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„Wyzwolenia” - Teatr Modrzejewskiej 
w Chojnowie

„Z daleka i z bliska Józefczuk i synowie” 
- wystawa w Muzeum Regionalnym

"Procesy o czary na Śląsku i Morawach...
wykład Karoliny Wojtuckiej z Instytutu Historycznego UW  

Piękny jubileusz Siostry Zenobii
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fot. Karol Budrewicz

Złote Gody Państwa Czapskich

„Dwa Orły - moja droga do papieża” 
- książka Lecha Kubery

15.12.2019r.
Rynek

godz. 15.00



Miłość do natury, ciekawość fauny i flo-
ry, artystyczna wrażliwość i pasja zło-
żyły się na wspólny mianownik wystawy
trzech autorów – Ireneusza, Jakuba 
i Szymona Józefczuków.
23 listopada w Muzeum Regionalnym
oficjalnie otwarto ekspozycję „Z daleka 
i z bliska Józefczuk i synowie”.
Wernisaż przyciągnął tłumy zaintereso-
wanych. Ponad 200 osób szczelnie wy-
pełniło muzealne sale wystawowe. 
- Różni mistrzowie pojawiali się na
naszych wystawach – mówił witając goś-
ci dyrektor muzeum Mariusz Garbera 
- ale tak licznie pojawiliśmy się dla tej
marki, dla tego nazwiska. Kiedy słyszymy
nazwisko Józefczuk na myśl przychodzi
wiele skojarzeń - przyjaciel, nauczyciel,
wychowawca, fascynat przyrody, artysta,
propagator sztuki... Na popularność i sym-
patię trzeba sobie zapracować.
- To niewielki ułamek naszej twórczości
- wyjaśnia Ireneusz Józefczuk - Sale
muzeum ograniczają niestety możliwości
ekspozycyjne, niemniej serdecznie dzię-
kuję za gościnność i zachęcam do oglą-
dania...
Wystawa pokazuje 148 prac - fotografie,
pastele, oleje, tusze, rzeźbę. Dominuje
temat przyrody – Ireneusz inspiracje
swoich obrazów czerpie z natury, Szy-
mon chętnie fotografuje motywy krajo-
brazów, zdjęcia Jakuba zachwycają ka-
drami ptaków.
„Inspiracje autorów zostały wyrażone 
w odmienny sposób, przy pomocy róż-
norodnych środków przekazu.” - czy-
tamy w okolicznościowej broszurce.
Wiele jednak je łączy. Aby się o tym
przekonać, ocenić kunszt i wrażliwość
autorów zapraszamy do muzeum – do
końca grudnia.                                     eg
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Z daleka i z bliska
Ireneusz Józefczuk

Od 1995 należy do Związku Artystów
Plastyków. Jego prace były prezen-
towane podczas licznych wystaw
zbiorowych oraz indywidualnych,
zarówno w kraju jak i za granicą.
Pasjonuje się malarstwem, grafiką i rzeźbą.
Artysta od zawsze czerpie inspiracje 
z natury. Podziwia przyrodę za jej dy-
namikę i wdzięk w każdej fazie przemi-
jania. Najchętniej maluje w plenerze,
gdzie utrwala ulotne piękno łąk i pól.
Obrazuje wspomnienia z podróży oraz
miejsc, które miał okazje odwiedzić.

Szymon Józefczuk
Z wykształcenia jest biologiem moleku-
larnym. Od 2011 roku mieszka w Szwaj-
carii. 
Amatorsko zajmuje się fotografią, która
stała się jedną z życiowych pasji. Naj-
częściej wybiera motywy krajobrazu
oraz architektury. Jego prace cechuje
prosta i harmonijna kompozycja oraz
stonowany dobór kolorów i monochro-
matyzm.

Jakub Józefczuk
Jest absolwentem Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu, gdzie stu-
diował architekturę krajobrazu. Zgodnie
z kierunkiem ukończonych studiów zaj-
muje się zawodowo projektowaniem
zieleni, dendrologią oraz diagnostyką
drzew. 
Z zaangażowaniem realizuje także pro-
jekty związane z czynną ochroną za-
grożonych gatunków owadów oraz
ochroną krajobrazu i przyrody. Prywatne
pasje łączy z pracą, będąc w wolnych
chwilach obserwatorem i fotografem
przyrody .

(z wydawnictwa 

Muzeum Regionalnego 

w Chojnowie)

22 listopada br. w Muzeum Reginalnym w Chojnowie odbył się wernisaż wystawy 
Z DALEKA I Z BLISKA JÓZEFCZUK I SYNOWIE”

Prezentowane prace to: akwarele, pastele, oleje, rysunki i rzeźby Ireneusza oraz fotografie Szymona i Jakuba.
Wystawionych jest blisko 150 prac.

Jest to kolejna, w chojnowskim Muzeum, moja autorska wystawa. 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w tym ważnym dla nas wydarzeniu. 

Dziękuję Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Koleżankom i Kolegom, 
Burmistrzowi Miasta Chojnowa i Wójtowi Gminy Chojnów.

Podziękowania kieruję do Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie Mariusza Garbery i wszystkich Pracowników
Muzeum za zorganizowanie wystawy zwłaszcza, że ilością prac nieco utrudniliśmy im wykonanie zadania.

Dziękuję w imieniu swoim i synów za wspaniałą atmosferę naszego piątkowego spotkania i za wiele ciepłych słów. 
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Czyste ppowietrze!?

Smog, wed³ug najprostszej definicji, to
zjawisko atmosferyczne powsta³e w wy-
niku wymieszania siê mg³y z dymem 
i spalinami. Zanieczyszczone powietrze,
to jeden z najczêœciej poruszanych te-
matów przez media, a w sezonie jesienno-
zimowym tak¿e przez mieszkañców.
Dla ka¿dego z nas czyste powietrze, to
sprawa wa¿na. Dba³oœæ o œrodowisko, to
przecie¿ same zyski - dla naszego zdro-
wia, dla naszych finansów, dla naszej przy-
sz³oœci.
Chojnowski samorz¹d skorzysta³ z rz¹do-
wego programu przyjmuj¹c uchwa³¹ Ra-
dy Miejskiej Regulamin udzielania dotacji
celowych osobom fizycznym oraz wspól-
notom mieszkaniowym ze œrodków bu-
d¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na za-
danie s³u¿¹ce ograniczeniu niskiej emisji.
Mieszkañcy naszego miasta, dziêki tej de-
cyzji, mieli mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku 
o dofinansowanie inwestycji polegaj¹cej
na zmianie systemu ogrzewania w swoich
domach.
W³adze Chojnowa w 2017 i 2018 roku,
w ramach programu "Ograniczenie nis-
kiej emisji na obszarze województwa dol-
noœl¹skiego", zaci¹gnê³y w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu 
2 po¿yczki na ³¹czn¹ kwotê 952,297,60 z³,
któr¹ miasto sp³acaæ bêdzie przez 5 lat.
Z oferowanej przez samorz¹d pomocy
skorzysta³y w naszym mieœcie 133 ro-
dziny. Wymiana starych piecy na nowe,
nawet przy tej liczbie beneficjentów, 
z pewnoœci¹ wp³ynê³a na poprawê jakoœ-
ci powietrza w naszej okolicy. Niestety,
to nie jedyny element oddzia³ywuj¹cy na
stan zanieczyszczenia.
G³ówn¹ przyczyn¹ powstawania smogu
jest palenie w piecach nieodpowiednim
wêglem lub, co gorsza, substancjami szko-
dliwymi, liczba samochodów na naszych
ulicach, przemys³… Te czynniki, przy
dobrej woli, spo³ecznej œwiadomoœci i za-
anga¿owaniu, jesteœmy w stanie kontro-
lowaæ i ograniczaæ. I mimo, ¿e œwiado-
moœæ jest, to ju¿ z wol¹ i zaanga¿owa-
niem bywaj¹ problemy.
Kluczow¹ rolê w formowaniu siê tru-
j¹cej mg³y ma tak¿e bezwietrzna pogoda
i po³o¿enie geograficzne. A Chojnów, po-

³o¿ony w niecce, szczególnie nara¿ony
jest na kumulowanie siê smogu. Na to 
- niestety, nikt nie ma wp³ywu. W konse-
kwencji urz¹dzenie wskazuj¹ce parame-
try zanieczyszczenia powietrza nad Chojno-
wem, czasami, niestety pokazuje odchy-
lenia od norm. Od stycznia bie¿¹cego
roku do 29 listopada takich dni by³o 11.
Od nas samych jednak, w du¿ej mierze
zale¿y, jakim powietrzem bêdziemy oddy-
chaæ, jak nasze codzienne funkcjono-
wanie bêdzie wp³ywaæ na œrodowisko,
jak mo¿emy pomóc sobie, swoim blis-
kim i otoczeniu - zg³aszaj¹c np. fakt spa-
lania niedozwolonych substancji czy
przedmiotów. 
Informacje w tej sprawie przyjmuje
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Och-
rony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego
pod numerem telefonu 76 818 66 84;
604-834-339 lub na email: 
j.malik@chojnow.eu oraz Komisariat
Policji w Chojnowie tel. 76 876 14 20.
Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
02.12.2019r. do 23.12.2019 r. wykazów
obejmuj¹cych :
- nieruchomoœæ zabudowan¹ gara¿em
przy ul. Samorz¹dowej, dzia³ka nr 324,
sprzeda¿ na rzecz najemcy - zarz¹dze-
nie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 158/2019
z dnia 02.12.2019r.
- dzia³kê nr 409/3 przy ul. Legnickiej
46A, sprzeda¿ na rzecz u¿ytkownika
wieczystego - zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa Nr 159/2019 z dnia
02.12.2019r.
- lokal u¿ytkowy - gara¿ nr 1 przy ul.
Z³otoryjskiej 5, sprzeda¿ na rzecz
najemcy - zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa Nr 160/2019 z dnia
02.12.2019r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami  winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 13.01.2020r.

Podziêkowania 
dla wszystkich uczestników ostatniej drogi

œp. Roberta Gajdy
sk³ada pogr¹¿ona w ¿alu rodzina

Dziêkujemy tak¿e firmie pogrzebowej Kazieczko 
za nieocenion¹ pomoc oraz ks. proboszczowi Markowi

Osmulskiemu za piêkn¹ ceremoniê pogrzebow¹

Tradycyjnie w naszym mieœcie na "chwilê"
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia poja-
wiaj¹ siê œwi¹teczne drzewka. 
Choinki zdobi¹ Rynek oraz teren przy
koœciele Niepokalanego Poczêcia NMP. 
Piêkne i okaza³e œwierki ofiarowane zos-
ta³y przez Pañstwa El¿bietê i Alfreda
Œwierczek (Rynek) i Pana Andrzeja
Pok³adowskiego (plac przy "ma³ym
koœciele").

Œwi¹teczny klimat w Chojnowie trwaæ
bêdzie przez kilka zimowych tygodni… 

Serdecznie dziêkujemy!

ŒŒwwii¹¹tteecczznnee   ddrrzzeewwkkaa   
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G³ównym tematem listopadowego po-
siedzenia chojnowskich radnych by³a
dzia³alnoœæ niepublicznych placówek
oœwiatowych. W naszym mieœcie dzia³aj¹
trzy tego typu jednostki - Punkt Przedszkolny
Klub Malucha "Skrzat", Niepubliczne Przed-
szkole Terapeutyczne i Ochronka Zgroma-
dzenia Sióstr S³u¿ebniczek BDNP.
Ka¿de z nich obszernie omówi³o swoj¹
dzia³alnoœæ, ilustruj¹c przedszkolne wyda-
rzenia multimedialn¹ prezentacj¹.

Punkt Przedszkolny 
Klub Malucha "Skrzat"

- To przedszkole zrodzi³o siê z marzeñ -
zaczê³a swoj¹ wypowiedŸ dyrektor pla-
cówki Alina Fr¹cka. - By stworzyæ ba-
œniowe, têtni¹ce ¿yciem miejsce, w którym
dzieci czuj¹ siê szczêœliwe, bezpieczne, ko-
chane i doceniane.
Przedszkole dysponuje liczb¹ 46 miejsc.
Funkcjonuj¹ tu 2 grupy - starsza 5 i 6 latki
oraz 3-4 letnie maluchy. Przedszkole
cieszy siê popularnoœci¹ i od samego
pocz¹tku, od 2012 roku, ma pe³n¹ obsadê
dzieci. 

Placówka zapewnia wykwalifikowan¹
kadrê. Sukcesem, co podkreœli³a dyrektor
A. Fr¹cka, jest fakt, ¿e jedna z wychowaw-
czyñ - pani Aneta Rewal - za zaanga¿o-
wanie i pracê - w plebiscycie Gazety Wro-
c³awskiej uzyska³a pierwsze miejsce i ty-
tu³ “nauczyciel wychowania przedszkol-
nego roku”. 
Przedszkole dysponuje dwiema przestron-
nymi salami do nauki i zabawy, szatni¹,
zapleczem i kuchni¹. Oprócz podstawo-
wych zajêæ przedszkole realizuje tak¿e
zajêcia dodatkowe, które zmienia³y siê na
przestrzeni lat - j. angielski, plastyka, lo-
gopedia, rytmika, taniec, zajêcia teatralne,
biblioteczne. Dzieci uczestnicz¹ w wyda-
rzeniach okolicznoœciowych - Dzieñ Dziec-
ka, Dzieñ Rodziny, Dzieñ Babci i Dziadka,
Bal karnawa³owy, Dzieñ Pluszowego Mi-
sia, Miko³ajki i inne. Organizowane s¹
tak¿e wycieczki edukacyjne, spotkania 
z przedstawicielami ciekawych zawodów. 

Ochronka Zgromadzenia 
Sióstr S³u¿ebniczek BDNP

To najd³u¿ej dzia³aj¹ca w naszym mieœcie
placówka niepubliczna. Funkcjonuje od
1983 roku. 
Dwie grupy wiekowe - 5-6 latki oraz 3-4
latki, skupiaj¹ w sumie 50. dzieci. 

- W ochronce pracujemy na autorskim
programie wychowania przedszkolnego
wed³ug koncepcji pedagogicznej b³. Ed-
munda Bojanowskiego, opracowanym
przez nasze siostry i dopuszczonym do
stosowania w 2009 roku - wyjaœnia referu-
j¹ca s. Emilia Wieloch. - Badania ankie-
towe przeprowadzone wœród rodziców i na-
uczycieli wykaza³y, ¿e program spe³nia ocze-
kiwania i respektuje potrzeby oraz mo-
¿liwoœci ka¿dego dziecka, dlatego staramy
siê uwzglêdniaæ w realizacji treœci wycho-
wawczo-dydaktyczne w poszczególnych
obszarach edukacji.
Dzieci korzystaj¹ w tej placówce tak¿e 
z zajêæ dodatkowych - j. angielskiego,
zajêæ taneczno-rytmicznych, teatralnych,
umuzykalniaj¹cych, wokalnych i kate-
chezie.
Program obejmuje równie¿ wyprawy do
wa¿nych miejsc w naszym mieœcie - insty-
tucji, zak³adów pracy, placówek kultury…
Do udzia³u w zajêciach zapraszani s¹
rodzice i ciekawi goœcie. 
- Staramy siê prowadziæ ró¿norodne zajê-
cia, tak by rozwija³y zainteresowania i mo-
¿liwoœci dzieci. Najwiêksz¹ atrakcj¹ s¹
zawsze te, w których dziecko ma mo¿li-
woœæ samodzielnego, praktycznego dzia-
³ania, a tak¿e te które rozwijaj¹ postawy
patriotyczne, kszta³tuj¹ jego charakter,
uwra¿liwiaj¹ na piêkno otaczaj¹cego
œwiata oraz rozwijaj¹ i umacniaj¹ wiarê.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne

Istnieje od 2017r. Budynek, po by³ej œwie-
tlicy, przy ul. Drzyma³y zosta³ gruntownie
wyremontowany, doskonale wyposa¿ony 
i przystosowany do potrzeb placówki tera-
peutycznej. Mieœci 3 sale zabaw z ³azien-
kami, 4 gabinety - psychologa i logopedy,
pedagoga, rehabilitacji ruchowej i inte-
gracji sensorycznej, salê doœwiadczania
œwiata oraz zaplecze. 
Przedszkole zatrudnia 2 nauczycielki, 

5 specjalistów i 3 pracowników do pomocy. 
Do przedszkola uczêszczaj¹ dzieci z orze-
czeniami o potrzebie kszta³cenia specjal-
nego - obecnie dziesiêcioro. 
- Nasze dzieci maj¹ organizowane terapie
wynikaj¹ce z indywidualnych programów
terapeutycznych - wyjaœnia dyrektor i w³a-
œcicielka przedszkola Edyta Czernigie-
wicz. - Organizowane jest tak¿e wczesne
wspomaganie rozwoju dzieci. Wszystkie
zajêcia odbywaj¹ siê w formie indywidual-
nej b¹dŸ w ma³ych grupach. 
Przedszkole oferuje m.in. terapiê rêki, salê
doœwiadczania œwiata, logorytmikê, me-
todê ruchu rozwijaj¹cego Weroniki Sher-
borne, metodê Knill'a, dogoterapiê i sen-
soplastykê. 
Poza sta³ymi zajêciami dzieci wspólnie 
z rodzicami uczestnicz¹ w spotkaniach
okolicznoœciowych, wyjazdach plenero-
wych, wydarzeniach organizowanych
przez inne placówki. Przedszkole œciœle
wspó³pracuje z okolicznymi jednostkami -
m.in. Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, Œro-
dowiskowymi Domami Samopomocy,
Szko³¹ Podstawow¹ nr 3, Spo³ecznym
Stowarzyszeniem Przyjació³ Dzieci i M³o-
dzie¿y Specjalnej Troski

Dotowane przez samorz¹d jednostki nie-
publiczne s¹ doskona³ym uzupe³nieniem
miejskiej oferty edukacyjnej. Mówi³ o tym
podczas sesji burmistrz Jan Serkies. Dziê-
kuj¹c za barwne prezentacje, wspania³¹
pracê na rzecz dzieci i za wzorcow¹ wspó³-
pracê, ¿yczy³ wielu kolejnych sukcesów 
i dalszego rozwoju.

Sprawozdanie 8/2019 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 
w okresie od dnia 25 wrzeœnia 2019 r.

do dnia 26 listopada 2019 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* W ramach bud¿etu obywatelskiego wy-
³oniono wykonawcê i zlecono wykonanie
szafek szkolnych (376 szt.) dla uczniów
Szko³y Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta.
* W ramach bud¿etu obywatelskiego wy-
³oniono wykonawcê i wykonano salê do
nauki jêzyków obcych w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Chojnowie (budynek przy
ul. Konarskiego).

NNaa  XXXX  sseess jj ii
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* Trwaj¹ prace - remont dwóch ³azienek 
w Szkole Podstawowej nr 3 - przewidywany
koszt realizacji inwestycji ok. 135 tys z³. 
* Przeprowadzono inwestycjê zwi¹zan¹ 
z dostosowaniem obiektu Przedszkola Miej-
skiego nr 1 w Chojnowie do wymogów
po¿arowych (I etap). W ramach zadania
wykonana zosta³a instalacja hydrantowa 
w obiekcie oraz wymienione zosta³y auto-
matyczne zawory gazowe na przy³¹czu 
i w kot³owni - koszt 31.600 z³.
* Prowadzone jest postêpowanie maj¹ce
na celu wy³onienie wykonawcy placu za-
baw przy Szkole Podstawowej nr 3.
* Przygotowano dokumentacjê i z³o¿ono
wniosek o rozliczenie grantu na budowê
œcianki wspinaczkowej powsta³ej na tere-
nie Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chojnowie. 
* Przygotowano dokumentacjê dot. budo-
wy instalacji wodno - kanalizacyjnej na ul.
Wrzosowej i Leœnej. 
* Po zmianie sposobu u¿ytkowania terenu
i uzyskaniu niezbêdnych pozwoleñ za-
montowano si³owniê plenerow¹ przy ul.
Samorz¹dowej. 
* Trwa monta¿ dekoracji œwi¹tecznych na
terenie miasta (m.in. zamontowano ¿ywe
choinki w Rynku i przy Koœciele pw. Naj-
œwiêtszej Marii Panny).
* Zlecono wykonanie dodatkowych gniazd
zasilaj¹cych na s³upach oœwietlenia dro-
gowego pod nowe dekoracje; 
* Zamontowano s³upki chodnikowe na
skrzy¿owaniach ulic Rynek-Wolnoœci,
Rynek-Niemcewicza, w celu poprawy bez-
pieczeñstwa pieszych; zamówiono s³upki
chodnikowe wraz z ³añcuchami, które
zamontowane zostan¹ na skrzy¿owaniu ul.
Reja - Legnicka oraz s³upki sk³adane przez-
naczone do monta¿u na chodnikach wzd³u¿
ul. Kolejowej.
* Zakupiono i zamontowano wiatê przys-
tankow¹ przy ul. Paderewskiego.
* Trwa bie¿¹ce utrzymanie terenów zie-
lonych nieobjêtych przetargiem; zdjêto
posusz z drzew przy ul. D¹browskiego
oraz zlecono wycinkê drzew wskazanych
jako zagra¿aj¹ce ¿yciu i mieniu w decyz-
jach Starosty Legnickiego. 
* Na bie¿¹co naprawiane by³y nawierz-
chnie chodników i jezdni.
* Zakupiono 100 ton kruszywa w celu wy-
równania dróg gruntowych: Bielawska, S³o-
wiañska, Ró¿ana, Fabryczna oraz parking
przy nowym Cmentarzu.
* Zakupiono 50 ton soli do zimowego utrzy-
mania dróg oraz podpisano porozumienie
z Zarz¹dem Powiatu na zimowe utrzy-
manie dróg powiatowych usytuowanych
na terenie miasta. 

* Zorganizowano spotkania z przedstawi-
cielami wspólnot, podczas których prze-
kazano informacjê o sposobie gospodaro-
wania odpadami po nowelizacji ustawy. 
* W zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem
na budowê na przejœcie przez teren zam-
kniêty nale¿¹cy do PKP ruroci¹giem prze-
sy³owym, przygotowano Specyfikacjê
Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z niezbêdnymi za³¹cznikami do og³oszenia
przetargu na realizacjê tego zadania. 
* Przydzielono lokal mieszkalny i przed³u-
¿ono umowy najmu na 10 lokali.
* Prowadzono weryfikacjê i telefoniczne
powiadamianie zainteresowanych o ko-
niecznoœci wniesienia op³aty za korzys-
tanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów al-
koholowych.
* Przeprowadzono postêpowanie, wydano
zezwolenie na sprzeda¿ i podawanie napo-
jów alkoholowych.
* Przeprowadzono 3 postêpowania i wyga-
szono zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie
napojów alkoholowych.
* W ramach obs³ugi przedsiêbiorców prze-
prowadzono 80 postêpowañ zwi¹zanych 
z rejestracj¹ nowych podmiotów gospo-
darczych, zmian w prowadzonych dzia-
³alnoœciach, zawieszeñ dzia³alnoœci itp.).

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotych-
czasowych najemców 7 lokali mieszkal-
nych z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych
bonifikat,
- w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego dzia³kê pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej i dwie
nieruchomoœci niezabudowane przezna-
czone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielo-
rodzinn¹ przy ul. Bohaterów Powstania
Warszawskiego oraz przy ul. Gen. W³a-
dys³awa Sikorskiego.
* Og³oszono przetargi ustne nieograni-
czone na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Jana  Kocha-

nowskiego 5 i przy ul. Legnickiej 17A,
- 7 dzia³ek pod zabudowê  mieszkaniow¹

jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej i Pogodnej. 
* Wydano 2 zezwolenia na wykreœlenie
hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lo-
kalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano 373 zaœwiadczenia potwier-
dzaj¹ce przekszta³cenie prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci
tych gruntów oraz 233 informacje o wy-
sokoœci op³aty jednorazowej za przeksz-
ta³cenie gruntów.
* Podpisano porozumienie w sprawie od-
szkodowania za grunt zajêty pod chodnik
przy ul. Grodzkiej, w wyniku którego wy-

p³acono odszkodowanie dla osoby fizy-
cznej. 
* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt bez-
poœrednio przyleg³y do budynku (pod-
wórko) przy ul. Boles³awieckiej oraz umo-
wê u¿yczenia na postawienie wiaty œmiet-
nikowej przy ul. Rejtana.
* Wydano 3 wypisy i wyrysy oraz 13 zaœ-
wiadczeñ z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta.
* Wydano 2 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³ dzia³ek przy ul. Leœnej
i Lipowej, pod wzglêdem zgodnoœci z miej-
scowym planem zagospodarowania przes-
trzennego miasta.
* Wydano 4 decyzje nak³adaj¹ce obowi¹-
zek œwiadczeñ rzeczowych na rzecz obrony
kraju.
* Przeprowadzono Akcjê Kuriersk¹ na te-
renie miasta Chojnowa uruchomion¹ przez
WKU G³ogów.
* Uczestniczono w wojewódzkim treningu
funkcjonowania sieci ³¹cznoœci radiowej
systemu powszechnego ostrzegania miesz-
kañców o uderzeniach z powietrza.
* Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew dla Wód Polskich, Zlewnia
Legnica:
- przy ul. Asnyka - 3 szt. drzew gatunku
olsza (drzewa ca³kowicie uschniête),
- przy ul.Reja - drzewo gatunku brzoza
(drzewo usychaj¹ce).

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto 77 wniosków,
- wyp³acono 3.896 œwiadczeñ na kwotê
1.938.135,80 z³.
* Dobry start
- przyjêto 25 wniosków,
- wyp³acono 94 œwiadczenia na kwotê
28.200 z³. 
* Dodatki mieszkaniowe
- przyjêto i rozpatrzono 46 wniosków, 
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 44.022,11 z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 42 wnioski
- wyp³acono 203 dodatki energetyczne na
³¹czn¹ kwotê 2.935,16 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 530 odpisów aktów stanu cy-
wilnego.
* Sporz¹dzono 5 aktów urodzenia, 38 ak-
tów ma³¿eñstwa, 30 aktów zgonu; spros-
towano i uzupe³niono 13 aktów stanu cy-
wilnego.
* Usuniêto 157 niezgodnoœci oraz prze-
prowadzono 260 migracji aktów.
* Sporz¹dzono 13 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa oraz wydano zaœwiadczenie
do zawarcia ma³¿eñstwa za granic¹.

opr. eg
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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. 

Jan Pawe³ II

Cytat z ceremonii Z³otych Godów Ka-
zimierza i Krystyny Czapskich dosko-
nale wpisuje siê w ich piêædziesiêciolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie. Pobrali siê 22
listopada 1969 roku, dok³adnie pó³ wieku
póŸniej ponownie stanêli przed urzêd-
nikiem pañstwowym, by w otoczeniu
licznej rodziny podziêkowaæ sobie za
wspólnie spêdzone lata, troskê i wsparcie.
- Tê wyj¹tkow¹ okolicznoœæ, najwy¿sze
w³adze pañstwowe postanowi³y uhono-
rowaæ nadaj¹c Pañstwu odznaczenia
bêd¹ce symbolicznym wyrazem uznania,
jakie ¿ywi¹ dla ¿ycia rodzinnego oraz
wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci
ka¿dej rodziny - mówi³ burmistrz Jan
Serkies. - W imieniu Prezydenta RP, 
z ogromn¹ satysfakcj¹ wrêczam Pañstwu
Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.

Odznaczenia, gratulacje, ¿yczenia,
kwiaty i lampka szampana dope³ni³y
uroczystoœæ w Urzêdzie Stanu Cywil-
nego, a ³zy wzruszenia towarzyszy³y
wszystkim, tak¿e podczas okolicznoœ-
ciowej Mszy œw., oprawionej wokalnie
przez chór Skoranta i w trakcie rodzin-
nego przyjêcia.

***
Oboje s¹ z Chojnowa. Mimo, ¿e pocho-
dz¹ z tego samego miasta i dzieli ich nie-
wielka ró¿nica wieku, poznali siê do-
piero, kiedy Kazik mia³ lat 16, a Krysia
14. Spotkali siê na Rokitkach. By³ ciep³y,
letni dzieñ. On spêdza³ czas z kolegami
pod namiotem, ona przyjecha³a rowerem
nad wodê. Zna³ j¹ z widzenia, ale nie pa-
³a³ do niej sympati¹, robi³a wra¿enie za-
rozumia³ej. M³ody, weso³y, przystojny
ch³opak, wzbudzi³ natomiast jej zaintere-
sowanie. Krysia jednak, jako skromna,
dobrze wychowana panienka nie zdra-
dzi³a siê i tych kilka godzin w mi³ej, weso-
³ej atmosferze, przy dŸwiêkach gitary szybko
posz³o w zapomnienie. 
Jakiœ czas potem los zetkn¹³ ich ponownie.
Krystyna poszukiwa³a podrêcznika do
fizyki. Kazimierz, który przez wspóln¹

kole¿ankê dowiedzia³ siê o k³opocie za-
oferowa³ pomoc. Umówili siê na moœcie
na ulicy Legnickiej, pod wierzb¹. I tu,
zdaje siê, wœród wierzbowych witek skry³
siê Amor, który wystrzeli³ strza³ê rozpa-
laj¹c w obojgu uczucie. Spotkania, rand-
ki, spacery... S³uchali radiowych przebo-
jów z tranzystora Selga, odkrywali wspólne
zainteresowania, poznawali siê buduj¹c
coraz silniejsz¹ wiêŸ.
Wesele by³o w domu, zaraz potem Kazi-
mierz poszed³ do wojska, wkrótce na
œwiat przysz³a pierwsza córka. Samotna
matka, w malutkim pokoiku przy rodzi-
cach, z utêsknieniem czeka³a na powrót
mê¿a. Ten równie stêskniony, nie cze-
kaj¹c na legalne przepustki, czêsto wpa-
da³, by utuliæ córeczkê i uca³owaæ m³od¹
¿onê. Skutkiem tych wizyt by³a kolejna
ci¹¿a. Kiedy zatem Kazimierz opuœci³ na
dobre koszary rodzina by³a ju¿ cztero-
osobowa. Ma³¿onkowie i ich dwie córki -
Joanna i Magdalena - potrzebowali w³as-
nego k¹ta. Zaradny, dbaj¹cy o rodzinê
Kazimierz kupi³ okazyjnie dzia³kê i wspól-
nymi si³ami - z rodzicami, rodzeñstwem -
postawi³ okaza³y dom. 
- Zosta³am pani¹ na w³oœciach - wspomi-
na pani Krystyna. - Przeprowadzka z 12
metrów kwadratowych do piêtrowego,
przestronnego domu by³a dla nas ogromn¹
zmian¹. Cieszyliœmy siê bardzo, za-
praszaliœmy bliskich, znajomych, przy-
jació³. Dom têtni³ ¿yciem i tak jest do dziœ.
Oboje ¿ycie prywatne ³¹czyli z ¿yciem
zawodowym. Pani Krysia pracowa³a 
w ksiêgowoœci, pan Kazimierz wiele lat
jako kierowca, potem jako mechanik. Ich
pasj¹ by³y i s¹ podró¿e. Zwiedzili ju¿ 16
pañstw w Europie, Azji, Afryce. 
To wyj¹tkowe ma³¿eñstwo. Nadal s¹
niezwykle aktywni. Mimo, ¿e oboje osi¹g-
nêli wiek emerytalny, ¿adne nie zrezyg-
nowa³o z pracy. Pani Krystyna wci¹¿
zajmuje siê rachunkowoœci¹, pan Ka-
zimierz prowadzi w³asny zak³ad me-
chaniki pojazdowej. Ich wielki dom sta³
siê domem wielopokoleniowym. Miesz-
kaj¹ w nim wspólnie z córk¹ i ziêciem,
wnukiem i jego ¿on¹, od niedawna tak¿e
z maleñk¹ prawnuczk¹. 
Pani Krysia od wielu lat piastuje funkcjê
radnej, jest za³o¿ycielk¹, kierownikiem 
i cz³onkiem znanego w naszym mieœcie
chóru Skoranta, autork¹ cennej publi-
kacji "Chojnowianie znani i zas³u¿eni
(1945-2010) cz. 1" i wspó³autork¹ dwóch
innych ksi¹¿ek, uczy siê gry na pianinie,
rzeŸby, wystêpuje w amatorskim teatrze,
nale¿y do Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki,
jest inicjatork¹ wielu wydarzeñ kultural-
nych i czynn¹ uczestniczk¹ lokalnego ¿y-
cia spo³ecznego. M¹¿ wspiera j¹ towarzy-
sz¹c w wydarzeniach, pomagaj¹c w przy-
gotowaniach, dziel¹c jej radoœæ i sukcesy.

Stagnacja, cisza i spokój, to nie s¹ wypo-
czynkowe klimaty pañstwa Czapskich.
Ich oaz¹ jest dom nad jeziorem, ale i tu
przez kilka lat dominowa³ gwar, zw³asz-
cza, kiedy organizowali rodzinne kolonie
dla dzieci córek, kuzynek, kuzynów... 
¯yj¹ w zgodzie ze swoimi pragnieniami,
potrzebami, pasjami, dziel¹c siê tym
zapa³em z innymi. Oboje podkreœlaj¹
jednak, ¿e s¹ dwoma biegunami.
- Mamy ró¿ne charaktery, rzadko siê zga-
dzamy, st¹d i konfliktów w naszym ¿yciu
nie brakowa³o. Ale po sprzeczce czule siê
godzimy i bilans jest na zero. Wa¿ny jest
szacunek, kompromis, cierpliwoœæ. Po
prostu mi³oœæ i wyp³ywaj¹ca z niej tros-
ka, która najbardziej wystawiana jest na
próbê w rodzinnych dramatach. Para-
doksalnie to one najbardziej ³¹cz¹.
A jakie Jubilaci maj¹ jeszcze marzenia?
- W³aœnie wyje¿d¿amy w kolejn¹ podró¿ -
na Kubê. W sferze marzeñ jest jeszcze
wiele nieodkrytych przez nas pañstw.
Wielokrotnie przekonaliœmy siê, ¿e marze-
nia siê spe³niaj¹, wierzymy wiêc, ¿e przed
nami jeszcze niejedna wyprawa. Oby
tylko zdrowie dopisa³o... 

***
Gratuluj¹c wspania³ego jubileuszu ¿y-
czymy spe³nienia pragnieñ i kolejnych
okr¹g³ych godów ¯elaznych, Kamien-
nych i Brylantowych…

Rodzinne przyjêcie z okazji Z³otych
Godów Pañstwa Czapskich zostanie w pa-
miêci wszystkich uczestników. Senty-
mentalne, wzruszaj¹ce i niezwykle ser-
deczne trwa³o do wczesnych godzin
porannych dnia nastêpnego. Pani Kry-
styna szczególnie ciep³o wspominaæ
bêdzie szczere, spontaniczne podziê-
kowania ma³¿onka, napisane od serca 
i odczytane na forum z wielkim przejê-
ciem:
Za nasze wspólne 50 prze¿ytych lat
Za ciê¿k¹ pracê przy budowie domu
Za wszystkie trudy wychowywania córek
Za wspania³e rodzinne, przyjacielskie
spotkania
Za dbanie o dom
Za troskê o rodzinê i nieprzespane noce
Za niedzielne obiady 
Za wszystkie trudy na niwie artystycznej
Za przygotowanie dzisiejszej uroczystoœci …
Za to wszystko zas³ugujesz na wielkie
podziêkowanie!
Dziêkujê Ci Krysiu! Kocham Ciê!

eg
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Zawsze uœmiechniêta i radosna Siostra
Zenobia 30 paŸdziernika obchodzi³a
swoje imieniny. Z tej okazji Burmistrz
Miasta Chojnowa Jan Serkies odwiedzi³
Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek 
w Chojnowie i z³o¿y³ najserdeczniejsze
¿yczenia jubilatce - Siostry to skarb Choj-
nowa! - zaznaczy³ burmistrz w rozmowie. 

Siostra Zenobia w tym roku skoñczy³a
96 lat. W Chojnowie jest od 1983 roku.
Jest najstarsz¹ siostr¹ zakonn¹ w na-
szym mieœcie i wyró¿nia siê nietuzin-
kow¹ pogod¹ ducha i poczuciem hu-
moru. Znana jest nie tylko z gorliwej
modlitwy i skromnoœci, ale tak¿e z talen-
tu do recytowania wierszy, uk³adania
rymowanek i artystycznego usposobienia. 

Historia rodzinna
Urodzi³a siê 4 lutego 1923 roku w Bara-
nowiczach na Bia³orusi. Imiê, które otrzy-
ma³a od rodziców na chrzcie to Leokadia.
Wychowywa³a siê z dwojgiem rodzeñstwa
- siostr¹ i bratem. W rodzinnej miejs-
cowoœci ukoñczy³a szko³ê podstawow¹.
Normalne ¿ycie przerwa³o nadejœcie II
wojny œwiatowej. 
- 17 wrzeœnia 1939 roku Rosjanie weszli
do Polski. W nastêpnym roku 10 lutego
przyszli po nas. Ca³¹ moj¹ rodzinê wy-
wieŸli na Sybir, na spakowanie mieliœmy
dwie godziny. Mia³am 15 lat. By³a sroga
zima, œniegu by³o tak du¿o, ¿e koñ nie
chcia³ wyjœæ ze stajni. WieŸli nas na sa-
niach. Na stacji kolejowej w Baranowi-
czach wsadzili nas do wagonu bydlê-
cego. Spêdziliœmy w nim dwa tygodnie.
Pilnowali nas Rosjanie z karabinami.
Wagony otoczone by³y drutami kolcza-
stymi. Czasami na postoju dostawaliœmy
wodê do picia. Gdy przysz³y roztopy lu-
dzie zaczêli chorowaæ na tyfus… - wspo-
mina Siostra Zenobia. 

- Moja mama zawsze suszy³a niezjedzony
przez nas chleb. Mój tata kiedyœ zada³ jej
pytanie, po co zbiera resztki? Odpowie-
dzia³a mu, ¿e jak przyjdzie wojna, to siê
przydadz¹. I faktycznie tak siê sta³o.
Uda³o nam siê zabraæ trzy worki chleba
podczas wywózki na Sybir. Te sucharki
wrzuca³a nam mama do wodnistych zup.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e ratowa³y nas w cza-
sie wielkiego g³odu - dodaje s³u¿ebniczka. 
Losy rodziny Siostry Zenobii by³y bar-
dzo burzliwe. Po trzech latach na Sybi-
rze zostali przetransportowani do Ka-
zachstanu: 
- Do Œrodkowej Azji p³ynêliœmy ³odzi¹.
Do wiêkszego statku przyczepili na ³añ-
cuchach trzy mniejsze ³ódki, na których
wieŸli nas na roboty. Burze, sztormy oraz
obijanie siê ³odzi spowodowa³o, ¿e w na-
szej zrobi³a siê dziura. To, ¿e nie zatopi-
liœmy siê, zawdziêczamy ci¹g³emu wyle-
waniu wody, zatykaniu odzie¿¹ luki i przede
wszystkim modlitwie.
Ca³a rodzina pracowa³a na plantacji arbu-
zów, melonów i ry¿u. Leokadia praco-
wa³a nie tylko za siebie, ale i za swoj¹
mamê. Trud i wysi³ek jej pracy by³ og-
romny, dostawa³a bowiem od Rosjan
codziennie podwójne wytyczne, co do
wykonywania swoich obowi¹zków. 
- Panowa³y naprawdê trudne warunki.
Pola nawadniano z rzek. Codzienne cho-
dzenie po tej wodzie spowodowa³o, ¿e
mia³am mnóstwo ran na nogach. I jak siê
potem okaza³o, by³y one b³ogos³awieñ-
stwem. Wyznaczono bowiem rocznik 23 
i 24 do wojska. Niestety by³am powo³ana.
Moja mama modli³a siê do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy, aby tylko mnie nie
zabrali. I uratowa³y mnie w³aœnie moje
poranione nogi obwiniête banda¿ami.
Nie wygl¹da³y na okaz zdrowia, wiêc nie
zabrano mnie do wojska. 

Lata 1945-1946 rodzina Siostry Zenobii
spêdzi³a na Ukrainie. Po ciê¿kim roku
przewieziono wszystkich do Polski. 
W kwietniu 1947 roku byli ju¿ w Nowej
Soli. Otrzymali dom we wsi Lubiêcin. 
17 grudnia 1947 roku Leokadia posz³a
do klasztoru, na œlubach otrzyma³a imiê
Zenobia. 
- Przed nowicjatem by³am w Ropczycach
jako postulantka, potem w Solcu Kujaw-
skim. Po œlubach szeœæ lat pos³ugiwa³am
w Tarnowie, szeœæ w Krakowie - P³aszo-
wie, rok w Tuchowie, dziewiêtnaœcie lat 
w Odporyszowie w Sanktuarium NMP i od
1983 roku jestem w Chojnowie. Przyznam
szczerze, ¿e nie chcia³am ju¿ byæ prze-
niesiona. Moje modlitwy zosta³y wy-
s³uchane. 
Siostra Zenobia jest mieszkank¹ naszego
miasta od 36 lat. Chojnowianie bardzo
ciep³o wypowiadaj¹ siê o jej rozmodle-
niu, dobroci i szczególnym umi³owaniu
œwiata artystycznego. Siostra Zenobia
bardzo lubi prezentowaæ kabaretowe
scenki rodzajowe. Lubi siê przebieraæ za
postacie, które odgrywa. Jej nieprzeciêt-
ny talent doceniany jest w krêgach za-
konnych i wœród mieszkañców, którzy
znaj¹ i ceni¹ barwny charakter s³u¿ebniczki. 
- Jubileusz 50 i 60 - lecia œlubów zakon-
nych prze¿ywa³am w parafii œw. Apos-
to³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie.

Droga Siostro Zenobio, sk³adamy Ci
najserdeczniejsze ¿yczenia! Du¿o zdro-
wia, pomyœlnoœci, uœmiechu na ka¿dy
dzieñ. B³ogos³awieñstwa Bo¿ego 
i Opieki Matki Najœwiêtszej! 
Szczêœæ Bo¿e! 

Rozmawia³a K. Burzmiñska

Piêkny jubileusz Siostry Zenobii
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W³aœnie ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. "Dwa
Or³y - moja droga do papie¿a" autorstwa
Lecha Kubery. Lech Kubera jest rodo-
witym chojnowianinem, tutaj ukoñczy³
szko³ê podstawow¹, dorasta³ i po wejœciu
w doros³e ¿ycie wyjecha³ do Nowego
Targu, gdzie osiad³ na sta³e i za³o¿y³ rodzinê.

Pracowa³ jako kierowca karetki pogoto-
wia. By³ aktywnym uczestnikiem ruchów
katolickich, solidarnoœciowych i patrio-
tycznych. Kiedy w roku 1981 mia³ miej-
sce zamach na ¿ycie papie¿a Jana Paw³a II,
na Lechu Kuberze wywar³o to ogromne
wra¿enie. Jako cz³owiek g³êbokiej wiary

podj¹³ wraz z przyjacielem decyzjê o od-
byciu pieszej pielgrzymki z Nowego
Targu do Rzymu w intencji powrotu pa-
pie¿a do zdrowia.
W swojej ksi¹¿ce opisuje trudnoœci, jakie
musia³ pokonaæ w drodze do celu, wspo-
mina o zainteresowaniu zagranicznych
mediów wypraw¹ dwóch m³odych
mê¿czyzn z bia³o-czerwonymi flagami 
i napisem, ¿e pielgrzymuj¹ do Rzymu 
w intencji powrotu do zdrowia papie¿a
Polaka. Opisuje ludzi, których poznali, 
o pomocy, jakiej doznali oraz o prywat-
nej audiencji z Janem Paw³em II.
W ksi¹¿ce zamieszczono wiele fotografii
wykonanych przez Arturo Mari - osobis-
tego fotografa papie¿a.

W 1983 roku Lech Kubera wyemigrowa³
z rodzin¹ do Stanów Zjednoczonych.
Osiad³ w Chicago, gdzie aktywnie dzia³a
w organizacjach polonijnych. Ka¿dego
roku odwiedza Chojnów, tutaj mieszka
jego matka, rodzeñstwo, ma te¿ wielu

przyjació³. Niedawno zorganizowa³ spot-
kanie kole¿anek i kolegów ze Szko³y Pod-
stawowej Nr 3, do której uczêszcza³. 
Ksi¹¿ka ukaza³a siê dziêki sponsorom 
z USA, ale wydrukowana zosta³a w Choj-
nowie przez Drukarniê Andrzeja Bobika.
Lech Kubera chcia³ w ten sposób po³¹-
czyæ swoje dwie ojczyzny. Têskni za
Polsk¹ - rozwa¿a mo¿liwoœæ powrotu,
nie jest to ³atwa decyzja, ale czas poka¿e.

Jerzy Sobczak

Od redakcji:
Drukarnia Unifot dysponuje kilkoma
egzemplarzami publikacji. Zaintereso-
wanych odsy³amy do pana Andrzeja Bo-
bika; ul. Okrzei 2.

Czarownice, diab³y, sabaty, procesy, tor-
tury, egzekucje... kasandryczne zagad-
nienia by³y przedmiotem niecodziennego
wyk³adu p. Karoliny Wojtuckiej z In-sty-
tutu Historycznego Uniwersytetu Wroc-
³awskiego pt. "Procesy o czary na Œl¹sku
i Morawach od XVI do XVIII wieku",
wyg³oszonego 23 listopada w Mu-zeum
Regionalnym w Chojnowie. Tematyce
prelekcji sprzyja³o miejsce spotkania -
piwnice chojnowskiego Zamku Piastów. 

Powszechnie uwa¿a siê, i¿ œredniowiecze,
by³o czasem rozkwitu wielkich polowañ
na czarownice, podczas którego zap³o-
nê³y w ca³ej Europie stosy. Nic bardziej
mylnego. Obecnie historycy walcz¹ 
z tym przekonaniem. Jak podkreœli³a pre-
legentka, to czasy nowo¿ytne s¹ okresem
wielkich polowañ na czarownice, licz-
nych procesów i stosów, na których spa-

lono setki niewinnych istnieñ.
- Rozkwit polowañ na czarownice wi¹¿e
siê z tzw. ma³¹ epok¹ lodowcow¹ (XVII-
XVIII w.) - wyjaœnia K. Wojtucka. - To
okres, kiedy Europa cierpi z powodu wiel-
kiego och³odzenia klimatu, powoduj¹-
cego klêski nieurodzaju, g³ód, choroby.
Kiedy modlitwy nie wystarcza³y, szukano
winnych. 

"Procesy o czary..." to, temat bardzo roz-
leg³y, a dwugodzinne spotkanie pozwo-
li³o poruszyæ jedynie kilka jego w¹skich
aspektów. Wyk³ad obejmowa³ zatem
wybrane kwestie rozwoju tego zjawiska,
ich genezê, fakty i mity dotycz¹ce cza-
rownic oraz paktów z diab³em.
Mówiono tak¿e o spo³ecznych reakcjach
i ówczesnej mentalnoœci, która jest nam
dziœ zupe³nie obca. 

O sposobach wykrywania czarownic, ich
œciganiu i karach wiele mo¿na wyczytaæ
w zachowanym do naszych czasów po-
drêczniku dla ³owców czarownic "M³ot
na czarownice".

W dokumentach dotycz¹cych czarostwa
pojawia siê równie¿ akcent chojnowski. 
W 1583 roku odnotowano na naszym te-
renie dzia³alnoœæ kobiety imieniem Agnes.
Zarzucano jej uroki maj¹ce na celu psu-
cie mleka, jednak w g³ównej mierze po-
gr¹¿y³y j¹ oskar¿enia o podpalenie. Agnes
zosta³a spalona na stosie w czerwcu 1583 r.
Karolina Wojtucka ustali³a, i¿ innym przy-
padkiem osoby skazanej za odwo³ywa-
nie siê do magii by³ przypadek z 1634 r.
Wtedy to chojnowski grabarz Hans Jenke,
zosta³ oskar¿ony o przygotowywanie
magicznych substancji, które pozwoli³y
mu prze¿yæ 9 epidemii. W zachowanych
aktach z procesu mo¿na odczytaæ sk³ad
wspomnianej substancji, której za¿ywa-
nie grabarz, w konsekwencji, przyp³aci³
¿yciem. 
Temat wyk³adu zainteresowa³ wielu choj-
nowian. Liczne pytania sugerowa³y nie-
dosyt. Spotkanie zatem zakoñczy³a ¿y-
wio³owa dyskusja. Czy zaspokoi³a cieka-
woœæ? Naszym zdaniem nie, czekamy na
kontynuacjê...

eg

"Procesy o czary na Œl¹sku i Morawach 
od XVI do XVIII wieku”
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SP4 pod¹¿¹ na ratunek
zwierzakom!

Uczniowie naszej szko³y ju¿ nieraz wy-
kazali siê wielk¹ wra¿liwoœci¹ na potrze-
by innych, nie tylko ludzi, ale wszelkich
istot ¿ywych. Tym razem za cel obrali
sobie pomoc bezdomnym kotom i psom.
Zbiórka karmy dla zwierz¹t, któr¹ koor-
dynowa³a p. Barbara S³otwiñska, przy
udziale firmy Sonac, która by³a inicja-
torem projektu, zakoñczy³a siê wielkim
sukcesem! Przez okrag³e 30 dni ucz-
niowie SP4 gromadzili ca³e pok³ady
puszek, worków, pude³ek psich i kocich
smako³yków. Efekt przerós³ najœmielsze
oczekiwania! 360 kg karmy powêdro-
wa³o do potrzebuj¹cych zwierzaków!
Ale to nie wszystko… Firma Sonac, za
tak okaza³y wynik obieca³a go podwoiæ!
Ponadto zasponsorowa³a ma³e upominki
dla ka¿dego ofiarodawcy. 
Za wielkie serce i zaanga¿owanie dziê-
kujemy wszystkim, którzy w³¹czyli siê 
w tê akcjê! 

Listopadowo, znaczy patriotycznie!

Listopad, jak co roku, przybiera barwy
bieli i czerwieni. Okraszony z ka¿dej
strony dzia³aniami na rzecz upamiêt-
nienia bohaterów narodowych oraz his-
torii naszego kraju, przypomina kim
jesteœmy i jak wa¿na jest nasza spo³ecz-
na to¿samoœæ. Narodowe Œwiêto Nie-
podleg³oœci w SP4 rozpoczê³o siê od
wspólnego odœpiewania "Mazurka D¹-
browskiego", równo o godzinie 11.11.
PóŸniej nasta³ czas na apel, przygoto-
wany z pomys³em i przes³aniem zara-
zem, zaciekawiaj¹cy i poruszaj¹cy bar-
dzo istotne kwestie jednoczeœnie. Apel
przybra³ formê dwuczêœciow¹. Pierwsza
opiera³a siê na turnieju, podczas którego

mogliœmy siê du¿o dowiedzieæ na temat
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Druga zaœ przypomina³a sonda¿, maj¹cy
na celu uœwiadomienie na czym polega
wspó³czesny patriotyzm. Aurê "histo-
rycznej zadumy" i "wspó³czesnej reflek-
sji", w rytm pieœni Legionów, podkreœli³
szkolny chór Allegro. Jednak to nie ko-
niec patriotycznych dzia³añ. W œwietlicy
szkolnej odby³y siê zajêcia otwarte prze-
prowadzone przez p. Aleksandrê Korbê,
w formie turnieju pod nazw¹ "Kocham
Ciê Polsko Junior". Uczniowie klas trze-
cich mieli przyjemnoœæ zmierzyæ siê 
w najró¿niejszych konkurencjach, wzo-
rowanych na  emitowanym w telewizji
programie. Wœród najm³odszych du¿¹
iloœæ wa¿nej wiedzy historycznej trzeba
"przemyciæ" dobrym sposobem, ten oka-
za³ siê genialny! 

Hokus- pokus, czary- mary,
czyli Andrzejki w SP4!

Andrzejki - czas wró¿b, czarów i magii,
tañców i dobrej zabawy! Wychodz¹c 
z za³o¿enia, ¿e gdy jest ku temu okazja,
trzeba siê dobrze bawiæ, Andrzejki œwiê-
tujemy, mówi¹c kolokwialnie, pe³n¹
par¹! W SP4 nie ma koñca andrzejko-
wych atrakcji. Pocz¹wszy od dyskotek
szkolnych zorganizowanych dla klas IV-
VI i VII-VIII, poprzez andrzejki za-
aran¿owane w klasach m³odszych i star-
szych, a¿ do imprez œwietlicowych! Bu-
dz¹ce nadziejê okrzyki radoœci, a nie-
kiedy zawodu, wró¿by dostarczaj¹ œmie-
chu i radoœci, natomiast szalone tañce
przy ulubionej muzyce pozwalaj¹ spo-
¿ytkowaæ ca³e pok³ady energii. I choæ
szaruga za oknem, a ciemnoœæ przycho-
dzi szybciej, ni¿ dzieñ wstaje, jak tu nie
lubiæ koñca listopada?

Z serca dla serca, 
czyli dobroczynna akcja uczniów z IIb!

Zbli¿a siê wyj¹tkowy czas - czas Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, który sk³ania do re-
fleksji, radoœci, a tak¿e do czynienia do-

bra. Aby sprawiæ komuœ radoœæ, niejed-
nokrotnie nie trzeba wiele - jeden uœ-
miech, mi³y gest, podanie pomocnej d³o-
ni. Cudowne dzieciaki z klasy IIb wiedz¹,
jak sprawiæ komuœ przyjemnoœæ, zu-
pe³nie bezinteresownie, nie oczekuj¹c
niczego w zamian. Ale zacznijmy od
pocz¹tku… Gdzieœ w czeluœciach Inter-
netu uczniowie wraz z wychowawc¹ 
p. Natali¹ Halikowsk¹, znaleŸli komu-
nikat od pewnej pani, która ma nie-
pe³nosprawnego synka, a który w grud-
niu obchodzi urodziny. Zapytanie w ko-
munikacie brzmia³o, czy ktoœ nie mia³by
ochoty wys³aæ urodzinowej kartki dla
ch³opczyka, bo takowe sprawiaj¹ mu
wielk¹ radoœæ. Nie zastanawiaj¹c siê
d³ugo zuchy z IIb przyst¹pi³y do pracy.
W³asnorêcznie wykona³y piêkne pocz-
tówkowe kartki urodzinowe, które sa-
modzielnie zaadresowa³y. Dzieci z wiel-
kim uœmiechem i z dobrym s³owem p³y-
n¹cym prosto "z serca dla serca", przy-
gotowa³y ma³e artystyczne dzie³a. Jeœli
tak wiele, tak prostym sposobem mo¿e
uczyniæ dziecko, pomyœlmy jak wiele
mogliby uczyniæ doroœli…

"Medialni poligloci" z SP4 
pokonuj¹ konkurencjê!

W naszej szkole zosta³ zorganizowany
Miêdzyszkolny Dru¿ynowy Konkurs Jê-
zyka Angielskiego "Medialni Poligloci",
w którym udzia³ bra³y zespo³y z SP4 
i SP3 w Chojnowie. Uczniowie przyst¹-
pili do zmagañ z gramatyk¹ jêzyka an-
gielskiego, s³ownictwem z ró¿nych kate-
gorii oraz wiedz¹ na temat krajów anglo-
jêzycznych. Organizatorki konkursu 
- p. Aneta Czapska i Justyna Dziubak-
Sobiechowska, przygotowa³y wiele ³a-
mig³ówek i zadañ, w du¿ej mierze opar-
tych na korzystaniu z aplikacji learnin-
gapps oraz kahoot, przez co przybra³y
one charakter interaktywny. Dru¿yny
dzielnie pokonywa³y ka¿de nastêpne za-
danie. Jednak nie tylko anglojêzyczna
wiedza, ale tak¿e refleks i tempo odpo-
wiadania na pytania, mia³y znaczenie
przy wy³onieniu zwyciêzców. Najlep-
szym ze wszystkich okaza³ siê zespó³ 
z SP4, w sk³ad którego wchodzili: Mi-
³osz Szaja, Aleksandra BrzeŸniakiewicz,
Paulina Fudala i Dawid Jamry.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
konkursu! N. Halikowska
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Szanowni Pañstwo!
Spo³eczne Stowarzyszenie Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski powsta³o, aby
pomagaæ niepe³nosprawnym dzieciom i m³odzie¿y. 
Ka¿dy z naszych podopiecznych potrzebuje pomocy: rehabilitacji, logopedów,
psychologów. Pomoc ta jest niezbêdna, ale i kosztowna. Bez Pañstwa wsparcia
nie poradzimy sobie. 

Od 2011r. jesteœmy organizacj¹ OPP i mo¿emy zbieraæ 1% podatku. 
Nie mamy ¿adnych pracowników na etacie, op³acamy tylko rehabilitantów,
dlatego ka¿da z³otówka od Pañstwa bêdzie wydana na potrzeby dzieci.
Na dzieñ dzisiejszy zapewniamy zajêcia rehabilitacyjne 24 osobom, z ró¿nymi
schorzeniami. Dziêki Pañstwa pomocy ka¿da z nich otrzyma wsparcie

KRS 0000080826

26 listopada w Muzeum Regionalnym
odby³o siê spotkanie pt. "Jak za³o¿yæ
miejscowoœæ/wioskê tematyczn¹", które
prowadzi³ p. Krzysztof Szustka ze Sto-
warzyszenia LGD Wrzosowa Kraina.
- To, co zamierzamy robiæ, bêdzie
szczególnie kierowane do szkó³ i przed-
szkoli. Mam nadziejê, ¿e uczestnictwo 
w warsztatach, które chcemy wprowa-
dziæ w przysz³ym roku, przyniesie wiele
dobrych i pozytywnych aspektów w na-
szym mieœcie - zaznaczy³ dyrektor mu-
zeum Mariusz Garbera.
Zaproszeni goœcie stali siê reprezentanta-
mi miasta w sprawach jego promowania.
Kreatywni nauczyciele, pracownicy mu-
zeum, przedsiêbiorcy i urzêdnicy rozma-
wiali o zasobach miasta i dzielili siê ze
sob¹ pomys³ami na jego reklamowanie.

- Chcemy znaleŸæ w Chojnowie coœ, co
nas zainspiruje. Mamy ju¿ kilka pomys³ów!
- zachêci³ uczestników prowadz¹cy zajê-
cia p. Krzysztof Szustka.
Koncept, który nasun¹³ siê jako pierwszy,
by³ najbardziej trafiony i generuj¹cy ko-
lejne idee. Wszyscy uczestnicy zgodzili
siê na promowanie wizerunku Tkacza
oraz tkactwa, które niegdyœ by³o mark¹

miasta. Burza mózgów wy³oni³a mnós-
two interesuj¹cych hase³ i pomys³ów
dotycz¹cych ciekawego tematu.
Ambasadorzy rekomendowania Chojnowa
zapowiedzieli gotowoœæ do wszystkich
dzia³añ maj¹cych na celu uatrakcyjnienie
naszej miejscowoœci i wyró¿nienie jej
poœród innych…
Ju¿ wkrótce wiêcej o dzia³aniach Mu-
zeum Regionalnego i Wrzosowej Krainy.

K. Burzmiñska

Promocyjna burza mózgów w Muzeum Regionalnym

16 listopada odby³o siê w Muzeum Re-
gionalnym w Chojnowie bardzo ciekawe
SPOTKANIE Z ARCHEOLOGI¥,
którego tematem przewodnim by³o Cmen-
tarzysko cia³opalne w Czernikowicach.

Uczestnicy spotkania mogli wys³uchaæ
trzech prelekcji i porozmawiaæ z arche-
ologami: dr Dagmar¹ £aciak, dr To-
maszem Stolarczykiem i mgr Kamilem
Nowakiem, a tak¿e antropologiem Pani¹
mgr Agat¹ Ha³uszko. 

Dziêkujemy naszym specjalistom za fan-
tastyczne prelekcje oraz ciekaw¹ dyskusjê.

MG
Muzeum Regionalne 

w Chojnowie

Cmentarzysko
cia³opalne
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Chojnowscy emeryci i renciœci, jak co roku, celebrowali andrzej-
kowy wieczór hucznie i tanecznie. 
23 listopada zorganizowali spotkanie we w³asnym gronie.
Blisko osiemdziesi¹t osób - cz³onków Zwi¹zku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów oraz ich przyjaciele - bawi³o siê przy mu-
zyce na ¿ywo. Goœciem honorowym wieczoru by³a prezes ZERiI
z Legnicy p. Maria Lawera-Zupañczyk. Za jej spraw¹ andrzej-
kowe spotkanie uatrakcyjnili tancerze zrzeszeni w legnickim
klubie motocyklowym daj¹c niecodzienny pokaz cygañskich
tañców i traperskiego country. By³y te¿ piêknie wyœpiewane
rosyjskie romanse. 
Kolejne godziny wype³ni³a wspólna zabawa przy dŸwiêkach
muzyki serwowanej przez zaprzyjaŸniony band.

Tydzieñ póŸniej, 30 listopada, w imieniny Andrzeja, nasi
emeryci bawili siê wspólnie z setk¹ mieszkañców, którzy chêt-
nie korzystaj¹ z tego typu atrakcji organizowanych przez se-
niorów. Zabawy emerytów nie s¹, jak myœl¹ niektórzy, melan-
cholijn¹ rozrywk¹. Zabawy emerytów, to energetyczne, weso³e
i nieprzeciêtne wydarzenia w serdecznej, niemal rodzinnej
atmosferze. I taki te¿ by³ andrzejkowy wieczór Anno Domini
2019. Do tañca przygrywa³ zespó³ Laszkiewicze, a goœcie
opuszczali salê (niechêtnie) kilka godzin po pó³nocy.

Dwie andrzejkowe soboty wymaga³y sporego zaanga¿owania
organizacyjnego, ale dla naszych zwi¹zkowców, to mobilizuj¹ce
wyzwanie, a dobra zabawa, mi³o spêdzony czas i zadowolenie
uczestników, to najwiêksza satysfakcja i si³a napêdowa.
Wkrótce zatem kolejne spotkania!

eg

Andrzejkowe zabawy 

Na ¿yczenie melomanów w kawiarni "Jubilatka" po raz
kolejny wyst¹pi³a chojnowska grupa  Browar Band
Jawor Blues (BBJB). Tak wiêc sobota 23 listopada,
znów by³a rozrywkowa.
Zespó³ starannie przygotowa³ rozwój wypadków. Na
pocz¹tek zaserwowa³ g³ównie zagraniczne standardy.
By³a to swoista rozgrzewka. Potem przysz³a kolej na
w³asny repertuar. Po polsku. Utwory autorstwa œpie-
waj¹cego gitarzysty - Marka Olszyckiego - od razu zro-
bi³y odpowiedni klimat. Zachêci³y do wspólnej zabawy.

Ca³y materia³ BBJB jest tak skonstruowany, ¿e odpo-
wiednio i precyzyjnie buduje napiêcie. S¹ utwory do
tañca i przytulañca. Jeœli zespó³ kiedyœ zdecyduje siê na
nagranie i wydanie p³yty, to ju¿ teraz warto zarezer-
wowaæ na pó³ce miejsce.
Muzyczna fuzja chojnowsko-jaworska tworzy nie lada
gratkê dla mi³oœników polskiego bluesrocka.

pm

Bluesrock na ¿yczenie



30 listopada w Legnicy odby³ siê Turniej Tañca "Roztañczona
Legnica". Wziê³y w nim udzia³ wszystkie grupy zespo³u ta-
necznego KARAMBOL i wszystkie stanê³y na podium. 
KARAMBOL wywalczy³ - I miejsce, 
KARAMBOL II - II miejsce 
MA£Y KARAMBOL - II miejsce. 
GRATULACJE !!!
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"Chojnowianie 

bli¿ej Europy"
W ramach bud¿etu obywatelskiego 2019 zosta³ zrealizowany

projekt "Chojnowianie bli¿ej Europy", który zosta³ wybrany

dla po³udniowej strony miasta. Imponuj¹c¹ pracowni¹

jêzykow¹ mo¿e pochwaliæ siê Szko³a Podstawowa nr 4, w któ-

rej od dziœ uczniowie mog¹ uczyæ siê jêzyka angielskiego dziêki

doskona³ym akcesoriom naukowym. 

Sala posiada 24 stanowiska oraz pulpit sterowniczy dla

nauczyciela. Nowe laboratorium jêzykowe zrealizowane zos-

ta³o przez Mentor - Systemy Audiowizualne. 

Efektywne pracownie Mentor zwiêkszaj¹ przyswajanie wiedzy

o kilkadziesi¹t procent w stosunku do tradycyjnego nauczania. 

Sala zosta³a odmalowana i odœwie¿ona w ramach zadañ

w³asnych placówki. Wartoœæ projektu wynios³a ponad 40 tys. z³. 

Si³ownia plenerowa 
na ul. Samorz¹dowej

W zwi¹zku z oczekiwaniami mieszkañców i z³o¿onym

wnioskiem o monta¿ si³owni terenowej na osiedlu przy ul.

Samorz¹dowej, Urz¹d Miejski podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu

monta¿ zewnêtrznego sprzêtu do aktywnoœci fizycznej. 

- Poniewa¿ teren, na którym mia³a powstaæ si³ownia, nie móg³

byæ wykorzystany, zmieniliœmy sposób jego u¿ytkowania. By³o

to niezbêdne dzia³anie. Wydzieliliœmy odrêbn¹ dzia³kê, na

której powsta³a si³ownia plenerowa - t³umaczy naczelnik

Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego Tomasz G³¹bicki. 

Koszt placu fitness to ponad 10 tys. z³otych.

K. Burzmiñska

Sukcesy Karambola



Zarz¹dzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
6 sierpnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospoda-
rowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.12.1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.) ujêta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Dopuszczalna tak¿e
zabudowa jednorodzinna. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietle-
niow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹,  grzewcz¹ - c.o. eta¿owe.
Lokal wymaga remontu kapitalnego - skute tynki. 
Przetarg odbêdzie siê 23 grudnia 2019 r. o godz. 1100 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹-
dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do 16 grudnia 2019 r. 
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. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (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 nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
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 zez-
wolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszka-
niow¹, dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do
nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty
i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem
lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie
do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿  550,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miej-
ska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.12.2019 r. - 16.12.2019 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿-
nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 22/939 13

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1, po³o¿onego przy ul. Legnickiej
17A, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/16 o pow. 118 m2 wraz z udzia³em w gruncie,
dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00047111/9
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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
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Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w
Krakowie,  nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna 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
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom mieszkalny - willê z lat
30. ubieg³ego wieku w Konradówce na
dzia³ce o pow. 1200m2. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (37367)

Sprzedam mieszkanie w Goliszowie, 
56m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
³azienka, strych, piwnica, 2 komórki,
ma³y ogródek, podwójne drzwi, rolety.
Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 729-388-919 lub 517-
038-919. (35948)

Sprzedam mieszkanie o pow. 71m2 na
ul. Samorz¹dowej. Budynek ocieplany,
1p., otoczenie zielone i zadbane. Za-
praszam do ogl¹dania.
Wiadomoœæ: tel. 607-854-455. (37078)

Posiadam mieszkanie (kawalerka) do
wynajêcia. Chojnów - Rynek.
Wiadomoœæ: tel. 601-498-504. (37278)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kanie wraz z miejscem parkingowym 
o powierzchni 163m2.
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (36459)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one
w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (37367)

Og³oszenia drobne

W zwi¹zku z likwidacj¹ sklepu Wyspa Skarbów 
zapraszamy na wyprzeda¿ ca³ego asortymentu! 

Wyspa Skarbów 
Centrum rzeczy nowych i u¿ywanych 

Gra¿yna Drgas 

tel. 662 258 393 
ul. D¹browskiego 2a,

59-225 Chojnów 

Firma POLERS oferuje:
1. Wynajem podnoœnika

koszowego - wysiêg 20 m.

2. Prace na wysokoœci.

3. Pielêgnacja i wycinka drzew.

4. Pranie dywanów (mo¿liwy

odbiór od klienta).

Tel. 76 8188 844

INFORMACJA DLA HODOWCÓW
TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZ¥CA
AFRYKAÑSKIEGO POMORU ŒWIÑ
Co to jest afrykañski pomór œwiñ?
Ludzie nie s¹ wra¿liwi na zaka¿enie wi-
rusem ASF w zwi¹zku, z czym choroba
ta nie stwarza zagro¿enia dla ich zdro-
wia i ¿ycia.
Najczêœciej wprowadzenie wirusa ASF
do kraju wolnego od choroby nastêpuje
poprzez transport, miêso, produkty miê-
sne, odpadki kuchenne i poubojowe,
pochodz¹ce od chorych œwiñ i dzików.
Jak rozpoznaæ afrykañski pomór œwiñ?
U œwiñ mog¹ pojawiæ siê nastêpuj¹ce
objawy:
* wysoka gor¹czka, z tym ¿e gor¹cz-
kuj¹ce œwinie maj¹ pocz¹tkowo zachowany
apetyt i zachowuj¹ siê normalnie;
* liczne padniêcia œwiñ w ka¿dym wieku;
* sinica skóry uszu, brzucha i boków cia³a,
drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
* dusznoœæ, pienisty lub krwisty wyp³yw
z nosa;
* biegunka, czêsto z domieszk¹ krwi.

Jak zapobiegaæ afrykañskiemu pomorowi
œwiñ?
* Ograniczyæ dostêp osobom postron-
nym do pomieszczeñ lub miejsc, w któ-
rych znajduj¹ siê zwierzêta, w szczegól-
noœci osobom, które w ostatnim czasie
przebywa³y na terytorium krajów gdzie wy-
st¹pi³a ASF lub bra³y udzia³ w polowa-
niach na zwierzêta ³owne;
* Zabezpieczyæ swoje gospodarstwo przed
przedostaniem siê dzików, zabezpieczyæ
paszê przed dostêpem zwierz¹t wolno
¿yj¹cych;
* Stosowaæ w gospodarstwie procedury
sanitarne - utrzymywaæ gospodarstwo 
w czystoœci, dbaæ o czystoœæ sprzêtu u¿ywa-
nego w gospodarstwie, stosowaæ odka¿anie
bie¿¹ce, u¿ywaæ osobnego obuwia, odzie¿y
ochronnej oraz narzêdzi do obs³ugi zwierz¹t:
* Nie wprowadzaæ do gospodarstwa zwie-
rz¹t niewiadomego pochodzenia - bez œwia-
dectwa zdrowia lub wykazuj¹cych jakie-
kolwiek objawy os³abienia;
* Nie skarmiaæ zwierz¹t odpadkami ¿ywnoœci



Na sześć liter
26 listopada br. w sali tanecznej Domu
Kultury, przekształconej tego dnia w prze-
strzeń sceny i widowni, legnicki Teatr
Modrzejewskiej zaprezentował „Wyzwo-
lenia” Magdy Drab w reżyserii Piotra
Cieplaka. 
Inspirowany „Wyzwoleniem” Stanisława
Wyspiańskiego, z jego ducha czerpiący,
jest dramat duetu Drab - Cieplak bytem
samoistnym, na wskroś aktualnym i o współ-
czesnej Polsce mówiącym tonem pełnym
gorzkich akcentów, choć nie pozbawio-
nych humoru i ironii. 
Wyspiański swoje „Wyzwolenie” stwo-
rzył w roku 1902, tuż po „Weselu”, które
przyniosło mu uznanie i miano „czwar-
tego wieszcza”. Stworzył, chcąc rozpra-
wić się z romantyczną tradycją, bardziej
- jego zdaniem - przez mesjanizm i kult
grobów niszczącą niż uwalniającą Pola-
ków. W „Wyzwoleniach” też mamy roz-
prawę z romantyczną, narodową trady-
cją, a raczej z tym, co zwykło się jej przy-
pisywać. 
Przedstawienie otwiera kapitalny koro-
wód postaci prowadzonych przez „Deko-
rację” (Magda Skiba). Powtarzane jak
zaklęcie „Polska, Polska, Polska, Pol-
ska”, oczy utkwione gdzieś w przes-
trzeni... To nie Żyd - wieczny tułacz, to
Polacy szukają swego miejsca na ziemi.
Mesjanizm, od którego aż duszno było
przed laty i dziś ma się świetnie. Nowy
dom z marzeń („Pokoje dwadzieścia
kroków wszerz i wzdłuż”) okazuje się
standardowym mieszkaniem w blo-
kowisku. Kuchnia, tyci łazienka, pokój 
z tapczanem i salon, choć może to ostat-
nie słowo nieco na wyrost. To współ-
czesne miejsce dla „Konrada, a raczej
Aktora, Który Miał Zostać Obsadzony
Jako Konrad, Ale Tak Się Nie Stało”
(Bogdan Grzeszczak). Nie został, bo nie
potrafi poradzić sobie z prostym zda-
wałoby się pytaniem: „Kim ty jesteś?”
Dochodzenie do tej prawdy („Polakiem”)
odbywa się w szeregu scen. Rewelacyj-
nie i prześmiewczo wykorzystano znane
zarówno z popularnej (jak choćby
„Windą do nieba” czy „To nie ja”), jak 
i religijnej („Bogurodzica”) warstwy
melodie. Opatrzone nowymi tekstami
wywołują śmiech (grupowe, kobiece
„nie” dla bycia matkami Polkami, zmę-
czonymi gotowaniem bigosu i lepieniem
pierogów czy wykorzystywaniu ich sek-
sualności w reklamach opon czy szam-
ponów) lub zadumę (znakomicie przez
Anitę Poddębniak - „Firanka” - zaśpie-
wana niby-kolęda o czynieniu sobie zie-
mi poddaną, co doprowadza do ekolo-
gicznej katastrofy (na melodię „Lulajże

Jezuniu”). To nasze narodowe „poplą-
tanie”, ta wiedza, iż dzwonią, choć nie
wiemy, nie umiemy wskazać, w którym
kościele, wybrzmiewa w tej części dra-
matu znakomicie. Kapitalna jest Gabriela
Fabian - „Cud” - która mentorskim tonem
belferki powtarza, że Polska mieści się
między kciukiem a palcem wskazują-
cym. Śmiech jednak gaśnie, gdy na męskie
i kobiece głosy zostaje rozpisana i odśpie-
wana pieśń: „I niech ręka boska broni
Bo my nie, my nie jesteśmy Nie bo nie,
my nie jesteśmy Bo jasne, że nie jesteśmy
semitami”. Przeraża, a jednocześnie uświa-
damia ogrom polskiego antysemityzmu.
Dobitniej chyba się nie da... Magda Drab
podsuwa nam w akcie pierwszym lustro.
Odbijamy się w nim „i straszno, i śmieszno...”.
W akcie II, będącym sporem Konrada 
z Maskami, mamy w „Wyzwoleniach”
kontynuację rozważań o polskości. „Ko-
bieta Obsadzona Jako Konrad” (Magda
Drab) mierzy się z pytaniami – zarzuta-
mi: Jakie ma przesłanie? Gdzie jest Bóg
w tym spektaklu? Jak taki „kobiecy
teatrzyk” ma zmienić rzeczywistość?
Czy widziała kiedyś śmierć? Gdzie jest
jej odwaga? Jak może mówić o Polsce,
nie mówiąc słowa o Kościele? Ile płacą
za bycie lepiej wykształconym? 
Pytania i sceny nawracają, wirują.
Niczym rząd postaci ze znakomitego
płótna Jacka Malczewskiego „Melan-
cholia”. Albo też „Raz dokoła, raz do-
koła” z „Wesela”. Atakowana, osaczana
„Kobieta Obsadzona Jako Konrad”
próbuje odpowiadać, tłumaczyć, prze-
konywać. Wszystko na nic. Przegra, bo
Maski wiedzą lepiej. Przegrywamy
wszyscy, bo nie umiemy, nie potrafimy
bądź też nie chcemy się zmienić. Aż
duszno od smutku. Aż chciałoby się
otworzyć okna... 
W zakończeniu znowu rusza korowód.
„Polska, Polska, Polska, Polska” zakli-

na „Dekoracja”, a zebrani jej wtórują. Bo
przecież, bo na pewno, bo tam za ro-
giem... „Pokoje dwadzieścia kroków
wszerz i wzdłuż”. Polski mesjanizm ma
się świetnie... 
Spektakl „Wyzwoleń” to praca prawdzi-
wie zespołowa. Znakomita! Z przemy-
ślanym scenicznym ruchem, świetnie do-
braną muzyką, partiami wokalnymi śpie-
wanymi i solo, i gromadnie. Doskonała
scenografia, praca świateł. I aktorzy. 
Zespół, maszyna złożona z indywidual-
ności. Brawa i podziękowania dla wszys-
tkich! Zasłużone!! Ogromne!!! 
Wychodząc z sali przypomniałem sobie
tekst z „Przypowieści i epigrammatów”
Juliusza Słowackiego. Niczego nie stra-
cił na aktualności: 
„Szli krzycząc: Polska! Polska! 
- wtem jednego razu 
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu,
Pewni jednak że Pan Bóg do synów się
przyzna
Szli dalej krzycząc: Boże! ojczyzna! oj-
czyzna. 
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się
krzaka, 
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: Jaka?”

S. Horodecki 
fot. K. Budrewicz

PS.
Oddzielne podziękowania za projekt
„TEATR POLSKA”. To dzięki niemu
mamy możliwość obcowania z profesjo-
nalnym teatrem u siebie, w Chojnowie. 
A to ubogaca. I - wyzwala...
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„Wyzwolenia” - Teatr Modrzejewskiej w Chojnowie



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki Z daleka i z bliskaZ daleka i z bliska
Józefczuk i synowieJózefczuk i synowie

Jula Rajczakowska – 8 lat
Uczennica SP3 jest zodiakalną
Wagą. Jeździ na rowerze, spa-
ceruje z psem , rysuje zwierzęta.
Ma dwa koty i rybki. 
Słucha Roxany Węgiel.


