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Dramatyczny wpis rodziców rocznej dziś
Mii poruszył całą Polskę. Dziewczynka
chora na SMA potrzebuje leku za blisko
10 mln zł. Na koncie Fundacji „Siepomaga”
zebrano do tej pory ponad 6 mln złotych.

Mieszkańcy Chojnowa też dołożyli swo-
ją cegiełkę. Pieniądze zbierano podczas
popularnej w Internecie akcji Gaszyn
Challenge, w którą zaangażowały się
lokalne instytucje samorządowe, placów-
ki kulturalne, oświatowe, społeczne i przed-
siębiorstwa. 
Z inicjatywą pomocy wyszły także oso-
by prywatne.

5 lipca do akcji dla małej Mii dołączył
KPZ Sfora Chojnów, który 5 lipca zor-
ganizował „Sportową Niedzielę”. Propa-
gując aktywność fizyczną i zdrowy tryb
życia, organizator zadbał jednocześnie 
o czynnik charytatywny. Z licytacji rę-
cznie malowanych filiżanek z bolesła-
wieckiej ceramiki, kilku dużych plusza-
ków i dobrowolnych opłat za przejaż-
dżkę konną uzbierała się pokaźna kwota,
którą zasilono konto chorej na SMA
dziewczynki.
Tej szczytnej akcji towarzyszyły liczne
atrakcje - pokaz dyscyplin psich zaprzę-
gów, wspólny bieg, w którym wzięła

udział delegacja z grupy "Rozbiegani
Chojnów”, rowerowy rajd, bieg z oponą 
w specjalnych uprzężach, a ukorono-
waniem była wspólna biesiada m.in.
przy wspaniałych, domowych wypiekach
fit z fasoli i buraka.

Tego samego dnia na terenie Pizzerii Al-
varo miał miejsce kiermasz charytatyw-
ny zorganizowany przez właścicieli. Na
kiermaszowych stoiskach wypieki, sa-
dzonki, loteria fantowa dla dzieci i dla
dorosłych. Przy nich mnóstwo atrakcji -
dmuchańce, malowanie twarzy, pusz-
czanie baniek, zabawy animacyjne, licy-
tacje… Hałas zrobiło drift taxi oraz licz-
nie przybyli z Chojnowa i kilku okolicz-
nych miast motocykliści. No i oczywiś-
cie nadający rytm imprezie wodzirej 
z zespołem Viper. 
Przez kilka godzin wiele się tu działo. 

A 10 lipca w Rynku, członkowie Night
Cars Chojnów, skupiającego miłośników
motoryzacji zaprosili mieszkańców na
zlot motoryzacyjny. Około 70 pojazdów
pozowało do zdjęć, z którymi mieszkań-
cy chętnie ujmowali się w kadrze, wrzu-
cając przy okazji do puszek, datek dla Mii.

Chojnowianie kolejny raz dowiedli, że są
akywną, solidarną społecznością lubiącą
się bawić i pomagać. 

eg

Chojnowianie dla Mii
Właśnie poznaliśmy diagnozę, a właściwie wyrok - nasza córeczka ma SMA typu
pierwszego. Najgorszego… Świat rozleciał się na kawałki, ale nie możemy się zała-
mać. Nie teraz, gdy medycyna daje naszemu dziecku szasnę na życie, na normalną
przyszłość! Warunek - chorobę trzeba powstrzymać jak najszybciej. By Mia mogła
rozpocząć leczenie genowe w USA potrzeba jednak ponad 9 milionów złotych…
Zaczynamy walkę o cud dla córeczki i prosimy z całego serca, dołączcie do nas. 
Nie poddamy się, nigdy…



Wybory Prezydenckie
rozstrzygniête

Wybory Prezydenckie 2020 za nami.
Ostatnie tygodnie przynios³y wiele
emocji. 12 lipca Polacy zadecydowali -
w latach 2020-2025 funkcjê Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej sprawowaæ
bêdzie Andrzej Duda.
W Chojnowie na tego kandydata g³o-
sowa³o 3122 mieszkañców, na Rafa³a
Trzaskowskiego 2981. W sumie, swoj¹
wolê wyrazi³o 6103 chojnowian. To
61,78% mieszkañców uprawnionych do
g³osowania.

Marsza³ek Sejmu 
w Chojnowie

10 lipca Chojnów odwiedzi³a El¿bieta
Witek - Marsza³ek Sejmu. Czas oczeki-
wania na pani¹ Marsza³ek umila³y "Przy-
jació³ki" - zespó³ ludowy z NiedŸwiedzic.
Spotkanie z mieszkañcami grodu nad
Skor¹ nie by³o d³ugie. W kilkudziesiê-
ciominutowym wyst¹pieniu Marsza³ek
Witek mówi³a o dotychczasowej polityce
rz¹du i ogólnych planach na przysz³oœæ. 
El¿bieta Barbara Witek ur. 17 grudnia
1957 roku w Jaworze - polityk i nauczy-
cielka, z wykszta³cenia historyk. Od 2019
roku Marsza³ek Sejmu Rzeczpospolitej
VIII i IX kadencji. Pos³anka na Sejm V,
VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach
2015-2016 rzecznik prasowy rz¹du, 
w latach 2015-2017 minister - cz³onek
Rady Ministrów i szef gabinetu polity-
cznego premiera w rz¹dach Beaty Szyd³o
oraz Mateusza Morawieckiego, w 2019
Minister spraw wewnêtrznych i adminis-
tracji w rz¹dzie Mateusza Morawieckiego.

Dolnoœl¹ski Targ Rolny
W ramach organizowanego przez Dol-
noœl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego
we Wroc³awiu Dolnoœl¹ski Targ Rolny,
zapraszamy do stoisk lokalnych wystawców. 
Od lipca do grudnia, na terenie Powia-

towego Zespo³u Doradztwa Rolniczego
w Chojnowie przy ul. Reja 8, w ka¿d¹
ostatni¹ sobotê miesi¹ca mo¿na bêdzie
zaopatrzyæ siê w certyfikowane, ekolo-
giczne warzywa, owoce i przetwory, ku-
piæ domowe ciasta lub pieczywo, "swoj-
ski" nabia³ i oryginalne rêkodzielnictwo.
Targ czynny bêdzie od godz. 9.00 do
godz. 13.00 
- 25 lipca, 29 sierpnia, 26 wrzeœnia, 
31 paŸdziernika, 28 listopada i 19 grudnia.
Wydzia³ GGiOS informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U.  z 2020 r. poz. 65) Wy-
dzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
09.07.2020 r. do 30.07.2020 r. 

- wykazu nieruchomoœci niezabudowa-
nej przeznaczonej do sprzeda¿y w trybie
przetargu - dzia³ka nr 233/1 po³o¿ona
przy ul. Leœnej w obrêbie 3 miasta Choj-
nowa, Zarz¹dzenie Nr 93/2020 Burmis-
trza Miasta Chojnowa z 08.07.2020r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do 20.08.2020r.

Zapraszamy na basen
Od 13 lipca, kierownictwo basenu miej-
skiego, dostosowuj¹c funkcjonowanie
p³ywalni do potrzeb zainteresowanych
zmienia godziny otwarcia. 
Basen bêdzie czynny od poniedzia³ku
do pi¹tku od 15:00 do 21:00, a w sobo-
ty i niedziele od 12:00 do 21:00.
Serdecznie zapraszamy!
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Podziêkowania dla 
wszystkich uczestników

uroczystoœci 
pogrzebowych

œp. Edwarda Œwita³y
sk³ada 

pogr¹¿ona w smutku 
¿ona z dzieæmi

PSZOK - godziny pracy
Informujemy, ¿e Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

od 6 lipca czynny jest w godzinach:
Poniedzia³ek: 13:00-17:00  Wtorek:13:00-15:00 

Œroda: 13:00-15:00 Czwartek: 13:00-15:00 Pi¹tek: 13:00-17:00

PSZOK przyjmuje nieodp³atnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateria³owe, szk³o, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte
baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady
wielkogabarytowe w iloœci 8 szt./gospodarstwo domowe/rok kalendarzowy, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowi¹ce odpady komunalne w iloœci 200kg/mieszkañ-
ca/rok kalendarzowy, zu¿yte opony w iloœci 4 szt./gospodarstwo domowe/rok
kalendarzowy, odzie¿ i tekstylia, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikuj¹ce
siê do odpadów medycznych powsta³e w gosp. domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu sub-
stancji we krwi, w szczególnoœci ig³y i strzykawki.
Do PSZOK nie s¹ przyjmowane: odpady zawieraj¹ce azbest, odpady, które
pochodz¹ z dzia³alnoœci gospodarczej lub jej likwidacji, z nieruchomoœci po³o¿onej
na terenie innej gminy lub je¿eli przyjêcie odpadów by³oby sprzeczne  z przepisami
prawa, zmieszane odpady komunalne.

Projekt BUS dla UKKS ORIENS Chojnów
Jakiœ czas temu UKKS Oriens Chojnów prowadzi³ zbiórkê pieniêdzy na upragniony
œrodek transportu dla zawodników i ich sprzêtu. Dziêki nieocenionej pomocy
Burmistrza Chojnowa Pana Jana Serkiesa oraz darczyñców, wspólnymi si³ami
zebrano potrzebn¹ kwotê na zakup odpowiedniego samochodu.
Obecnie auto zosta³o odpowiednio doposa¿one w baga¿nik do transportu rowerów
oraz dziêki Firmie Big Form zosta³o oklejone barwami klubowymi. 
W imieniu zawodników, osób zwi¹zanych z Klubem Oriens chcemy bardzo 
wszystkim podziêkowaæ za wsparcie przy projekcie BUS.        DZIÊKUJEMY!!!!!!
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Czy zastanawiali siê Pañstwo, w którym
momencie Pañstwa ¿ycia zaczê³y zapisy-
waæ siê wspomnienia na tyle silne, ¿eby
uznaæ je za wiarygodne Ÿród³o informacji
o wydarzeniach, których byli Pañstwo
uczestnikami lub obserwatorami? Czy
zastanawia³o Pañstwa, do jakiego stopnia
to co pamiêtamy z przesz³oœci, wynika 
z naszych obserwacji i prze¿yæ, a w jakim
stopniu jest elementem nabytej po latach
wiedzy o danych wydarzeniach, elemen-
tem pamiêci spo³ecznej, kulturowej lub
czêœci¹ narracji historyków? Sk¹d bior¹
siê takie pytania? Rodz¹ siê podczas roz-
wa¿añ nad badaniami przesz³oœci, pro-
wadzonymi w oparciu o tzw. Ÿród³a mó-
wione - relacje obserwatorów lub uczest-
ników wydarzeñ z przesz³oœci, które nie
zosta³y zapisane bezpoœrednio po ich
zaistnieniu, ale opowiedziane po latach.
Historyk bada przesz³oœæ analizuj¹c Ÿród³a,
a na podstawie uzyskanych wyników bu-
duje narracjê, obraz minionych wydarzeñ.
Obraz ten bêdzie na tyle wyrazisty, na ile
dok³adne i wiarygodne posiadamy Ÿród-
³a, a przede wszystkim na tyle, na ile po-
trafimy wykorzystaæ je w badaniach. Co
zaœ, jeœli nie ma Ÿróde³? Nie ma badañ i nie
ma narracji. Historyk powinien wtedy
uczciwie przyznaæ, ¿e w³aœnie koñcz¹ siê
jego mo¿liwoœci poznawcze. 
Niestety nasze mo¿liwoœci poznawcze
momentu dziejowego, w którym Haynau
sta³o siê Chojnowem i pojawili siê tu
pierwsi osadnicy z Polski, s¹ bardzo
skromne. Archiwaliów zachowa³o siê
niewiele. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e
Ÿród³a normatywne, czyli dokumenty ofi-
cjalne, akta, spisy i inwentarze, nawet
najdok³adniejsze, nie daj¹ podstaw do
skonstruowania szerokiego ogl¹du zaist-
nia³ych wydarzeñ. WyobraŸmy sobie, ¿e
mamy poznaæ problemy, które doskwie-
ra³y pierwszym osadnikom w 1945 r.
tylko w oparciu o uchwa³y, decyzje i za-
rz¹dzenia Rad Narodowych, starostów
lub burmistrzów. Specyfika tamtych cza-
sów polega na niewielkiej iloœci zacho-
wanych dzienników i pamiêtników. Dla-
czego? Wojna, tu³aczka, przesiedlenia,
bieda, wszechobecne braki podstawo-
wych materia³ów niezbêdnych do egzys-
tencji, a tym bardziej przyborów pisar-
skich. Mo¿emy przebieraæ w powodach.
Niezast¹pione w tej sytuacji s¹ wspom-
nienia osób, które by³y obserwatorami 
i uczestnikami tamtych wydarzeñ. 
Tu jednak rodzi siê kolejny problem,
bowiem piêtnastoletni ch³opiec z 1945 r.
ma dziœ 90 lat. Jest to zatem naprawdê
ostatni moment na us³yszenie s³ów "pa-
miêtam Chojnów z 1945 roku". Nasz¹
rol¹, rol¹ Muzeum Regionalnego w Choj-
nowie jest utrwalenie tych opowieœci, tak
by kiedyœ przeprowadziæ ich analizê pod-
czas badañ historycznych, z których za-

czerpniemy wiedzê o tych trudnych, z³o-
¿onych, a czêsto równie¿ tragicznych
czasach.  
Akcja nazwana "Pamiêtam Chojnów 
z 1945 roku" jest autorskim projektem
Muzeum, który w³aœnie inaugurujemy.
Zaczêliœmy w czerwcu 2020 r. od wy-
wiadu historycznego z Pani¹ Bogus³aw¹
Wiêc³aw, teraz bêdziemy realizowaæ ko-
lejne spotkania. 
Wszystko zaczyna siê od cyfrowego na-
grania rozmowy, który nastêpnie zyskuje
formê spisanego tradycyjnie stenogramu.

***

Pani Wiêc³aw wyjecha³a z Baranowicz 2 lip-
ca 1945 r. W podró¿y do Chojnowa spêdzi³a
dwa tygodnie. Ujrza³a to miasto po raz pier-
wszy jako 13. letnia dziewczyna. By³ 16 lipca
1945 roku. Oto fragment wywiadu histo-
rycznego z 30 czerwca 2020 r.:

Mariusz Garbera: Co Pani¹ zaskoczy³o
najbardziej w Chojnowie?
Bogus³awa Wiêc³aw: Taki porz¹dek. Mimo,
¿e miasto by³o spalone. Powybijane szyby w ok-
nach wystawowych. A na chodnikach, ko³o
drzew, ani Ÿdziebe³ka trawki siê nie znalaz³o,
tak by³o plewione. I du¿o ró¿ kwit³o, bardzo
du¿o ró¿. Tak sobie myœla³am: mog³oby to
miasto nazywaæ siê "Miasteczko Ró¿".
MG: Czego Wam najbardziej brakowa³o po
przyjeŸdzie do Chojnowa?
BW: S³uchania mowy polskiej.
MG: To piêkne, to faktycznie piêkne...
BW: To najwiêksza przyjemnoœæ, ale to siê
dopiero okazuje wtedy, kiedy jej nie s³yszysz.
MG: Jesteœmy na obczyŸnie. A przecie¿ to
by³y Ziemie Odzyskane?
BW: Odzyskane... Ale po ilu latach odzys-
kane? Po ilu latach...
(nastêpuj¹ porozumiewawcze uœmiechy w odnie-
sieniu do Ziem Odzyskanych)
MG: To by³a faktycznie ojczyzna, czy to by³a
obczyzna?
BW: Obczyzna.
MG: Zdecydowanie?
BW: Tak, obczyzna.
MG: Du¿o Polaków zasta³a tu Pani?
BW: Myœmy w ogóle nie wiedzieli nic o sobie,
ilu nas tu jest.

Dalsza czêœæ nagrania:
MG: Czy towarzyszy³ Wam niepokój, ¿e Was
st¹d wygoni¹?
BW: Nie.
MG: Czy raczej o tym nie myœleliœcie w ogóle?
BW: O tym siê nie myœla³o. Hmm. Myœla³o
siê, ale zupe³nie o czym innym! ¯e siê wróci!
MG: ¯e siê wróci?
BW: Tak! Bardzo d³ugo wszyscy o tym ma-
rzyli! ¯e siê wróci! ¯e siê granice zmieni¹!
Fragment rozmowy dotycz¹cy inauguracji szkol-
nictwa w 1945 r.
MG: Czy przypomina sobie Pani swoje wypo-
sa¿enie w szkole?
BW: Bardzo nêdzne (smutek)... Bardzo nêdzne.
Po prostu prawie zeszytów nie by³o... No, ale

ja nie pró¿nowa³am przez te wszystkie mie-
si¹ce. Z Andrzejem - z tym moim rówieœ-
nikiem, z którym przyjechaliœmy do Chojnowa
w jednym wagonie - wolny czas spêdzaliœmy
na szabrze. (…) No i chodziliœmy do tych
wyburzonych sklepów, gdzie drzwi by³y poro-
zwalane i grzebaliœmy tam. A szukaliœmy
zeszytów, ale zeszytów raczej nie znajdowa-
liœmy tylko jakieœ takie notesy z nadrukami,
prawdopodobnie potrzebne do prowadzenia
buchalterii w tych sklepach. Wszystko to
zabieraliœmy. A póŸniej by³a w domu awantu-
ra, ¿e na minê jak¹œ wejdziemy, ¿ebyœmy
absolutnie dalej tak nie robili. Ale za kilka dni
z nudów znowu szliœmy.
Fragment nagrania dotycz¹cy Armii Czerwonej
MG: Proszê powiedzieæ, jak Pani wspomina
Armiê Czerwon¹ w Chojnowie?
BW: (cisza) Bardzo Ÿle... Bardzo Ÿle.
MG: Strach?
BW: Pewnie! Myœmy drzwi na noc barykado-
wali. Oni pl¹drowali po mieszkaniach. Hmm.
Najgorsze to, ¿e oni lubi¹ siê upijaæ, a póŸ-
niej ju¿ trac¹ kontrolê nad tym co robi¹. 

***
To tylko wyciête fragmenty. Mo¿e z czasem
uda siê opublikowaæ efekty ca³ej pracy muzeum. 

Zachêcamy do kontaktu i zg³aszania siê 
do projektu, je¿eli tylko pamiêtaj¹
Pañstwo Chojnów z lat 1945-1956.

Tekst przygotowany 
dla Gazety Chojnowskiej

Mariusz Garbera 
Dyrektor Muzeum Regionalnego 

w Chojnowie

"Pamiêtam Chojnów z 1945 roku..."
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Pañstwowy Powiatowy inspektor Sani-

tarny w Legnicy odbiera wiele sygna³ów 

z terenu powiatu legnickiego i miasta

Legnicy dotycz¹cych nieprzestrzegania

przez obywateli, w obecnym stanie epi-

demii wywo³anym zaka¿eniem wirusem

SARS-CoV-2, obowi¹zku zakrywania ust

i nosa.

Dlatego zasadnym jest przypomnienie 

o obowi¹zuj¹cych przepisach okreœlonych 

w par. 19 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia

Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r.

w sprawie ustanowienia okreœlonych

ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹-

zku z wyst¹pieniem stanu epidemii (Dz.

U. z 2020r. poz. 1066, ze zm.)

Zgodnie z powy¿szym, do odwo³ania

nak³ada siê obowi¹zek zakrywania 

w okreœlony sposób ust i nosa, miêdzy

innymi:

- w obiektach handlowych lub us³u-

gowych;

- w œrodkach publicznego transportu

zbiorowego;

- w miejscach ogólnodostêpnych, chyba

¿e zostanie zachowana odleg³oœæ co naj-

mniej 2 m od przebywaj¹cych w tych

miejscach osób;

- w budynkach u¿ytecznoœci publicznej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e powy¿sze obo-

wi¹zki dotycz¹ wszystkich obywateli.

Przypadki, w których mo¿liwe jest

odkrycie ust i nosa okreœlone zosta³y 

w par. 19 ust. 4 w/w rozporz¹dzenia.

Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Legnicy 

zaprasza mieszkañców 
Powiatu Legnickiego 

do korzystania 
z bezp³atnych porad prawnych 

w zakresie ochrony konsumenckiej, 
które bêd¹ odbywaæ siê 

w gminach Powiatu 
wed³ug ustalonego harmonogramu.

Porady dla mieszkañców
Miasta Chojnowa 

wyznaczono na 31.07.2020 
- Dom Schrama 
od godz. 11.00.

Na poradê prosimy zabraæ wszystkie
istotne dokumenty w sprawie (np.
paragon, fakturê, zamówienie, umowê,
regulamin, z³o¿one reklamacje,
prowadzon¹ z przedsiêbiorc¹ kore-
spondencjê, itp.) oraz jeœli to mo¿liwe,
przedmioty sporu.

Mieszkañcy Powiatu
Legnickiego, 

spe³niaj¹cy warunki okreœlone
w ustawie o nieodp³atnej 

pomocy prawnej, 
nieodp³atnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji

prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz.
2030 oraz z 2018 r. poz. 1467),
mog¹ korzystaæ z nieodp³atnej

pomocy prawnej, 
udzielanej w 2 punktach,

mieszcz¹cych siê odpowiednio:
1. w Legnicy, pl. S³owiañski 1, 

I piêtro - pokój Nr 145 
(siedziba Starostwa

Powiatowego w Legnicy):
2. w Chojnowie, ul. Rynek 20,

parter - pokój Nr 7 
(filia Powiatowego Urzêdu

Pracy w Legnicy): 

W obu punktach nieodp³atna
pomoc prawna bêdzie udzielana

w poniedzia³ki i wtorki
od godz. 800 do godz. 1200

oraz w œrody, czwartki i pi¹tki
od godz. 1100 do godz. 15 00.

* Funkcjonariusze Wydzia³u ds. Nie-
letnich i Patologii Komendy Miejskiej
Policji w Legnicy zatrzymali 14-let-
niego mieszkañca Chojnowa poszuki-
wanego przez S¹d Rejonowy w Z³oto-
ryi Wydzia³ III Rodzinny i Nieletnich
celem umieszczenia w M³odzie¿owym
Oœrodku Wychowawczym.
Policjanci zajmuj¹cy siê problematyk¹
nieletnich, ujawnili miejsca przebywa-
nia 14-letniego mieszkañca Chojnowa.
Nieletni uprzednio by³ karany za kra-
dzie¿ i pobicie. S¹d zastosowa³ wobec
niego œrodek wychowawczy w postaci
nadzoru kuratora. To jednak nie oka-
za³o siê wystarczaj¹ce i nie wp³ynê³o na
poprawê zachowania nieletniego. Nie
tylko pope³nia³ czyny karalne i ukrywa³
siê, ale tak¿e nie realizowa³ nale¿ycie
obowi¹zku szkolnego. Takie zachowa-
nie powodowa³o, ¿e stopieñ jego de-
moralizacji znacznie siê pog³êbia³. 
S¹d na tej podstawie wyda³ postanowie-
nie o zatrzymaniu i umieszczeniu 14-
latka w M³odzie¿owym Oœrodku Wy-
chowawczym, gdzie bêdzie móg³ ukoñ-

czyæ naukê, a tak¿e korzystaæ z facho-
wej pomocy psychologicznej. Wielu
wychowanków takich oœrodków ko-
rzysta równie¿ z indywidualnych te-
rapii, które prowadz¹ do lepszego rozu-
mienia œwiata, ludzi i siebie.
Nieletni trafi³ do Policyjnej Izbiy Dziecka,
gdzie zapewniono opiekê i niezbêdn¹
pomoc.

* Policjanci Samodzielnego Pododdzia³u
Prewencji Policji w Legnicy, pe³ni¹c
s³u¿bê na terenie Chojnowa, wyelimi-
nowali z ruchu kolejnego nietrzeŸwego
kieruj¹cego. Nieodpowiedzialny kie-
rowca zosta³ zatrzymany do kontroli
drogowej na ulicy Witosa w Choj-
nowie. Badanie alkomatem wykaza³o,
¿e 67-latek kierowa³ Audi maj¹c blisko
2 promile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Kierowca straci³ ju¿ swoje pra-
wo jazdy. Teraz o dalszym losie mê¿-
czyzny, bêdzie decydowa³ prokurator 
i s¹d. Za kierowanie w stanie nietrzeŸ-
woœci grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolnoœci i zakaz prowadzenia pojaz-
dów do lat 15.

legnica.policja.gov.pl

Policyjne doniesienia
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Wœród wielu przywilejów, jakie uda³o
siê uzyskaæ chojnowianom w XIV stule-
ciu, jedno szczególnie zas³uguje na uwagê.
To tzw. "prawo miecza", nadane obywa-
telom miasta przez syna Boles³awa III,
ksiêcia Wac³awa I. Polega³o na tym, ¿e
mieszczanie mogli odt¹d "karaæ na gar-
dle", czyli wymierzaæ najwy¿szy wymiar
kary wszystkim "wichrzycielom pokoju,
rabusiom, mordercom i z³odziejom kro-
cz¹cym w obrêbie Chojnowa". Wójt s¹-
dowy wraz z ³awnikami zajmowa³ siê os¹-
dzeniem sprawcy, a wyroki wydawano
posi³kuj¹c siê - przynajmniej czêœciowo -
jednym z obowi¹zuj¹cych kodeksów.
Najdawniejszym by³o "Zwierciad³o saskie"
zredagowane w latach 1220-1235. W wieku
XVI zast¹pi³ je kodeks karny cesarza
Karola V, od imienia twórcy zwany "Caro-
lin¹" (1532). Wreszcie w pocz¹tkach
XVIII stulecia pojawi³a siê "Józefina" - ko-
deks karny cesarza Józefa I (1708).
Oczywiœcie - w zwi¹zku z uzyskan¹
dziêki prawu magdeburskiemu lokaln¹
samorz¹dnoœci¹ - ka¿dy oœrodek móg³
kierowaæ siê w³asn¹ wizj¹ sprawiedli-
woœci i nale¿nej "odp³aty" za krzywdy;
w praktyce jednak czêsto posi³kowano
siê wspomnianymi kodeksami.
W miarê w¹tpliwoœci mo¿na te¿ by³o siê
zwróciæ o radê do "wy¿szej instancji" -
³awników z Legnicy b¹dŸ Wroc³awia.
Uczyniono tak np. w roku 1607, gdy po
"przykrym egzaminowaniu przez kata"
lokalnego krawca chojnowscy ³awnicy
wyst¹pili do "³awników i wydaj¹cych wy-
roki z Wroc³awia", by zechcieli "za doko-
nan¹ op³at¹ i po przyjacielsku, a¿eby spraw-
cy nie wydarzy³o siê ani za wiele, ani zbyt
ma³o" pouczyæ ich, jak nale¿y go ukaraæ. 
Odpowiedzi, niestety, nie znamy.
Ostatni¹ instancj¹ w sprawach karnych
by³a Praska Izba Apelacyjna. Wiemy, ¿e
w 1601 r. wyst¹pili do niej  chojnowscy
³awnicy, prosz¹c o interpretacjê, "jak
nale¿y postêpowaæ zgodnie z rozporz¹-
dzeniem prawnym" z morderc¹. Kim by³
sprawca i jakiej ostatecznie udzielono
odpowiedzi, nie wiemy. W duchu "Caro-
liny" powinien zostaæ skazany na ³amanie
ko³em...
Nie zawsze jednak morderstwa karano a¿
tak okrutnie. W roku 1501 za  zabójstwo
Veita Möllnera w Chojnowie sprawcy,
czyli Johann Baghard, Valentin Hiller,
opiekun ³aŸni Mats Fehl i Valentin Slatzig
zostali jedynie skazani na op³acenie
pogrzebu ofiary, dwie msze ¿a³obne za
jej duszê i postawienie kamiennego krzy¿a.
Mieli te¿ zap³aciæ wdowie 32 guldeny.
Tanio ocalili skórê...

Niew¹tpliwie najwiêkszym kryminalnym
wydarzeniem w dawnych dziejach mias-
ta okaza³ siê proces jego podpalaczy. 
W "Zwierciadle po¿aru i ognia" N. Pola
odnotowano: "27 kwietnia 1581 roku w bia³y
dzieñ, w przeci¹gu 5 godzin, miasto zos-
ta³o podpalone przez wykazanych ludzi 
i spalone doszczêtnie a¿ do zamku kró-
lewskiego, wraz z koœcio³em i ratuszem,
m³ynem i wszystkim innym". Dwa lata
póŸniej - 19 maja 1583 roku - sp³on¹³ dom
tkacza.
Prawdopodobnie wtedy uda³o siê po-
chwyciæ sprawców - 6 mê¿czyzn i kobie-
tê. Ich proces z pewnoœci¹ odbi³ siê
echem na ca³ym Dolnym Œl¹sku, bo za-
piski znajdziemy i we Wroc³awiu (wspom-
niane ju¿ "Zwierciad³o po¿aru i ognia"),
i w Œwidnicy ("Œwidnickie kroniki XVI
stulecia"). To w tym ostatnim tekœcie
znajdziemy bardziej szczegó³owe infor-
macje:
"29. czerwca, w dniu Piotra i Paw³a, w Choj-
nowie w ksiêstwie legnickim spalono 
7 osób, które w roku 1581 7. kwietnia
ca³kowicie spali³y Chojnów. Pierwsz¹ 
i najznamienitsz¹ osob¹ by³a pochodz¹ca
ze stanu szlacheckiego pani Agneta
(Agnieszka) ur. Leschin i jej m¹¿ Caspar
Scholtz, ich syn (a tak¿e) m³ynarz, wiejs-
ki pacho³ek, który sprzeda³ niezbêdne
podpaleniu materia³y (oraz) dwóch kra-
marzy. Diabe³ skrêci³ kobiecie w wiêzie-
niu kark, tak ¿e wyci¹gniêto j¹ ju¿ martw¹.
Musia³a byæ ona okrutn¹ czarownic¹, bo
sta³o nad ni¹ 3 katów, ale ¿aden z nich
nie móg³ jej nic zrobiæ. Dokona³ tego
dopiero sêdzia z polskiego Neustadt"
(najprawdopodobniej chodzi o wielko-
polski Lwówek).

Ju¿ sam opis mo¿e budziæ grozê, ale do-
piero po uwa¿niejszym wczytaniu siê 
w niemiecki w oryginale tekst dostrze-
¿emy, jak okrutna by³a to kaŸñ. Ska-
zanych na spalenie (za podpalenie,
sodomiê, fa³szowanie monet lub truci-
cielstwo) mo¿na by³o uœmierciæ na dwa
sposoby. £agodniejszy polega³ na tym, i¿
stos uk³adano pod przywi¹zanym do s³u-
pa skazañcem, wiêc œmieræ nastêpowa³a
doœæ szybko. Surowszy z kolei, nazywany
"Schmächen", polega³ na rozpaleniu sto-
su w pewnej odleg³oœci od skazanego
(ok. 2-3 metrów) i jego powolnym okop-
caniu czy te¿ podwêdzaniu. Kat dodat-
kowo polewa³ nieszczêœnika wod¹, by
proces kaŸni wyd³u¿yæ. Chojnowscy
podpalacze zostali "geschmecht"...
Zanim jednak do kaŸni dosz³o, musia³o
odbyæ siê ca³e "theatrum mortis".
Znakomicie scharakteryzowa³ to w swo-
jej ksi¹¿ce "Kat i jego warsztat pracy na
Œl¹sku, Górnych £u¿ycach i w hrabstwie
k³odzkim od pocz¹tku XVI do po³owy
XIX wieku" Daniel Wojtucki:
"Pod ratuszem przed wyruszeniem na
plac, gdzie mia³a siê odbyæ kaŸñ, ska-
zaniec ostatni raz by³ pytany przez ³aw-
ników, czy wyjawi³ wszystko podczas
œledztwa zgodnie z prawd¹ i stanem fak-
tycznym, po czym wójt w jego obecnoœci
³ama³ kij (pa³eczkê s¹dow¹). Wed³ug
tradycji symbolizowa³o to fakt, ¿e wyrok
ju¿ zapad³, a jego skutek jest nieodwo-
³alny.(...) Pochód na miejsce kaŸni by³
tak formowany, aby by³ analogi¹ do cere-
monialnego orszaku pogrzebowego.
Egzekucja by³a jedynie jego kulmina-
cyjnym punktem. Nazywano go "Armen-
sünderzug", czyli "pochodem biednego
grzesznika". (…) Najpierw pod¹¿a³a
czêœæ stra¿y, nastêpnie duchowni, m³o-
dzie¿ z miejscowej szko³y, dopiero skaza-
niec, kat wraz z pomocnikiem, przed-
stawiciele s¹du i ponownie zbrojni. Na
koñcu ci¹gnê³a gawiedŸ, dla której
egzekucja oprócz znaczenia moraliza-
torskiego nosi³a tak¿e znamiê publicz-
nego widowiska. (…) Udzia³ m³odzie¿y
szkolnej w pochodzie na plac straceñ,
prócz zapewnienia œpiewu, mia³ mieæ dla
niej charakter moralizatorski.(...) W mia-
stach istnia³y tzw. "dzwony grzesz-
ników", których dŸwiêk oznajmia³, ¿e
nadszed³ czas egzekucji i towarzyszy³
skazañcowi w jego ostatniej drodze spod
ratusza." (s. 196-197)

"Zum Abschau und Beispiel" - dla mora-
lizatorskiego przes³ania i dania przy-
k³adu...

z powstaj¹cej publikacji 
o dziejach Chojnowa 

S. Horodeckiego

"Dajcie¿ go katu..."
czêœæ 1

Baszta Tkaczy
pe³ni³a 

swego czasu
funkcjê 

miejscowego
wiêzienia
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Suszone kwiaty, p³atki w ¿ywicy, mio-
dowe plastry, drewno - co ³¹czy te dary
natury? £¹czy je Pan Tomasz Kapral,
którego pasj¹ jest tworzenie autorskiej
bi¿uterii i przedmiotów u¿ytkowych z wy-
korzystaniem naturalnych materia³ów.
Nietuzinkowe, piêkne, urzekaj¹ce… 
- prace pana Tomasza s¹ wyj¹tkowe.
Zachwycaj¹ nie tylko barwami i form¹ -
one maj¹ w sobie spirytus naturae (ducha
natury).

Gazeta Chojnowska - Zacznijmy mo¿e
od wyjaœnienia nazwy Pana pracowni
"Wooden Crystal No¿em ciosane". 
Tomasz Kapral - Angielski zwrot w do-
s³ownym t³umaczeniu to po³¹czenie drew-
na i kryszta³u. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
to dwie materie nienadaj¹ce siê do po-
³¹czenia. Próbujê dowieœæ, ¿e za pomoc¹
¿ywicy imituj¹cej kryszta³, mo¿na to scaliæ.
Ciekawsza jest druga czêœæ nazwy - no-
¿em ciosane. Z powodu postêpuj¹cej cho-
roby wzroku obróbka jest rêczna - no¿em,
na ró¿nego rodzaju gradacjach papieru
œciernego.

G. Ch. - Sk¹d pomys³ na tego rodzaju
twórczoœæ.
T.K. - Kiedy nie tak dawno dowiedzia-
³em siê o swojej chorobie, musia³em zre-
zygnowaæ z pracy zawodowej i zmieniæ
wiele w codziennym ¿yciu. Mia³em dwa
wyjœcia - albo za³amaæ siê i u¿alaæ, albo
coœ zacz¹æ robiæ. Wybra³em tê drug¹
opcjê. Kiedyœ malowa³em, ale do tego
nie mog³em wróciæ. Zajmowa³em siê
tak¿e ikonopisarstwem - to te¿ nie wcho-
dzi³o w grê. Przypomnia³em sobie, ¿e
jakiœ rok temu kupi³em ¿ywicê, le¿a³a 
w szafie. Z internetu zna³em technologiê
pracy z drewnem i ¿ywic¹. Spróbowa³em
z ciekawoœci. Efekty by³y zadowalaj¹ce -
dla mnie samego i dla odbiorców. Prace
nie by³y precyzyjne. Nie by³y, nie s¹ i nie
bêd¹. Od pocz¹tku, maj¹c œwiadomoœæ
w³asnych ograniczeñ, nie narzuca³em so-
bie perfekcji. Szybko okaza³o siê, ¿e to
ogromny atut moich wyrobów. ¯aden nie
jest doskona³y, ma swoist¹ rysê… tak jak
ja! To niejako mój znak rozpoznawczy.
Mówi¹, ¿e zaklinam w nich kawa³ek swo-

jej duszy… I coœ w tym jest, bo poœwiê-
ci³em siê temu rzemios³u ca³kowicie, pra-
ca twórcza sta³a siê moim sensem ¿ycia. 

G.Ch. - Breloki, wisiory, kolczyki,
pierœcionki, blaty, tace, patery…
- wydawaæ by siê mog³o, ¿e to banalne
przedmioty. W pana d³oniach nabie-
raj¹ innego wymiaru - emanuj¹ magi¹.
T.K. - To ciekawe, ¿e u¿y³a pani takiego
sformu³owania. Od lat zwi¹zany jestem 
z ideologi¹ Dzwoni¹cych cedrów Rosji,
tworzê te¿ talizmany prastarych wierzeñ.
G³ównym tworzywem jest cedr - drzewo,
które nie choruje, nie butwieje, nie par-
cieje, jego drzazgi s¹ septyczne, py³ leczy
rany… - wyj¹tkowe, d³ugowieczne, ma-
giczne. Warto wspomnieæ, ¿e z cedru
zbudowano jerozolimsk¹ œwi¹tyniê. Ta-
lizman z tego drzewa oddaje nagroma-
dzon¹ przez setki lat energiê, po krótkim
czasie noszenia nabiera innych, cieka-
wych rysunków.

G.Ch. - Dla kogo pan tworzy?
T.K. - Dla osób konkretnych i przypad-
kowych, dla zwyk³ych ludzi i takich 
z ró¿nego punktu widzenia dziwnych - od
artystów, po jawnie deklarowane czarow-
nice œwiêtokrzyskie.
Talizmany, przedmioty z runami, wyroby
z cedru trafiaj¹ do tych bardziej uducho-
wionych, na sprecyzowane zlecenie. W ta-
kich przypadkach moja rola sprowadza
siê do roli wykonawcy - klient dok³adnie
wie czego chce, brakuje mu tylko umie-
jêtnoœci. Przedmioty u¿ytkowe trafiaj¹ do
tych, których moje wyroby zainteresuj¹,
urzekn¹, przyci¹gn¹.

G.Ch. - Przywraca Pan te¿ ¿ycie sta-
rym meblom, zna siê na zielarstwie.
T.K. - Renowacj¹ zajmujê siê na ile
potrafiê, bo tego fachu uczy siê przez
lata. To nieodparta chêæ zachowania 
i utrwalenia przedmiotu z przesz³oœci¹.
Stare meble restaurujê za pomoc¹ sta-
rych narzêdzi dziadka, to dodatkowy atut
i przyjemnoœæ. Zio³olecznictwo z kolei, to
- po masa¿ach i farmacji - moja kolejna
profesja. Sezonowe syropy czy konfitury
wytwarzam tradycyjnymi metodami.

G.Ch. - Wspomina³ pan na wstêpie o ma-
lowaniu i pisaniu ikon.
T.K. - Cz³owiek od pocz¹tku przemierza
drogê i pewne sytuacje ka¿¹ mu czasem
siê cofn¹æ, czasem zawróciæ, czasem siê
zatrzymaæ… Tak by³o z moim artysty-
cznym ¿yciem. Przygoda z o³ówkiem
zaczê³a siê w wieku 15 lat, by³a doskona-
lona przez kolejne 5 lat. Wtedy zaczy-
na³em powoli próbowaæ farb. Szuka³em
starych metod malowania i znalaz³em -
staro¿ytn¹ temperê jajow¹. W tym czasie
kilkukrotnie odwiedzi³em Ukrainê w po-
szukiwaniu swoich korzeni. Tam zako-
cha³em siê w ikonach, w twórczoœci
tamtejszych mnichów. Przeszed³em kurs
pisania ikon i przez kilka lat, jak to siê
piêknie mówi, farb¹ pisa³em imiê Boga,
a moim najwiêkszym dzie³em by³a po-
lichromia i poz³ocenia o³tarzy w cerkwi. 
Przeszed³em te¿ artystyczny turpizm ma-
luj¹c wy³¹cznie chorobê, staroœæ, zeszpe-
cenie, œmieræ… Stan¹³em nad przepaœ-
ci¹. Czu³em, ¿e zamykam za sob¹ drzwi
dotychczasowego ¿ycia. Musia³em zre-
zygnowaæ z pracy zawodowej. Choroba
odebra³a mi przyjemnoœæ z rozwijania
dotychczasowych umiejêtnoœci, ze
spotkañ z pacjentami…Uœwiadomi³em
sobie, ¿e czasem, ¿eby pójœæ naprzód,
trzeba zrobiæ krok w ty³. I tak wróci³em
do moich artystycznych namiêtnoœci. 

G.Ch. - Jakie zatem zamierzenia na
najbli¿sz¹ przysz³oœæ? 
T.K. - Nie mogê i nie chcê niczego pla-
nowaæ. Choroba postêpuje. Carpe diem -
chwytam ka¿dy dzieñ z wdziêcznoœci¹
k³ad¹c siê do snu…

G.Ch. - W rozmowie przytoczy³ pan
pewien cytat: trzmiel nie powinien la-
taæ, bo jego waga w stosunku do po-
wierzchni skrzyde³ jest zbyt du¿a - tylko
trzmiel o tym nie wie…
Niech te s³owa bêd¹ optymistycznym
podsumowaniem. 
W ¿yciu wszystko jest mo¿liwe …
Wszystkiego dobrego!

Zainteresowanych pracami pana
Tomasza zapraszamy na jego
stronê - wystarczy zeskanowaæ
kod QR lub wpisaæ na Face-
booku Wooden Crystal No¿em
ciosane

Z cyklu - ludzie z pasj¹

Blat sto³u

Cedrowe talizmany

Wisior 
z miodowym plastrem
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Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawê fotograficzn¹ Tadeusza Ryb-
czyñskiego "Pod¹¿aj¹c za marzeniami", na której zosta³o zaprezentowanych kilka-
dziesi¹t zdjêæ ilustruj¹cych jego pasje. Z powodu koronawirusa zmieniono termin
wystawy i mo¿na j¹ ogl¹daæ w Galerii M³odych, z zachowaniem aktualnie obowi¹-
zuj¹cych zasad funkcjonowania biblioteki, w terminie: lipiec - sierpieñ 2020 r. 
Tadeusz Rybczyñski - za³o¿yciel amatorskiego Klubu Psich Zaprzêgów "Sfora
Chojnów", mi³oœnik zwierz¹t, przyrody i lasu oraz samotnych górskich wêdrówek 
z elementami Bushcraftu (w tym nocleg pod gwiazdami). 
Autor relacji ze swoich woja¿y o nazwie "Wêdrówki z Karelczykiem", kieruj¹cy siê
mottem "¯yjê by siê w³óczyæ, w³óczê siê by ¿yæ...". 
Pomys³odawca akcji charytatywnej "Z Chojnowa na Œnie¿kê, piechot¹ dla Ewy" oraz
"Z niepe³nosprawn¹ na szczyty". 
Biegacz i mi³oœnik zimowych k¹pieli. 
Autor wystawy zaprasza tak¿e na strony: 
https://pl-pl.facebook.com/KlubPsichZaprzegowSforaChojnow/; 
https://www.facebook.com/pages/category/Local---Travel-Website/Wêdrówki-z-
Karelczykiem-108531444142583/
https://www.instagram.com/samotny_wedrowiec/ mbp

Pod¹¿aj¹c za marzeniami - wystawa w MBP Muzeum Regionalne 
w Chojnowie zaprasza 
na wystawê czasow¹

"Renesans i nie tylko.
Kopie wielkich mistrzów
wed³ug Danuty Dudek". 

Zapraszamy serdecznie do
zwiedzenia ekspozycji. 

Wystawa potrwa 
do koñca wrzeœnia 2020 r.

Fundacja ADRA Polska, wychodz¹c naprzeciw rosn¹cym po-
trzebom spo³ecznym, w tym lêkowi wywo³anemu pandemi¹
wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowa-
dzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
Nat³ok myœli, zastanawianie siê, jak odnajdziemy siê na rynku
pracy po ustaniu pandemii, jak bêdziemy dalej funkcjonowaæ 
w zmienionej rzeczywistoœci, izolacja - to problemy, z jakimi
zmaga siê od pewnego czasu wiêkszoœæ Polaków. Mog¹ one
prowadziæ do wzmo¿onego napiêcia emocjonalnego, z którym
bardzo trudno jest sobie poradziæ.
Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udzia³u w gru-
pach wsparcia w ramach projektu "Równowa¿nia". Do udzia³u
w grupie mo¿e zg³osiæ siê ka¿dy, kto odczuwa wy¿ej wymie-
nione trudnoœci. Dziêki grupie mo¿na bezpiecznie i anonimowo
podzieliæ siê w³asnymi prze¿yciami, wymieniæ doœwiadczenia-

mi, pomys³ami, otrzymaæ wsparcie. Mo¿na tu spotkaæ ludzi,
którzy prze¿ywaj¹ te same problemy, którzy nie oceni¹ i nie
skrytykuj¹, ale zrozumiej¹ i wespr¹.
- Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwi¹zywaniu
codziennych problemów, tak¿e dodatkowo równie¿ praca nad
sob¹ i rozwój osobisty. To czêsto pierwszy krok na drodze do
nowego ¿ycia - komentuje Magda Matuszewska, koordynator
akcji z Fundacji ADRA Polska.
Grupy wsparcia "Równowa¿nia" bêd¹ odbywaæ siê pod opiek¹
specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych,
terapeutów i coachów. Grupy dzia³aæ bêd¹ w oparciu o model,
dziêki któremu pod "skrzyd³ami" jednego mentora wsparciem
mog¹ zostaæ objête nawet 144 osoby. 
- Ju¿ teraz otrzymujemy du¿o zg³oszeñ, co pokazuje, jak wiel-
kie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc - dodaje Magda
Matuszewska. 

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia "Równowa¿nia"

Spotkania grup wsparcia odbywaæ siê bêd¹ online i wyma-
gaj¹ jedynie komputera i dostêpu do Internetu. 

Udzia³ w nich jest bezp³atny.
Co zrobiæ, aby do³¹czyæ 

do grupy wsparcia "Równowa¿nia"?
* wejœæ na stronê www.adra.pl/kryzys
* wype³niæ krótki formularz
* poczekaæ na kontakt ze strony Fundacji.
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Miejski Oœrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chojnowie zaprasza do
udzia³u w wakacyjnych zabawach i kon-
kursach. Niestety - w zwi¹zku z COVID
19 - nadal wiêkszoœæ proponowanych
form bêdzie realizowana on-line.
* MOJE WAKACJE - konkurs fo-
tograficzny. Nie trzeba wyje¿d¿aæ da-
leko. Nie trzeba nawet wyje¿d¿aæ z Choj-
nowa, by znaleŸæ godny uwiecznienia
fotograficzny obiekt, zdarzenie, sytuacjê.
Potrzebne jest jedynie kreatywne spoj-
rzenie na otaczaj¹cy nas œwiat (bo aparat
fotograficzny w smartfonie ma dziœ niemal
ka¿dy…) - i ju¿! 
Zdjêcie opatrzone tytu³em i logo (nazw¹)
autora nale¿y przes³aæ na nasz adres
mailowy: mdk_chojnow@wp.pl. 
Ka¿dy przystêpuj¹cy do konkursu musi
te¿ przes³aæ nam w oddzielnym mailu
dane autora - wybrane logo, imiê, na-
zwisko, adres, adres mailowy oraz zgodê
na przetwarzanie danych na potrzeby
konkursu i oœwiadczenie, i¿ pojawiaj¹ce
siê ewentualnie na fotografiach osoby
wyrazi³y zgodê na publikacjê swojego
wizerunku.
* GALERIA "PRZY OKAZJI" - wys-
tawy on-line. Osób realizuj¹cych swoje
artystyczne pasje w MOKSiR mamy sporo.
Nie zawsze wczeœniej by³a okazja do
prezentacji ich dokonañ. Zamierzamy to
nadrobiæ w czasie wakacji. Sukcesywnie
zamieszczaæ bêdziemy prace powstaj¹ce
w pracowniach rzeŸby, malarstwa, mode-
larskiej. Przypomnimy te¿ czêœæ prac

wystawianych w GALERII… wczeœniej.
Warto wiêc zerkaæ na nasz¹ stronê
www.moksir.chojnow.eu
* DOBRANOCKI DLA DOROS£YCH II
- przedstawienie grupy teatralnej ANTY-
KWARIAT on-line. Tu¿ przed og³osze-
niem epidemii uda³o siê zaprezentowaæ
chojnowianom 7 historyjek tworz¹cych
spektakl DOBRANOCEK… Osoby,
które odebra³y wejœciówki na kolejne
przedstawienie, ju¿ takiej mo¿liwoœci nie
mia³y. Dobiegaj¹ koñca prace monta-
¿owe i w czasie wakacji chcemy zaprosiæ
zainteresowanych do teatru on-line.
Szczegó³y ju¿ wkrótce.
* QUIZY, QUIZY, QUIZY… Ciesz¹
siê sporym zainteresowaniem, wiêc kilka
filmowych (choæ nie tylko) ujrzy w cza-
sie wakacji "œwiat³o dzienne". Wystarczy
tylko zagl¹daæ na nasz¹ stronê lub profil
na FB.
* REKREACYJNIE I W ZIELENI
Zapraszamy do korzystania z terenów
rekreacyjnych, którymi zarz¹dza MOKSiR.
Oba place zabaw (urz¹dzenia) s¹ codzien-
nie dezynfekowane, natomiast co dwa
tygodnie odka¿amy piaszczyste pod³o¿e,
by zapewniæ wiêksze bezpieczeñstwo
u¿ytkownikom. Mimo tego warto te¿ pa-
miêtaæ, by samemu równie¿ z rozwag¹
korzystaæ z atrakcji.
* INNE - bêd¹ siê pojawiaæ na naszych
stronach wraz z kolejnymi dniami wa-
kacji. Myœlimy o konkursach plastycz-
nych, wokalnych itp.
Zapraszamy na nasze strony! 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
dzieci ze szkó³ podstawowych na "Wakacje
z Bibliotek¹ on-line"
* Konkurs literacki "Ksi¹¿kowe ry-
mowanki" dla dzieci w wieku 10-12 lat:

od 1 lipca do 10 sierpnia;
* Bajkowy quiz czytelniczy "Dawno,
dawno temu…” dla dzieci w wieku 7-9 lat: 

6,13,20,27 lipca
* Warsztaty plastyczne "Wakacje rol-
kowane" dla dzieci w wieku 7-12 lat: 

23 i 30 lipca, 6 i 13 sierpnia
* Wystawa prac warsztatowych "Wa-
kacje rolkowane":            20-31 sierpnia.

Szczegó³owe informacje na stronie: 
www.biblioteka.chojnow.eu

Wakacje z MOKSiR i MBP 

Zostañ radnym MSWD
M³odzie¿owy Sejmik Województwa 

Dolnoœl¹skiego og³osi³ nabór do rady VII kadencji. 
Kandydowaæ mo¿e m³odzie¿ w wieku 15-21 lat.
Warunkiem jest zamieszkiwanie lub uczenie siê na tere-
nie powiatu, który chce siê reprezentowaæ oraz okaza-
nie siê udokumentowan¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹.
Zainteresowani musz¹ wype³niæ formularz rekrutacyjny
na stronie www.mlodziezowysejmik.pl i cierpliwie
poczekaæ na wynik Komisji Wyborczej.
Tworzymy przysz³oœæ zDolnego Œl¹ska - g³osi has³o
MSWD. - Uczymy, czym jest samorz¹dnoœæ, ochrona
klimatu, jak dzia³aæ w m³odzie¿owych radach oraz
organizacjach, rozwijamy dolnoœl¹skich liderów
Przedstawiamy w³adzom spojrzenie ludzi m³odych na

sprawy naszego województwa. Walczymy z wyklucze-
niem komunikacyjnym, zmianami klimatycznymi, pro-

blemami w systemie edukacji i nierównoœciami
spo³ecznymi.
Potrzebujemy m³odych, ambitnych oraz anga¿uj¹cych
siê osób ze œwie¿ym spojrzeniem na nasze dzia³ania.
Jeœli w³aœnie taki jesteœ - czekamy na ciebie! 

Do³¹cz do nas! 
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PPii³³kkaa  nnoo¿¿nnaa

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

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

Aktualnoœci z ChojnowaW okresie wakacji i urlopów trudno jest utrzymaæ stuprocentow¹ obecnoœæ kadry
pi³karskiej. Dlatego wyniki dru¿yny seniorskiej Chojnowianki czasami przyprawiaj¹
o zawrót g³owy. 
W kolejnym meczu kontrolnym z dru¿yn¹ D¹b Siedliska goœcie wygrali z bia³o-
niebieskimi 4:2. Sk³ad Chojnowianki by³ mocno eksperymentalny. W dodatku bez
trenera. 
Z kolei, gdy przysz³o siê zmierzyæ z K³osem Moskorzyn nasza dru¿yna by³a ju¿ 
w pe³nym sk³adzie i z trenerem. Jedenastka Zbigniewa Grzybowskiego pokona³a
goœci 7:2.
Przez najbli¿sze dwa tygodnie chojnowski beniaminek bêdzie szlifowa³ formê pod-
czas treningów.
Chojnowianka Chojnów - D¹b Siedliska 2:4
Chojnowianka Chojnów - K³os Moskorzyn 7:2

pm

Dzia³ dla doros³ych

Micha³ Krupa 
"P³ytkie groby na Syberii. Z Syberii
do Afganistanu - prawdziwa historia
ucieczki polskiego wiêŸnia GU£agu "

Z Syberii do Afganistanu - prawdziwa hi-
storia ucieczki polskiego wiêŸnia GU£agu.

W 1939 roku Micha³ Krupa zosta³ aresz-
towany we wschodniej Polsce, wówczas
okupowanej przez ZSRR, i oskar¿ony 
o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Piek³o
zaczê³o siê dla niego od przes³uchañ i tor-
tur w os³awionym wiêzieniu œledczym
na moskiewskiej £ubiance. Uznany za
winnego, zosta³ zes³any na Syberiê do
³agru Peczora. Tam na co dzieñ spotyka³
siê z wyrafinowanym okrucieñstwem 
i próbowa³ przetrwaæ w skrajnie trud-
nych warunkach, w których wiêŸniowie
skazani na kator¿nicz¹ pracê na ogó³ nie
prze¿ywali roku. Niemal¿e cudem zdo³a³
siê wydostaæ z ³agru w ogólnym chaosie,
który zapanowa³ po niemieckiej inwazji
na Zwi¹zek Radziecki. Odby³ mordercz¹
podró¿ z Syberii do Afganistanu, gdzie
wreszcie znalaz³ siê w bezpiecznym miejscu.
Historia ¿ycia Micha³a Krupy to nie-

zwyk³a opowieœæ o woli przetrwania
cz³owieka w obliczu drastycznych prze-
ciwnoœci losu. Autor daje œwiadectwo
sadyzmu Stalina i opresyjnoœci re¿imu,
który stworzy³.

Dzia³ dla dzieci

Anna Taraska
"Kropka z b³êdem"

Czym by³oby ¿ycie bez b³êdów?
Smutn¹, szar¹ ortografi¹… Dowcipna
opowieœæ o przygodach znaków przes-
tankowych.
Kropka mieszka w zeszycie w trzy linie.
Mówi, ¿e kiedy doroœnie, chce zostaæ
kropk¹ nad "i". Ale na razie uwielbia
robiæ fiko³ki, wisieæ do góry nogami na
najwy¿szej linii i rysowaæ na brzegach
kartek.

B³¹d jest ma³y, kud³aty i ma z ty³u jakby
ogonek. Odk¹d przypl¹ta³ siê na stronê
Kropki, sta³ siê jej najlepszym przyjacie-
lem. Razem biegaj¹ po kartkach, psoc¹ 
i taplaj¹ siê w atramentowych ka³u¿ach.
Gdy pewnego dnia B³¹d znika bez œladu,
Kropka jest zrozpaczona. Gdzie podzia³
siê jej przyjaciel? By go odnaleŸæ, musi
wyruszyæ w nieznane - poza ok³adki ro-
dzinnego zeszytu.

Miejska Bibliotek Publiczna poleca



Historia wolnego cz³owieka nigdy nie jest pisana
przez przypadek, ale przez wybór - jego wybór".
- Dwight D. Eisenhower   

Dzisiaj droga m³odzie¿y stajecie przed niezmiernie trudnym
wyborem - waszej dalszej edukacji. Zastanawiacie siê,
rozmyœlacie, byæ mo¿e jeszcze do koñca nie wiecie, co
chcielibyœcie robiæ w swoim przysz³ym ¿yciu. Wybór szko³y
ponadpodstawowej to kolejny etap waszego ¿ycia. Czas,
który spêdzicie w wybranej szkole, czego siê nauczycie,
jakie doœwiadczenia zdobêdziecie i co osi¹gniêcie zale¿y
tylko i wy³¹cznie od was. Wasi koledzy, nauczyciele,
rówieœnicy mog¹ dodawaæ wam skrzyde³ i pomagaæ
osi¹gn¹æ to co nieosi¹galne. Jednak¿e dzisiaj chcielibyœmy,
abyœcie zatrzymali siê na chwilê i spojrzeli na  Powiatowy
Zespó³ Szkó³ z innej perspektywy. Oto nasze atuty wypra-
cowane przez lata dziêki naszym uczniom, rodzicom,
nauczycielom i wszystkim pracownikom szko³y, którzy bêd¹
z wami p³yn¹æ w t¹ niesamowit¹ przygodê, je¿eli tylko
wasz wybór padnie na nas.

Przyjazna i kameralna atmosfera sprzyja nauce i rozwojowi

osobistemu. 

Zapa³ i zaanga¿owanie kadry pedagogicznej rozbudza

ukryte talenty.

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo to nasza norma jakoœci.

Stypendia za wyniki w nauce, osi¹gniêcia sportowe lub

kulturalne motywuj¹ do dzia³ania. 

Zdawalnoœæ egzaminów maturalnych i zawodowych to

klucz do sukcesu i dalszego rozwoju. 

Kreatywnoœæ sprzyja poszerzaniu zainteresowañ i rozwija-

niu pasji - pakiet zajêæ pozalekcyjnych. 

Organizacja kursów i szkoleñ dla uczniów zakoñczonych

certyfikatem podnosi kwalifikacje. 

£atwoœæ skorzystania z doradztwa zawodowego stwarza

perspektywê na realizacjê dalszych marzeñ. 

Aktywnie dzia³aj¹ca Rada Rodziców i Samorz¹d Ucz-

niowski wspieraj¹ dzia³ania szkolne. 

Gwarantowany uœmiech i ¿yczliwe podejœcie nastrajaj¹

optymistycznie ka¿dego dnia.

Oszczêdnoœci w bud¿ecie domowym i czasie wolnym za-

pewnia szko³a na miejscu.

Doskona³a lokalizacja - wszêdzie rzut kamieniem sprzyja

sprawnemu poruszaniu siê.

Nauka i doœwiadczenie idzie w parze - dziêki sta¿om i prak-

tykom w kraju oraz zagranic¹. 

Anga¿owanie siê w projekty unijne pozwala na kszta³-

towanie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem obcym 

w praktyce, zawieranie nowych  przyjaŸni i zwiedzania

ró¿nych zak¹tków œwiata.

Zaplecze, wyposa¿enie oraz sprzêt szkolny s¹ systematy-

cznie unowoczeœniane  i modernizowane.

A opieka pedagogiczno-psychologiczna gwarantuje radê i po-

moc w trudnych sytuacjach.

Udzia³ w wydarzeniach szkolnych, konkursach i olimpia-

dach o zasiêgu regionalnym i krajowym rozwija umiejêtnoœ-

ci i kszta³tuje zdolnoœci w ró¿nych dziedzinach.

Fajne wycieczki dydaktyczne, integracyjne oraz zawodo-

znawcze ucz¹ i bawi¹.

Aktywne dzia³ania na rzecz œrodowiska lokalnego sprzyjaj¹

postawom prospo³ecznym.

Nabyte umiejêtnoœci i doœwiadczenia w czasie zajêæ prakty-

cznych podnosz¹ konkurencyjnoœæ na rynku pracy.

Indywidualne podejœcie do ka¿dego ucznia warunkuje jego

rozwój intelektualny.

A teraz kolej na twój wybór !!! Twój wybór- twoja decyzja.

Spo³ecznoœæ PZS pozdrawia serdecznie
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Dlaczego warto wybraæ 
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie?
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Zarz¹dzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 8 sty-
cznia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w for-
mie przetargu. 
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest hipotek¹ umown¹ na rzecz PKO
BP S.A. Oddzia³ 1 w Chojnowie, która zostanie rozliczona 
z ceny sprzeda¿y nieruchomoœci i jej wykreœlenie nast¹pi po
wymienionym rozliczeniu i uzyskaniu zgody wierzyciela na jej
wykreœlenie. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego
Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i us³ug. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).

Przetarg odbêdzie siê 4 sierpnia 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
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 dnia 28 lipca 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niez-
w³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo-
³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych nieruchomoœci, 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 wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 350,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je-
¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. 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. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
24 kwietnia 2020 r., drugi 16 czerwca 2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 13.07.2020r. - 24.07.2020 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, pok. 12 - tel. 76 81-86-684. 

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.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku bêd¹cym w zarz¹dzie Spó³dzielni
Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie, po³o¿onym przy ul. W³adys³awa £okietka 1B w Chojnowie, na dzia³ce ozna-
czonej numerem geodezyjnym 264/5 o powierzchni 1199 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00034521/2.
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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 nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30.1.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego 
Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej.  Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadec-
two charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwal-
dzkiej 8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie
do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê 4 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 28 lipca 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty od-
wo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia 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 Mieszkaniow¹,
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 wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 290,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je-
¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. 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. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
12.02.2020 r., drugi 10.06.2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 13.07.2020 r. - 24.07.2020r.
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. 
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
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku po³o¿onego przy 
ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o powierzchni 1582 m2

wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.



Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie II p. - poddasze, w starym budow-
nictwie, 40 m2, w³asnoœciowe, bezczynszowe, z gara¿em 
i ogródkiem przy ulicy Kiliñskiego. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. - 537-777-863.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie ul. Leœna i Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (43039)

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Chojnowa, obrêb Konradówka.
Wiadomoœæ: tel. 791-463-992. (43040)
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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
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

Og³oszenia drobne
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LIPIEC
19.07. -  
FARTMED
26.07. - POD
S£OÑCEM

SIERPIEÑ
02.08. - SALIX
09.08 - STOKROTKA
15.08. - FARMED
16.08 - MELISA
23.08. - CENTRUM
30.08. - W INTERMARCHE

WRZESIEÑ
06.09. - FARMED
13.09. - POD S£OÑCEM
20.09. - SALIX
27.09. - STOKROTKA

PAŸDZIERNIK
04.10. - CENTRUM
11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

LISTOPAD
01.11. - CENTRUM
08.11. - SALIX
11.11. - STOKROTKA
15.11. - MELISA
22.11. - FARMED
29.11. - POD S£OÑCEM

GRUDZIEÑ
06.12. - SALIX
13/20/26. 12. - W INTERMARCHE
25.12. - CENTRUM
27.12. - STOKROTKA

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16

tel. 768188452
APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00

Robisz lub planujesz remont? 
Zamów kontener i pozb¹dŸ siê problemu!!! 

CHZGKiM w Chojnowie oferuje 
wynajem kontenerów oraz us³ugê wywozu gruzu

i innych odpadów. 

Chojnowski Zak³ad 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Micha³a Drzyma³y 30
tel. 76 818 83 70

Koszt wynajêcia kontenera 250 z³
plus koszt utylizacji odpadów wg. cennika RIPOKu.



W środę, 8 lipca w Chojnowie odbył się
finał Pucharu Polski w piłce nożnej na
szczeblu okręgowym. Zmierzyły się
drużyny Zagłębia II Lubin i Kuźni Jawor.
Mimo, że pogoda niezbyt dopisała, na
Stadionie Miejskim zjawiło się blisko
300. kibiców. Wśród nich zauważyliśmy
sztab szkoleniowy ekstraklasy miedziowych.
Już od pierwszego gwizdka sędziego
widać było przepaść jaka dzieli obie
drużyny. Dość powiedzieć, że piłkarze 
z Jawora dopiero ok. 30 minuty spotka-
nia przekroczyli połowę boiska. A Za-
głębie systematycznie punktowało ry-
wala. Tak skutecznie, że ten nierówny
pojedynek zakończył się wynikiem 12:0
dla rezerw Zagłębia.

Otwarcie rozgrywek uatrakcyjniły choj-
nowskie mażoretki. Organizację zawo-
dów i nowoczesny obiekt chwalił, po
rozdaniu medali, Janusz Cygan z Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej.
Kto wie, może miedziowi znów za-
goszczą na chojnowskiej murawie? Dla
naszych kibiców byłoby to wielkim,
piłkarskim przeżyciem. pm
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Puchar dla Zagłębia

3-5 lipca, to pierwszy weekend dla
zawodników Uczniowskiego Klubu
Kolarstwa Sportowego pod znakiem wiel-
kiego ścigania. Ale po kolei…
Pierwsza edycja Czasówki Sudeckiej
jazdy indywidualnej na czas odbyła się 
4 lipca w Podgórzynie-Przesiece. Wy-
ścig punktowany do Challenge'u KSC
Cyklosport. Nasi reprezentanci to: Wi-
ktoria Brożyna (2 miejsce w kat. junior-
ka); Martyna Gajda (1 miejsce w kat.
juniorka młodsza); Arkadiusz Jarosław-
ski (5 miejsce w kat. młodzik); Michał
Kiełbowicz (3 miejsce w kat. młodzik). 
Aleksandra Krowicka (juniorka młod-
sza) w dniach 03-05 lipca uczestniczyła

w eliminacjach XXX Ogólnopolskiego
Wyścigu Kolarskiego Juniora Młodszego
i Juniorek Młodszych Pucharu Polski.
Wyścigi odbyły się w Wysocko Wielkie,
Przygodziczki oraz Droszew. Zawody
obejmowały indywidualną jazdę na czas
oraz starty wspólne. Ola zdobyła pier-
wsze 8 punktów. Konkurencja była bar-
dzo mocna i w drugim etapie przyjechała
druga z Dolnego Śląska.
Bike Maraton to najstarszy i największy
cykl maratonów MTB. 4 lipca odbył się
Ultra Bike Maraton w Szklarskiej Porę-
bie. Organizatorzy przygotowali kilka
wariantów tras dla zawodników. W tej
edycji ścigania się uczestniczyła Alicja,
Igor, Miłosz i Łukasz Marciniec. Walczyli
odpowiednio na dystansach Mega (54 km
o przewyższeniach 1830 m) i Classic 
(34 km o przewyższeniach 1070 m). 
Na dystansie Mega Alicja zajęła 7. miej-
sce w Open Kobiet i 2. miejsce w kate-
gorii K3. W kategorii MM Miłosz był 5., 
a Igor 6.
Kolejne zawody to Puchar Polski MTB
XCO UCI w Warszawie. UKKS Oriens
był reprezentowany przez Konrada Je-
żewskiego (młodzik). Trasa była przygo-
towana na Wzgórzach Trzech Szczytów,

zwyczajowo zwanym Kazurka. Konrad
w drodze losowania otrzymał ostatni
numer startowy, co zaostrzyło tylko chęć
rywalizacji. Wyścig ukończył na szóstej
pozycji! Cóż za wyczyn! W tym samym
Pucharze jechał także nasz były wy-
chowanek Kuba Miller. Obecnie jeździ
w barwach klubu Kwisa Lubań.

Gratulacje dla wszystkich naszych za-
wodników, którzy pokazali, że walczą 
i potrafią zdobywać czołowe miejsca.
Jesteście super!!!

UKKS Oriens

Sukcesy UKKS Oriens



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Maja Szczoczarz — 12.letnia uczennica
SP4 spod znaku Strzelca. Zwolenniczka
czarno-białych barw, lubi przygody
Harrego pottera, niedzielne obiady 
i spacery po Parku Piastowskim. 
W przyszłości chce zostać piosenkarką.

Piękne lokatorskie ogródkiPiękne lokatorskie ogródki


