warsztat Terapii Zajêciowej 
w Chojnowie równie¿ mogliœmy pochwa-
liæ siê naszymi wyrobami, które przygo-
towane zosta³y ze szczególn¹ starannoœci¹. 
Ca³a "Impreza twórczoœci Warsztatów"
odby³a siê w klimatycznej oprawie, a do-
datkow¹ atrakcj¹ by³ taniec do piosenki
Ryszarda R. pt. "Jedzie poci¹g z daleka" 
a tak¿e gry, zabawy oraz nauka rêko-
dzielnictwa.
To by³ wspania³y, ciekawy dzieñ.

WTZ Chojnów

Jedzie poci¹g z daleka, 
na nikogo nie czeka, 
konduktorze ³askawy 

zawieŸ nas do ...
... Boles³awca na Targi

Warsztatów.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Znaj¹ go wszyscy, którzy w naszym
mieœcie, w jakikolwiek sposób intere-
suj¹ siê kolarstwem. Waldemar £ysy-
ganicz od wielu lat zwi¹zany jest z choj-
nowskim klubem rowerowym skupia-
j¹cym zawodników w wieku od 7 do 16 lat.

Gazeta Chojnowska - Mi³oœæ do tej
dyscypliny to niespe³nione w³asne ma-
rzenia o karierze kolarskiej?
Waldemar £ysyganicz - Sk¹d. Nigdy
wczeœniej nie mia³em nic wspólnego 
z rowerami. Pomijaj¹c sporadyczne, tu-
rystyczne wycieczki. Przez kilka lat tre-
nowa³em boks w Zag³êbiu Lubin. Kiedyœ
Eugeniusz Bobiowski zapyta³, czy nie
poprowadzi³bym treningu si³owego dla
m³odych kolarzy. Zgodzi³em siê. To by³o
dla mnie coœ nowego. Chcia³em spró-
bowaæ. Mia³o byæ jedno, dwa spotkania.
Zosta³em na d³u¿ej - teraz to ju¿ bêdzie
ósmy rok.

G.Ch. - Obecnie jest pan trenerem.
W.£. - Tak. Sumiennie siê do tej roli przy-
gotowywa³em. Uczy³em siê od najlep-
szych. Teoriê czerpa³em z niezliczonych
publikacji, praktykê przekazywali mi
trenerzy z zaprzyjaŸnionych klubów. Do-
œwiadczenia innych i w³asne, kolekcjo-
nowane latami, owocuj¹. Dziœ nie tylko
mam œwiadomoœæ jak trenowaæ m³odych
zawodników, ale posiad³em te¿ umiejê-
tnoœci techniczne - sam naprawiam ro-
wery, nie oddajemy ich do serwisu. 
Wyspecjalizowa³em siê w kolarstwie szo-
sowym. Nasi klubowicze zaczynaj¹ od MTB.
Przygl¹dam siê tym najm³odszym i sta-
ram siê wœród nich znaleŸæ rokuj¹cych
zawodników. Ale na tym etapie nigdy nie
ma siê pewnoœci. Czasami wybór jest
trafny, czasami nie. Czasami, ten który
wydaje siê posiadaæ predyspozycje, za-
wodzi, a inny, któremu przypisuje siê
mniej szans, okazuje siê mocno zaanga-
¿owanym i utalentowanym zawodnikiem. 

G.Ch. - Jakie zatem cechy powinien
mieæ trener?
W.£. - Trudne pytanie. Intuicja z pew-
noœci¹ jest po¿¹dana, ale ona zawodzi. 
Z pewnoœci¹ nieodzowna jest cierpli-
woœæ i konsekwencja. To chyba naj-
wa¿niejsze. Jeœli posiada je równie¿ za-
wodnik, sukces murowany. Kolarstwo
jest sportem wymagaj¹cym, dla twar-
dzieli. Upadki, kontuzje, ból i wysi³ek,
nierozerwalnie zwi¹zane z t¹ dyscyplin¹
eliminuj¹ s³abych. Pozosta³ych hartuj¹ 

i buduj¹ osobowoœæ. Trener musi byæ
wsparciem - przyjacielem, ale jedno-
czeœnie te¿ surowym szkoleniowcem. Musi
wymagaæ, dopingowaæ, doceniaæ i w kre-
atywny sposób zachêcaæ do efektywnego
treningu. Ta funkcja ³¹czy w sobie ró¿ne
role - instruktora, wychowawcy, prze-
wodnika, patrona…

G.Ch. - Pan taki jest?
W.£. - Nie wiem. Staram siê. Wierzê, ¿e
robiê coœ dobrego, ¿e pomagam. Wielk¹
radoœæ sprawiaj¹ mi wysokie wyniki podo-
piecznych, jeszcze bardziej cieszê siê, jak
kontynuuj¹ treningi w kolejnych klu-
bach, ale najwiêksz¹ satysfakcjê mam
kiedy uda mi siê naprowadziæ zagubio-
nego nastolatka na w³aœciw¹ œcie¿kê.
Mam wra¿enie, ¿e dobry trener, to nie
tylko instruktor danej dyscypliny, ale
tak¿e wra¿liwy i odpowiedzialny cz³o-
wiek z poczuciem misji.

G.Ch. - Klub ma na swoim koncie
wiele sukcesów.
W.£. - Jesteœmy klubem licz¹cym siê na
Dolnym Œl¹sku, a nasze dziewczêta - Wi-
ktoria Bro¿yna i Emilia Miller, to jedne 
z lepszych zawodniczek w kraju. To za-
s³uga pasji, z jak¹ nasi podopieczni tre-
nuj¹ i z jak¹ s¹ trenowani. To tak¿e
zas³uga aktywnego zarz¹du oraz rodzi-
ców, którzy pomagaj¹ w ró¿nej formie.
To wreszcie zas³uga w³adz samorz¹-
dowych, bez wsparcia których klub ra-
czej by nie funkcjonowa³. 

G.Ch. - I zas³uga Pana zaanga¿owania.
W.£. - Jestem jednym z trybików. Nigdy
nie przypuszcza³em, ¿e kolarstwo, w tej
formie, bêdzie moj¹ pasj¹. Dajê z siebie
ile mogê, ale te¿ czerpiê z tej sytuacji
wiele. Spe³niam siê, czujê siê potrzebny,
rozpiera mnie duma, kiedy dekoruj¹ na-
szych zawodników, mobilizujê siê, kiedy
trzeba zintensyfikowaæ treningi, ekscytu-
jê ka¿dymi zawodami, a przy okazji, jako
emeryt, doskonale wykorzystujê wolny
czas. Tak, dzia³alnoœæ w UKKS Oriens,
to moja ogromna pasja. 

G.Ch. - I nie ma ¿adnych problemów,
¿adnych marzeñ trenera?
W.£. - W zasadzie nie. Klub, jak ju¿
wspomnia³em, ma siln¹ pozycjê, mamy
te¿ doskona³y sprzêt i ogromne wsparcie
z zewn¹trz. To dla organizacji podstawo-
we elementy dobrego funkcjonowania.
By³oby fajnie mieæ jeszcze na swoim sta-
nie rowery czasowe i do jazdy po torze,
by³oby fajnie zdobyæ tytu³ mistrza Polski,
by³oby fajnie, gdyby nasi reprezentanci
mieli wiêcej wiary w siebie, ale to ju¿
moje osobiste fanaberie. Po prostu, w mia-
rê jedzenia apetyt roœnie… 

G.Ch. - Jednoœlady zdominowa³y Pa-
na ¿ycie, czy jest czas na inne zaintere-
sowania?
W.£. - Rzeczywiœcie treningi, zawody,
wyjazdy kondycyjne poch³aniaj¹ du¿o
mojego czasu, ale ³¹czê przyjemne z po-
¿ytecznym. Kiedyœ chêtnie jeŸdzi³em na
nartach zjazdowych, teraz, w ramach
treningu, wspólnie z moimi podpieczny-
mi biegam na biegówkach. M³odzie¿
wzmacnia kondycjê, ja dodatkowo odda-
jê siê przyjemnoœci. 

G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê, ¿y-
czymy wielu kolejnych sukcesów -
sportowych i osobistych. No i czekamy
na tytu³y mistrzów Polski.
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Wkrótce wyjecha³ do Szwajcarii, gdzie
obj¹³ posadê w Muzeum Narodowym
Polskim w Rapperswilu - nie w charak-
terze eksponatu jednak, tylko zastêpcy
bibliotekarza. W czasach, gdy prawie
wszyscy czytali ksi¹¿ki, bibliotekarz by³
tak¹ figur¹, ¿e mia³ swojego zastêpcê. 
W Rapperswilu nasz bohater pisa³ m.in.
"Syzyfowe prace". Dzie³o to powsta³o po
wielu bezowocnych próbach odzyskania
wypo¿yczonych przez czytelników ksi¹¿ek.

W Szwajcarii ¯eromski zetkn¹³ siê z Gabrie-
lem Narutowiczem - panowie przeprosili
siê nawzajem za to przypadkowe zet-
kniêcie, które wynika³o z t³oku. Czas po-
kaza³, ¿e by³o to spotkanie na szczycie,
bo obaj panowie zostali prezydentami. 

Na prze³omie XIX i XX wieku bywa³ 
w Kielcach - za co do dziœ nie lubi¹ go 
w Radomiu. Zwi¹za³ siê z tygodnikiem
spo³eczno-kulturalnym "Echa Kieleckie".
Czasopismo zamieœci³o przedruki jego
"Ech Leœnych", co by³o echem starañ
autora, które, jak widaæ, nie przesz³y w re-
dakcji bez echa, a wœród czytelników
odbi³y siê tak szerokim echem, jak wte-
dy, gdy Wojski zad¹³ w róg - a to echo gra³o. 

Na koniec wieku ¯eromskiemu ukazali
siê "Ludzie bezdomni". Ich widok wy-
war³ na nim tak wielkie wra¿enie, ¿e
wymyœli³ dla nich szklane domy, ale
wynalazku nie opatentowa³. 

Du¿o czasu spêdza³ w Zakopanem. 
W 1904 roku nie mia³ ju¿ tam co czytaæ,
wiêc wspó³organizowa³ zakopiañsk¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹, której potem preze-
sowa³. Taki prezes mia³ fajnie, bo móg³
przetrzymywaæ ksi¹¿ki. 

Sukces finansowy "Popio³ów" sprawi³,
¿e ich autor móg³ ca³kowicie poœwiêciæ
siê pracy pisarskiej, czyli zamiast wypo-
¿yczaæ ksi¹¿ki, zacz¹³ wiêcej ich pisaæ.
A w Na³êczowie wybudowa³ sobie Chatê.
Jednoizbow¹. Nie wiemy, co siê w tej
jedynej izbie dzia³o, ale wiadomo, ¿e ¯e-
romski dziwnie szybko dokoñczy³ pisa-
nie "Dziejów grzechu". 

W 1909 roku na trzy lata wyjecha³ do
Pary¿a. Pi³ kawê, jada³ rogaliki, nosi³
beret i podziwia³ widoki z takiej wyso-
kiej, ¿elaznej wie¿y. Ale us³ysza³ "Gó-

ralu, czy ci nie ¿al?", wiêc wróci³ na Kru-
pówki. Do dziœ trwaj¹ poszukiwania jego
zdjêæ z misiem lub owczarkiem podha-
lañskim.

W 1913 roku zwi¹za³ siê z malark¹ Ann¹
Zawadzk¹. Pañstwo byli czêœciowo m³o-
dzi - ona mia³a lat 25, on - 49.

Po wybuchu I wojny œwiatowej zg³osi³
siê do Legionów Polskich. Nie zosta³ przy-
jêty, ale nie da³ siê zniechêciæ i wspiera³
walkê o niepodleg³oœæ. 
W paŸdzierniku 1918 roku ¯eromski sta-
n¹³ na czele powstaj¹cej w³aœnie w Zako-
panem Organizacji Narodowej.
Ostatniego dnia paŸdziernika polscy pa-
trioci rozbroili tutaj oddzia³ austriacki 
i z³o¿yli przysiêgê na wiernoœæ przysz³emu
Pañstwu Polskiemu. 
Zakopane wraz z ca³¹ okolic¹ sta³o siê
pierwszym miejscem zaboru austriac-
kiego, z którego wykopano zaborcê. 
W Krakowie przewrót wojskowy na-
st¹pi³ dopiero kilka godzin póŸniej. Sk¹d
taka kolejnoœæ? St¹d, ¿e Zakopane to miej-
scowoœæ wypoczynkowa, a my lubimy
leniuchowaæ. Dopiero wiêc po zapewnie-
niu sobie bazy wypoczynkowej wziê-
liœmy siê za wyzwalanie miejsc pracy,
czyli Krakowa. 

Na prze³omie paŸdziernika i listopada
1918 roku powsta³a "Rzeczpospolita Za-
kopiañska", na czele której, jako prezy-
dent, stan¹³ Stefan ¯eromski. W³adzê 
w imieniu odradzaj¹cego siê Pañstwa
Polskiego obj¹³ jednog³oœnie, godz¹c
prawicê i lewicê. Wœród wszystkich si³
politycznych cieszy³ siê bowiem autory-
tetem i zaufaniem. 
Przez kilkanaœcie dni "Rzeczpospolita
Zakopiañska" by³a jednym z pierwszych
skrawków niepodleg³ej Polski. Mia³a
w³asn¹ si³ê zbrojn¹ i prowadzi³a politykê
zagraniczn¹, paktuj¹c z Wêgrami co do
czêœci Orawy, a nawet wysy³aj¹c tam
wojsko. Jak napisa³ siedem lat po tych
wydarzeniach sam ¯eromski: 
"Powierzono [mi] niemal "dyktaturê"
nad Zakopanem i przyleg³ymi dolinkami.
(...) Zaprzysi¹g³em uroczyœcie wojsko,
policjê, szpiclów, gminê, pocztê i telegraf
na wiernoœæ nowemu Pañstwu, a nawet
prowadzi³em wojnê o odzyskanie wsi
G³odówki i Sucha Góra od inwazji czes-
kiej. Mile wspominam te moje przewagi

wojenne i dyktatorskie, gdy¿ zawieraj¹
morze wesela."
Oto przyk³ad na to, ¿e Polaka nic nie cie-
szy bardziej, ni¿ prowadzenie wojny dla
odparcia inwazji. 

W niepodleg³ej Polsce ¯eromski za-
mieszka³ w Warszawie. Prezydent Sta-
nis³aw Wojciechowski przydzieli³ mu
mieszkanie na drugim piêtrze Zamku
Królewskiego, ale odmówi³ obwo³ania
go królem. Dodatkiem do presti¿owego
mieszkania by³ jednak równie presti-
¿owy czynsz. 
I tak oto skromny pisarz œwiêtokrzyski
ma w swej biografii zaszczyt piastowa-
nia urzêdu prezydenckiego oraz zamel-
dowanie w zamku królewskim. Jest to
osi¹gniêcie, z którym prawdopodobnie
nie mo¿e siê na œwiecie równaæ ¿aden
inny cz³owiek pióra. 

¯eromski, choæ ukocha³ góry, to napisa³
powieœæ "Wiatr od morza", a nie np.
"Halny od gór". Mia³ jednak wyczucie,
sk¹d wieje wiatr, bo za to dzie³o przyz-
nano mu Pañstwow¹ Nagrodê Literack¹. 
W 1924 roku by³ kandydatem do lite-
rackiego Nobla, ale otrzyma³ go W³ady-
s³aw Reymont. Dziêki temu ominê³a
¯eromskiego niedola Reymonta, który
zrozpaczony rozpowiada³, ¿e po odebra-
niu nagrody uchodzi za bogacza i dostaje
kilogramy listów z proœb¹ o po¿yczkê
"marnych kilku tysi¹czków", bo po co
pisarzowi a¿ 200 tysiêcy z³otych? 
Zamiast wiêc wydawaæ pieni¹dze z No-
bla, wyda³ powieœæ "Przedwioœnie". Jak
widaæ nie unika³ trudnych tematów i byæ
mo¿e doczekalibyœmy siê kontynuacji
zatytu³owanej "Przednówek", o trudnym,
g³odnym okresie przed pierwszymi plonami.

Niestety - pisarz zmar³ 20 listopada 1925
roku. Co ciekawe - urodzi³ siê i zmar³ 
w tym samym dniu tygodnia - w pi¹tek.

Stefan ¯eromski by³ z pozoru cz³o-
wiekiem, jak ka¿dy z nas. Cz³owiekiem,
któremu ¿ycie nie szczêdzi³o dramatów,
który pope³nia³ b³êdy, którego krêpowa³a
powa¿na choroba i k³opoty rodzinne. 
A jednoczeœnie potrafi³ stworzyæ lite-
raturê wa¿n¹, bardzo polsk¹ i ponadcza-
sow¹. 
Walczy³ o Polskê z ca³ych si³, pokazuj¹c,
¿e nie zawsze trzeba to czyniæ na froncie,
by ta walka by³a skuteczna. 

Pamiêtajmy o ¯eromskim!

cd      “Pamiêtajmy o ¯ercd      “Pamiêtajmy o ¯eromskim!: o pisarzu z uœmiechem”omskim!: o pisarzu z uœmiechem”
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Pierwsze powakacyjne spotkanie choj-
nowskich twórców skupionych w Gildii
Artystów Chojnowa (G.A.C) odby³o siê
w pi¹tek w restauracji Pod Jeleniem. To
mia³o byæ ma³e œwiêto gildii. Na wrze-
sieñ bowiem zaplanowano premierê
tomików wierszy gildian. Wydawnictwo
"Astrum" wydaje "Anatomiê piêknego
¿ycia"- Danuty Schmeling, a Piotrek
Misikiewicz w³asnym sumptem wyda³
"Repasa¿e marzeñ". Na spotkanie nie
dotar³a Danusia, zatem Piotrek czyni³
rolê gospodarza. Ciekawe jak drugi to-
mik tego autora zostanie przyjêty 
w Chojnowie. 
Wszystkich zaskoczy³ jednak pan An-
drzej Bobik. Przyniós³ na spotkanie
komiks, który stworzy³ bêd¹c uczniem
VII klasy szko³y podstawowej. 

Tytu³ brzmi "Wacek na wojennej
œcie¿ce". Rzecz siê dzieje na Dzikim
Zachodzie. Po tylu latach pan Andrzej
chce wróciæ do przygód swojego boha-
tera. Kolejne zeszyty przygód Wacka
maj¹ dziaæ siê w Chojnowie. Obecnie
trwa sondowanie tego pomys³u w inter-
necie. Wydaje siê, ¿e takie wydawnictwo
to doskona³y materia³ do promocji na-
szego miasta. 

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a nas dawno
nie widziana pani Józefa Pawlak. Po po-
bycie w Anglii ju¿ w Chojnowie przygo-
towa³a cykl kilku obrazów, inspirowa-
nych angielskimi krajobrazami. W jej
pracach uwagê zwraca niebanalny dobór
kolorów. Dla oka - wizualna radoœæ.

Jak zwykle literackie szkice przygoto-
wa³ pan Jaros³aw Macewicz. "Zaurocze-
nie" i "Przystanek w Centrum" z klini-
czn¹ dok³adnoœci¹ opowiadaj¹ o zauro-
czeniu nieznan¹ kobiet¹. 
Rozwój prezentacji tego dnia by³ bardzo
dynamiczny. 
W spotkaniu ponadto uczestniczyli: pani
Teresa Halikowska i pani Alina Szura. 

Postanowiliœmy zostaæ przy pi¹tkowych
spotkaniach. Bêdzie to wiêc zazwyczaj
ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Godzina
te¿ uleg³a ma³ej zmianie. 

W paŸdzierniku zapraszamy 
na spotkanie 5.go, o godz. 18:30 
w restauracji "Pod Jeleniem". 

Wiêcej na: gildia.artystow.chojnowa
pm

Przysz³o trochê czekaæ mi³oœnikom rock-
androlla na imprezie w kawiarni "Ju-
bilatka". Ale w koñcu siê doczekali.

Sobotni wieczór 15 wrzeœnia zapowiada³
siê bardzo ciekawie. Po raz pierwszy 
w Chojnowie zagra³o legnickie Nocne
Boogie. Zespó³ istnieje od lat 90.tych
ubieg³ego wieku. Wiele razy sk³ad per-
sonalny ulega³ zmianie. Mimo to prze-
trwali i do tej pory koncertuj¹. Przyszed³
wiêc czas na jubilatkow¹ scenê. Wierni
fani bluesrocka d³ugo bêd¹ wspominaæ ten
wystêp. Trio zafundowa³o porcjê ener-
getycznego rocka. Ci, co pamiêtali stare
kawa³ki, byli zachwyceni. Nowe kom-
pozycje zabrzmia³y œwie¿o, dojrzale. Ba!
Nawet przebojowo. Co ciekawe, parkie-

towe szaleñstwo rozbudzi³ polski szla-
gier punk rockowy - "Nie jesteœ m¹dry,
nie jesteœ piêkny" z repertuaru grup

Zw³oki, Prawda. Nic w tym dziwnego,
bowiem wokalist¹ i gitarzyst¹ jest Artur
"Eryk" Kurbiel, za³o¿yciel pierwszej le-
gnickiej kapeli punkrockowej - “Strefa
Destrukcji”. 
Do pó³nocy trwa³a zabawa, a potem wspól-
na integracyjna biesiada. 
Czy chojnowscy fani dobrego rocka ujrz¹
jeszcze zespó³ na w³asnym podwórku?
OdpowiedŸ na to pytanie musi kiedyœ
byæ pozytywna. 
Sk³ad zespo³u uzupe³niaj¹:
ZIPEK - g³os, 
TOMEK - perkusja. PM 

Wrzeœniowa Gildia

Nocne BBoogie ww JJubilatce Og³oszenie 
Chojnowski Zak³ad

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkalnej z siedzib¹ 

w Chojnowie 
przy ul. Drzyma³y 30, 
jako dozorca mienia 

zabezpieczonych ruchomoœci 
z lokalu nr 5 przy 

ul. D¹browskiego 3 
wzywa w³aœciciela tych

ruchomoœci do ich odbioru 
w terminie do 01.11.2018r. 

Kontakt w powy¿szej sprawie pod
numerem tel. 76/81-88-371 lub 
w Biurze Obs³ugi Klienta w siedzi-
bie zak³adu przy ul. Drzyma³y 30
w Chojnowie. 

Uwaga! Po up³ywie w/w terminu Do-
zorca wniesie wniosek o wydanie
orzeczenia S¹du w sprawie sprze-
da¿y, likwidacji lub innego rozpo-
rz¹dzenia rzecz¹ (podstawa prawna:
art. 1046 & 10 Ustawy Kodeksu
Postêpowania Cywilnego z dnia 17
listopada 1964r. - DZ. U. 1964 NR 46
poz. 296).



OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 wrzeœnia 2018r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz
Miasta Chojnowa podaje do wiadomoœci informacjê Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 13 wrzeœnia 2018 r. o numerach
oraz granicach obwodów g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo¿liwoœci g³osowania
korespondencyjnego i przez pe³nomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarz¹dzonych na dzieñ 21 paŸdziernika 2018 r.:

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/91110

G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-
sprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego o: 
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy; 
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien zostaæ zg³oszony do Komisarza Wyborczego w Legnicy najpóŸniej do dnia 
8 paŸdziernika 2018 r.
G³osowaæ przez pe³nomocnika mog¹ wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat lub posiadaj¹cy orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego o:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.
Wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa powinien zostaæ z³o¿ony do Burmistrza Miasta Chojnowa najpóŸniej do dnia 
12 paŸdziernika 2018 r.

G³osowanie w lokalach wyborczych odbywaæ siê bêdzie w dniu 21 paŸdziernika 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta Chojnowa
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹-
zañ, nie toczy siê te¿ w stosunku do nich po-
stêpowanie administracyjne dotycz¹ce prawi-
d³owoœci ich nabycia przez gminê.
Dzia³ki zlokalizowane w centralnej czêœci
miasta, w s¹siedztwie zabudowy mieszka-
niowej  wielorodzinnej,  maj¹ kszta³t zbli¿o-
ny do prostok¹ta, poroœniête s¹ samosiejk¹
drzew liœciastych i krzewami, przylegaj¹ bez-
poœrednio do drogi publicznej - ul. Królowej
Jadwigi, w której znajduje siê pe³ne uzbroje-
nie techniczne. W przypadku kolizji z plano-
wan¹ zabudow¹ ewentualna wycinka drzew
mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia 
w odrêbnym postêpowaniu. 
Przez dzia³kê 306/30 przebiegaj¹ sieci infra-
struktury technicznej: telekomunikacyjna,
kanalizacyjna (nieczynna czêœciowo) oraz
usytuowany jest betonowy s³up z lamp¹ uliczn¹. 
W przypadku  wyst¹pienia  nieujawnionych 
i istniej¹cych sieci uzbrojenia terenu, nabyw-
ca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu
do nich w celu ich konserwacji, remontów,
modernizacji i wymiany, a w razie kolizji z pla-
nowan¹ zabudow¹ inwestor zobowi¹zany jest
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci
na warunkach z nim uzgodnionych.
Przed przyst¹pieniem do przetargu nabywca zo-
bowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu, stanem nieruchomoœci w terenie, w tym
z przebiegiem sieci i zapisami planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cego zainwestowania, w zwi¹zku z czym
nabywaj¹cy przejmie nieruchomoœæ w stanie
faktycznym i prawnym. Zbywaj¹cy nie odpo-
wiada za wady ukryte zbywanej nieruchomo-
œci. W ewidencji gruntów i budynków miasta
Chojnowa nieruchomoœci oznaczone s¹ jako
tereny mieszkaniowe - B.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwa-
lonym Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr IV/34/98 
z 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹-
skiego nr 9, poz. 377 z 16.04.1999 r.), nieru-
chomoœci le¿¹ na terenie oznaczonym sym-
bolem 22 MW/U - teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwych
us³ug komercyjnych i handlu, w strefie œcis³ej
ochrony konserwatorskiej na obszarze oœrodka
historycznego miasta wpisanego do rejestru za-

bytków pod nr A/2644/420, podlegaj¹cego
ochronie konserwatorskiej.
Nieruchomoœci przeznaczone zosta³y do sprze-
da¿y Zarz¹dzeniem Nr 73/2018 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 04.07.2018r. Termin do
sk³adania wniosków o pierwszeñstwo w naby-
ciu nieruchomoœci przez osoby, o których mowa
wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2018 r., poz.121
ze zm.,/ up³yn¹³ 16.08.2018r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ dzia³kê, odbê-
dzie siê 16 paŸdziernika 2018 r. o godz. 1000

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty:
1) w przypadku osób fizycznych (w tym pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹) - dowo-
dów to¿samoœci, a pozostaj¹cych w zwi¹zku
ma³¿eñskim nie posiadaj¹cych rozdzielnoœci
maj¹tkowej do dokonywania czynnoœci prze-
targowych konieczna jest obecnoœæ obojga
ma³¿onków lub jednego z nich z pe³nomocnic-
twem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê
na odp³atne nabycie nieruchomoœci,
2) w przypadku osób prawnych oraz innych
jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych
osobowoœci prawnej, a podlegaj¹cych rejes-
tracji - aktualnego odpisu rejestru, w³aœci-
wych pe³nomocnictw, dowodów to¿samoœci
osób reprezentuj¹cych podmiot (odpis z re-
jestru winien byæ datowany nie póŸniej ni¿ 
3 miesi¹ce przed dat¹ przetargu, a jego aktu-
alnoœæ winna byæ potwierdzona przez repre-
zentanta podmiotu).
Uczestnicy bior¹ udzia³ w przetargu oso-
biœcie lub przez pe³nomocnika. Pe³nomo-
cnictwo wymaga formy pisemnej.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumie-
niu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców 
( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia
umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je-
¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z prze-
pisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205226-
0000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 9 paŸ-
dziernika 2018r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-

poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014
r. poz. 1490 t.j.). 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na po-
czet 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,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy for-
mie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ³¹cznej ceny wywo³aw-
czej nieruchomoœci, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. dla dzia³ki
306/30 - 390,00 z³, dla dzia³ki 306/31 -
410,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów naj-
póŸniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Organizator przetargu zawiadomi nabywcê
nieruchomoœci o miejscu i terminie zawarcia
aktu notarialnego, najpóŸniej w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu, 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 w³a-
snoœci 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 nu-
merem 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¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych przy ul. Królowej Jadwigi w obrêbie 4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:
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CZ£OWIEK, 
KTÓRY ZABI£ DON KICHOTA

21.09; godz. 17:00; 19:30
Don Kichot - ponadczasowa figura ma-
rzyciela i zarazem protoplasta wspó³-
czesnych schizofreników - to, podobnie
jak baron Munchausen, oczywiste alter
ego Gilliama, dla którego zmyœlenie 
i fikcja zawsze bêd¹ prawdziwsze od su-
chych faktów. Jonathan Pryce jest w tej
roli znakomity, szczególnie kiedy na-
œmiewa siê dobrodusznie z Toby'ego,
bior¹c go za swojego wieœniaczego gierm-
ka Sancho Pansê. 

KSIÊ¯NICZKA I SMOK
22.09; godz. 15:00; 16:30
23.09; godz. 15:00; 16:30

W przeddzieñ swoich siódmych urodzin,
Ksiê¿niczka Basia, która najbardziej na
œwiecie uwielbia³a czytaæ, siêgnê³a po
now¹ ksi¹¿kê, która okaza³a siê byæ za-
czarowana. Kiedy dziewczynka j¹ otwo-
rzy³a, spomiêdzy kartek wyfrunê³a chma-
ra wielokolorowych motyli! Gdy Basia
chcia³a z³apaæ jednego z nich, w magi-
czny sposób przenios³a siê do baœniowej
krainy.

JULIUSZ
22.09; godz. 18:00
23.09; godz. 18:00

Tytu³owym bohaterem jest uporz¹d-
kowany nauczyciel plastyki (Wojciech
Mecwaldowski), którego g³ównym pro-
blemem w ¿yciu jest ojciec (Jan Peszek)
– nieustaj¹co imprezuj¹cy artysta-ma-
larz. Kiedy senior prze¿yje drugi zawa³
serca, a mimo to odmówi zmiany stylu
¿ycia, Juliusz bêdzie musia³ znaleŸæ
sposób na to, by wp³yn¹æ na jego zacho-
wanie. Lekarstwem na bol¹czki bohatera
wydawaæ siê bêdzie przypadkowo poz-
nana, beztroska lekarz weterynarii – Do-
rota (Anna Smo³owik). Oka¿e siê jed-
nak, ¿e prawdziwe problemy dopiero
nadchodz¹…

MCQUEEN
22.09; godz. 20:00
23.09; godz. 20:00

Ekranowa historia zmar³ego w 2010 ro-
ku Alexandra McQueena zosta³a podzie-

lona na piêæ rozdzia³ów. Ich tytu³y od-
nosz¹ siê do nazw kolekcji bêd¹cych
kamieniami milowymi w karierze
Brytyjczyka. Z elegancko zmontowa-
nego kola¿u materia³ów archiwalnych
oraz opowieœci p³yn¹cych z ust bliskich 
i wspó³pracowników wy³ania siê obraz
piekielnie zdolnego artysty, który do
perfekcji opanowa³ zarówno sztukê
krawiectwa, jak i public relations. Mc-
Queen kocha³ igraæ z ogniem. W wy-
wiadach przyznawa³ siê do inspiracji
m.in. skórzano-lateksow¹ garderob¹
klienteli klubów dla fetyszystów oraz
histori¹ Kuby Rozpruwacza. W przy-
p³ywie natchnienia szy³ sukienki z folii.
Z kolei swoim modelkom kaza³ wcielaæ
siê na wybiegu w ofiary gwa³tu, pacjent-
ki zak³adu zamkniêtego albo dzikie zwie-
rzêta. 
Z jednej strony ta "doktryna szoku" by³a
podyktowana ambicj¹ wyznaczania no-
wych horyzontów w modzie. Z drugiej –
chêci¹ utarcia nosa snobistycznym arbi-
trom elegancji przez dzieciaka z robo-
tniczej dzielnicy Londynu. Wreszcie
znakomicie sprawdza³a siê jako narzê-
dzie marketingowe. Wszystko w myœl
zasady "nie wa¿ne, co mówi¹, wa¿ne,
¿eby mówili". Jak stwierdza w pewnym
momencie inny gigant bran¿y, Tom Ford:
Alexander ³¹czy poezjê z komercj¹, jest
praktyczny.

MA£A STOPA - 2D
29.09; godz. 14:00; 16:00
30.09; godz. 14:00; 16:00

Przygodowa animacja "Ma³a Stopa"
przedstawia legendê o Wielkiej Stopie z zu-
pe³nie innej perspektywy, kiedy bystry,
m³ody Yeti znajduje coœ, co wed³ug
niego nie istnieje - cz³owieka. Wieœci 
o tej "Ma³ej Stopie” przynosz¹ mu s³awê
i wywo³uj¹ poruszenie w spo³ecznoœci
prostych Yeti, rodz¹c pytania o to, co jesz-
cze mo¿na znaleŸæ w wielkim œwiecie
otaczaj¹cym ich zaœnie¿on¹ wioskê. To
szalona opowieœæ o przyjaŸni, odwadze 
i radoœci odkrywania.

Wizyta goœci 

z krajów Unii Europejskiej

Od 15 do 20 pa¿dziernika 2018 r. do
Chojnowa zawitaj¹ goœcie ze szkó³
krajów Unii Europejskiej. 

Wizyta odbêdzie siê w ramach pro-
jektu realizowanego w Powiato-
wym Zespole Szkó³. Zarówno nasza
szko³a, jak i ca³e miasto przez kilka
dni bêd¹ oœrodkami wielokultu-
rowoœci. 

Zapraszamy do udzia³u 
w zorganizowanych imprezach.

Wiecej informacji pod adresem:
pzs-chojnow.pl (zak³adka: projekty)

Projekt pt. 
"Unissons nos coeurs 

sans frontiéres" 

£¹czmy nasze serca bez granic 
w ramach programu Erasmus+ 
Edukacja Szkolna, Partnerstwa

Strategiczne - Wspó³praca Szkó³.

Partnerzy projektu: 
Francja, Zjednoczone Królestwo,
Portugalia, W³ochy, Rumunia,
Niemcy i Polska.

Czas trwania projektu: 
01.09.2016r. - 31.08.2019r. 
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Dwumecze w odstêpach kilku dni, maj¹
to do siebie, ¿e mog¹ pokazaæ dwa ró¿ne
oblicza. Sprawdzi³o siê to w konfrontacji
Chojnowianki ze Zrywem K³êbanowice. 
Pierwsza ods³ona pojedynku mia³a miej-
sce w Pucharze Polskim. Œroda 5 wrzeœ-
nia na Stadionie Miejskim przynios³a
doœæ ciekawe widowisko. Nie nale¿y
jednak sugerowaæ siê wysokim zwyciês-
twem naszych pi³karzy 4:0. Goœcie
stworzyli kilka groŸnych sytuacji pod-
bramkowych, ale to bia³oniebiescy po-
kazali wiêksz¹ dojrza³oœæ. Wœród ki-
biców kr¹¿y³ nawet ¿art, ¿e Zryw zagra³
w rezerwowym sk³adzie. Mo¿e przyjezd-
ni po prostu odpuœcili sobie etap rozgry-
wek. Coœ jednak by³o na rzeczy. 

Druga czêœæ meczów ze Zrywem K³ê-
banowice, tym razem w walce o ligowe

punkty, przynios³a doœæ zaskakuj¹cy
obrót sprawy. W sobotê 8 wrzeœnia
obiekt przy Witosa by³ œwiadkiem ca³-
kiem innej gry dru¿yny z K³êbanowic.
Co prawda ju¿ w pierwszej minucie
spotkania "Chojnowianka" objê³a pro-
wadzenie, ale po 5. minutach rywal
doprowadzi³ do wyrównania. Dru¿yna
goœci to ju¿ by³ ktoœ inny ni¿ przed trze-
ma dniami. Oni przyjechali do Chojnowa
wygraæ! Bia³oniebiescy szybko otrz¹s-
nêli siê z ciosu. Zaczêli graæ efektywniej.
W 10. min. Jêdrzejczyk, a w 38. Olew-
nik, doprowadzili do radoœci kibiców.
Na tablicy wyników, widnia³ wynik 3:1.
Przeciwnik postanowi³ siê jednak nie
poddawaæ. Jego ataki by³y coraz groŸ-
niejsze. A nasi jakby opadli z si³. Jeszcze
w pierwszej po³owie goœcie z³apali kon-
takt na 3:2. Po przerwie gra na ca³e szczê-
œcie wyrówna³a siê. Obydwie dru¿yny
nie wykorzysta³y kilku dogodnych sytu-
acji. Ku rozpaczy trybun, a radoœci przy-
jezdnych, po ³adnej akcji, goœcie dopro-
wadzili do remisu 3:3. Gdy ju¿ wszys-
tkim wydawa³o siê, ¿e nast¹pi podzia³
punktów, w 90. min. strza³ ¿ycia odda³
Wo³oszyn. P³askim i celnym strza³em
zapewni³ wygran¹. Niedowierzanie Zry-
wu, a wielka radoœæ Chojnowianki. Pi³-
karski horror z happy endem - 4:3. 

Na rozk³adzie jazdy przyszed³ czas na
wyjazdowy pojedynek z Zawisz¹ Serby -
16 wrzeœnia. Gospodarz ma spore doœ-
wiadczenie w rozgrywkach okrêgówki.
Wspaniale nasza dru¿yna przeprowadzi³a
wiêksz¹ czêœæ tego spotkania. Do przer-
wy - prowadzenie 1:0. Potem podwy¿-
szenie wyniku. Gdy siê prowadzi 2:0, to
wynik jest niepewny. Tak rzecze treners-
ki klasyk Czes³aw Michniewicz. Niestety
maksyma sprawdzi³a siê co do joty. Gdy
przeciwnik zdobywa bramkê kontaktow¹
idzie za ciosem. Gospodarze potwierdzili
tê tezê bez litoœci. Wygrali mecz 3:2.
Remis byæ mo¿e bia³oniebiescy by ura-
towali, ale z powodu czerwonej kartki,
która os³abi³a kadrê pod koniec meczu,
stracono bezcenne trzy punkty. 

Puchar Polski 
KS Chojnowianka Chojnów

- Zryw K³êbanowice 4:0 
Liga Okrêgowa

KS Chojnowianka Chojnów 
- Zryw K³êbanowice 4:3 

Zawisza Serby
- KS Chojnowianka Chojnów 3:2 

Sobota 22 wrzeœnia - godz. 15:00
Stadion Miejski 

- Chojnowianka podejmuje 
Zamet Przemków 

Wstêp 5 z³. Zapraszamy 
pm

Pi³ka no¿na

To ju¿ w zasadzie ostanie zawody w tym sezonie. Dru¿yna
UKKS Oriens w miniony weekend w piêknym stylu zamknê³a
tegoroczn¹ kolarsk¹ rywalizacjê.

15 wrzeœnia dwie nasze reprezentantki - Wiktoria Bro¿yna 
i Emilia Miller wziê³y udzia³ w Finale Pucharu Polski w ko-
larstwie szosowym w KoŸminku ko³o Kalisza. Obie nasze
dziewczêta ustanowi³y czasy daj¹ce im pozycjê najlepszych
zawodniczek z Dolnego Œl¹ska. Wiktoria dodatkowo mia³a tu
swój osobisty sukces - ¿yciowy czas.

Nastêpnego dnia w Szczawnie Zdroju odby³ siê Fina³ Ligi
Aglomeracji Wa³brzyskiej MTB. Zawodnicy z Chojnowa star-
towali w kilku kategoriach wiekowych i kilka te¿ razy stawali
na podium. 

Na najwy¿szym dekorowano Szymona Jaros³awskiego, Kon-
rada Je¿ewskiego i Lenê Je¿ewsk¹. 
Punktacja pozosta³ych i wczeœniejsze sukcesy naszych kolarzy
uplasowa³y dru¿ynê UKKS Oriens Chojnów na trzeciej pozycji
w województwie. 

Serdecznie gratulujemy!
eg

UKKS Oriens - weekendowe trofea
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Wa¿ne 
numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,      999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

Domy mmieszkania llokale

Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

(20794)

Na sprzeda¿ mieszkanie 42 m2 w Ro-
kitkach, 2 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, gara¿. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 600-828-161.

(20446)

Og³oszenia drobne
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o-
¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla
ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

Zarz¹dzeniem Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.09.2017 r. w/w nieru-
chomoœæ zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34
poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla
którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w 21 wrzeœnia 2018 r. o godz. 1000

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do 14 wrzeœnia 2018 r. na
konto Nr 34102052260000610205198520 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 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 rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
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. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób odpowiadaj¹cy formie
wnoszenia.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 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. Pierwszy przetarg odby³ siê 18.12.2017 r., drugi  23.02.2018 r.,
trzeci 29.05.2018 r., czwarty 05.07.2018 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.



VII Legnicki Festiwal Romansu Polsko –
Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej odbył
się 6 września w chojnowskim Domu
Kultury. Przybyłych gości przywitał bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies: „Jest to
wieczór szczególny. Po raz kolejny może-
my gościć w naszym mieście uczestników
Romansu Polsko – Rosyjskiego”.
Koncert poprowadzili: Aurelia Sobczak 
i Iwan Iliczew – Wołkanowski.
Wśród przybyłych gości byli m.in: dr Ta-
deusz Samborski Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Janina Mazur
Starosta Powiatu Legnickiego, Krzysztof
Sowiński Wicestarosta Powiatu Legni-
ckiego, Bożena Konikowska Przewodni-
cząca Rady Ruchu Stowarzyszeń Regio-
nalnych RP.
- „Festiwal staje się tradycją. To są spot-
kania, na których często się wzruszamy.
Losy miłości, wspomnienia, plany…
życzę państwu wielu wspaniałych prze-
żyć” – mówił marszałek Tadeusz Samborski.

Koncert opowiadał o miłości, która nie
zawsze jest szczęśliwa. Warto podkre-
ślić, że na podstawie życia Lidii Nowiko-
wej został nakręcony w 2008 roku melo-
dramat „Mała Moskwa”, nagrodzony
wieloma nagrodami na festiwalach fil-
mowych.

„Jeżeli serca biją w jednym rytmie, to nie
ma tak naprawdę przeszkód by być ra-
zem. Chociaż taka miłość zdarza się bar-
dzo rzadko” – mówiła Aurelia Sobczak 

podczas opowieści o uczuciu Lidii Nowi-
kowej i jej ukochanego. 
Na koncercie - romans, flirt i oblicza mi-
łości przenikały się wzajemnie podczas
wszystkich występów. Poruszona została
także miłość matczyna i nostalgiczne
pożegnanie z synem bohaterki.

Na chojnowskiej scenie wystąpili:
Agnieszka Babicz, Beata Pyda, Barbara
Droździńska, Alena Gumińska, Andrzej
Walus, Aleksander Kamedulski, Gien-
nadi Ishakow, Marek Ravski, Witalij
Aleszkiewicz, Iwan Iliczew – Woł-
kanowski, Władysława Galicz, Leonid
Wolodko.
Wśród utworów, jakie wysłuchała choj-
nowska publiczność, znalazły się: „Oczi
Czornyje”, „Porozmawiaj ze mną ma-
mo”, „Dorogoi dlinnoyu” („To były pię-
kne dni”).
Wspaniały koncert zakończył się ser-
decznymi podziękowaniami dla wszyst-
kich biorących udział w projekcie oraz
wspólnym wykonaniem piosenki fina-
łowej.

Organizatorem cyklu koncertów trwają-
cych od 6 do 9 września był Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego, Stowarzyszenie Współpracy
Polska – Wschód Zarząd Krajowy w War-
szawie, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajo-
brazy” w Legnicy.
Patronatem artystycznym festiwalu był
prof. Wiesław Bednarek, patronatem hono-
rowym - Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski, Prezydent
Miasta Legnica Tadeusz Krzakowski
oraz wsparcie organizacyjne i logistyczne
- Legnickie Centrum Kultury.

K.Burzmińska
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„Muzyczna podróż z otwartym sercem” 

Wernisaż "Natura" w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej zgromadził wielu
miłośników fotografii i przyrody.
Zdjęcia Pawła Wróbla, to okazała ko-
lekcja zdjęć roślin i owadów, dostrze-
żonych podczas wędkowania, spontani-
cznych wypraw rowerowych i górskich
wędrówek.

W piątek 14 września w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej odbył się wernisaż foto-
grafii pt. "Natura" Pawła Wróbla. To już
trzecia wystawa chojnowianina. Po zdję-
ciach z ekspedycji rowerowych i ujęć 
z górskich wypraw przyszedł czas na
zaprezentowanie obrazów owadów i ro-
ślin polskiej fauny i flory.
- Zdjęcia, które widnieją w Galerii Mło-
dych, powstawały przez 9 lat. Przyznam
szczerze, łatwo nie było, żeby wybrać
najciekawsze. Są to ujęcia robione oka-
zjonalnie. Wszystkie powstały pod wpły-
wem chwili. Mój obiektyw uchwycił mo-
menty, w których przyroda pokazuje
swoje piękne oblicze - mówił Paweł
Wróbel.

Autor miał sporo dylematów przy wy-
borze tylko 100 zdjęć z 700 powstałych.
W efekcie wystawa obejmuje 150 obra-
zów, które prezentują otaczający nas
ekosystem. 
- Zdjęcia są niesamowite. Jestem nimi
oczarowana. Każdy, kto przychodzi do
naszej biblioteki, jest nimi zachwycony -
mówiła Agnieszka Tworzydło koordyna-
tor Galerii Młodych.
Przybyli goście mogli nie tylko obejrzeć
na fotografiach świat roślinny i zwierzę-
cy, ale także wysłuchać prelekcji Pawła
Wróbla o otaczającym nas środowisku
przyrodniczym.

Wystawę można oglądać 
do końca października. Zapraszamy!

K. Burzmińska 

NATURA
Polska fauna i flora 

w obiektywie Pawła Wróbla



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki Narodowe Czytanie w Chojnowie

Milenka Stelmach – 5 lat
Jeździ na rowerku, maluje
gwiazdki i kokardki. Lubi też
cyferki.

Muzyczna podróż z otwartym sercem


