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„Katarynka” w sercu miasta - Narodowe Czytanie 2019
Ósma edycja Narodowego Czytania

przebiegała pod hasłem „Osiem lektur na

ósme Narodowe Czytanie”.

Społecznej akcji od początku patronuje

para prezydencka. W tym roku Prezydent

Andrzej Duda z małżonką, spośród po-

nad stu propozycji wskazali osiem ty-

tułów prezentujących różne epoki i style

– od romantyzmu po dwudziestolecie

międzywojenne.

- Jest to wybór tekstów, których wspól-

nym mianownikiem jest polskość w po-

łączeniu z treściami uniwersalnymi -

refleksją nad człowiekiem i społeczeń-

stwem. Ich zwięzła forma idzie w parze 

z mistrzostwem stylu i plastycznością,

która pozostawia w umysłach czytel-

ników niezapomniane wrażenia. Dziś

teksty te nie straciły nic ze swej aktual-

ności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kie-

rować się szlachetnością i solidarnością,

że nie wolno nam stracić wrażliwości na

ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej

historii – napisał w specjalnym liście

Prezydent RP Andrzej Duda.

W naszym mieście organizatorzy – Miej-

ska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośro-

dek Kultury Sportu i Rekreacji – posta-

wili na „Katarynkę” Bolesława Prusa. 

O swojej decyzji i zapowiedzi Narodowego

Czytania MBP informowała podczas

ulicznego heppeningu - stylowe postaci,

zachęcały mieszkańców do uczestnictwa.

12 września, w godzinach przedpołud-

niowych, fragmenty „Katarynki”, w swo-

ich placówkach, czytali uczniowie choj-

nowskich szkół. Po południu scenerią

akcji prusowskiej noweli stało się cen-

trum naszego miasta.

Wydarzenie propagujące znajomość lite-

ratury narodowej przeniosło chojnowian

w epokę XIX wieku, w której toczy się

akcja jednej z tegorocznych „Noweli pol-

skich”. 

„Katarynka” napisana została w 1880

roku. Lektura ma zaledwie kilku boha-

terów. Samotny prawnik pan Tomasz

mieszkający w Warszawie nienawidzi

dźwięku katarynek. Wszystko zmienia

się, gdy mężczyzna dostrzega, że dźwięk

wydawany przez ów instrument muzy-

czny uszczęśliwia dziewczynkę, która

jest niewidoma. 

Swoje refleksje „Literatura jako zadra”

dotyczące lektur przedstawił Stanisław

Horodecki. Spotkanie urozmaiciły wys-

tępy uczestników Pracowni Wokalnej

Agnieszki Justyny Szumiło „Pejzaże pol-

skie głosem i muzyką malowane”. 

O oprawę muzyczną spotkania zadbali

Mateusz Bojda grający na saksofonie 

i Piotr Gościniak na akordeonie. Utwory

polskich kompozytorów wprowadziły

klimat dziewiętnastego wieku i stały się

tłem czytanej noweli.

W rolę lektorów wcielili się: Katarzyna

Burzmińska, Lucyna Setla-Bar, Mariusz

Garbera, Krystyna Czapska, Elżbieta

Świerczek, Hanna Kądziołka, Michał

Piróg, Natalia Zachary, Paulina Fudala,

Klaudia Korniłowicz, Barbara Karasek,

Adam Swatek, Małgorzata Cieśla.

Wszyscy biorący udział otrzymali upo-

minki książkowe, które wręczył Bur-

mistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. 

eg; kb
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Awans wwojskowy PPorucznika

Czes³awa BBielawskiego 
12 wrzeœnia Porucznik Czes³aw Bie-

lawski oficjalnie przyj¹³ awans wojsko-

wy. ¯o³nierz Armii Krajowej zosta³ mia-

nowany na stopieñ porucznika decyzj¹

Ministra Obrony Narodowej Mariusza

B³aszczaka. Akt mianowania wrêczy³

Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w G³o-

gowie pp³k Jerzy Piêta. 

Gratulacje panu porucznikowi z³o¿yli

burmistrz Jan Serkies i sekretarz Brygida

Mytkowska. 

- W imieniu w³adz samorz¹dowych,

mieszkañców Chojnowa i swoim w³as-

nym serdecznie gratulujê awansu i dziê-

kujê za codzienn¹ pracê na rzecz miasta.

Awans na porucznika, to dowód na wy-

sok¹ ocenê dokonañ, ale przede wszys-

tkim dziêkujemy za  szacunek, oddanie 

i umi³owanie Ojczyzny - mówi³ burmistrz. 

Pan Czes³aw Bielawski pochodzi z Kre-

sów po³udniowo - wschodnich. Urodzi³

siê 23 czerwca 1927 roku w Monaste-

rzyskach. W miejscowoœci tej by³o du¿e

zgrupowanie ¿o³nierzy Armii Krajowej

wraz z dowództwem. Pan Czes³aw roz-

pocz¹³ sw¹ edukacjê w roku 1934. Za-

koñczy³ j¹ w roku 1942, podczas oku-

pacji niemieckiej. Otrzyma³ œwiadectwo

7-klasowej polskiej publicznej szko³y

powszechnej pisanej w górnej pozycji po

niemiecku, a w dolnej po polsku.

W 1953 roku w Chojnowie zawar³ zwi¹-

zek ma³¿eñski z pani¹ Daniel¹ Równanek,

z któr¹ prze¿y³ ponad 65 lat. Pañstwo

Bielawscy otrzymali Medale za D³ugo-

letnie Po¿ycie Ma³¿eñskie i obchodzili

uroczyœcie swoje Z³ote Gody. W 60.

rocznicê œlubu biskup legnicki z³o¿y³ ma³-

¿onkom gratulacje i podziêkowania. 65.

lecie odby³o siê w gronie rodziny. Do-

chowali siê trzech córek, dwóch wnu-

czek, trzech wnuków, jednej prawnucz-

ki, która jest uczennic¹ 1 klasy Szko³y

Podstawowej nr 4 w Chojnowie, w dro-

dze jest kolejny potomek. 

Serdecznie gratulujemy Panu Porucz-

nikowi Czes³awowi Bielawskiemu i ¿y-

czymy du¿o zdrowia i wszelkiej pomyœl-

noœci.

Stopieñ NNauczyciela
Mianowanego ddla PPani

Aleksandry MMazurkiewicz
9 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim bur-

mistrz miasta Chojnowa Jan Serkies wrê-

czy³ Pani Aleksandrze Mazurkiewicz akt

nadania stopnia awansu zawodowego

nauczyciela. Pani Aleksandra ukoñczy³a

wy¿sze studia pedagogiczne. 20 sierpnia

zda³a egzamin na stopieñ nauczyciela

mianowanego. 

- W Szkole Podstawowej nr 4 w Chojno-

wie pracujê ju¿ 8 lat. Na pocz¹tku by³am

wychowawc¹ œwietlicy, obecnie jestem

nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

Mój zawód wi¹¿e siê z wielk¹ odpowie-

dzialnoœci¹ za dzieci, które z zaufaniem

powierzaj¹ mi rodzice. W pracy najbar-

dziej ceniê  sobie kontakt z uczniami. Ich

osi¹gniêcia s¹ dla mnie najwiêksz¹ satys-

fakcj¹. Praca w szkole da³a mi równie¿

mo¿liwoœæ zaanga¿owania siê w dzia-

³alnoœæ Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.

Wraz z wychowankami za³o¿y³am Szkol-

ne Ko³o Wolontariatu. Wspólnie organi-

zowaliœmy akcje charytatywne, kier-

masze, zbiórki s³odyczy, dziêki którym

pomogliœmy potrzebuj¹cym dzieciom.

Praca nauczyciela wymaga, aby byæ nie

tylko z drugim, ale przede wszystkim dla

drugiego cz³owieka - mówi³a p. Alek-

sandra Mazurkiewicz. 

Gratulujemy mianowania! ¯yczymy po-

myœlnoœci w ¿yciu zarówno zawodowym,

jak i prywatnym!

Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-

pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-

ciami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska informuje o wywieszeniu na

tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim 

w Chojnowie w dniach od 17.09.2019 r.
do 08.10.2019 r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do dzier¿awy w drodze
bezprzetargowej, czêœci nieruchomoœci
niezabudowanej oznaczonej nr 273/22
obr. 4 (Zarz¹dzenie Nr 128/2019 Burmis-

trza Miasta Chojnowa z 10 wrzeœnia 2019 r.).

Wykaz dostêpny jest na stronie interne-

towej urzêdu: bip.chojnow.net.pl

Grupa tteatralna ddla ddzieci
Od wrzeœnia ruszy³a dzieciêca grupa

teatralna. Miejski Oœrodek Kultury

Sportu i Rekreacji og³asza nabór dla

wszystkich zainteresowanych! 

Dla kogo przeznaczone s¹ zajêcia? Dla

tych, którzy lubi¹: scenê, odgrywaæ role,

przebieraæ siê w ró¿ne kostiumy, rozwi-

jaæ w³asn¹ wyobraŸniê, œwietnie siê ba-

wiæ oraz spêdzaæ czas w kreatywny sposób 

Wiek uczestników: 8 - 11 lat. 

Kiedy?: ka¿dy wtorek od 16.00 do 17.30.

Gdzie?: MOKSiR w Chojnowie. 

Kto prowadzi?: Karolina Rosocka.

Zapisy: 
sekretariat MOKSiR, tel. 76/818 86 21.
Serdecznie zapraszamy!



4 GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/934oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Dietera Schröedera zna wielu mieszkañ-

ców Chojnowa z widzenia. Od 1989 roku

na prze³omie maja i czerwca wraz 

z grup¹ by³ych mieszkañców Chojnowa 

i okolic przyje¿d¿a³ co roku do naszego

miasta. By³y to dla tych ludzi podró¿e

sentymentalne do miasta dzieciñstwa. 

Z Chojnowa pochodzi³a ¿ona Dietera,

Gisela. Przez te lata polubi³ On nasze

miasto i czu³ siê tu bardzo dobrze. Pod-

czas pobytów w Chojnowie mo¿na go

by³o spotkaæ z aparatem fotograficznym 

i nieod³¹czn¹ kamer¹, jak przemierza³

ulice i place naszego miasta i uwiecznia³

zachodz¹ce w nim zmiany. Potem prezen-

towa³ te filmy na spotkaniach by³ym

mieszkañcom Chojnowa. Czêsto by³y one

dla nich zachêt¹ do odwiedzenia naszego

miasta i dowodem na to, ¿e Chojnów siê

zmienia i piêknieje. 

O historii Chojnowa, jego rozwoju, zmia-

nach, jakie zasz³y w mieœcie, wiedzia³

nieraz wiêcej ni¿ niejeden z obecnych

mieszkañców naszego miasta.

Dietera zna³a równie¿ chojnowska m³o-

dzie¿. Podczas wizyt w Chojnowie wraz

ze swoj¹ grup¹ odwiedza³ nasze Liceum

Ogólnokszta³c¹ce i Szko³ê Podstawow¹

nr 4. W liceum byli Chojnowianie zawsze

mogli obejrzeæ przygotowan¹ przez li-

cealistów inscenizacjê w jêzyku niemiec-

kim, a w "czwórce" pos³uchaæ piosenek.

Goœcie wspierali obie szko³y finansowo

(np. zakup materia³ów i czasopism do

nauki jêzyka niemieckiego).

Przez kilka lat pañstwo Schröeder za-

praszali na wakacje chojnowskie licealis-

tki i organizowali dla nich atrakcyjny,

urozmaicony licznymi wycieczkami po-

byt w Egelsbach i kontakt z ¿ywym jêzy-

kiem niemieckim.

Dieter uczestniczy³ w wielu wa¿nych dla

naszego miasta momentach. Nie mog³o

go te¿ zabrakn¹æ w dniu, w którym Pol-

ska wstêpowa³a do Unii Europejskiej. Na

tê uroczystoœæ przyby³ z ¿on¹ i grup¹ przy-

jació³ - równie¿ by³ych mieszkañców

Chojnowa. 

W 2004 roku Rada Miejska Chojnowa

nada³a mu tytu³ Honorowego Obywatela

Miasta Chojnowa. Od tego czasu na jego

domu powiewa³y flagi Chojnowa i Polski.

By³ godnym ambasadorem i rzecznikiem

naszego miasta. Dieter Schröeder przy-

czyni³ siê te¿ do podpisania partnerstwa

miast miêdzy Chojnowem i Egelsbach.

To na jego prywatne zaproszenie delega-

cja z Chojnowa pojecha³a do Egelsbach 

i spotka³a siê z ówczesnym burmistrzem

Rudim Moritzem. On te¿ namawia³ rad-

nych Egelsbach z ró¿nych frakcji parla-

mentarnych do zag³osowania za tym part-

nerstwem. Podczas wyjazdów naszych

mieszkañców do Egelsbach zawsze goœci³

nas w swoim domu i zawsze chêtnie przy-

je¿d¿a³ z wizyt¹ do Chojnowa. 

Dieter Schröeder 
zmar³ 11 wrzeœnia br. 

Odszed³ Wielki 
Przyjaciel Chojnowa!

Czeœæ Jego pamiêci!

Zmar³ Dieter Schröeder 
- Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa
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29 lipca bie¿¹cego roku funkcjê dyrektora
Muzeum Regionalnego w Chojnowie obj¹³
Mariusz Garbera. Zast¹pi³ na tym sta-
nowisku Jerzego Janusa, który zarz¹dza³
jednostk¹ ponad 30 lat. 
W rozmowie z nowym dyrektorem poz-
namy jego zawodow¹ œcie¿kê, dotychcza-
sowe osi¹gniêcia i plany na przysz³oœæ.

Gazeta Chojnowska - Jak wspomina Pan
pocz¹tki swojej œcie¿ki zawodowej?
Mariusz Garbera - Z wykszta³cenia jestem
nauczycielem historii i wiedzy o spo³eczeñ-
stwie. Ukoñczy³em studia na Instytucie Hi-
storycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Moim mistrzem by³ prof. Stanis³aw Rosik.
Bezpoœrednio po studiach, jako m³ody
nauczyciel mia³em trudnoœci ze znalezieniem
pracy. W koñcu dosta³em upragnione sta-
nowisko w szkole w Krotoszycach. Uczy³em
historii w klasach podstawowych i gimna-
zjum. Oczywiœcie by³ to kilkumiesiêczny epi-
zod, ale poczu³em, ¿e to moja ¿yciowa pasja.
Niestety umowa na zastêpstwo szybko wy-
gas³a, a ja znów zosta³em bez pracy. W miê-
dzyczasie sta³em siê samorz¹dowcem. Przez
trzy lata sprawowa³em mandat radnego
Gminy Kunice i stara³em siê aktywnie dzia³aæ
na polu samorz¹dowym. Praca w radzie
gminy okaza³a siê bardzo pasjonuj¹ca, cho-
cia¿ przegra³a w starciu z muzealnictwem,
które w efekcie okaza³o siê dla mnie naj-
ciekawszym pomys³em na ¿ycie zawodowe.

G.Ch. - Czyli wszystko, co Pan robi³, sta-
wa³o siê automatycznie pasj¹?
M.G. - Stale szuka³em pracy jako nauczyciel,
czu³em, ¿e to moje powo³anie, pomimo ¿e
inne prace równie¿ sprawia³y mi satysfakcjê.
Aplikowa³em o pracê w Muzeum Miedzi w Le-
gnicy i wtedy pokierowano mnie do Choj-
nowa. Wys³a³em ¿yciorys, przyjecha³em na
rozmowê kwalifikacyjn¹ i, co ciekawe, by³em
tu zupe³nie obcy, to miasto by³o dla mnie
zupe³nie nowe. 20 paŸdziernika 2015 roku
rozpocz¹³em pracê w muzeum. Bardzo szyb-
ko nawi¹za³em pozytywne relacje z mieszkañ-
cami miasta i dok³ada³em wszelkich starañ,
¿eby jak najszybciej nauczyæ siê Chojnowa,
jego specyfiki, mieszkañców i historii. Przy-
znam, ¿e stale siê Go uczê i nadal odkrywam
coœ nowego, ciekawego.

G.Ch. - Jak wspomina Pan pocz¹tki pracy
jako muzealnik? 
M.G. - Oczywiœcie by³em bardzo szczêœliwy,
¿e dosta³em tê pracê. Myœlê, ¿e zaczê³o siê po
prostu od nawi¹zania ¿yczliwych relacji 
z pracownikami muzeum, ale te¿ z mieszkañ-
cami oraz pobliskimi muzeami - w Jaworze,
Legnicy, Boles³awcu, Zgorzelcu… itd. To
stale owocuje mo¿liwoœci¹ wypo¿yczania
eksponatów, ale przede wszystkim dobrymi
relacjami i mo¿liwoœci¹ korzystania z doœ-
wiadczeñ ciekawych ludzi i prê¿nie dzia³a-
j¹cych muzeów. Moj¹ pierwsz¹ wiêksz¹ ini-
cjatyw¹ by³a wystawa "Truso - legenda
Ba³tyku". Barwna, interesuj¹ca i ciekawa
ekspozycja. Pojecha³em do Zgorzelca poznaæ
muzeum, muzealników i po rozmowach uda³o
siê zainicjowaæ wspó³pracê dziêki czemu
"Truso" pokazane zosta³o w Chojnowie.
By³em bardzo z tego dumny. Jednak zawsze

pamiêtam o tym, ¿e nie osi¹gn¹³bym nic 
w chojnowskim muzeum, gdyby nie pomocna
d³oñ, któr¹ wyci¹gn¹³ do mnie dyrektor Jerzy
Janus, pracownicy muzeum, w³adze miasta 
i mieszkañcy Chojnowa, którzy czêsto przy-
chodz¹ bezinteresownie, pomagaj¹ - ich za-
anga¿owanie jest bezcenne.

G.Ch. - Co Pana urzek³o w muzeum i mieœcie?
M. G. - W muzeum urzek³a mnie sala sgraffi-
towa im. dr Zygmunta Ry¿ewskiego - moja
ulubiona. Tam najbardziej lubiê spêdzaæ czas
ze zwiedzaj¹cymi. W Chojnowie imponuj¹ mi
ludzie z pasj¹. Wszystkie te osoby, które an-
ga¿uj¹ siê w malowanie, w rzeŸbienie, w œpie-
wanie... Ci¹gle jestem mile zaskakiwany
wspó³prac¹ i dzia³aniami lokalnymi. Trafi³em
na serdecznych, ciep³ych ludzi i chce mi siê 
z nimi pracowaæ. Mogê œmia³o powiedzieæ,
¿e w Chojnowie dominuje bezinteresownoœæ 
i szczeroœæ w okazywaniu chêci do pomocy.
Wiem, ¿e mogê tu liczyæ na wiele osób dla-
tego te¿ i ja staram siê pomagaæ. Jestem zado-
wolony, ¿e w³aœnie na tym spo³ecznym polu
jest tyle sympatii i wzajemnego wsparcia. 

G.Ch. - Na pewno stanowisko, które Pan
obj¹³ jest bardzo wymagaj¹ce. 
M.G. - Zdecydowanie. Chocia¿ jestem bar-
dzo daleki od pogl¹du, ¿e muzeum opiera siê
jedynie na barkach dyrektora, poniewa¿ ca³a
nasza za³oga codziennym zaanga¿owaniem
buduje to muzeum. Oczywiœcie odpowiednio
do swoich mo¿liwoœci, umiejêtnoœci, stano-
wisk, ale zawsze wk³adaj¹c w pracê ca³e
serce. Tak to wygl¹da. Korzystaj¹c z okazji
pragnê serdecznie podziêkowaæ ca³ej za³odze
- to fantastyczni ludzie.

G.Ch. - Pierwsze dyrektorskie decyzje. 
M.G. - Obecnie staram siê wprowadziæ elek-
troniczny system ewidencji zabytków. Mu-
simy pamiêtaæ, ¿e muzeum, to przede wszys-
tkim muzealia znajduj¹ce siê w inwentarzach.
Katalogowanie, opracowywanie, szeroko po-
jête ewidencjonowanie i inwentaryzacja, to
s¹ pierwsze i podstawowe wymogi stawiane
muzealnikom. Od pocz¹tku sierpnia trwaj¹
rozmowy z firm¹, która opracowa³a ciekawy 
i doceniany przez wiele muzeów program do
tych celów. Jeszcze w tym roku system ma
szansê pojawiæ siê i u nas. Zaczniemy ewi-
dencjonowaæ nowo pozyskiwane zabytki, ale
tak¿e te wpisane w poprzednich latach.
Wszystkie muzealia, które znajduj¹ siê w mu-
zeum, zostan¹ naniesione do elektronicznej
bazy, ona zaœ usprawni ewidencjê, inwen-
taryzacjê, prowadzenie kwerend, tworzenie
wystaw, pozwoli na digitalizacjê, na korzys-
tanie z baz danych innych muzeów. Z rzeczy
nowych mogê równie¿ wymieniæ warsztaty
dla doros³ych, które zosta³y zorganizowane
przy wsparciu pana Grzegorza Niemyjskiego,
rzeŸbiarza i wyk³adowcê z Akademii Sztuk
Piêknych. Mi³o jest mi zaznaczyæ, ¿e zajêcia
cieszy³y siê dosyæ du¿ym zainteresowaniem, 
a ju¿ wkrótce odbêdzie siê ich druga czêœæ. 
W przysz³ym roku równie¿ planujemy zorga-
nizowaæ takie spotkania, oczywiœcie nie od-
chodz¹c od piêknej tradycji warsztatów dla
dzieci. Do tego dosz³a te¿ zmiana godzin pra-
cy. Jest to uk³on w stronê potrzeb zwiedza-
j¹cych i turystów, którzy pojawiaj¹ siê spoza

miasta. Muzeum otwarte jest do 17:00 
w pi¹tki i soboty. Pamiêtamy, ¿e jesteœmy tu
dla ludzi. To nie jest tylko realizowanie na-
szych pasji ¿yciowych, ale przede wszystkim
jest to praca dla ludzi, ¿eby mieli mo¿liwoœæ
skorzystania z naszej oferty. W przygotowa-
niu s¹ ju¿ magnesy z wizerunkiem naszego
zamku i Baszty Tkaczy. To te¿ jest uk³on w stro-
nê zwiedzaj¹cych, którzy czêsto pytaj¹ o tego
rodzaju pami¹tki.

G.Ch. - Muzeum rozwija skrzyd³a równie¿
medialnie, pojawi³ siê Instagram.
M.G. - Tak pojawi³ siê Instagram - foto-
graficzny serwis spo³ecznoœciowy. Kilka lat
temu moj¹ inicjatyw¹ by³ Facebook, teraz za-
czyna dzia³aæ troszkê prê¿niej, a my posta-
nowiliœmy pójœæ jeszcze w nieco innym kie-
runku - st¹d Instagram, który od razu zacz¹³
dzia³aæ, mo¿na zobaczyæ relacje fotogra-
ficzne na bie¿¹co z danego wydarzenia, jesz-
cze w trakcie ich trwania. Mam te¿ plany co
do naszej strony internetowej, ale to ju¿ pieœñ
przysz³oœci. Uwa¿am, ¿e wzbogacanie dzia-
³alnoœci muzealnej o multimedia jest niezbêdne.

G.Ch. - Plany na przysz³oœæ? 
M.G. - Chcemy pozostaæ przy ambitnym
planie piêciu, szeœciu wystaw rocznie i po-
dobnej iloœci wyk³adów. Wbrew pozorom
przy codziennych dzia³aniach to du¿o. Naj-
bli¿sza wystawa, to "Z bliska i daleka", na
której zaprezentuj¹ swoj¹ twórczoœæ Ireneusz
Józefczuk i synowie, a zatem bardzo lokalnie
i sztuka wspó³czesna. Ta wystawa zamknie
nam rok 2019. Nowy rok rozpoczniemy cie-
kaw¹ ekspozycj¹ wypo¿yczon¹ z muzeum
architektury we Wroc³awiu "Dzie³a mistrzów
renesansu w grafice od XVI do XVIII wieku".
Bêdzie to powa¿na, du¿a wystawa grafik re-
nesansowych i barokowych. Uchylê równie¿
r¹bka tajemnicy z dalszych planów na przy-
sz³y rok. Pragniemy bowiem powróciæ do
wspania³ej tradycji Przegl¹dów Chojnow-
skiej Plastyki - mam nadziejê, ¿e spotkamy
siê z zainteresowaniem lokalnych artystów.
Niebawem przedstawiê w tej kwestii wszelkie
niezbêdne szczegó³y. 

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê. ¯yczymy
realizacji wszystkich planów i pomyœlnoœci
na polu zarówno zawodowym, jak i prywat-
nym. 

Mariusz Garbera - nowy dyrektor Muzeum Regionlanego



50 lat temu przysiêgali sobie wza-
jemn¹ wiernoœæ i nieskoñczon¹
mi³oœæ... Pañstwo Irena i Franciszek
Kawczak otrzymali Medale za D³ugo-
letnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. 

Piêkna uroczystoœæ Z³otych Godów od-
by³a siê 7 wrzeœnia w Urzêdzie Stanu Cy-
wilnego w Chojnowie. Burmistrz Miasta
Jan Serkies powita³ jubilatów i zgroma-
dzonych goœci: 
- To nie przysiêga sprawia, ¿e wierzymy
cz³owiekowi, ale cz³owiek, ¿e wierzymy
przysiêdze. Dlatego dziœ stoj¹c u boku
ukochanej osoby, podziêkujcie sobie za
dotrzymanie danych obietnic i za wszys-
tkie wspólnie spêdzone lata. 
Pañstwo Kawczak ze wzruszeniem, ale 
i radoœci¹ podziêkowali sobie za okazan¹
mi³oœæ, przywi¹zanie i opiekê. Przyrzekli
te¿ sobie, ¿e uczyni¹ wszystko, aby ich
ma³¿eñstwo by³o nadal zgodne, szczêœli-
we i trwa³e. Nie trzeba by³o namawiaæ
jubilatów do poca³unku, za co otrzymali
gromkie brawa od najbli¿szych. 

Dostojna para otrzyma³a od najwy¿szych
w³adz pañstwowych odznaczenia bêd¹ce
symbolicznym wyrazem uznania, jakie
¿ywi¹ dla ¿ycia rodzinnego.
- W imieniu prezydenta RP odznaczam
pani¹ Irenê i pana Franciszka Medalami
za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. W tê
wyj¹tkow¹ uroczystoœæ postanowiliœmy
uhonorowaæ Pañstwa, wrêczaj¹c list
gratulacyjny za przesz³o 50 lat wspól-
nego tworzenia rodziny - mówi³ bur-
mistrz.
"Nie wystarczy pokochaæ, trzeba jeszcze
umieæ wzi¹æ tê mi³oœæ w rêce i przenieœæ
j¹ przez ca³e ¿ycie, Pañstwu siê to uda³o"
- takimi s³owami zosta³a zwieñczona
oficjalna uroczystoœæ Pañstwa Kawczak,

którzy swoj¹ postaw¹ uœwiadamiaj¹
m³odszym pokoleniom, jak wa¿ne jest
¿ycie w jednoœci z wybrank¹, wybran-
kiem serca… i ¿e dla takich momentów,
jak wspólne œwiêtowanie Z³otych Godów
warto siê codziennie staraæ i budowaæ
swoj¹ rodzinê. 

***
Historia poznania i mi³oœci 

Pañstwa Kawczak…
Ponad pó³ wieku temu rozpoczê³a siê
wspólna droga pani Ireny i pana
Franciszka. Znali siê od dzieciêcych
lat. Razem chodzili do szko³y. Los
po³¹czy³ ich na zabawie. Spotykali siê
przez pó³tora roku, po czym nast¹pi³y
oœ-wiadczyny i œlub. Na pytanie, co
Pani¹ urzek³o w Panu Franciszku, bez
wahania jubilatka odpowiedzia³a: By³
niesamowicie przystojny! - Nadal jest
najbardziej przystojny na œwiecie! -
doda³a córka jubilatów. 
- Nie chodzi³o o piêkno - wtr¹ca Pan
Franciszek. - Myœla³o siê rozs¹dnie.
Nie tylko uroda, ale i charakter siê
liczy. Zgodnoœæ i inne niuanse. Gdy
cz³owiek ma 24 czy 25 lat to myœli
przysz³oœciowo - dodaje. 
Od 1972 roku Pañstwo Kawczak
mieszkaj¹ w Chojnowie. S¹ szczêœli-
wymi rodzicami, dziadkami i pradziad-
kami.

Na pytanie o minione 50 lat odpo-
wiadaj¹: 
- Nasze roczniki trzymaj¹ siê razem.
Kiedyœ by³a inna mentalnoœæ. Roz-
wodów prawie nie by³o - mówi pan
Franciszek - Czasem mo¿e i by³o
trudno, ale wiadomo, ¿ycie wcale
³atwe nie jest - dodaje pani Irena. 
Jeœli chodzi o receptê na szczêœcie
Pañstwo Kawczak zgodnie stwierdzili,
¿e kompromis, to klucz do sukcesu
ma³¿eñstwa. Istotna jest tolerancja.
Sama mi³oœæ mija bardzo szybko, dla-
tego gór¹ musi byæ rozs¹dek i chêæ
zawierania zgody. Pary musz¹ wspól-
nie sobie ustêpowaæ i sobie wzajemnie
wybaczaæ. 
- Prze¿yliœmy razem 50 lat. Zawsze
by³ szacunek i spokój. Jak mieliœmy
sobie coœ powiedzieæ, to sobie powie-
dzieliœmy, nie ma œwiêtych, prawda?
- mówi³a radoœnie Pani Irena. 
Dziœ Pañstwo Kawczak chêtnie spê-
dzaj¹ czas na dzia³ce i w domu. Od
czasu do czasu odwiedzaj¹ tak¿e rodzi-
nê w pobliskich miejscowoœciach.
Zgodnie twierdz¹, ¿e s¹ niezmiennie
szczêœliwi od momentu poznania 
i jeszcze raz dokonaliby tego samego
wyboru co 50 lat temu. 
¯yczymy Pañstwu zdrowia, radoœci 
i pomyœlnoœci na kolejne lata ma³¿eñ-
stwa! Piêknych jubileuszy i wspania³ych
chwil w gronie najbli¿szych! kb
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* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat
w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie 

ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; e-mail: usc@chojnow.eu

MMeeddaallee ddllaa mmaa³³¿¿oonnkkóóww
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce.
Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie, 
w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak
doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.

Z³ote GGody IIreny ii FFranciszka KKawczak
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Danuta Dudek od dziesiêciu lat maluje
farbami akrylowymi. Jest samoukiem.
Kopiuje obrazy wielkich twórców ta-
kich jak Van Gogh czy Leonardo da Vinci.
Zanim jednak zaczê³a swobodnie w³a-
daæ pêdzlem, zajmowa³a siê rzeŸb¹. Z za-
wodu Pani Dudek jest rzeŸbiarzem-sny-
cerzem. Pierwsza wystawa malarska bo-
haterki - "Kopie obrazów wielkich mis-
trzów" - mia³a miejsce w Jeleniej Górze,
by³a to ekspozycja dedykowana Tade-
uszowi Kaczmarkowi, który notabene
namawia³ j¹, jako nauczyciel i przyjaciel,
do malowania. Pani Danuta Dudek jest
przede wszystkim cenion¹ rzeŸbiark¹.
W 1977 roku otrzyma³a tytu³ Mistrza Rze-
mios³a Artystycznego nadany przez Mi-
nistra Kultury i Sztuki. Swoje prace pre-
zentowa³a zarówno w Polsce, jak i za
granic¹. Od blisko dwóch miesiêcy mie-
szka w Chojnowie i ju¿ zd¹¿y³a za-
chwyciæ swoimi dzie³ami otoczenie…

Gazeta Chojnowska - O Pani pasji poin-
formowa³ nas dyrektor Muzeum Re-
gionalnego. Wykonuje Pani bardzo
trudn¹ sztukê kopiowania œwiatowych
dzie³ sztuki.
Danuta Dudek - Zaczê³am malowaæ 
w 2009 roku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to sto-
sunkowo niedawno. Namówi³ mnie mój
nauczyciel z dawnych lat szkolnych. Jego
prace równie¿ wisz¹ w moim domu. By³ to
malarz-artysta Tadeusz Kaczmarek. Mówi³:
"Danka mo¿e byœ zaczê³a malowaæ?".
Rysunek jak najbardziej sprawia³ mi od
zawsze du¿o satysfakcji, by³o go sporo na
warsztatach. Moja kreska podoba³a siê
znawcom, ekspertom od malowania. 
W koñcu dojrza³am do malowania, a moja
kolekcja powiêksza siê. 

G.Ch. - Czyli pocz¹tków Pani pasji
mo¿emy doszukiwaæ siê ju¿ w latach
dzieciñstwa?
D.D. - Tak, zgadza siê. Urodzi³am siê w Za-
brzu na Górnym Œl¹sku, potem przepro-
wadziliœmy siê z rodzicami pod Radom.
Druga przeprowadzka zbli¿y³a nas do Ra-
domia, póŸniej Warka Grójec ko³o War-
szawy. Zmienialiœmy miejsce zamieszkania
z przyczyn od nas niezale¿nych. Mój tato
by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej, przez co 
w tych trudnych czasach musia³ siê ukry-
waæ. Dopiero, gdy dosta³ dokumenty kom-
batanckie, nasze ¿ycie siê uspokoi³o. Co
nie zmienia faktu, ¿e by³y to bardzo trudne
czasy dla ca³ej rodziny. Talent odziedzi-
czy³am po mamie. W moim domu nie bra-
kowa³o papieru, kredek i ksi¹¿ek. Pamiê-
tam, jak kopiowa³am ilustracje z ksi¹¿ek
taty, który by³ mechanikiem samocho-
dowym. W koñcu znudzi³y mi siê t³oki,
cylindry, silniki... Prawdziw¹ radoœæ
przynosi³o mi rysowanie z ksi¹¿ek Alek-

sandra Dumasa, autora s³ynnych "Trzech
Muszkieterów". To piêkne wydanie uru-
chomi³o moj¹ wyobraŸniê. Barwne stroje,
piêkne suknie sta³y siê przyjemn¹ nauk¹
rysowania.

G.Ch. - Czy to dzieciêce hobby wp³ynê³o
na Pani edukacjê?
D.D. - Zdecydowanie. Chocia¿ trzeba
przyznaæ, ¿e utrudnieniem by³y sta³e prze-
prowadzki. W Radomiu by³o otwarte og-
nisko plastyczne prowadzone przez prof.
Dobrowolskiego, który jeszcze koñczy³ stu-
dia w Petersburgu. Wraz z ¿on¹ mieli piêk-
n¹ kamienicê i ¿eby nie zaw³aszczyli im tej
kamienicy postanowili, ¿e na jednym piê-
trze bêdzie ognisko plastyczne. Na pierw-
szym roku mia³am tam zajêcia kredk¹ 
i akwarel¹. Mieliœmy m.in. historiê sztuki
czy liternictwo. Myœlê, ¿e coœ dostrzegli we
mnie, bo nieŸle sz³o mi  malowanie akwa-
rel¹ czy rysowanie z modela. PóŸniej mu-
sieliœmy wyjechaæ pod Warszawê. Zda-
wa³am do liceum sztuk plastycznych 
w Na³êczowie na malarstwo, niestety nie
zda³am egzaminu z matematyki, pojecha-
³am wiêc z mam¹ do Cieplic na egzamin.
Wprawdzie spóŸni³am siê na rysunek, ale
zda³am i zosta³am przyjêta. Ta szko³a by³a
naprawdê wspania³a. Edukowa³o mnie
niezwyk³e grono nauczycielskie. Na lekcje
chodzi³am z ogromn¹ chêci¹. Pos³uch ucz-
nia do nauczyciela by³ ogromny. To by³
najlepszy czas w okresie mojego dorasta-
nia, to by³o coœ kapitalnego! Z nauczy-
cielami siê zaprzyjaŸniliœmy. Z czasem
zaczêliœmy siê te¿ odwiedzaæ. Ukoñczy³am
Szko³ê Rzemios³ Artystycznych w Cieplicach
i Tech-nikum Meblarskie.

G.Ch. - Rozumiem, ¿e po skoñczeniu
szko³y wcieli³a Pani w ¿ycie to, czego
nauczyli?

D.D. - Mia³am swoj¹ pracowniê rzeŸ-
biarsk¹ przez 17 lat i powodzi³o nam siê
bardzo dobrze. M¹¿ by³ nauczycielem wy-
chowania fizycznego. Prosperowa³am
bardzo dobrze w rzeŸbie. Oceniali mnie
profesorowie z akademii z Wroc³awia, tam
mnie punktowali za rzeŸbê. Pracowa³am
m.in. dla Veritasu i Cepelii. Robi³am pier-
wsze wzory. Nasze spokojne ¿ycie przerwa³
stan wojenny. By³am zmuszona zamkn¹æ
pracowniê i wyjechaæ za granicê. Na
obczyŸnie pracowaliœmy z mê¿em ponad
20 lat. Pierwszy portret powsta³ w Luksem-
burgu.

G.Ch. - Ten artystyczno - plastyczny
zryw zrodzi³ siê póŸno.
D.D. - Na pocz¹tku nie czu³am malar-
stwa. Wszystko zaczê³o siê od tego, ¿e mia-
³am stosunkowo mniej pracy, a wiêcej cza-
su dla siebie i zaczê³o siê malowanie 
z nudów. Pierwsza powsta³a "Dziewczyna 
z per³¹". Na wystawê w Cieplicach przyje-
cha³a moja chrzeœnica z rodzin¹ i zaprosili
nas do Chojnowa. Spodoba³o nam siê. To
by³ wprawdzie przypadek, ale widocznie
tak mia³o byæ. Kupiliœmy mieszkanie 
i jesteœmy zadowoleni. Teraz malujê w Choj-
nowie i chyba mogê powiedzieæ, ¿e dla
Chojnowa, ale sekretu jeszcze nie zdradzê.

G.Ch. - Dlaczego wybiera Pani takie, 
a nie inne obrazy do repliki?
D.D. - Malujê to, co czujê, jest to sponta-
niczne i wdziêczne. Kopiowanie portretów
renesansowych mistrzów jest bardzo cza-
soch³onne i bardzo mêcz¹ce. Tu nie mo¿na
mówiæ o spokoju. Jest napiêcie. Klimat
moich obrazów jest zawsze emocjonalny.
Wyra¿a detal, uczucia, gesty. To wszystko
jest dla mnie istotne. Inaczej nie podejmu-
jê siê malowania. To musi byæ mi³oœæ od
pierwszego wejrzenia. Historia obrazu, po-
staci, znaki charakterystyczne… Wszystko
ma ogromne znaczenie… 

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udziele-
nie wywiadu. ¯yczymy Pani wielu na-
malowanych obrazów i oczywiœcie wys-
tawy w Chojnowie!
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Po raz drugi Muzeum Regionalne w Chojnowie odwiedzi³
prof. Stanis³aw Rosik z Instytutu Historycznego Uniwersy-
tetu Wroc³awskiego. Wyk³ad pt. "1109 Psie Pole. Prawda
legendy, a prawda historyczna" móg³by trwaæ naprawdê
bardzo d³ugo, nie tylko przez wzgl¹d na wiedzê zaproszo-
nego goœcia, ale i zainteresowanie tematami historycznymi
mieszkañców Chojnowa.
Zgromadzonych przywita³ dyrektor Mariusz Garbera, który
zaznaczy³, ¿e prof. Rosik jest niczym mistrz wiedzy histo-
rycznej, co potwierdzi³ barwny wyk³ad.

Wyk³ad dotycz¹cy spornego zagadnienia jednej z bitew
wojen polsko - niemieckich by³ okazj¹ do zadawania pytañ,
rozstrzygania w¹tpliwoœci, ale przede wszystkim prób¹
rozeznania istoty legendy i jej autentycznej wartoœci.
- Jest to dosyæ rozleg³y temat od strony warsztatów, analiz
Ÿród³owych. Nie bêdzie to ksi¹¿kowy wyk³ad - zaznaczy³ prof.
Rosik. - W przypadku Psiego Pola mamy problem z ustale-
niem faktów. Czy ta bitwa mia³a miejsce, czy te¿ nie, jest to
co najmniej podejrzane. To jest punkt wyjœcia, co nie
oznacza, ¿e faktem nie jest, nawet jeœli jest legend¹, to nie
oznacza, ¿e nie przekazuje prawdy, tylko jak rozumieæ
prawdê? Jak bardzo wa¿na jest legenda do budowania
to¿samoœci i budowania wspólnoty, która jest skupiona wokó³
pewnych opowieœci i wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e coœ, co nie
jest prawd¹ historyczn¹ ma jednak wartoœæ, bo mówi nam
coœ o spo³eczeñstwie. - stwierdzi³ wyk³adowca. 
Bitwa na Psim Polu w relacjach historycznych zaprezento-
wana jest w dwóch kronikach. Gall Anonim wspomina o nie-
powodzeniach Henryka V w pobli¿u Wroc³awia, natomiast
Wincenty Kad³ubek o klêsce Niemców. Oba dokumenty pod-
dawane s¹ w¹tpliwoœci, co do miarodajnego przekazu. 
- Prawda historyczna to ta, któr¹ historycy ustalaj¹ za
pomoc¹ swoich metod, Ÿróde³, dyskusji… Choæ wiadomo, ¿e
jest to jakieœ przybli¿enie, propozycja i ró¿ne punkty wi-
dzenia. Nale¿y odpowiednio usytuowaæ legendê w pewnej
przestrzeni myœli, pokazaæ funkcje tego opowiadania, wtedy
jest bardzo pozytywnym zjawiskiem - mówi³ prof. Rosik. 

Wyk³ad o legendach i faktach Psiego Pola rozpoczyna nau-
kow¹ jesieñ w Muzeum Regionalnym. W najbli¿szym czasie
odbêdzie siê spotkanie poœwiêcone wk³adzie Polskich arche-
ologów w badaniach nad Ameryk¹ prekolumbijsk¹, w paŸ-
dzierniku wyk³ad o II wojnie œwiatowej, w listopadzie te-
matyka o czarach na Œl¹sku. 

Zapraszamy! 

K. Burzmiñska

Mity i realia Bitwy na Psim Polu
13 wrzeœnia w Muzeum Regionalnym w Chojnowie odby³ siê
wernisa¿ "SZK£O - Ludwik Kiczura". Kunsztowne i awangar-
dowe szklane eksponaty zachwyci³y przyby³ych goœci.
- W 1996 roku pojawi³ siê w Chojnowie Ludwik Kiczura podczas
wystawy indywidulanej i to by³ pocz¹tek artystycznej relacji 
z Chojnowem. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e profesor ukoñczy³
liceum Ogólnokszta³c¹ce w Chojnowie. Ca³a rodzina Kiczurów
jest zwi¹zana z grodem nad Skor¹, to dla nas ogromne wyró¿nie-
nie, ¿e zechcieli Pañstwo udostêpniæ nam wspania³e szk³a - mówi³
dyrektor Mariusz Garbera.
Na spotkanie przyby³y osoby, które zna³y profesora Kiczurê.
Goœciem specjalnym by³ prof. Pawlak Dziekan Wydzia³u Cera-
miki i Szk³a ASP we Wroc³awiu.
- Profesor Kiczura to osoba, która na trwa³e wpisa³a siê w his-
toriê Akademii Sztuk Piêknych, na trwa³e wpisa³a siê w historiê
wydzia³u. Gdyby nie jego pasja, nie mielibyœmy takich zjawisk, jak
wroc³awskie szk³o artystyczne, jak dwa pokolenia uczniów, którzy
przejmowali wiedzê od naszych mistrzów. Mia³em tê przyjemnoœæ,
¿e piêæ lat studiowa³em pod okiem pana profesora, a od roku
1982, czyli zaraz po swoim dyplomie, zosta³em asystentem pra-
cowni projektowania szk³a prowadzonej przez prof. Ludwika
Kiczurê. To ponad dwadzieœcia lat wspólnej pracy, to dwadzieœ-
cia lat obcowania z cz³owiekiem, który - oprócz tego, ¿e by³ peda-
gogiem - dla wiêkszoœci studentów by³ tak¿e jak ojciec. To nieby-
wa³e lata spêdzone w akademii, ale równie¿ w mieszkaniu profe-
sora. By³o to miejsce, gdzie bardzo czêsto siê spotykaliœmy. To
by³y inicjatywy profesora - mówi³ prof. Kazimierz Pawlak.
Ludwik Kiczura ukoñczy³ studia we wroc³awskiej Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych, na Wydziale Ceramiki 
i Szk³a. Dyplom zdoby³ pod kierunkiem prof. Dawskiego w 1960r.
Bardzo du¿y wp³yw na rozwój twórczoœci prof. Kiczury mia³ sta¿
w hucie szk³a Venini we w³oskim miasteczku Murano w 1965
roku. Najnowsze techniki i technologie hutnictwa oraz wspó³pra-
ca z w³oskimi projektantami zaowocowa³y nowatorskimi doœ-
wiadczeniami, które prof. Kiczura zainicjowa³ w Polsce. 
W 1969 roku obj¹³ kierownictwo nad Katedr¹ Szk³a. Da³ siê poz-
naæ jako wybitny pedagog i naukowiec. Mia³ du¿y wp³yw na pro-
ces kszta³towania wielu artystów.

Muzeum Regionalne w Chojnowie sk³ada serdeczne podziê-
kowania rodzinie prof. Kiczury za udostêpnienie prac, Dzie-
kanowi Wydzia³u Ceramiki i Szk³a ASP we Wroc³awiu Panu
prof. Kazimierzowi Pawlakowi za ciekaw¹ prelekcjê oraz Jego
Magnificencji Rektorowi ASP we Wroc³awiu Panu prof. Pio-
trowi Kielanowi za przekazanie wspania³ych albumów.

Wystawa bêdzie czynna do 20 paŸdziernika 2019 r.

K. Burzmiñska

Artystyczne szk³o prof. Ludwika Kiczury
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Po raz pierwszy w Chojnowie odby³o siê
spotkanie pilota¿owe "Niez³y M³yn, czyli
Atrakcyjna Ja". 
9 wrzeœnia w restauracji Niez³y M³yn
podczas mini konwencji, panie w ró¿-
nym wieku zebra³y siê, aby porozma-
wiaæ o modzie, stylu i dobrym samo-
poczuciu. Porad stylistyczno-wiza¿o-
wych udzieli³a doradca wizerunku Jo-
lanta Watral, natomiast warsztaty
treningu personalnego poprowadzi³a
coach Ma³gorzata Stanberg. 
- Chcemy dziœ paniom pokazaæ, jak
wa¿ne jest, aby mieæ motywacjê do pra-
cy, jak istotna jest nasza prezencja i sa-
mozadowolenie. Mam nadziejê, ¿e to
spotkanie bêdzie dla pañ owocne, ¿e
bêdzie szansa, ¿eby coœ zmieniæ. Naj-
wa¿niejsze w tym wszystkim jest utrzy-
manie nawyków. Wszystko le¿y w nas -
mówi³a prowadz¹ca spotkanie Dorota
Ksi¹¿êk.

"Ka¿da kobieta powinna mieæ dwie
rzeczy: klasê i urok" jak twierdzi³a Coco
Chanel, dlatego spotkanie rozpoczê³o siê
od 5 kroków udanej stylizacji: 
- Nie mam ambicji zmieniania kogokol-
wiek, chcia³abym jedynie zainspirowaæ,

podrzuciæ jak¹œ myœl, podzieliæ siê swo-
im doœwiadczeniem i ewentualnie wp³y-
n¹æ pozytywnie swoj¹ energi¹ na któr¹œ
z pañ. Moja droga do zmiany zaczê³a siê
10 lat temu i trwa do dziœ. Wiem, ¿e ka¿-
da zmiana jest dobra, bo niesie ze sob¹
nowe sytuacje, inspiracje, musimy trosz-
kê siê do nich dostosowaæ i znaleŸæ w so-
bie nowe nawyki. Nie bójmy siê zmian! -
mówi³a stylistka Jolanta Watral.

Kolejnym punktem spotkania by³ rozwój
osobisty i jego istotny wp³yw na poczu-
cie kobiecoœci w codziennym ¿yciu: 
- Po co jest ta atrakcyjnoœæ, dlaczego
chcemy siê podobaæ? Przede wszystkim
dla siebie. Dlaczego? ¯eby fajnie siê
czuæ. A jeœli dobrze siê czujemy, to jak
reaguje otoczenie? Uœmiecha siê! Cech¹
atrakcyjnoœci jest uœmiech. Czêsto w tym
ferworze ludzie maj¹ zatroskan¹ twarz.
Chodzi o to, ¿eby utrzymaæ w sobie pozy-
tywny nastrój i mieæ w sobie myœli, które
nas motywuj¹, a nie do³uj¹ - mówi³a
coach Ma³gorzata Stanberg. 
Spotkanie zakoñczy³o siê mi³¹ niespo-
dziank¹, jak¹ by³y wylosowane przez
uczestniczki vouchery na spotkania ze
stylistk¹ i trenerem personalnym. 

K. Burzmiñska

Kobiece spojrzenie na damski œwiat 
- spotkanie "Niez³y M³yn, czyli Atrakcyjna Ja"

W czwartek 12 wrzeœnia klasy IV-VIII
SP3  uczestniczy³y w cyklicznej ogólno-
polskiej akcji czytelniczej "Narodowe
Czytanie". Program obchodów obejmo-
wa³ zarys historii akcji, wyjaœnia³ jej ce-
lowoœæ i tematykê, t³umaczy³ rozwój 
i znaczenie terminu - nowela. 
M³odzi lektorzy przybli¿yli sylwetki
czworga nowelistów polskich, którzy od
lat goszcz¹ w kanonie lektur szkolnych.
Odczytali fragmenty wybranych nowel: 
M. Konopnickiej "Dym", E. Orzeszkowej
"Dobra pani", H. Sienkiewicza "Sachem"
i B. Prusa "Katarynki". 
W atmosferze zadumy  przenieœliœmy siê
w ubieg³e stulecia. Pochyliliœmy siê nad
losem zatroskanej o zdrowie syna matki,
ze wspó³czuciem podgl¹daliœmy "szczê-

œliwe ¿ycie" ulubienicy dobrej pani, 
z przera¿eniem obserwowaliœmy wystêp
ostatniego wodza Czarnych Wê¿ów, 
a radoœæ niewidomej dziewczynki poru-
szy³a nas do g³êbi. 
Literatura ma wielk¹ moc - uruchamia
nasz¹ wyobraŸniê i dociera do najwra¿-
liwszych pok³adów naszej duszy.

Wspólnym mianownikiem wszystkich
czytanych tekstów by³a polskoœæ w po³¹-
czeniu z treœciami uniwersalnymi, reflek-
sj¹ nad cz³owiekiem i spo³eczeñstwem.
Za przeprowadzenie szkolnej akcji odpo-
wiedzialne by³y panie E. Wiêcek i E. Wo-
³oszyn. 
Wielkie podziêkowania dla uczniów klas
7a i 7b, którzy wcielili siê w rolê lek-
torów. (sp3)

Jak ten czas szybko leci. Zanim siê spo-
strzegliœmy, osiemnaste urodziny ob-
chodzi pizzeria "Piccolo Mondo".

7 sierpnia o godz. 15.30. dla licznych
goœci przygotowano okaza³y, prze-
pyszny tort. Wzniesiono urodzinowy to-
ast, oprócz tego przygotowano szwedzki
stó³. Przysmaki kusi³y tak, ¿e œlinianki
siê uruchamia³y. Ka¿dy klient otrzyma³
te¿ drobny, pami¹tkowy prezent.
W³aœcicielce lokalu p. Julicie G³ogow-
skiej i ca³emu personelowi ¿yczymy
wszystkiego najlepszego.

Z tej okazji mamy dla naszych Czytel-
ników konkursow¹ zabawê. 

18-te urodziny pizzerii 
“Piccolo Mondo” 

Do wygrania talon w wysokoœci 50 z³
do wykorzystania w pizzerii "Piccolo
Mondo". Nagrodê otrzyma pierwsza

osoba, która w poniedzia³ek 
23 wrzeœnia, w godzinach 12-13 

przeka¿e redakcji (telefonicznie lub
osobiœcie) dok³adn¹ datê otwarcia

pizzerii (dzieñ, miesi¹c, rok).

NNaarrooddoowwee CCzzyyttaanniiee ww TTrróójjccee



Plug'n’Blues na imieninach…
7 wrzeœnia mia³a miejsce w Legnicy im-
preza imieninowa ulicy. I tak jest co rok.
Legniczanie t³umnie wtedy imieninuj¹
bawi¹c siê do woli. W tym roku pogoda
postanowi³a byæ niestety ponura i desz-
czowa. W niczym to nie przeszkodzi³o,
aby nasz chojnowski Plug'n’Blues zagra³
u Solenizantki. Przy okazji, ca³oœæ dow-
cipnie prowadzili Beata Tadla i Piotr
G¹sowski. 
Koncert naszych muzyków by³ bardzo
udany. Zagrali w³asne piosenki i utwory
T. Nalepy oraz Breakout. Szkoda tylko,
¿e ich wystep zaplanowano o doœæ wczes-
nej porze (przed godzin¹ 14), mimo to
przyjêto ich bardzo ciep³o i pad³o wiele
s³ów uznania za ciekawy wystêp.

Graj¹ a¿ mi³o

Browar Band&Jawor Blues (BB&JB)

dzia³aj¹cy poza strukturami MOKSiR 

w ostatni czwartek (12.09) zosta³ zapro-

szony do wroc³awskiego klubu "Alive".

To miejsce postrzegane jest jako tram-

polina na szerokie koncertowe wody dla

muzykuj¹cych amatorów. Chojnowski

BB&JB zebra³ znakomite recenzje. Sy-

stematycznie i ma³ymi krokami mo¿na

zawojowaæ krajowy œwiat bluesa.

Kibicujemy naszej grupie.

Zainteresowanych odsy³amy na firmow¹

stronê facebooka zespo³u.

bm;pm
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12 wrzeœnia uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej wziêli udzia³ w III Dol-
noœl¹skich Mistrzostwach Nordic Walking Uczestników WTZ w Œcinawie. Zawody
odby³y siê w 9 kategoriach: na dystansach 500 m, 800 m, 1200 m i 2000 m dla ko-
biet i mê¿czyzn oraz marsz dla kadry - instruktorów Warsztatów Terapii Zajêciowej.
Uczestnicy WTZ byli odpowiednio klasyfikowani do dystansów, zgodnie z indywi-
dualnymi mo¿liwoœciami ruchowymi. 
W tegorocznych zawodach wziêli udzia³: Rafa³ Szulc, Tomasz Kaszczyszyn, Pawe³
Dobrowolski, Bartosz Roztoczyñski, Magdalena Jadach oraz Martyna Hojczyk.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe medale za uczestnictwo. Zdobywc¹
III miejsca na dystansie 2000 m zosta³ Rafa³ Szulc.
Zawody nie tylko dobrze wp³ynê³y na kondycjê fizyczn¹ i dobre samopoczucie, lecz
tak¿e pomog³y lepiej zintegrowaæ siê z innymi uczestnikami. By³ to bardzo mile
spêdzony czas.

wtz chojnów

Z przyczyn od nas niezale¿nych, w pi¹-
tek 6 wrzeœnia, spotkanie odby³o siê 
w restauracji "KuŸnia". Wróciliœmy wiêc
na poprzednie miejsce, dziêki uprzej-
moœci w³aœciciela pana Stanis³awa Krysz-
czuka. Po d³ugich staraniach, uda³o siê
zaprosiæ pana Ryszarda Wodziñskiego.
Mieszkaniec Biskupina w m³odoœci by³
mistrzem recytacji. W czasach studen-
ckich grywa³ teatralne role m. in. w sztu-
kach S. Ró¿ewicza. Wraz z ¿on¹ Zofi¹
jest na bie¿¹co z wydarzeniami kultural-
nymi, chêtnie zatem wyrazi³ wolê uczest-
nictwa w spotkaniach chojnowskich
artystów.

Na rynku wydawniczym ukaza³ siê 6
tom "Peronu Literackiego". W tej an-
tologii literackiej mo¿na znaleŸæ frag-
ment twórczoœci Danuty Schmeling -
"Bajki o misiu Anatolku, Mateuszku
i Majce". Z kolei pan Andrzej Bobik 
barwnie opowiedzia³ historiê polskiego
komiksu. Sam te¿ od czasu do czasu
tworzy podobne rzeczy.
Pan Jaros³aw Macewicz przez wakacje
nie pró¿nowa³. Tego dnia przeczyta³
m.in. opowiadanie pt. "Eldorado". Hi-
storia traktuje o tym, jak przebiega ¿ycie
na wysypisku œmieci. Fantazja autora?
Nie. Fakt autentyczny. 

Zwieñczeniem spotkania, okraszonego
s³odkim poczêstunkiem zafundowanym
przez gospodarza lokalu, by³ fragment
wiersza autorstwa Piotrka Misikiewicza
pt. "Diagnoza". Autor na podstawie nie-
co banalnych spostrze¿eñ opisa³ czêœci
sk³adowe niektórych sfer naszego wspó³-
czesnego ¿ycia.
Naszym twórcom literacko-poetyckim
marzy siê wieczorek prezentuj¹cy ich
dorobek. Najbli¿sze dni przynios¹ odpo-
wiedŸ, czy to wydarzenie dojdzie do skutku.

pm

P.S. W uzupe³nieniu, z dum¹ informuje-
my, ¿e internetowy profil p. Danuty
Schmeling ma ponad 13 tysiêcy subskry-
bentów i stale roœnie.

Nasi na goœcinnych wystêpach

Chojnowski WTZ na mistrzostwach Wrzeœniowa Gildia
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W cieniu sukcesu, jaki odnios³a pi³karska reprezentacja Polski
w futsalu (pi³ka halowa) podczas mistrzostw Europy, gdzie za-
jê³a 3 miejsce, na wszystkich szczeblach pi³karskich w najlep-
sze tocz¹ siê rozgrywki lokalne. 
Kadra trenera Zbigniewa Grzybowskiego w A klasie krzepnie,
nabiera doœwiadczenia. Pokazuje te¿ miejsce w szeregu ry-
walom. Przekona³ siê o tym Orze³ Wojcieszyn. Na w³asnym
boisku musia³ uznaæ wy¿szoœæ przyjezdnych z Chojnowa.
Bia³oniebiescy byli bezlitoœni. Wygrali 5:1.
Na drodze chojnowskiemu liderowi w sobotê 14 wrzeœnia sta-
n¹³ Orlik Okmiany. Goœcie, to dru¿yna z aspiracjami. Podobno
siêgaj¹cymi do ligi okrêgowej. Obraz gry by³ wyrównany.
Graj¹cy trener bia³oniebieskich Zbigniew Grzybowski dobrze
kierowa³ lini¹ obrony.
W 19 min. spotkania Jêdrusiak wykonywa³ z ok. 30 m rzut
wolny. Tak zwany centrostrza³ na pole karne przeciwnika de-
likatnie przed³u¿y³ Romanek. Ku rozpaczy przyjezdnych pi³ka
wyl¹dowa³a w siatce. Jest 1:0. Gra jest jednak wyrównana. 
W drugiej po³owie meczu po sk³adnej akcji Chojnowianka
podwy¿sza na 2:0 dziêki sprytowi Zazulczaka. 
Goœcie nie poddaj¹ siê. W 75 min. wykonuj¹ rzut wolny, tu¿
zza pola karnego. Niestety robi¹ to po mistrzowsku. Jest 2:1 

i robi siê nerwowo. Jednak nasza dru¿yna pokazuje charakter.
W 83 min., po ciekawej akcji, zimn¹ krew zachowuje Kowal-
czyk. Wpada na praw¹ stronê pola karnego rywala i lobem
pokonuje bramkarza, ustalaj¹c wynik spotkania na 3:1.

pm
Orze³ Wojcieszyn -KS Chojnowianka Chojnów 1:5

KS Chojnowianka Chojnów- Orlik Okmiany 3:1

Tabela m. pkt.
1. Chojnowianka Chojnów 6 18
2. Rod³o Granowice 6 13
3. Czarni Rokitki 6 13
4. Górnik II Z³otoryja 6 10
5. Nysa Wiadrów 5 10
6. Huragan Proboszczów 6 10
7. Orze³ Zagrodno 6 9
8. Orlik Okmiany 5 7
9. LZS Lipa 5 6
10. Orze³ wojcieszyn 5 6
11. LZS Nowy Koœció³ 5 6
12. Burza Go³aczów 5 4
13. Wilkowianka Wilków 6 4
14. Huragan nowa Wieœ Z³otoryjska 6 2
15. P³omieñ Michów 6 1

Taekwondo CChojnów zzaprasza
Wychodz¹c naprzeciw ogromnym po-
trzebom najm³odszych, postanowiliœmy
zorganizowaæ zajêcia grupowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym 4-6 lat.
W ka¿dy pi¹tek w ma³ej sali gimnasty-
cznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Choj-
nowie od godziny 16 do 17 zapraszamy
do aktywnoœci fizycznej.
Zajêcia bêd¹ mia³y charakter gimnastyki
korekcyjnej z elementami taekwondo 
i prowadzone bêd¹ przez fizjoterapeutê.
Gimnastyka korekcyjna jest szeroko ro-
zumian¹ form¹ zajêæ profilaktycznych.
Podstawowym celem zajêæ korekcyjnych
jest przeciwdzia³anie powstawaniu i po-

g³êbianiu siê wad postawy u dzieci w wie-
ku przedszkolnym. Proponowane przez
nas zajêcia, oprócz podstawowych ele-
mentów gimnastyki korekcyjnej, wzbo-
gacone s¹ o elementy koreañskiej sztuki
walki taekwondo.
Naturaln¹ potrzeb¹ dziecka jest RUCH.
Ruch daje dziecku szansê uzyskania
prawid³owej postawy, mocnych miêœni,
usprawni stawy, ustrze¿e od skrzywieñ,
poprawi mo¿liwoœci fizyczne cia³a.
Prawid³owa postawa i sprawnoœæ rucho-
wa dziecka to równie¿ poprawa pracy
mózgu,serca, p³uc i innych narz¹dów
wewnêtrznych.

W okresie przedszkolnym kszta³tuj¹ siê
krzywizny krêgos³upa oraz prawid³owy
kszta³t stopy. S³abe jeszcze stawy, miêœ-
nie i wiêzad³a potrzebuj¹ wzmocnienia.
To w³aœnie ruch, obok pokarmu i snu,
jest dla dzieci w tym okresie najwa¿-
niejszy. Wiek przedszkolny jest nazy-
wany z³otym wiekiem motorycznoœci
dziecka.
Ruch to dla dziecka:
* hartowanie organizmu
* stymulacja (mobilizuje uk³ad kr¹¿e-
niowo-naczyniowy, oddechowy, zwiêk-
sza pojemnoœæ p³uc, pobudza dojrze-
wanie uk³adu nerwowego i mózgu)
* kompensacja (wyrównanie niekorzyst-
nych dzia³añ i zwyczajów cywilizacyj-
nych-telewizja, komputer, samochód)
* korekcja (naprawa b³êdów i zaniedbañ
zaistnia³ych w rozwoju dziecka).

Zapisy trwaj¹. 
Szczegó³y pod nr telefonu 

578-011-118

PI£KA NO¯NA

Gimnastyka dla PRZEDSZKOLAKAGimnastyka dla PRZEDSZKOLAKA
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Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 5 grudnia
2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w rejonie ul. Ogrodowej, ul. Reymonta, ul.
G³owackiego i ul. Chmielnej w strefie œródmiejskiej miasta, blisko
centrum, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzin-
nej. Kszta³t dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami i krzewami. Ich
ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêb-
nym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych).
Planowany dojazd do dzia³ek od nowoprojektowanej ulicy tj. ul. Jana
Paw³a II - obecnie nawierzchnia utwardzona t³uczniem. W ewidencji
gruntów sklasyfikowane s¹ jako tereny przeznaczone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 maja 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Poz. 2830 z dnia 30 maja 2016 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 7.10.MN, 
w obszarze ochrony konserwatorskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanisty-
cznego kszta³towanego do 1945 r., dzia³ki nr 460/13 i 460/14 po-
³o¿one s¹ czêœciowo w obszarze œcis³ej ochrony konserwatorskiej
oœrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem A/2644/420 oraz dzia³ki nr 460/12, 460/13, 460/14
po³o¿one s¹ w obszarze OW obserwacji archeologicznej. 
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ ener-
getyczn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹; sieci znajduj¹ siê 
w przyleg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹ przy³¹cza: sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przez dzia³ki nr 460/12, 460/13 i 460/14 biegn¹ nieczynne przewody
sieci kanalizacyjnej. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ
z przebiegiem istniej¹cej nieczynnej sieci, nabywca dokona jej lik-
widacji na w³asny koszt w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ek wystêpuj¹
z³o¿one warunki hydrogeologiczne - mog¹ zbieraæ siê wody na powierz-
chni terenu po obfitych opadach lub roztopach oraz wystêpuj¹ w
pod³o¿u grube warstwy nasypowe, nienoœne grunty organiczne i s³abo-
noœne grunty pylaste.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z za-
pisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa oraz dokumentacj¹ geotechniczn¹. Rozpoznanie wszelkich
warunków faktycznych i prawnych niezbêdnych do realizacji plano-
wanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym 
w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieru-
chomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieru-
chomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
23 paŸdziernika 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby po-
zostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment 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.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci 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 przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojno-
wie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 16 paŸdziernika 2019 r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa
w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (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 up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿-
nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 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 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœ-
ci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nierucho-
moœci odby³ siê w 26.02.2019 r., drugi 09.04.2019 r., trzeci 21.05.2019 r.,
czwarty 20.08.2019r.
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

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
w obrêbie 4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo pow-
sta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane
rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez
drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej
t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny -
grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów 
z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN 
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sani-
tarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia-
³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w tere-
nie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ uzbroje-
nia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebie-
ga  korytarz  napowietrznej linii   energetycznej SN (20kV), planuj¹c
zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elek-
troenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci prze-
biegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp  w celu jej kon-
serwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana
zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y
j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci
op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
23 paŸdziernika 2019 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment 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.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-

dzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomoœci 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 przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 16 paŸdziernika 2019 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie
wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (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 up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿-
nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
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.
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 umo-
wy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawar-
ciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœ-
ci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r., trzeci
16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r., pi¹ty 12.05.2017 r., szósty
27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy  10.10.2017 r., dziewi¹ty
30.11.2017 r., dziesi¹ty  15.02.2018 r., jedenasty 26.04.2018 r., dwu-
nasty 03.07.2018 r., trzynasty 18.09.2018 r., czternasty 06.11.2018 r.,
piêtnasty  08.01.2019 r., szesnasty 27 lutego 2019 r., siedemnasty
10.04.2019 r., osiemnasty 21.05.2019 r., dziewiêtnasty 8.08.2019r.
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.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

dwudziesty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
w obrêbie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:
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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

OOpp³³aattaa 
zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 

nnaa CCmmeennttaarrzzuu
KKoommuunnaallnnyymm

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na

podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 

za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku na-

stêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która

skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nieop³a-

cone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego

pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów

grobów na Cmentarzu w Chojnowie o spraw-

dzanie 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.

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
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Burzmiñska wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom mieszkalny - willê z lat 30.
ubieg³ego wieku - po³o¿ony na dzia³ce
1200m2 w Konradówce. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. 

Sprzedam mieszkanie pl. Dworcowy 3/5.
Mieszkanie do remontu, 3 pokoje, pow.
67,5m2. 
Wiadomoœæ: tel. 698-882-603. (32726)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one 
w Chojnowie przy ul. Leœnej i Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (34874)

Og³oszenia drobne

GABINET KARDIOLOGICZNY
lek. med. Maciej Banasiak

GABINET NEUROLOGICZNY
lek. Marta Trapszo - Myga

GABINET UROLOGICZNY
lek. Wojciech Franków

GABINET  DIAGNOSTYCZNY USG
lek. £ukasz Jastrzêbski

GABINET STOMATOLOGICZNY (NFZ)
lek. Zenon K³apciñski

OŒRODEK ZDROWIA W KRZYWEJ
Rejestracja i informacja pod numerem telefonu

76/8188968 
lub bezpoœrednio w Przychodni

Rodzinne 
Ogrody Dzia³kowe

zachêcaj¹

Warzywa nie maj¹ zamien-
ników. Myœl o przysz³oœci.
Ceny ¿ywnoœci rosn¹. Zamiast
kupowaæ drogo i z chemi¹, wy-
hoduj sobie warzywa i owoce.
A dla relaksu posiej trawê. 

To wszystko zrealizujesz na
dzia³ce ROD "Jaœmin" 

w Chojnowie.
Wiêcej informacji na 

stronie
http://rodjasmin.blogspot.com



Przez okres wakacji prowadzono prace przy remoncie terenów przyszkolnych i budynku po Gimnazjum nr 1,
gdzie obecnie ma siedzibę Szkoła Podstawowa nr 3. 
Wymieniono całą sieć kanalizacji ogólnospławnej, zadbano o nową nawierzchnię szkolnego podwórka,
odnowiono ogrodzenie. Wnętrza szkoły zostały odmalowane, a klasy wyposażono w nowoczesne sprzęty,
meble, pomoce dydaktyczne. 

Pod koniec lipca zakończono prace nad lewą stroną chodnika na ul. Wyspiańskiego (prawa strona wyremon-
towana została w ubiegłym roku). Na długości ponad 300 metrów wymieniono krawężniki, nawierzchnię
pokryto szarą kostką betonową. Remont przeprowadziła chojnowska firma GRANIT – BRUK.

Zakończono przebudowę ulicy Matejki. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę blisko
200. metrowego odcinka drogi od ulicy Reja do wybudowanej w 2018 kładki nad Skorą. Zadanie reali-
zowała legnicka firma OL – GARDEN. 

Kolejnych 16 barier drogowych pojawiło się w newralgicznych miejscach miasta uniemożliwiając pieszym
przekraczanie jezdni w niedozwolonych miejscach. Zostały zamontowane przy skrzyżowaniu ul. Reja i ul.
Wolności, ul. Reja i ul. Szpitalnej, a także na krzyżówce ulic Dąbrowskiego-Małachowskiego-Niemcewicza.
Ponadto przy ul. Ściegiennego zamontowano na chodniku słupki drogowe, co ograniczy możliwość
parkowania na chodnikach i zwiększy bezpieczeństwo pieszych.
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Miejskie inwestycje 



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Amelia Marcinek - 10 m-cy
Jest zodiakalnym Skorpionem.
Słucha utworów grupy Queen,
lubi spacery z mamą i uwielbia
maliny.

„Katarynka” w sercu miasta - Narodowe Czytanie 2019


