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Promocja tomiku poetyckiego 
Ma³gorzaty Krzywdy

200.lecie bitwy pod Chojnowem
Zaczê³o siê niewinnie. Sielski obrazek niemieckiej wsi, w oddali wiatrak, wieœniacy zajêci codziennymi obowi¹zkami. I nagle szturm wojsk francuskich…

Œwiêto stra¿aków
To Oni dbaj¹ o nasz dobytek, to Oni ratuj¹ ¿ycie, to Oni ciesz¹ siê najwiêkszym spo³ecznym zaufaniem - Stra¿acy - zawodowi i ochotniczy...

Duñska rewizyta
Rówieœnicy naszych gimnazjalistów, przyjechali do nas z miejscowoœci Humlebaek w gminie Fredensborg znajduj¹cej siê na najwiêkszej z 443 wysp Danii - Zelandii.

Barwnie, weso³o, zachêcaj¹co
PeZeteSy czyli PrzyjdŸ Zobacz Œwiêtuj - tak sprytnie z nazw¹ imprezy 

Powiatowy Zespó³ Szkó³ po³¹czy³ nazwê szko³y.

Sp³yn¹³ sp³yw
Po kilkumiesiêcznych przygotowaniach gimnazjaliœci 

z “Jedynki” rzucili kajaki na Skorê.
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Z prac wydzia³ów 
Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 24.05.2013 r. do 14.06.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 271/4, po³o¿onej przy ulicy
Grodzkiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie 
Nr 49/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 24 maja 2013 r.).

Esemesowe powiadamianie

Zapraszamy mieszkañców do zarejestrowania
siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym SMS. 
Dziêki rejestracji bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ
najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci
wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro¿enia
najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie przeka-
zanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje sys-
tem SISMS. Informacje o zbli¿aj¹cych siê
zagro¿eniach pozwol¹ Pañstwu uchroniæ siê
przed utrat¹ zdrowia lub ¿ycia oraz unikn¹æ
strat materialnych. Równie przydatne bêd¹
lokalne informacje o utrudnieniach, imprezach
i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie
miasta.

Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ bezp³atne
informacje SMS?
* W³¹cz w swoim telefonie komórkowym tryb
wysy³ania wiadomoœci SMS
* Jako wiadomoœæ wpisz z tabeli kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01)

* Wpisuj¹c kod rejestruj¹cy, zwróæ uwagê na
kropkê i brak odstêpów
* Wyœlij SMS na numer 661-000-112 (op³ata
za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna
z Twoim planem taryfowym)
* Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejes-
tracji w serwisie.
Wiêcej informacji znajdziesz na stronie inter-
netowej chojnow.eu

Bezp³atny dostêp do e-booków 

Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna we Wro-
c³awiu wraz z 52. bibliotekami publicznymi
na Dolnym Œl¹sku, w tym Miejsk¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ w Chojnowie, wykupi³y wspólnie
prawie 2000 e-booków na platformie
libra.ibuk.pl. Oznacza to, ¿e ka¿dy czytelnik,
zapisany do którejkolwiek z nich, bêdzie
móg³ swobodnie i zupe³nie za darmo
przegl¹daæ katalog wszystkich wykupionych
publikacji i czytaæ je on-line bez ¿adnych
ograniczeñ czasowych - i to nie tylko na tere-
nie biblioteki, ale tak¿e w domu. W naszej
ofercie czytelni IBUK LIBRA znajduj¹ siê
wydawnictwa naukowe (w tym podrêczniki
akademickie), m.in. z dziedzin: nauki ekono-
miczne, humanistyczne, przyrodniczo-ma-
tematyczne i spo³eczne, prawo, medycyna,
informatyka, a tak¿e literatura piêkna. Wszyscy
zainteresowani czytelnicy, którzy zg³osz¹ siê

do biblioteki, otrzymaj¹ indywidualne kody
aktywacyjne (PIN) umo¿liwiaj¹ce im bez-
p³atny dostêp do e-booków. 
Dostêp umo¿liwia czytanie na ekranie moni-
tora ca³ego tekstu ksi¹¿ek i nawigowanie po
spisie treœci, w dowolnym czasie, przez ca³¹
dobê, na dowolnym urz¹dzeniu z dostêpem
do Internetu i bez wzglêdu na u¿ywany system
operacyjny - wystarczy uruchomiæ przegl¹darkê
internetow¹.
Inne szczegó³owe informacje - w naszej bi-
bliotece. Ponadto, w ramach cyklu „Kompu-
terowy Œwiat dla Ka¿dego”, przygotowywane
jest spotkanie pt. „Jak korzystaæ z IBUK
LIBRA?”, które odbêdzie siê 25 czerwca 
o godz.17.00. Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy!

Najbli¿sze wydarzenia

* Œwiêto kwiatów raz jeszcze *
Organizatorzy pierwszej edycji „Œwiêta kwiatów”,
planowanego na 1 czerwca, ze wzglêdu na
niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne zmu-
szeni byli odwo³aæ imprezê i przenieœæ j¹ na
inny termin. Serdecznie zatem zapraszamy do
centrum miasta w najbli¿sz¹ niedzielê, gdzie,
mamy nadziejê, odbêdzie siê kwiatowy festyn.
Imprezie towarzyszyæ bêdzie XVII edycja
sympatycznego Przegl¹du Piosenki Przedszkol-
nej „Bambiniada” 2013, do udzia³u w którym
zg³osi³o siê ok.120 przedszkolaków (godz. 17).
Bêdzie te¿ prezentacja efektów warsztatów
prowadzonych przez Karolinê Rosock¹, doty-
cz¹cych tworzenia ekologicznych kostiumów
teatralnych (ok. godz. 18). A na 18.30 zapla-
nowano wystêp muzyczny nawi¹zuj¹cy brzmie-
niem zarówno do epoki „dzieci kwiatów” jak
i dzisiejszych szlagierów. Na scenie zagra
„Rewol-wer” prezentuj¹cy piosenki lat 60.tych.

8 czerwca - Ogólnopolski przegl¹d taneczny "Stonoga" - MOKSiR; godz. 10.00
8 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki Turniej Dziewcz¹t do lat 13 - Hala PZS
9 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki Turniej Ch³opców do lat 13 - Hala PZS 
9 czerwca - Œwiêto kwiatów (przeniesione z 1 czerwca) - Rynek - godz. 15.00

16 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki Turniej Dziewcz¹t do lat 12 - Hala PZS 
20-23 czerwca - Krajowa Wystawa Filatelistyczna - Muzeum, Miejska Biblioteka Publiczna
21 czerwca - Turniej bryd¿owy o Puchar Burmistrza Chojnowa - Dom Schrama
22 czerwca - Otwarty Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê - rzeka Skora
22-23 czerwca - Dni Chojnowa - XI Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego
- Rynek, osiedle, stadion
23 czerwca - Pi³ka siatkowa - Turniej "Open" - Kompleks "ORLIK"
25 czerwca - Pi³ka koszykowa - "Koszykarskie Trójki" - Kompleks "ORLIK"
25 czerwca - Pi³ka no¿na - "Po¿egnanie szko³y" - Kompleks "ORLIK"
28 czerwca - "Teresa i Feliks Depta prezentuj¹: Japonia z daleka i bliska" - wernisa¿ wys-
tawy - Miejska Biblioteka Publiczna
czerwiec- sierpieñ - IX Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki - Muzeum

Kalendarz imprez miejskich 
- czerwiec

(szczegó³y na stronie chojnow.eu)



* Krajowa Wystawa Filatelistyczna *

20 czerwca, w Chojnowie, rozpocznie siê Krajowa Wystawa
Filatelistyczna. To pierwsze takie wydarzenie w naszym mieœcie 
i podobno, jedyne w tym roku, w Polsce. Organizatorzy - Ko³o
Miejskie Polskiego Zwi¹zku Filatelistów w Chojnowie, Urz¹d
Miejski, Urz¹d Gminy i Starostwo Powiatowe, spodziewa siê
oko³o 60 wystawców z ca³ego kraju, w tym Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji z Wroc³awia. 
Przez cztery dni (od 20 do 23 czerwca), w salach Muzeum
Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowane bêd¹
cenne, kolekcjonerskie eksponaty filatelistyczne - znaczki, ca³ostki,
ca³oœci pocztowe, koperty i inne.
Wystawa ujêta w obchody Dni Chojnowa bêdzie nie tylko
atrakcj¹ miejskiego œwiêta, ale tak¿e rzadk¹ okazj¹ do wystawienia
zbiorów, licznych w naszym kraju pasjonatów.
Wystawie towarzyszyæ bêd¹ konkursy - na naj³adniejszy eksponat 
o tematyce przyrodniczej, sportowej, historycznej, na najciekawszy
eksponat w klasach m³odzie¿owych i najciekawszy eksponat
wskazany przez zwiedzaj¹cych wystawê.

* Œwiêto Miasta *

22-23 czerwca - Dni Chojnowa i Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego.
Impreza pierwszego dnia odbêdzie siê w Rynku. Tradycyjnie 
zainauguruje j¹ barwny korowód otwieraj¹cy jedenast¹ ju¿ edycjê
Festiwalu Tkactwa. W centrum stan¹³ zatem stragany z wyrobami
rêkodzielniczymi lokalnych rzemieœlników, a wielk¹ scenê posi¹d¹
we w³adanie artyœci ró¿nego kalibru i gatunku. Drugiego dnia
spotykamy siê w Parku Œródmiejskim, gdzie Dni Chojnowa
odbywa³y siê w czasie rewitalizacji Rynku. Wielu mieszkañcom to
miejsce bardzo przypad³o do gustu jako plener dla miejskich imprez.
Tu tak¿e zaplanowano mnóstwo atrakcji, ale o szczegó³ach
napiszemy w nastêpnym wydaniu.

ZAPRASZAMY

Dni Otwartych Drzwi...

...w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Chojnowie przy 
ul. M. Reja 3 (dawna sto³ówka „Rolnika), Oœrodek wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi i niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹ zaprasza do odwiedzenia placówki w dniach 12-14 czerwca
2013 r. w godz. 10.00-13.00.
Zapraszamy zainteresowanych i ich rodziny do zapoznania siê 
z dzia³alnoœci¹ oœrodka.

Jubilatka zaprasza

8 czerwca (sobota) zapraszamy wszystkich chêtnych do dobrej
zabawy na dancing. Przygrywaæ bêdzie zespó³ VIPER. Cena
biletów - 30z³. Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji. Pocz¹tek godz. 19.30. 
15 czerwca (sobota) natomiast Jubilatka zaprasza na kolejny wie-
czorek muzyczny. Tym razem w karcie dañ pojawi¹ siê przedsta-
wiciele Moksirowskiej Sceny Muzycznej - Reputacja - g³ównie 
w repertuarze Grzegorza Ciechowskiego z zespo³u Republika 
i Polish Fiction - poruszaj¹cy siê w klimatach rocka alternatyw-
nego. Dla tego zespo³u bêdzie to pierwszy wystêp po reaktywacji.
Wracaj¹ wiêc po czterech latach milczenia w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Dariusz Czarnecki - gitara i wokal £ukasz Ma³ota - gitara basowa 
i Mateusz Sieniek - perkusja i wokal.
Bilety 10 z³, pocz¹tek imprezy godz. 19.30. 
Szczegó³y obu imprez pod nr tel. 76-818-85-61.
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

szósty  przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta

Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami 
(ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt
budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
9 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nierucho-
moœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do
dnia 3 lipca 2013 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
(ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê  z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
50,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, 
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zam-
kniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia
2012 r., drugi 6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia 2013 r., czwarty 26 marca
2013 r., pi¹ty 14 maja 2013 r. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem  76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Polityka pañstwa w zakresie ograniczania bezrobo-
cia w œwietle ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy oraz informacja o przygotowa-
niach do tegorocznych Dni Chojnowa, to wiod¹ce
tematy XXIX sesji, która odby³a siê 23 maja. 

Obszerny materia³ dotycz¹cy polityki pañstwa w zakresie ograniczania
bezrobocia w œwietle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy omówi³a kierownik PUP filia w Chojnowie Bo¿ena
Konopnicka.
(fragmenty) W latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³y w naszym kraju
daleko id¹ce zmiany systemu prawa reguluj¹cego stosunki pracy oraz
zosta³y stworzone ramy instytucjonalno-prawne dla realizacji zadañ
pañstwa w dziedzinie polityki rynku pracy i walki z bezrobociem. Ustawowe
regulacje w tym okresie opiera³y siê na rozstrzygniêciach przyjêtych w trzech
ustawach o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ich licznych nowelizacjach.
Wymienione ustawy okreœli³y zadania pañstwa jako podmiotu polityki
spo³ecznej w sferze zatrudnienia. Wprowadzone programy i dzia³ania os³o-
nowe mia³y na celu ochronê socjaln¹ osób pozostaj¹cych bez zatrud-
nienia przed negatywnymi skutkami bezrobocia, a tak¿e przed konsek-
wencjami reformy gospodarczej. Stanowi³y one podstawê prawn¹
podstawowych dzia³añ na rynku pracy, takich jak przyznawanie zasi³ków
dla bezrobotnych, wykonywanie us³ug poœrednictwa pracy, szkolenie i prze-
kwalifikowanie bezrobotnych, udzielanie po¿yczek dla bezrobotnych na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, udzielanie po¿yczek dla pracodawców
na tworzenie nowych miejsc pracy, organizacjê robót publicznych i prac
interwencyjnych. Finansowanie wskazanych form œwiadczy, ¿e ju¿ 
w pocz¹tkowym okresie pojawienia siê zjawiska bezrobocia w Polsce
stworzono podstawy prawne umo¿liwiaj¹ce podjêcie aktywnych progra-
mów rynku pracy, którymi nie byli zainteresowani œwiadczeniobiorcy.
Pierwszym aktem prawnym dotycz¹cym polityki rynku pracy by³a
ustawa z 29.12.1989 roku o zatrudnieniu, która wbrew swojej nazwie
nie regulowa³a zatrudnienia, lecz bezrobocie gdy¿ dominowa³y w niej
elementy socjalne.
Pierwsza ustawa dotycz¹ca bezrobocia przyznawa³a wszystkim, którzy
zarejestrowali siê w biurach pracy, comiesiêczny zasi³ek, bez wzglêdu
na to, czy wczeœniej pracowali, i to bez ograniczeñ czasowych. 
Sytuacja ta wymaga³a reakcji w³adz pañstwowych i zmian w kierunku
ograniczenia prawa do pobierania zasi³ku dla bezrobotnych. Sta³o siê
to najwa¿niejsz¹ przes³ank¹ dla jej nowelizacji przez ustawê z dnia 27 lipca
1990 r. zmieniaj¹ca ustawê o zatrudnieniu.
Brak ofert pracy dalsze likwidacje zak³adów pracy jak równie¿ mo¿liwoœæ
otrzymania zasi³ku dla bezrobotnych po zatrudnieniu subsydiowanym
podnios³o znaczenie programów rynku pracy. W tym okresie biuro
pracy w Chojnowie aktywizowa³o rocznie do 500 osób w ramach prac
interwencyjnych.
W nastêpnej, przyjêtej w 1991 roku ustawie o zatrudnieniu i bezrobociu
wraz ze zmian¹ nazwy w przepisach ogólnych sformu³owano, i¿ okreœla
ona zadania pañstwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdzia³ania bezrobo-
ciu i ³agodzenia jego skutków. Znacznie wiêcej uwagi poœwiêcono
polityce aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zwiêkszono zakres instru-
mentów maj¹cych na celu aktywizacjê bezrobotnych wprowadzaj¹c
instytucjê robót publicznych. Ograniczono dostêp do zasi³ków i œwiadczeñ
dla bezrobotnych skracaj¹c okres jego pobierania na czas nieprzekra-
czaj¹cy 12 miesiêcy.
Z kolei w ustawie z 14.12.1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu
bezrobociu utrzymano wczeœniejsze podstawowe zasady dotycz¹ce sposobu
realizacji zadañ pañstwa w spo³ecznej sferze przeciwdzia³ania bez-
robociu, rozszerzono jednak zakres stosowanych instrumentów rynku
pracy. W nowelizacji ustawy pozbawiono prawa do zasi³ku absolwentów
wprowadzaj¹c now¹ formê aktywizacji zawodowej absolwentów tzw. sta¿e.
Rozwi¹zania przyjête w ustawach okreœlaj¹cych zadania polityki spo-
³ecznej pañstwa w walce z bezrobociem odegra³y du¿¹ rolê w kszta³towaniu
poziomu bezrobocia w Polsce. Wprowadzone na pocz¹tku warunki
przyznawania wszystkim bezrobotnym œwiadczeñ przyczynia³y siê do znacz-

nego wzrostu rejestrowanego bezrobocia w pierwszych latach transformacji.
Nowe zasady, które zmieni³y wiele z obowi¹zuj¹cych przez ostatnie
lata rozwi¹zañ, wprowadzi³a ustawa z 20.04.2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawodawca ju¿ w samej
nazwie akcentuje promocjê zatrudnienia, jako zadanie pierwszo-
planowe, czyli realizowanie aktywnej polityki na rzecz zwiêkszania
liczby osób pracuj¹cych, jako najlepszej metody na zmniejszanie bez-
robocia. Po raz pierwszy polski ustawodawca zdecydowa³ o wydziele-
niu w przepisach dotycz¹cych bezrobocia i s³u¿b zatrudnienia czêœci
poœwiêconej polityce rynku pracy i po raz pierwszy wskaza³ cele polityki
zatrudnienia. Do najistotniejszych zmian obok zadañ pañstwa wprowa-
dzonych omawian¹ ustaw¹ nale¿y wprowadzenie pojêæ us³ug i instru-
mentów rynku pracy. Ustawodawca dokona³ podzia³u dzia³añ na
us³ugi podstawowe i na instrumenty wspieraj¹ce realizacjê us³ug pod-
stawowych. W katalogu us³ug podstawowych umieszczono dzia³ania
dotychczas dobrze znane i wykonywane od pocz¹tku istnienia pub-
licznych s³u¿b zatrudnienia w Polsce.
Wyodrêbniono now¹ kategoriê osób bezrobotnych, do których zaliczono
bezrobotnych w wieku do 25 lat i powy¿ej 50 lat, d³ugotrwale bezro-
botnych, bez kwalifikacji, osoby niepe³nosprawne oraz wychowuj¹cy
samotnie dziecko do lat 7. Do, nowo wyodrêbnionej kategorii bezro-
botnych znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy
skierowano nastêpuj¹ce us³ugi rynku pracy:
- prace interwencyjne i roboty publiczne,
- sta¿, 
- przygotowanie zawodowe,
- pokrycie kosztów opieki nad bliskimi,
- uczestnictwo w Centrum Integracji Spo³ecznej,
- tworzenie spó³dzielni pracy. 
Utrzymano jednak dotychczasowe rozwi¹zania dotycz¹ce prawa do
zasi³ków dla bezrobotnych, wprowadzaj¹c jedynie pewne zmiany, które
spowodowa³y dalsze ograniczenie dostêpnoœci tego œwiadczenia.
Wprowadzenie nowej ustawy w 2004 roku jest kolejn¹ modyfikacj¹
funkcjonowania instytucji i instrumentów rynku pracy. Istotne znaczenie
dla realizacji zadañ pañstwa w zakresie promocji zatrudnienia i ³ago-
dzenia skutków bezrobocia jest zmiana podejœcia ustawodawcy do polityki
rynku pracy a w szczególnoœci zwiêkszenia selektywnoœci instrumentów
aktywizacji bezrobotnych. Ide¹ ustawy jest wzmocnienie prozatrudnie-
niowych dzia³añ na rynku pracy, prze³amania niekorzystnej sytuacji oraz
wzrost zatrudnienia, co w efekcie ma doprowadziæ do ograniczenia
negatywnych skutków bezrobocia oraz zmniejszenia jego poziomu.
Reasumuj¹c przedstawione przeze mnie dzia³ania pañstwa w zakresie
ograniczenia skutków bezrobocia, nale¿y stwierdziæ, i¿ pañstwo wykazywa³o
du¿¹ aktywnoœæ w reagowaniu na potrzeby rynku pracy, czego
wyrazem by³y programy rz¹dowe, okreœlaj¹ce podstawowe cele polityki
pañstwa na rynku pracy oraz œrodki ich realizacji, które powstawa³y
ju¿ od roku 1991. Polityka pañstwa na rynku pracy zale¿a³a w istotnej mierze
od celów oraz charakteru polityki makroekonomicznej. W pocz¹tkowym
okresie koncentrowa³a siê na tworzeniu instytucjonalnych warunków
funkcjonowania rynku pracy, a tak¿e na os³onie socjalnej osób bezro-
botnych. Aktywne programy rynku pracy kierowane by³y do nielicznej
grupy bezrobotnych, natomiast program zasi³ków dla bezrobotnych
obejmowa³ przewa¿aj¹c¹ ich czêœæ. W póŸniejszym okresie nast¹pi³a
reorientacja dotychczasowej polityki. Znaczny wzrost bezrobocia w
latach 1990-1994 przyczyni³ siê do przeniesienia akcentów polityki
pañstwa na rynku pracy na rzecz aktywnych form. Rozwój aktywnych
programów rynku pracy by³ mo¿liwy dziêki przeznaczeniu na nie wiêkszej
czêœci œrodków finansowych Funduszu Pracy. 

W tym roku œwiêto naszego miasta zaplanowano na 22-23 czerwca. 
O tym na jakim etapie s¹ sprawy organizacyjne mówi³ na posie-
dzeniu Stanis³aw Horodecki - dyrektor MOKSiR:
(fragmenty) Jak co roku przygotowania do obchodów kolejnego œwiêta
miasta rozpoczynaj¹ siê w styczniu. Z propozycji przedstawianych
przez MOKSiR wybierana jest Gwiazda, z któr¹ nastêpnie ustalane s¹

Na XXIX sesji
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warunki realizacji koncertu. Wybór najwa¿niejszego zespo³u pozwala
na rozpoczêcie poszukiwañ dostawcy sceny, oœwietlenia i nag³oœnienia
oraz firmy, z któr¹ zawrzemy umowê na obs³ugê cateringow¹.
Poœrednio jest te¿ istotny przy wy³anianiu firmy zajmuj¹cej siê
ochron¹ imprezy. 
Zawarto umowy ze wszystkimi zapraszanymi z zewn¹trz wykonawcami.
W czasie tegorocznych dni miasta zaprezentuj¹ siê: Orkiestra Dêta Gminy
Mi³kowice, zespó³ NIEWINNI, gwiazda, czyli HAPPYSAD, grupa
DIMITRIS ZORBAS, zespó³ ANDRE. Bêdzie te¿ okazja do prezentacji
lokalnych wykonawców. W Korowodzie pomaszeruj¹ chojnowskie szko³y;

inspiracj¹ dla strojów maj¹ byæ kraje i narody œwiata. Na scenie w Rynku
zatañcz¹ nasze formacje, zagra BLUE BAND. Drugiego dnia w parku
wyst¹pi¹: REPUTACJA i GRUPA JURANDA. Zwieñczeniem bêdzie
puszczanie wianków Skor¹.
Dniom Chojnowa tradycyjnie towarzysz¹ inne imprezy kulturalne.
Organizacj¹ Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego zajmuje
siê pani Zofia Kasprzak. Nadzór nad Dyktandem chojnowskim pe³ni
pani Lucyna Spes. Krajow¹ wystaw¹ filatelistyczn¹ zajmuje siê pan
Artur Reichert. Swoje propozycje przygotowa³y te¿ Miejska Biblioteka
Publiczna i Muzeum Regionalne.

Na XXIX sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Zakoñczono i odebrano sieæ wodoci¹gow¹ w ul. Lubiñskiej.
2. Prowadzone s¹ prace przy przebudowie sieci wodoci¹gowej na
odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej. 
3. Rozpoczêto prace przy budowie nawierzchni ul. Bielawskiej od 
ul. Boles³awieckiej do ul. D¹browskiego wraz z odwodnieniem 
i oœwietleniem drogowym. 
4. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko-
remontowe wnêtrza Baszty Tkaczy. Na to zadanie pozyskano dotacjê
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokoœci
80.000 z³. w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet I
Ochrona Zabytków oraz dotacjê w wysokoœci 50.000 z³, z Urzêdu
Marsza³kowskiego 
5. Og³oszono przetarg nieograniczony na ocieplenie elewacji budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie. 
6. W Rynku ustawiono 20 du¿ych donic, w których posadzono drzewa
oraz kwiaty i pn¹cza oraz 10 donic mniejszych obsadzonych krzewami zimo-
zielonymi, kwiatami i pn¹czami. Dostawiono równie¿ 6 ³awek bez oparæ. 
7. Posadzono 31 szt. drzew z gatunku lipa: przy ul. D¹browskiego -
12 szt., przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego - 19 szt. 
8. Zakupiono 32 figury do szachów plenerowych. 
9. Zatrudniono 6 osób w ramach prac interwencyjnych na stanowisko
robotnik meliorant. 
10. Zakupiono 140 ton kruszywa bazaltowego do wyrównania i utwar-
dzenia dróg gruntowych - ul. Leœna, Wrzosowa, Po³udniowa,
S³owiañska, Solskiego, Grunwaldzka. 
11. Prowadzone s¹ naprawy cz¹stkowe dróg miejskich przy u¿yciu
grysów i emulsji. 
12. Wymieniono 13 s³upów oœwietlenia ulicznego w ci¹gu ul. Kiliñskiego
na wysokoœci Parku Piastowskiego. 
13. Wykonano przy³¹cze energetyczne dla zasilania pompowni œcieków
przy ul. Bielawskiej. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych
z zastosowaniem bonifikaty, na ³¹czn¹ kwotê 70.560 z³. - w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego trzy dzia³ki pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej – £okietka, 
- dzia³kê o powierzchni 102 m2 na poprawê warunków zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. D³ugosza, 
2. Wydano 4 decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Kwiatowej - z urzêdu, w celu wydzielenia dzia³ki do sprzeda¿y, 
- przy ul. Komuny Paryskiej - z urzêdu, w celu wydzielenia dzia³ki do
sprzeda¿y,
- przy ul. Z³otoryjskiej - dla osoby fizycznej, w celu wydzielenia
dzia³ki budowlanej.
3. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- dziewiêciu dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Parkowej-£okietka,
zakoñczony wy³onieniem nabywców na trzy dzia³ki,
- lokali u¿ytkowych przy ul. ul. Koœciuszki 17 i Samorz¹dowej 4 - zakoñ-
czone wynikiem negatywnym. 
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie
Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach:

- na sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej gara¿em przy ul. Samorz¹dowej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci pod us³ugi komercyjne przy ul. Samorz¹dowej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinna
przy ul. M³ynarskiej, Rejtana, Boles³awieckiej, S³owiañskiej, 
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej.
5. Wydano dwa zawiadomienia: o nadaniu numeru porz¹dkowego 
i o zmianie nazwy ulicy,
6. Wydano 13 wypisów i 3 zaœwiadczenia z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta,
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Szpitalnej - wydano decyzjê odmawiaj¹c¹ zezwolenia na
usuniêcie 2 szt. drzew gatunku kasztanowiec dla Stowarzyszenia
„Niebieski Parasol”,
- przy ul. Grodzkiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra-
¿aj¹cego drzewa gatunku topola dla Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Legnicy,
- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku topola dla firmy KRET i S-KA z
obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Bielawskiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku wierzba dla Rodzinnych Ogrodów
Dzia³kowych „PÓ£NOC”,
- przy ul. Z³otoryjskiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzewa gatunku jesion koliduj¹cego z budowa drogi dla osoby fizycznej
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
8. Z zakresu oddzia³ywania na œrodowisko wydano 3 decyzje okreœlaj¹ce
œrodowiskowe uwarunkowania na realizacjê nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:
- budowa dwóch wiat drewnianych przy ul. Zielonej na terenie firmy
„LAMBERTA”,
- budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Okrzei 6 na terenie
firmy „FEERUM”,
- budowa stacji demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji przy
ul.Lubiñskiej dla PHU „D.S.” Sywak Dariusz.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 116 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 112 wniosków przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 16 467,17 z³. (wydano 107 decyzji
pozytywnych i 5 decyzji negatywnych). 
Za miesi¹ce IV i V 2013 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
95 749,79 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 239 wniosków, wydano 210 dowodów
osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 9 decyzji administracyjnych, 2 zaœwiadczenia do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 17 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 14 aktów ma³¿eñstwa, 22 akty zgonu.
3. Za³atwiono 184 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, kore-
spondencjê konsularn¹, 230 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 165 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Sprawozdanie 2/2013 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 21 marca 2013 r. do dnia 22 maja 2013 r. 



Jednym z epizodów kompanii wiosennej na
Œl¹sku by³a bitwa, a raczej potyczka, stoczona
26 maja 1816 r. pod Chojnowem, dziœ na polach
wsi Budziwojów i Michów*. 

W 200. rocznicê tej potyczki Gmina i Miasto Chojnów, wspólnie zor-
ganizowa³y jubileuszowe uroczystoœci.
Rozpoczêto je w Muzeum Regionalnym konferencj¹ pn. „Kampania
Napoleoñska 1813 od Budziszyna do bitwy nad Kaczaw¹”. Zainte-
resowani mogli tu dowiedzieæ siê m.in. o wynikach badañ powierzch-
niowych na polu bitwy pod Chojnowem i odkrytych zabytkach zapoz-
naæ siê z niepublikowanymi archiwaliami poznaæ przyczyny, przebieg
i skutki kampanii. 

Sobotnie wydarzenia mia³y nieco bardziej rozrywkowy charakter.
Przed po³udniem na chojnowskim Rynku zjawili siê wojskowi
reprezentuj¹cy dwa obozy - francuski i pruski. Zainscenizowali tu
pokaz musztry i krótk¹ walkê. Wystrza³ami z karabinów, sytuacyjnymi
scenkami z pola walki zachêcali do udzia³u w popo³udniowej imprezie
- inscenizacji bitwy na polach pod Chojnowem i rodzinnego pikniku
w Piotrowicach.
Tu¿ po godz. 17 piotrowicka ³¹ka zamieni³a siê w prowizoryczny
teren potyczki. Zaczê³o siê niewinnie. Sielski obrazek niemieckiej wsi
- atrapy frontów cha³up symbolizuj¹ce ówczesn¹ osadê, w oddali wia-
trak, wieœniacy zajêci codziennymi obowi¹zkami. I nagle szturm
wojsk francuskich - wieœniacy w pop³ochu uciekaj¹c, ratunku szukaj¹
u ukrytych za wzgórzem prusaków. P³on¹cy wiatrak to sygna³ dla
wojsk do natarcia. I zaczê³o siê.

Potyczka pod Budziwojowem by³a niezwykle gwa³towna. Trwa³a
zaledwie 15-20 min. G³ówn¹ rolê odegra³a w nim kawaleria. Sprzymie-
rzeni przeciw szpicy awangardy francuskiej wystawili niewspó³miernie
du¿e si³y, z³o¿one z 42 szwadronów, przy czym do boju wesz³o zaled-
wie 18. Zawczasu przygotowany plan ataku i element zaskoczenia
pozwoli³ im na odniesienie bardzo potrzebnego zwyciêstwa, które
skwapliwie wykorzystano w celach propagandowych, poprawiaj¹c
nieco nastroje spo³eczeñstwa i armii. Chwa³¹ okry³ siê Œl¹ski Pu³k
Kirasjerów, którego szar¿ê na francuskich piechurów utrwali³ malarz
batalista prof. Knõtel*. 

Inscenizacja w wykonaniu Towarzystwa Przyjació³ Gminy Krotoszyce
i Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej nie by³a tak
gwa³towna i tak liczebna, ale s¹dz¹c po reakcji widzów, podoba³a siê.
Huk armat, wystrza³y z karabinów, p³on¹cy wiatrak, walka wrêcz,
natarcia, ucieczki - by³y dla naszej spo³ecznoœci wydarzeniem
niecodziennym. Doprawione szczypt¹ humoru bawi³o i z pewnoœci¹
zapad³o w pamiêæ.

Straty francuskie, zale¿nie od Ÿróde³, podawane s¹ ró¿nie, od 800 do
1000 ¿o³nierzy, licz¹c zabitych, zaginionych i wziêtych do niewoli.
Francuzi mieli utraciæ 11 dzia³. Wielu ¿o³nierzy zmar³o w wojskowych
lazaretach, naprêdce, zaimprowizowanych w gospodzie „Pod Trzema
Lipami”, prywatnych domach, zamku i chojnowskiej farze, gdzie
urz¹dzono prowizoryczne stanowisko do operacji, wykorzystuj¹c 
w tym celu mensê o³tarza. Pooperacyjne odpady palono w k¹cie
cmentarza. Zebranych z pobojowiska ¿o³nierzy francuskich pocho-
wano w masowym grobie tu¿ za Go³aczowem, po jego pó³nocnej
stronie, przy drodze ze Z³otoryi do Chojnowa. Straty koalicjantów
by³y mniejsze. Prusacy utracili 21 oficerów i 229 ¿o³nierzy.*

Tu¿ po bitwie, w obozie wojskowym, ka¿dy chêtny móg³ zrobiæ sobie
pami¹tkowe zdjêcie - z ¿o³nierzem, z wieœniakiem, z broni¹, 
w mundurze… A potem Rodzinny Piknik przy festynowej gastronomii
i folkowych brzmieniach.

W niedzielê, trzeciego dnia obchodów, uroczystoœci mia³y miejsce 
w Budziwojowie. Tu odby³a siê Msza œw., tu te¿ dokonano oficjal-
nego ods³oniêcia pomnika.

W 1818r. na wzgórzu wiatracznym pod Budziwojowem zosta³ wznie-
siony, wed³ug projektu wybitnego architekta Fryderyka W. Schinkla,
¿eliwny pomnik, taki sam, jaki poœwiêcono w miejscu bitwy nad
Kaczaw¹. U jego stóp odbywa³y siê patriotyczne manifestacje 
i spotkania weteranów wojny wyzwoleñczej. Obok zbudowano dom
dla inwalidów wojennych*. 

Do naszych czasów przetrwa³ postument ówczesnego pomnika, na
którym, w rocznicê 200.lecia bitwy ustawiono pomnik z napisem 
w trzech jêzykach „W dwustulecie bitwy pod Chojnowem”. 
Jubileuszowe uroczystoœci maj¹ byæ zapowiedzi¹ projektu pod
robocz¹ nazw¹ „Szlakiem bitwy pod Budziwojowem”, który ju¿
omawiany jest wspólnie z pobliskimi samorz¹dami. Ale o tym 
w innym wydaniu….

Z pobojowiska pod Budziwojowem pochodz¹ eksponowane w choj-
nowskim muzeum ¿eliwne kule armatnie oraz znalezione w trakcie
badañ powierzchownych w 2012 i 2013 r., o³owiane kule karabinowe
i monety. Sporo zabytków zwi¹zanych w epok¹ napoleoñsk¹ znaj-
dowa³o siê w przedwojennym Heimatmuseum. Do naszych czasów
dotar³y dwa karabiny piechoty francuskiej, wzór 1777, wykonane 
w zak³adach w Charleville i Wersalu, ³adownia pruska z 1813r.,
odezwa króla Prus, Fryderyka Wilhelma III - Do mojego ludu, kalendarz
na 1812r. z zapiskami z 1813, a tak¿e opis statystyczny i topograficzny
Chojnowa, doprowadzony do 1809r.

eg

_____________

* fragmenty tekstu opracowanego przez Jerzego Janusa - dyrektora
Muzeum Regionalnego w Chojnowie
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200.lecie bitwy pod Chojnowem
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To Oni dbaj¹ o nasz dobytek, to Oni ratuj¹ ¿ycie,
to Oni ciesz¹ siê najwiêkszym spo³ecznym za-
ufaniem. Stra¿acy - zawodowi i ochotniczy -
ka¿dego dnia, walcz¹c z ¿ywio³em, nara¿aj¹
w³asne zdrowie, by nieœæ pomoc. 

24 maja, w centrum Chojnowa stra¿acy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych powiatu legnickiego obchodzili
swojej œwiêto. Rozpoczê³a je niezwykle uroczysta Msza œw. koncele-
browana przez ks. Biskupa Marka Mendyka, kapelana dolnoœl¹skiego
ks. Infu³ata Adama Drwiêgê, ks. Pra³ata Tadeusza Jurka, ks. Pra³ata
W³adys³awa Bystrka, ks. Dziekana Marka Osmulskiego, ks. kanonika
Jana Mateusza Gacka - proboszcza Parafii p.w. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Legnicy i ks. Stanis³awa Kawzowicza - proboszcza 
g. Rzeszotary.
„Byæ cz³owiekiem, byæ katolikiem” - to temat piêknie wyg³oszonej
homilii przez dolnoœl¹skiego kapelana.
Tu¿ po mszy, uroczystoœci przenios³y siê do rynku. Dziesi¹tki stra-
¿aków, przedstawiciele w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych, zaprzy-
jaŸnionych instytucji, zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy Chojnowa,
wspólnie tego dnia celebrowali Powiatowy Dzieñ Stra¿aka. Œwiêto
by³o okazj¹ do licznych podziêkowañ i gratulacji. Za trudn¹ s³u¿bê 
i poœwiêcenie, kilkudziesiêciu stra¿aków otrzyma³o odznaczenia 
i awanse. Wœród nich byli te¿ chojnowscy przedstawiciele - awans na
stopieñ kapitana otrzyma³ Maciej Malec i Karol Gulka na stopieñ sek-
cyjnego, uhonorowano tak¿e Dariusza Wo³oszyna, który otrzyma³
br¹zowy medal za zas³ugi dla po¿arnictwa. 

- Inicjator œwiêta stra¿ak Edmondson, powiedzia³ kiedyœ:
“W stra¿y po¿arnej, bêdziemy razem walczyæ przeciwko jednemu
wspólnemu wrogowi - ogniowi - bez wzglêdu na kraj, pochodzenie, 
w czym chodzimy i w jakim jêzyku mówimy.” - cytowa³ w swoim
wyst¹pieniu gospodarz uroczystoœci burmistrz Jan Serkies. -
Ratowanie ¿ycia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowoœæ niesienia
pomocy tym, którzy jej potrzebuj¹, nie bacz¹c na w³asne bezpieczeñstwo,
to dzia³ania wpisane w codzienn¹ s³u¿bê ka¿dego stra¿aka. W Dniu
Waszego œwiêta spo³eczeñstwo ma szczególn¹ mo¿liwoœæ z³o¿enia
gor¹cych podziêkowañ za odwagê i poœwiêcenie. Dlatego w imieniu
mieszkañców Chojnowa, w³adz miasta i swoim w³asnym sk³adam
wyrazy uznania za ryzyko, jakie niemal ka¿dego dnia podejmujecie 
w ochronie ¿ycia i mienia. Przy tej okazji sk³adam ¿yczenia satysfakcji
z wykonywanego zawodu, który obdarzony jest w Polsce najwiêkszym
zaufaniem spo³ecznym. ¯yczê, aby ta trudna s³u¿ba by³a powodem 
do dumy, aby niebezpiecznych zdarzeñ by³o jak najmniej, a Wasz
Patron - œw. Florian otacza³ Was sta³¹ opiek¹ i szczêœliwie prowadzi³
do oczekuj¹cych rodziny.

Na zakoñczenie uroczystoœci OSP Jaroszówka odebra³a przekazany
jej sprzêt w postaci samochodu po¿arniczego marki Scania, Chojnów
otrzyma³ skokochron, a JRG 2 Legnica dosta³a samochód operacyjny 
i urz¹dzenie do sprawdzania sprzêtu do ochrony dróg oddechowych.

eg

Œwiêto stra¿aków



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/7908

W dniach 27-31 maja Gimnazjum nr 2 przeprowadzi³o wymianê
uczniów z zaprzyjaŸnion¹ szko³¹ z Danii pod opiek¹ nauczycielki jêzyka
angielskiego pani Pauliny Rajczakowskiej oraz przy du¿ym wsparciu
logistycznym ze strony dyrektora Andrzeja Urbana. Mieliœmy przyjem-
noœæ goœciæ w Chojnowie ponad dwudziestoosobow¹ grupê goœci.
Rówieœnicy naszych gimnazjalistów, wraz z nauczycielkami - pani¹ Karin
Volck Sahlertz oraz pani¹ Kirsten Marstrand, przyjechali do nas 
z miejscowoœci Humlebaek w gminie Fredensborg znajduj¹cej siê na
najwiêkszej z 443 wysp Danii - Zelandii.
Pierwszego dnia powitaliœmy naszych goœci w auli gimnazjum, sk¹d
zostali odebrani przez rodziny goszcz¹ce. Po d³ugiej podró¿y mieli
mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z polsk¹ goœcinnoœci¹ na kolacjach przygo-
towanych w domach naszych uczniów.
We wtorek rano uczniowie gimnazjum w roli gospodarzy, pod prze-
wodnictwem dyrektora Andrzeja Urbana oraz wicedyrektor Lucyny
Spes oprowadzili swoich rówieœników po szkole. O godzinie 9:00,
chluba naszej szko³y - zespó³ taneczny Brooklyn pod opiek¹ pani
Marzeny Anton zaprezentowa³ w auli szko³y swój najnowszy uk³ad
choreograficzny. Tego samego dnia, na zaproszenie pani Gra¿yny
Kizymy, by³ej pracownicy naszej szko³y, udaliœmy siê z rewizyt¹ do
Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Osiecznicy, gdzie finaliœci szkol-
nego konkursu „Œpiewam i Tañczê” wraz z organizatorami pani¹
Ma³gorzat¹ Potacza³¹ oraz pani¹ Danut¹ Górsk¹ wyst¹pili dla
uczniów oraz grona pedagogicznego. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody
uda³o nam siê równie¿ zwiedziæ wspania³y Zamek Kliczków w sercu
Borów Dolnoœl¹skich, a uczynni stra¿acy z M³odzie¿owej Dru¿yny
Po¿arniczej zorganizowali dla nas grilla.
Po powrocie do Chojnowa dziêki uprzejmoœci dyrektora Mariusza Kowal-
czyka zosta³ rozegrany towarzyski mecz pi³ki no¿nej na hali sportowej
Powiatowego Zespo³u Szkó³ pomiêdzy dru¿yn¹ ch³opców z Gimna-
zjum nr 2, a mieszan¹ dru¿yn¹ ze szko³y Humlebaek. Mecz wygrali
gospodarze. Zmêczeni, ale wci¹¿ pe³ni entuzjazmu uczniowie obu szkó³
po meczu æwiczyli swoj¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego w pizzerii.
W œrodê dzieñ rozpocz¹³ siê sportowo. Na sali gimnastycznej gimnazjum
rozegrano towarzyski mecz koszykówki, pomiêdzy reprezentacjami
dziewcz¹t i ch³opców z Gimnazjum nr 2, a dru¿yn¹ dziewcz¹t ze
szko³y Humlebaek. Rozgrywki zakoñczy³y siê zdecydowanym
zwyciêstwem koszykarek z Danii. Tego dnia pogoda bardzo sprzyja³a
zwiedzaniu naszego miasta. Rozpoczêliœmy od wizyty w koœciele 
pw. œw. ap. Piotra i Paw³a, o którym kilka s³ów opowiedzia³ ksi¹dz
Jaros³aw. Nastêpnie mieliœmy mo¿liwoœæ zobaczyæ panoramê miasta 
z wie¿y koœcielnej i dowiedzieæ siê kilku ciekawostek odnoœnie
charakterystycznego chojnowskiego rynku. O historii Chojnowa
dowiedzieliœmy siê naturalnie w naszym muzeum dziêki goœcinnoœci
dyrektora Jerzego Janusa. 
Zwiedzanie Placu Zamkowego nie mog³o obejœæ siê bez wizyty w Urzêdzie
Miejskim. Uczniowie z Humlebaek mieli ju¿ mo¿liwoœæ poznania
naszego Burmistrza Jana Serkiesa w grudniu ubieg³ego roku w swojej
szkole. W Urzêdzie Miasta mogliœmy zobaczyæ salê, w której odby-
waj¹ siê posiedzenia Rady Miejskiej i dowiedzieæ siê o pracy samorz¹du.
Po oficjalnym spotkaniu m³odzie¿ mia³a parê chwil na odwiedzenie
chojnowskich sklepów w drodze na pyszny obiad, którym zostaliœmy
ugoszczeni dziêki pani Halinie Salastowicz kierowniczce sto³ówki
przy Szkole Podstawowej nr 3.

Duñczycy równie¿ przygotowali siê do wizyty w Chojnowie. W Domu
Schrama mogliœmy zobaczyæ ich prezentacje. Po kilku s³owach wstêpu,
uczniowie przy akompaniamencie tr¹bki, na której gra³ Klaus Volck
Sahlertz, zaœpiewali hymn duñski „Der er et yndigt land” („Jest taki
piêkny kraj”). Mieliœmy równie¿ okazjê odœpiewania popularnej piosenki
„Panie Janie” w wersji duñskiej, angielskiej oraz polskiej. Po czêœci
muzycznej, uczniowie z Danii przedstawili w krótki i przystêpny
sposób najciekawsze informacje o wybranych przez siebie duñskich
miastach. Na zakoñczenie spotkania mo¿na by³o skosztowaæ duñskich
przystawek przygotowanych przez uczniów wraz z nauczycielami.
Nie zabrak³o owoców morza oraz bardzo popularnych w Danii œledzi
w sosie curry. 
Popo³udniu m³odzie¿ chêtnie skorzysta³a z czasu wolnego na naszym
basenie miejskim. Wieczorem, dziêki pomocy pani Wies³awy Majewskiej,
w Domu Schrama odby³o siê spotkanie integracyjne z zumb¹, któr¹
poprowadzi³a instruktorka pani Lena Szczepaniak. 
W czwartek pogoda da³a siê nam we znaki, jednak pe³ni nadziei i hartu
ducha wyjechaliœmy do Karpacza. Pan Zbigniew Konopnicki zgodzi³
siê zostaæ naszym przewodnikiem i dziêki niemu mogliœmy zwiedziæ
Karkonoski Park Narodowy oraz œwi¹tyniê Wang. 
Ostatni wieczór w Polsce spêdziliœmy na Sali Rycerskiej w Zamku
Grodziec. Kasztelan Zenon Bernacki opowiedzia³ nam nie tylko o historii
zamku, ale równie¿ o licznych imprezach tematycznych odbywaj¹cych siê
w GrodŸcu. Na koniec spotkania mogliœmy zjeœæ tradycyjny ¿urek 
w chlebie oraz kie³baski z prawdziwego ogniska. 
Niestety czas p³yn¹³ nieub³aganie i ju¿ w pi¹tek rano nadszed³ czas po¿egnañ. 
Tego typu spotkania i kontakty mog¹ mieæ miejsce tylko wtedy, kiedy
ludzie s¹ chêtni aby ten kontakt pielêgnowaæ. Historia znajomoœci
pomiêdzy Gimnazjum nr 2 a szko³¹ z Humlebaek zaczê³a siê ju¿ 
w 2009 roku kiedy pani Paulina Rajczakowska dziêki stypendium 
z Unii Europejskiej odbywa³a w Danii praktyki jako nauczyciel jêzyka
angielskiego oraz W-F’u. Pocz¹tkowo by³ to kontakt z polskimi 
uczniami przez program Skype i pisanie tradycyjnych listów, w kole-
jnym roku szkolnym pierwsza oœmioosobowa grupa gimnazjalistów
pod opiek¹ pani Pauliny pojecha³a na tydzieñ do Danii. W tym roku
przyszed³ czas na wyczekiwan¹ rewizytê. Dziêki przyjacielskim
relacjom z pani¹ Karin Volck Sahlertz, coraz wiêcej uczniów chce
braæ udzia³ w miêdzynarodowych projektach. 
Dziêkujemy serdecznie wszystkim osobom zaanga¿owanym w pomoc
przy realizacji tej wizyty, a oprócz wymienionych wy¿ej pragniemy
tak¿e podziêkowaæ rodzinom goszcz¹cym m³odych Duñczyków. To
dziêki Wam uczestnicy wymiany zabrali ze sob¹ moc mi³ych wspom-
nieñ z naszego kraju.

P.R.

Duñska rewizyta
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27 maja, salê widowiskow¹ Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji zape³nili
goœcie, którzy odpowiedzieli na zaproszenie
chojnowskiego chóru - Skoranta tego dnia
dawa³a koncert z okazji Dnia Matki.
Spotkanie, w g³ównej mierze Pañ, rozpoczê³a
grupa teatralna „Pche³ki”, która przedstawi³a
publicznoœci niezwyk³y spektakl pt. „Planeta
Gnu”. Przedstawienie zachowane w kon-
wencji teatru czarnego, nawiasem mówi¹c ju¿
utytu³owane, by³o oryginalnym, interesuj¹-
cym prezentem nie tylko dla Mam ma³ych
wykonawców. 
Wi¹zanka melodyjnych, znanych utworów
polskich wykonawców, w interpretacji Skoranty
by³a kolejnym upominkiem dla Mam. Dar 
w takiej formie, to jeden z przyjemniejszych
prezentów, zw³aszcza dla p³ci piêknej.
Ujmuj¹cy by³ tak¿e wystêp Juranda Kowal-
skiego, który specjalnie na tê okolicznoœæ
skomponowa³ kilka utworów. Ich wykonanie
by³o dedykacj¹ dla wszystkich Mam naszego
globu.

eg

Skoranta dla Mam

23 maja odby³a siê uroczystoœæ promocji wydania debiutanckiego
tomiku poetyckiego Ma³gorzaty Krzywdy pt. ”Na stryszku”. Organi-
zatorem imprezy i wydawc¹ zbioru poezji jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie, przy wsparciu finansowym samorz¹du miasta
Chojnowa. Opracowania redakcyjnego dokona³ opiekun meryto-
ryczny Chojnowskiego Klubu Literackiego p. Tadeusz Sznerch.
Tomik uœwietni³ fragmentami swoich rysunków p. Zbigniew Halikow-
ski, a drukarnia p. Andrzeja Bobika PPU UNIFOT oprawi³a go 
i wyda³a.

W spotkaniu z autork¹ brali udzia³ przedstawiciele w³adz miasta,
placówek kulturalnych, rodzina i przyjaciele oraz sympatycy poezji,
wœród nich goœcie z Jeleniogórskiego Klubu Literackiego - prezes 
p. El¿bieta Maria Kotlarska oraz p. Miros³aw Gontarski. Poetyckiej
atmosfery dope³ni³ wystrój sali edukacyjnej Miejskiej Biblioteki, 
w której odbywa³ siê ten wieczór, stylizowany na stryszek starego
domu, z jego skarbami i muzyczna oprawa w wykonaniu 
p. Dariusza Matysa.
Ma³gorzata Krzywda wyrecytowa³a niektóre swoje wiersze z tomiku
podzielonego na cztery czêœci: Wspó³czesna wiedŸma, Jarmark uczuæ,
Maski, Wielki Figlarz. Oto próbka jej poetyckich dokonañ w utworze
pt. „Gdy przyjdzie czas”

gdy przyjdzie czas i Absolutna Cisza
zapraszaj¹co dotknie d³oni
œwiadoma ¿ycia w bezkresie
pójdzie ostatni¹ Drog¹ wprost ku Œwiat³u

bez ¿alu zostawi nie zakoñczone sprawy
zabierze tylko Mi³oœæ wieczn¹ jak ona sama
spokojna przejdzie na drug¹ stronê
bez lêku przed nieuniknionym

Niew¹tpliwie bardzo mi³¹ pami¹tk¹ dla autorki tomiku „Na stryszku”
bêdzie tak¿e jej portret, narysowany w trakcie spotkania przez legnick¹
plastyczkê p. Zuzannê £abuœ.

opracowa³a El¿bieta Karpiñska

Promocja tomiku poetyckiego
Ma³gorzaty Krzywdy
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Z wizyt¹ na komisariacie

29 maja „Grzybki” i „Biedronki” odwiedzi³y Komi-
sariat Policji w Chojnowie. Funkcjonariusze prze-
kazali dzieciom informacje na temat szeroko pojêtych
zasad bezpieczeñstwa. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³ siê pokaz policyjnego sprzêtu. Na zakoñczenie
przedszkolaki otrzyma³y drobne upominki. Dziêkujemy
za mi³e i serdeczne przyjêcie!

Wycieczka 
do zak³adu APIS

Dzieci zwiedza³y zak³ad produkuj¹cy
tekturê i kartony APIS. Mia³y mo¿liwoœæ
poznania ca³ego cyklu produkcyjnego.
Wycieczka mog³a siê odbyæ dziêki uprzej-
moœci dyrekcji zak³adu i jednego z ro-
dziców, pana Piotra Geraka - za co
serdecznie dziêkujemy. Specjalne podziê-
kowania nale¿¹ siê panu Dariuszowi
Merunowiczowi za oprowadzenie wy-
cieczki po zak³adzie i ciekawe przeka-
zanie wiedzy na temat produkcji papieru. 

Wycieczka do lasu
Wyprawa na wycieczkê edukacyjn¹ do
lasu w Nadleœnictwie Mod³a by³a nie-
zwykle owocna. Celem wycieczki by³o
poznanie w sposób bezpoœredni œrodo-
wiska roœlin i zwierz¹t leœnych. Dzieci
ró¿nymi zmys³ami mia³y mo¿liwoœæ
zg³êbienia wiedzy niedostêpnej w wa-
runkach przedszkolnych. Zwieñczeniem
wyprawy by³o wspólne pieczenie kie³-
basek przy ognisku i zabawy w plenerze.
W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ
panu leœniczemu Romanowi Ksi¹¿ek za
zorganizowanie wycieczki i panu bur-
mistrzowi Janowi Serkiesowi za zaspon-
sorowanie autokarów.

Co s³ychaæ 
w Przedszkolu Miejskim Nr1?

Wieœci z Przedszkola Miejskiego nr 3

Zaproszenie
na  Festyn  Rodzinny

Rada Rodziców, dzieci i pracownicy
Przedszkola Miejskiego Nr1 w Choj-
nowie zapraszaj¹ wszystkich miesz-
kañców na Festyn Rodzinny z okazji
60-tych urodzin przedszkola, który
odbêdzie siê 15 czerwca od godz. 14-ej.
Naszych milusiñskich bawiæ bêdzie
firma Wertini, specjalizuj¹ca siê 
w organizowaniu imprez dla dzieci.
W programie przewidziano miêdzy
innymi konkursy, konkurencje spor-
towe, zabawy taneczne, ruchowe dla
dzieci i doros³ych, malowanie twarzy,
zabawy na dmuchanej zje¿d¿alni.
Ponadto bêdzie mo¿na kupiæ arcy-
dzie³a naszych przedszkolaków, wzi¹æ
udzia³ w grach zrêcznoœciowych z na-
grodami i odpocz¹æ przy aromatycz-
nej kawie, pysznym cieœcie i wielu
innych smako³ykach. W trakcie fes-
tynu odbêdzie siê tak¿e losowanie
atrakcyjnych niespodzianek ufun-
dowanych przez naszych sponsorów
oraz licytacja skórzanej pi³ki z auto-
grafami wszystkich zawodników 
z pierwszego sk³adu „Zag³êbia Lubin”.
Serdecznie zapraszamy!

Œwiat przez pryzmat ekologii

Uczennice LO w Chojnowie: Anna Szprycha
i Justyna Mazurkiewicz oraz Stowarzyszenie
Pomocy Uczniom Powiatowego Zespo³u Szkó³
“Wsparcie” zapraszaj¹ na otwarcie wystawy
fotograficznej “Œwiat przez pryzmat ekologii”

- 7 czerwca,
godz.16.00, Miejska

Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie. 

Wystawa zosta³a zorga-
nizowana w ramach
programu Comenius
Partnerskie Projekty
Szkó³ - “Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie”. Mo¿na
j¹ ogl¹daæ do koñca
czerwca.
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4czerwca na zaproszenie Chojnowskiego Stowarzyszenia Przy-
jació³ Miast Partnerskich do Chojnowa przyjecha³y w ramach
wspó³pracy cz³onkinie i sympatycy stowarzyszenia “Frauen auf

dem Weg nach Europa” z Görlitz. Celem wizyty goœci zza Nysy by³o
wspólne polsko-niemieckie seminarium poœwiêcone sytuacji
seniorów, niepe³nosprawnych i nie przystosowanych spo³ecznie oby-
wateli po obu stronach granicy. Nasi goœcie odwiedzili Œrodowiskowy
Dom Samopomocy przy ul. Sobieskiego. Oprowadzaj¹c nas po obiek-
cie, pani dyrektor Mariola Pyrz przedstawi³a nam, jak wygl¹da dzieñ
powszedni w oœrodku, jakie formy zajêæ terapeutycznych oferuje.
Rozmawialiœmy te¿ o potrzebach instytucji i mo¿liwoœciach jej roz-
woju. Ze wzglêdu na trwaj¹cy remont nie mogliœmy odwiedziæ
Warsztaty Terapii Zajêciowej przy ul. Kolejowej. Nasi goœcie 
z Görlitz przedstawili krótko, jak u nich wygl¹da pomoc niepe³no-
sprawnym i nie przystosowanym spo³ecznie. Porównanie nie wypad³o
dla nas Ÿle.
Nastêpnie uczestnicy seminarium udali siê do Muzeum Regionalnego.
Byli zdumieni bogactwem zbiorów naszego muzeum. Po wpisie do
ksiêgi pami¹tkowej goœcie udali siê do Domu Schrama. Skromny
posi³ek przygotowali dla nich cz³onkowie ChSPMP. Tutaj te¿ odby³a
siê druga czêœæ seminarium poœwiêcona sytuacji seniorów po obu
stronach Nysy. Podczas dyskusji okaza³o siê, ¿e niemieccy seniorzy
“maj¹ lepiej”, mimo i¿ na swoje emerytury pracowaliœmy w podob-
nych systemach ustrojowych. Mo¿e kiedyœ im dorównamy?
Du¿e wra¿enie na naszych goœciach zrobi³ tak¿e koœció³ p/w œw. Aposto³ów

Piotra i Paw³a. Bardzo zainteresowa³a ich historia œwi¹tyni. Ostatnim
punktem programu by³o zwiedzanie odnowionego Chojnowskiego
Rynku, zakoñczone pami¹tkowym zdjêciem przy fontannie Tkacza.

Nasze stowarzyszenia wspó³pracuj¹ ze sob¹ od kilku lat. Jesieni¹
odbêdzie siê w Görlitz drugie wspólne seminarium poœwiêcone syste-
mowi oœwiaty w Polsce i w Niemczech.
Wymiana doœwiadczeñ pozwala nam uczyæ siê nawzajem i przej¹æ od
siebie w miarê mo¿liwoœci, to co uwa¿amy za korzystne i dobre.

E.K.

PeZeteSy czyli PrzyjdŸ Zobacz Œwiêtuj - tak
sprytnie z nazw¹ imprezy Powiatowy Zespó³
Szkó³ po³¹czy³ nazwê szko³y, by zachêciæ do
wspólnej zabawy, g³ównie m³odsz¹ czêœæ
mieszkañców Chojnowa.

Prezentacja dzia³alnoœci, dorobku i rozwoju
placówki odby³a siê w centrum miasta. 
W rynku, na straganach uczniowie PZS i ich
nauczyciele zachêcali do bli¿szego poznania
profili i osi¹gniêæ szko³y. By³o zatem plene-
rowe stanowisko fryzjerskie - fryzury trady-
cyjne i fantazyjne, punkty gastronomiczne,
poradnictwo ekonomiczne, baza mechaniki
pojazdowej, punkt po¿arniczo-ratowniczy
z nauk¹ udzielania pierwszej pomocy, stano-
wisko hotelarskie i jeszcze kilka innych wska-
zuj¹cych kierunki edukacyjne zespo³u szkó³.
Organizatorzy zadbali tak¿e o rozrywkê -
namiot wró¿ki i ciasteczka z wró¿bami,
kolorowi klauni, malowanie twarzy czy

zabawy z „wê¿em stra¿ackim” by³y dope³nie-
niem szkolnego festynu.
Mamy nadziejê, ¿e prezentacja szko³y w takiej
formie przyjmie siê na sta³e, a jej cel, czyli za-
chêcenie do pobierania nauki w chojnowskiej
placówce, zosta³ osi¹gniêty.

eg

Polsko-niemieckie seminarium

Barwnie, weso³o, 
zachêcaj¹co
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Po kilkumiesiêcznych przygotowa-
niach gimnazjaliœci z “Jedynki” rzu-
cili kajaki na Skorê. 25 maja 25
kajaków, 45 kajakarzy zosta³o pod-
danych prawdziwej próbie wody.
Start sp³ywu by³ w Zagrodnie, meta
mia³a byæ w Chojnowie. Nad prze-
biegiem imprezy czuwali: Bona
Szaban, Dariusz Wo³oszyn, Maciej
Cieœla oraz przyjaciele - Jerzy Ku-
charski i Henryk Czapski. Trasa
zosta³a podzielona na dwa odcinki
z postojem w Jadwisinie, gdzie na
uczestników czeka³ gor¹cy posi³ek.
Tej soboty, niestety, pogoda nie
sprzyja³a m³odym kajakarzom i pó³-
metek sp³ywu okaza³ siê jego
koñcem. Wszyscy uczestnicy bar-
dzo dzielnie znosili trudy sp³ywu,
przeprawy przez wodospad, zaporê
i liczne progi rzeczne. By³o wyle-
wanie wody z kajaków, ³apanie
wiose³, krêcenie b¹czków i wszys-
tko inne, czego mo¿na spodziewaæ
siê sp³ywaj¹c tak kapryœn¹ rzek¹
jak Skora. O tych atrakcjach wpi-
sanych w sp³yw kajakowy nieba-
wem przekonaj¹ siê kolejni choj-
nowianie, bo 22 czerwca kajaki
znów sp³yn¹ Skor¹. 
W przygotowaniu tej imprezy orga-
nizatorów dzielnie wspierali rodzice
i sympatycy szko³y, pani Jadwiga
Zaj¹czkowska, pan Jerzy Kucharski
i pan Henryk Czapski. Szczególnie
serdecznie organizatorzy dziêkuj¹
hojnym sponsorom Dolnoœl¹skiej
Izbie Rolniczej z siedzib¹ we Wro-
c³awiu oraz legnickiej firmie

Agrohandel SJ i ich szefom pañstwu
Annie i Ireneuszowi Plecety. Po-
dziêkowania nale¿¹ siê równie¿
panom Stanis³awowi Kryszczukowi,
Wies³awowi Bu³atowi i Waldema-
rowi Czapskiemu, którzy kolejny
raz wsparli kajakowe przedsiêwziêcie
gimnazjalistów z Gimnazjum nr 1
w Chojnowie.

Bona Szabana

Sp³yn¹³ sp³yw Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku 

przy ul. Koœciuszki 17 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 59/59 o pow. 114 m2, 
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste 

do dnia 28-09-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu, 
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê

wieczyst¹ Nr LE1Z/00025051/0:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego gruntu wynosi 25 %  u³amkowej ceny gruntu, op³aty
roczne wynosz¹ 10% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca
ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹
zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej 
w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwych
us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu  25 czerwca 2013 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto 
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 19 czerwca 2013 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci 
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, 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. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania 
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿  550,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodziel-
nego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 12 marca
2013 r., drugi 14 maja 2013 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 27.05.2013 r.-19.06.2013 r. 
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 -
tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Informacje i zapisy pod numerami telefonów:
512 026 026, 76 81 81 807.

KURSY 
PRAWA JAZDY 

KATEGORII 
A, A1, A2, B, 

C, C+E
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Miniony weekend dostarczy³ wiele kolarskich emocji. Zawodnicy
UKK „ORIENS MTB” w sobotê uczestniczyli w Wyœcigu o Puchar
Wójta Gminy Paszowice w Myœliborzu. Nasi m³odzicy: Ho³odowski
Karol i Ho³odowski Dawid ukoñczyli wyœcig na 6 i 7 miejscu.
Dziewczêta reprezentuj¹ce Chojnów - Baranowska Aleksandra 
i Pawlikowska Nikola na trasie radzi³y sobie dobrze i ukoñczy³y wyœcig
na 5 i 6 miejscu. 
Nie by³o ³atwo na trudnej technicznie trasie, pogoda nie sprzyja³a, ale
zawodnicy zdobyli cenne punkty dla Klubu.
Ostatni na starcie stanêli juniorzy m³odsi w sk³adzie Kaczmarek
Przemys³aw, Konarzewski Jan i Rokus Karol. Ruszyli z impetem 

wygrywaj¹c start, ale z przyczyn technicznych Janek musia³ wycofaæ
siê z wyœcigu. Pozostali zawodnicy wywalczyli miejsca: Kaczmarek 3
a Rokus 5. Kolejny dowód na zwy¿kê formy Przemka. 
W niedzielê by³ wyjazd do Ratowic tam rywalizowano o Puchar
Wójta Gminy Czernica. Podobnie jak w sobotê, tego dnia pogoda
równie¿ nie sprzyja³a - by³o wietrznie, zimno, ale sucho. W kryterium
ulicznym „ORIENS MTB” reprezentowali nas m³odziczki i juniorzy
m³odsi. Dziewczêta udowodni³y, ¿e licz¹ siê w stawce zawodniczek
Dolnego Œl¹ska - 3 miejsce Baranowska Aleksandra, a Pawlikowska
Nikola zajê³a miejsce 6. Juniorzy m³odsi w sk³adzie jak dzieñ
wczeœniej tym razem nie mieli dobrego dnia, jedynie Kaczmarek
Przemys³aw ukoñczy wyœcig na 11 pozycji.
Szczególne podziêkowania kierujemy do Pani Ali z „Jubilatki” za
pomoc w organizacji wyjazdu.

Punkty Oriensu

W Chojnowie ju¿ powinien mroziæ siê szampan. Toast z okazji awansu
do ligi okrêgowej wzniesiemy za 2 tygodnie.
Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Na razie komplet wyników
naszych or³ów i soko³ów z jedenastki trenera S³owakiewicza. Pe³na pula
9 pkt. zosta³a zgarniêta. Kamieñ z serca…

KS Chojnowianka Chojnów - Fenix Pielgrzymka           4:0 (2:0)
Wilkowianka Wilków - KS Chojnowianka Chojnów       0:6 (0:3)
KS Chojnowianka Chojnów - Sokó³ Krzywa 2:0 (2:0)

Przedostatni pojedynek (a ostatni na w³asnym boisku) w tych rozgrywkach,
nasza dru¿yna rozegra³a w niedzielê 9 czerwca z Czarnymi Mi³kowice,
o godzinie 14.00. 
Wszystkie mecze w/w kolejki spotkañ, maj¹ byæ rozegrane tego
samego dnia i o tej samej porze.

Grupa II
Czarni Mi³kowice - Relaks Szklary Dolne 2:1 (1:1), Victoria Parchów
- Orze³ Zagrodno 2:1 (2:0), Olimpia Olszanica - Skora Jadwisin 3:6
(1:2), Iskra NiedŸwiedzice - Konrad Konradówka 1:1(0:1), D¹b Stow.
Siedliska - Fenix Pielgrzymka 6:1(1:0), Czarni II Rokitki -
Wilkowianka Wilków 4:0(1:0), Chojnowianka Chojnów - Sokó³
Krzywa 2:0(2:0), pauza - Iskra Ksiêginice.
1. Chojnowianka Ch. 26 61 88-26
2. Skora Jadwisin 25 60 87-37
3. Victoria Parchów 25 55 61-24
4. D¹b Stow. Siedliska 25 43 67-46
5. Olimpia Olszanica 25 38 59-54
6. Iskra Ksiêginice 25 38 55-44

7. Sokó³ Krzywa 25 37 71-45
8. Czarni II Rokitki 25 34 53-60
9. Fenix Pielgrzymka 26 31 52-75
10. Orze³ Zagrodno 25 30 34-49
11. Iskra NiedŸwiedzice 25 29 55-62
12. Wilkowianka Wilków 26 28 50-64
13. Relaks Szklary Dolne 25 24 50-77
14. Czarni Mi³kowice 25 23 43-81
15. Konrad Konradówka 25 4 32-113

Kolejka (09.06): Chojnów Mi³kowice, Krzywa - Rokitki, Wilków -
Siedliska, Ksiêginice - NiedŸwiedzice, Konradówka - Olszanica,
Jadwisin - Parchów, Zagrodno - Szklary Dolne, pauza - Pielgrzymka. 

Dobiegaj¹ koñca rozgrywki ligowe na wszystkich szczeblach
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Salon Optyczny
ul: Kiliñskiego 42
59-225 Chojnów
INTERMARCHE

OG£OSZENIE
BEZP£ATNE BADANIE WZROKU

Ju¿ od czerwca rusza kolejna akcja kampanii edukacyjnej „wzrok mamy tylko jeden”. 
Z bezp³atnych badañ mo¿e skorzystaæ ka¿dy, kto ukoñczy³ 18 rok ¿ycia. Polecane, s¹ szczególnie
osobom, które nosz¹ okulary, dawno nie mia³y wykonywanych badañ wzroku, s¹ niezadowolone
ze swoich okularów lub maj¹ problemy ze wzrokiem.
Badania odbywaj¹ siê w SALONIE OPTYCZNYM przy ulicy Kiliñskiego 42 w INTERMARCHE
CHOJNÓW. Diagnoza wady wzroku i dobranie odpowiedniej korekcji przeprowadzane s¹ przez
dyplomowanych specjalistów .
Badanie zakoñczone bêdzie wypisaniem recepty. Bezp³atne badanie wzroku przeprowadzane
jest codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku. Konieczna jest wczeœniejsza osobista lub telefonicz-
na rejestracja pod numerem 76 8507912. 

PREZES LSO
mgr Krzysztof Seniów

OKULARY BARWIONE Z MOC¥ KLIENTA
ZA 1 Z£*
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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 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –

994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –          992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -               76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –

76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14

OG£OSZENIA DROBNE

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. (076) 818-66-84; fax: (076) 818-75-15,  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 

w Krakowie, nak³ad: 800 eg.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia

Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz, 

DTP: Maria Zawiœlañska

Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  

Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik

ul. Okrzei 2, Chojnów

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam  
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.

Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie ul. Reja 18,
parter, o pow. 60m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
toaleta, piwnica, balkon. Nowe budownictwo, centrum,
atrakcyjna lokalizacja. Cena 200 tys. do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 727-673-875, 605-325-993.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe
o pow. 74m2, II p., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, du¿a loggia. Wiadomoœæ: tel. 602-574-574.

Sprzedam mieszkanie o pow. 58,5m2, 3 pokoje,
I p., komfortowe. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 602-133-903.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
49m2, po remoncie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój. Niski koszt utrzymania. Mieszkanie
ciep³e, s³oneczne w atrakcyjnej cenie. Wiadomoœæ:
tel. 663-697-683, po godz. 16.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w cen-
trum Chojnowa o pow. 42m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka. Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœ-
ciowe o pow. 63m2, I p., 3 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, wc, przedpokój, balkon w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 532-840-150 lub 782-551-336.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w Chojnowie
przy ul. £okietka, w bloku trzypiêtrowym, parter, 
o pow. 64m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, toaleta.
Nowe okna i drzwi, rolety zewnêtrzne, na pod³odze
panele i ceramika. Wiadomoœæ: tel. 603-158-588.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach
o pow. 38,2 m2 + gara¿; Ip., mieszkanie ciep³e 
i suche. Cena: 50.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 50m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, na wiêksze z mo¿liwoœci¹
dop³aty lub sp³aty zad³u¿enia. Wiadomoœæ: 
tel. 603-897-694.

Mam do wynajêcia 3.pokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 76-818-67-34.

Posiadam do wynajêcia kawalerkê w Chojnowie,
umeblowan¹ i wyposa¿on¹ w sprzêt AGD.
Wiadomoœæ: tel.698-545-353.

Wynajmê lokal o pow. 42m2, w centrum
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 793-954-066.

Okazja - sprzedam lokal u¿ytkowy o pow. 24 m2

przy ul. Kolejowej, parter, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 605-093-232.

Dzia³ki

Dzia³ki budowlane w Chojnowie, ró¿ne
powierzchnie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - wieœ Michów.
Wiadomoœæ: tel. 795-105-327.

Sprzedam dzia³kê roln¹ 5 arów przy ul. Gole-
szañskiej. Wiadomoœæ: tel. 784-734-074.

Inne

Sprzedam opony - tanio. Wiadomoœæ: 
tel. 691-446-198.

W dniu otwarcia czeka na Pañstwa wiele atrakcji:

PrzyjdŸ koniecznie 
14-15 czerwiec 

ul. Zielona 2 Chojnów.

* konkursy * niespodzianki

* promocje * rewelacyjne ceny

WIELKIE OTWARCIE NOWEGO MARKETU
PSB MRÓWKA DOM I OGRÓD.



Malwina Dwojak lat 4
- lubi tañczyæ, pieski i graæ na komputerze

Chojnowskie  Dzieciaki 200.lecie bitwy pod Chojnowem


