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Dwa spotkania w ramach Tygodnia Bibliotek
z doktorem Wojciechem Drzewickim i dziennikarzem Dionisiosem Sturisem.

Z³ote Gody Pañstwa Ireny i Franciszka Jarosz

Dzieñ Partnerstwa Miast - Chojnów-Commentry-Egelsbach- Mnichovo Hradištì

Wizyta Erasmus+ w Chojnowie

Noc Wikingów
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Retrofutboliœci na murawie i parkiecie

Starosta Mnichovo Hradištì 
Ondøej Lochman



Wspania³ym, oddanym
Mamom, w dniu Ich piêknego
œwiêta, samych s³onecznych

chwil, wiele radoœci, 
spokoju i zdrowia 

¿ycz¹
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Powiatowy UUrz¹d PPracy
w LLegnicy FFilia 

w CChojnowie oog³asza
nabór wwniosków nna

nastêpuj¹ce 
formy wwsparcia:

* sta¿e;
* szkolenia i bony szkoleniowe;
* jednorazowe œrodki na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej;
* bony na zasiedlenie
* prace interwencyjne.
Powy¿sze formy aktywizacji zawodowej
bêd¹ realizowane w ramach projektów
wspó³finansowanych ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
oraz Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego. 
Zapraszamy pracodawców oraz osoby
bezrobotne do udzia³u w projektach!
Szczegó³owe informacje o projektach
znajdziesz w siedzibie Urzêdu u swojego
doradcy klienta oraz na stanowiskach
zajmuj¹cych siê realizacj¹ wsparcia:
sta¿e - pok. nr 3; bon na zasiedlenie,
prace interwencyjne - pok. nr 3; szkole-
nia, bon szkoleniowy - pok. nr 6; jedno-
razowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej - pok. nr 6.

Kliknij nna LLMKS ""SFORA" 
Chojnowski Klub Taekwondo zg³osi³
inicjatywê do Fundacji AVIVA todlam-
niewazne.pl. Je¿eli uda siê przejœæ do
drugiego etapu konkursu, to s¹ spore
szanse, aby zdobyæ fundusze na zakup
profesjonalnej maty treningowej oraz
nowoczesnego sprzêtu ochronnego do
Taekwondo WTF. Funkcjonowanie tak
wyposa¿onego klubu sportowego 
w Chojnowie, to spory plus dla dzieci 
i m³odzie¿y oraz szansa na rozwój tej
dyscypliny w naszym regionie. By jed-
nak zawodnicy mogli korzystaæ z zawo-
dowego sprzêtu trzeba oddawaæ g³osy na
inicjatywê Klubu. 

Za poœrednictwem linku http://todla-
mniewazne.pl/glosuj,1336.html mo¿e
to zrobiæ ka¿dy u¿ytkownik Internetu. 
G³osowaæ mo¿na do 5 czerwca.
Zachêcamy - ma³y klik, ale w wielkiej
sprawie.

Burmistrz Miasta Chojnowa zawiadamia
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postêpowania admi-
nistracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) i art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3
ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywa-
nia na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam,
¿e w dniu 19.05.2017 r. zosta³a wydana decyzja Burmistrza Miasta Chojnowa 
nr GR 6220.1.2017r. o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia pn. "Przebudowa mostu w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 328 km
57+113 w mieœcie Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej".
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomoœci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego (bip.chojnow.net.pl) 
i w miejscu realizacji przedsiêwziêcia.

Z treœci¹ decyzji oraz z aktami sprawy w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu i Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legnicy mo¿na zapoznaæ siê w Wydziale Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie pl. Zamkowy 1, (pokój 12, 
II piêtro, tel. 76 8186 684 wew. 110, poniedzia³ek, œroda, czwartek w godz. 7.30 -
15.30,  wtorek w godz. 7.30 - 16.30 i w pi¹tek w godz. 7.30 - 14.30) w terminie 21
dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Chojnowa 
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Majowy 
Festyn 
Trójki

Zapraszamy na coroczny,
Majowy Festyn Trójki. 

W najbli¿sz¹ sobotê
przy Szkole Podstawowej nr 3

odbêd¹ siê wystêpy wokalistów
i zespo³ów, pokazy szkolnych 

i nie tylko szkolnych grup
tanecznych i akrobatycznych, 

warsztaty ceramiczne, fotograficzne,
pokazy Jamping Frog oraz wiele

innych atrakcji. 
Odbêdzie siê równie¿ aukcja

koszulek sportowych, 
pi³ki, albumów. 

27.05.2017r.; od godz. 15.00
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieru-
chomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mias-
ta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudo-
wy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rol-
niczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³ucz-
niem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zo-
bowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹cze-
niu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerw-
ca 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172,
poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿o-
ne s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN 
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodo-
ci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy
dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomoœci w te-
renie oraz z zapisami w/w planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomunika-
cyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz  napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y za-
chowaæ zapisy okreœlone w normach elektro-
energetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
swobodny do niej dostêp  w celu jej konserwa-
cji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z prze-
biegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.

Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym
istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci 
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabyw-
ców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê 27 czerwca 2017 r. 
o godz. 11.30 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nie-
ruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tko-
wej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwe-
go rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸ-
niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób
odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien prze-
d³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu do 21 czerwca 2017 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czyn-
nego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki
wymienione w dowodzie wp³aty. 

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zby-
cie 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 niezw³ocznie tj. nie póŸ-
niej 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 wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przy-st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie po-
dlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r.,
pi¹ty 12.05.2017r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nu-
merem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1
miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:
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Pierwsz¹ edycjê œwiêta celebruj¹cego
chojnowskie relacje z niemieckim
Egelsbach, francuskim Commentry 
i czeskim Mnichovo Hradištì organiza-
torzy - samorz¹d, Miejska Biblioteka
Publiczna i Chojnowskie Stowarzyszenie
Przyjació³ Miast Partnerskich, zapla-
nowali na 19 maja. Otworzy³a je Miê-
dzyszkolna Gimnazjada Wioœlarska, 
w której, ju¿ od godz. 10, o laury najlep-
szych rywalizowa³y dru¿yny symboli-
zuj¹ce reprezentacje czterech partners-
kich miast (wiêcej na str. 12).

W tym samym czasie w Galerii M³odych
Miejskiej Biblioteki Publicznej oficjalnie
otwarto wystawê pokonkursowych prac
plastycznych zatytu³owan¹ "Commentry-
Egelsbach-Mnichovo Hradištì". Na kon-
kurs wp³ynê³o 190 ilustracji uczniów
szkó³ podstawowych. Decyzj¹ czterooso-
bowego jury, któremu przewodniczy³a
Jadwiga Jêdrzejczyk, 30 wybranych prac
stworzy³o wystawow¹ ekspozycjê.

Podczas wernisa¿u odczytano werdykt,
nagrody jednak laureaci otrzymali na
uroczystoœciach w domu kultury. 
O godz. 16 salê widowiskow¹ Miej-
skiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji wype³nili mieszkañcy Chojnowa -
dzieci, m³odzie¿ i doroœli - oraz goœcie 
z Czech na czele ze starost¹ Ondøejem
Lochmanem. Wszystkich przywita³ bur-
mistrz Jan Serkies:
- (…) Podstaw¹ partnerskiej wspó³pracy
s¹ wszechstronne i bezpoœrednie, oparte
na wzajemnym szacunku, kontakty
mieszkañców miast. I tak siê dzieje. Ro-

zwijamy wspóln¹ œwiadomoœæ histo-
ryczn¹, kulturaln¹, turystyczn¹, o¿y-
wiamy relacje spo³eczne poprzez sport,
sztukê i miêdzyludzkie kontakty. 
Doœwiadczenia minionych lat, wielo-
krotne wspólne dzia³ania dowodz¹, ¿e
inicjatywa jest ze wszech miar s³uszna.
Cieszy mnie fakt, ¿e nasze niewielkie
aglomeracje - w Polsce, Niemczech,
Francji i Czechach przyczyniaj¹ siê do
jednoczenia kontynentu. (…)
Kilka serdecznych s³ów powiedzia³ tak¿e
do chojnowian starosta O. Lochman:
“Gor¹co dziêkujemy za zaproszenie.
Mieszkamy obok siebie, nasza kultura
jest podobna, podobny jest jêzyk.
Obopólna chêæ poznania i rozwijania
partnerskich kontaktów z pewnoœci¹
doprowadzi do wielu cennych inicjatyw.
Program uroczystoœci wype³ni³y wystêpy
wokalne - laureatów niedawno odbytego
Miêdzyszkolnego Konkursu Piosenki
Obcojêzycznej, w których zaprezento-
wali siê uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 3 oraz chóru Allegro ze Szko³y Pod-
stawowej nr 4. 

Na scenie przeprowadzono te¿ niezwykle
ciekawy quiz. Reprezentanci chojnow-
skich gimnazjów w umys³owej potyczce
musieli wykazaæ siê erudycj¹ o miastach
partnerskich i doskonale im posz³o.
Niewiele osób w naszym mieœcie, nawet
œciœle zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ part-
nersk¹, wie tyle o Commentry, Egel-
sbach i Mnichovo Hradištì, ile ta szóstka
gimnazjalistów. 
Zasobniejsz¹ wiedz¹ wykazali siê ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 w sk³adzie Na-
talia Moskwa, Marcin Soko³owski, Igor
Górski. Zdobywcy drugiego miejsca -

reprezentanci Gimnazjum nr 2 w obsa-
dzie Pola Rokus, Martyna Saja i Wi-
ktor Ziembowicz - ust¹pili pola rywa-
lom tylko jednym punktem. Obie dru¿y-
ny zas³u¿y³y na ogromne gratulacje.
Quiz by³ ciekaw¹ lekcj¹ tak¿e dla publi-
cznoœci, która z pewnoœci¹ pozna³a wiele
nowych faktów dotycz¹cych naszych
zaprzyjaŸnionych miast.
Swoje zas³u¿one nagrody odebrali tak¿e
uczestnicy konkursu plastycznego.
Zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹,
podczas gali ponownie odczytano wer-
dykt i uhonorowano m³odych plastyków.
W fina³owej pi¹tce na pierwszym miejs-
cu znalaz³a siê praca Kasi Ostropolskiej
z kl. IVb SP3. Dwa drugie miejsca
przypad³y Martynce Skrzyneckiej 
z kl. Vc SP4 i Dawidowi Merunowi-
czowi z kl. Va SP4, a trzecie zajêli Sara
Ku³acz z kl. VIa SP3 i Maja Bere-
zowska z kl. Va SP3. Wyró¿nienia
przyznano 25 uczestnikom.
Finalistów obu konkursów - plastyczne-
go i wiedzy - uhonorowano atrakcyjnymi
nagrodami. Ich fundatorami by³ choj-
nowski samorz¹d oraz wieloletni przyja-
ciel naszego miasta, by³y burmistrz Egel-
sbach - Rudi Moritz. 

Na zakoñczenie wyemitowano przygo-
towan¹ przez p. Andrzeja Urbana, fil-
mow¹ wizytówkê trzech partnerskich
miast, która w pigu³ce zaprezentowa³a
ich zasoby kulturowe, spo³eczne i archi-
tektoniczne. 
Kontynuacj¹ obchodów Dnia Partner-
stwa Miast by³y wydarzenia na Placu
Zamkowym. Tu¿ po godz. 18 oficjalnie
rozpoczêto tu kolejn¹ chojnowsk¹ Noc
Muzeów. O tym, jak przebiega³a, ile
atrakcji zaproponowano w tym roku,
jakie historyczne postaci nas odwiedzi³y
i jak zakoñczy³y siê wikiñskie walki
piszemy na str. 5. eg

Dzieñ Partnerstwa MiastDzieñ Partnerstwa Miast
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Gwarnie, kolorowo, chwilami niebez-
piecznie i zjawiskowo by³o 19 maja na
kolejnej edycji chojnowskiej Nocy Mu-
zeów. Ten dzieñ, ten teren, ten obiekt
opanowali skandynawscy wojownicy.
Chojnowianie t³umnie przybyli, by poz-
naæ Normanów, ich historiê, zwyczaje,
orê¿, by poczuæ klimat osiemnastowie-
cznych czasów, by wzi¹æ udzia³ w wikiñ-
skiej wyprawie. Wszystko to by³o mo¿li-
we za spraw¹ grupy rekonstrukcyjnej,
cz³onkowie której chêtnie i du¿o o Wikin-
gach mówili, z pasj¹ improwizowali wal-
ki i chêtnie zapraszali do swojej osady.

Uzupe³nieniem tej tematycznej wiedzy
by³a wystawa czasowa w muzealnych
salach szczegó³owo opowiadaj¹ca o Wikin-
gach z Truso i eksponuj¹ca wiele ówczes-
nych przedmiotów. Zestawienie tych
dwóch ogniw da³o czytelny obraz wi-
kiñskiej egzystencji.
To jednak nie by³y jedyne atrakcje za-
planowane na ten dzieñ. W muzealnych
ogrodach wiele siê dzia³o. Obok namio-
tów wojowników swój warsztat roz³o¿y³
kowal, nieopodal bia³og³owy uczy³y
robienia podp³omyków. 

W centrum, na wyznaczonym polu, po
walkach zbrojnych, w bój rusza³y dzieci
(wœród nich mo¿na by³o wypatrzeæ te¿
doros³ych). 
W jednym rogu ogrodu ustawiono ule fi-
guralne, w drugim serwowano wspania³¹
grochówkê. 
W otwartych salach zamkowych kolejne
propozycje - interesuj¹ca, wspomniana
ju¿ ekspozycja pn. "Wikingowie z Truso
- legenda Ba³tyku", pokazy filmowe -
"Muzeum utracone" i "Chojnów na da-
wnych pocztówkach" oraz wystawy sta³e
chojnowskiego Muzeum Regionalnego.

A przed bram¹ Zamku Piastów odwie-
dzaj¹cych wita³y i ¿egna³y zabytkowe
auta - czteroko³owce naszych oldmobi-
listów.
PóŸnym wieczorem w muzealnych ogro-
dach zabrzmia³y g³osy chóru Skoranta.
Koncert w plenerze, wyj¹tkowe otocze-
nie i fantastyczne kostiumy wykonaw-
ców z³o¿y³y siê na niecodzienny, wspa-
nia³y koncert. 
Zaraz po nim rozstrzygniêto krzy¿ów-
kowy konkurs. Spoœród prawid³owych
rozwi¹zañ, których fina³owym has³em

by³ król Anglii powi¹zany z wypraw¹ do
Truso - Alfred Wielki - wylosowano
trzech zwyciêzców i nagrodzono ich ksi¹¿-
kami o Wikingach.

Tradycyjnie, tego dnia otwarto tak¿e
Basztê Tkaczy. Zainteresowanych obej-
rzeniem wnêtrz i widoków na zewn¹trz
by³y setki. 

W tym gronie znaleŸli siê tak¿e nasi przy-
jaciele z Czech - delegacja z partnerskiego
miasta Mnichovo Hradištì, która z zacie-
kawieniem uczestniczy³a w Nocy Mu-
zeów - ogl¹da³a walki, muzealne zbiory,
smakowa³a polskiej grochówki i wkom-
ponowa³a siê w kostiumow¹ gromadê
ludowymi strojami.

Tydzieñ póŸniej nasi partnerzy orga-
nizuj¹ NOC w swoich pa³acowych plene-
rach. Tam, 26 maja, o¿yj¹ s³awne osobo-
woœci Mnichovo Hradištì…
Wrota muzeum zamknê³y siê po godz.
24. Zamkowa przestrzeñ pogr¹¿y³a siê 
w ciszy i mroku. Z pewnego Ÿród³a jed-
nak wiemy, ¿e ju¿ za 12 miesiêcy mo¿na
spodziewaæ siê kolejnego najazdu wo-
jowników i szturmu lokalnej ludnoœci 
w liczbie przekraczaj¹cej tysi¹c.
Jesteœmy przygotowani.

eg

NNoocc WWiikkiinnggóóww
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Pozwólcie Pañstwo, ¿e przywitam wszys-
tkich obecnych cytatem Jana Paw³a II:
“Kocha siê naprawdê i do koñca, tylko
wówczas, gdy kocha siê zawsze - w ra-
doœci i smutku bez wzglêdu na dobry czy
z³y los”. 
Jesteœcie Szanowni Jubilaci œwiadec-
twem tych s³ów. Droga, któr¹ wspólnie
kroczycie od pó³ wieku, z pewnoœci¹ nie
by³a ³atwym szlakiem. By³y na niej
œcie¿ki ³agodne, z barwnym pejza¿em,
ale te¿ i w¹skie, strome, wyboiste…
Dziêki trosce, odpowiedzialnoœci, posza-
nowaniu i wielkiej mi³oœci wznieœliœcie
siê ponad tym, co uwiera, doskwiera 
i dokucza. 
Tak przywita³ dostojnych Jubilatów bur-
mistrz Jan Serkies podczas uroczystej
ceremonii obchodów 50. rocznicy po-
¿ycia ma³¿eñskiego w Urzêdzie Stanu
Cywilnego. 
Ma³¿onkowie w kilku ciep³ych s³owach
podziêkowali sobie za wspólnie prze¿yte
lata i ze wzruszeniem przyjêli z r¹k burmis-
trza nadane im przez Prezydenta RP Medale
za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. 

Pañstwo 
Irena i Franciszek Jarosz

Po³¹czy³ ich goleszañski most. To tam,
ponad pó³ wieku temu spotkali siê po
raz pierwszy. 
Siedemnastoletnia Irenka po zajêciach
na wieczorówce wraca³a pieszo do
domu, do Jaroszówki. Dwudziestojedno-
letni wówczas Franek jecha³ w tym

samym kierunku na swoim motorze.
Kiedy zobaczy³ id¹c¹ poboczem sa-
motn¹ dziewczynê zatrzyma³ siê. Tro-
chê z ciekawoœci, trochê z troski. Zapro-
ponowa³, ¿e j¹ podwiezie. Irena wa-
ha³a siê, ale ch³opak wzbudzi³ jej zau-
fanie i wsiad³a. Podwióz³ j¹ pod dom 
i wkrótce zaje¿d¿a³ ju¿ systematycznie.
M³oda, zgrabna, ³adna blondyneczka
wpad³a mu w oko. On uj¹³ j¹ tym
czymœ, co nie zawsze daje opisaæ siê
s³owami. Po niespe³na roku znajomoœ-
ci stanêli na œlubnym kobiercu. Po-
mieszkiwali to tu, to tam, by w nied³u-
gim czasie osi¹œæ "na swoim" w Choj-
nowie. Wkrótce na œwiat przysz³a cór-
ka, potem syn i ponownie córka. Dni
up³ywa³y na codziennych obowi¹zkach
- domowych i zawodowych. Pani
Irena pracowa³a w Papierni, potem,
do emerytury w bufecie na chojnow-
skim komisariacie. Pan Franciszek 
w Dolzamecie, spó³dzielni mieszka-
niowej, a ostanie lata, tak jak ma³¿onka,
na komisariacie. 
Dziœ s¹ nestorami rodziny. Wci¹¿ wspie-
raj¹ swoje dzieci i 9. wnucz¹t. Najstar-
szy wnuk w³aœnie zak³ada swoj¹ rodzi-
nê, niecierpliwie zatem czekaj¹ na
pojawienie siê kolejnego cz³onka ro-
dziny - pierwszego prawnuka b¹dŸ
prawnuczki. 
W sferze ich oczekiwañ na dalsze lata
jest g³ównie dobry stan zdrowia i po-
myœlnoœæ dla bliskich. Na pytanie o re-
ceptê na d³ugoletnie, zgodne po¿ycie
ma³¿eñskie razem odpowiadaj¹ -
dobra wola i empatia. 
My dodamy do tego cytat  Konstan-
tego Ildefonsa Ga³czyñskiego "Nie
wystarczy pokochaæ, trzeba jeszcze
umieæ wzi¹æ tê mi³oœæ w rêce i prze-
nieœæ j¹ przez ca³e ¿ycie".

Dostojnym Jubilatom ¿yczymy wielu
jeszcze lat w zdrowiu, kolejnych rados-
nych dni w otoczeniu najbli¿szych 
i nastêpnych jubileuszy. 

eg

Z³ote Gody Pañstwa Ireny i Franciszka Jarosz 

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

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla
osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat w jednym
zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom
polskim. 
* Wnioski  o  nadanie  Medalu za  D³ugoletnie
Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹ Prezydentowi
wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu
cywilnego).

Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezy-
denta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w USC w³aœciwym
dla miejsca zamieszkania Jubilatów, (nie zawsze jest
to USC, w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ koresponden-
cyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5 tel. 76/ 8188639.

Medale ddla mma³¿onkówMedale ddla mma³¿onków

Z okazji Dnia Matki 23 maja w ¯³obku
Miejskim w Chojnowie odby³a siê wys-
tawa prac twórczoœci dzieciêcej podo-
piecznych ¯³obka oraz dzieci z naszego
regionu.

Wystawa zorganizowana z inicjatywy
Stowarzyszenia od serca "Faustynka" w
Legnicy. 

Koordynatork¹ jej by³a m.in. Monika
Skrobiewska, która prowadzi z dzieæmi
w chojnowskim ¿³obku, œrodowe zajêcia
artystyczne. Czy któraœ z Mam rozpozna
siê na rysunku?...

Matka w oczach dziecka
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Korsyka, Azory Majorka, Lanzarote,
Gran Canaria, Teneryfa - obraz wysp
Oceanu Atlantyckiego i Morza Œród-
ziemnego, to efekt podró¿y globtrotera
dr. Wojciecha Drzewickiego, który nie-
mal po ka¿dej wyprawie spotyka siê 
z chojnowianami, by dzieliæ siê wra¿eni-
ami i pejza¿ami z odwiedzanych miejsc.

Jego wyprawy s¹ wyj¹tkowe. Szlak pla-
nuje z dala od turystycznych traktów,
dociera do terenów ma³o uczêszczanych
i tam odkrywa architekturê, faunê, florê,
geologiê i lokaln¹ kulturê.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publi-
cznej 11 maja zapowiada³o wspania³¹
podró¿ po odleg³ych wyspach, znanych
czêsto z kolorowych folderów. Zawiód³
siê jednak ten, kto spodziewa³ siê prze-
wodnika po nowoczesnych kurortach 
i popularnych pla¿ach. Drzewicki zabra³
wszystkich do miejsc tajemniczych, nie-
bezpiecznych, dzikich i fascynuj¹cych. 

Multimedialna prezentacja zatytu³owana
"Wyspy Oceanu Atlantyckiego i Morza
Œródziemnego" by³a zbiorem wspomnieñ
z kilku lat i mimo, ¿e z powodów tech-
nicznych nieco siê skróci³a, by³a nieza-
pomnian¹ wêdrówk¹ po Teneryfie, Lan-

zarote i Azorach. Wojciech Drzewicki
mówi³ o klimacie, œrodowisku, genezie
nazw, mieszkañcach, historii, zwycza-
jach… Opowieœæ uzupe³nia³y zdjêcia 
i filmy. Ca³oœæ z³o¿y³a siê na kolejn¹ zaj-
muj¹c¹ przygodê, któr¹ za spraw¹ Pana
Wojciecha, chojnowianie mogli prze¿yæ
siedz¹c w Sali Edukacyjnej miejskiej
biblioteki. Dla wielu to nieocenione do-
œwiadczenie.

Niecierpliwie czekamy na nastêpn¹ pre-
zentacjê. 
Wiemy, ¿e bêdzie to relacja z Chile.

eg

Od zawsze wiedzia³em, ¿e muszê napisaæ tê ksi¹¿kê - tymi
s³owy rozpoczê³o siê spotkanie z Dionisiosem Sturisem -
autorem ksi¹¿ki "Nowe ¿ycie. Jak Polacy pomagali uchodŸcom
z Grecji". - To jest moja historia, historia mojej rodziny 
i naszych rodaków. To tak¿e karty kroniki Chojnowa. 
Pod koniec lat 40. i na pocz¹tku 50. ubieg³ego wieku, Polska
(sama dŸwigaj¹ca siê z wojennego dramatu) przyjê³a ponad 14
tysiêcy uchodŸców z pogr¹¿onej w wewnêtrznym konflikcie
Grecji. Czeœæ z nich trafi³a do grodu nad Skor¹. Wychodz¹c od
tego w¹tku Dionisios Sturis, potomek uchodŸców, mieszkaniec
Chojnowa, w swojej kolejnej ksi¹¿ce opisuje sytuacjê polity-
czn¹, gospodarcz¹ i spo³eczn¹ ówczesnej Grecji. Istot¹ jednak
tej publikacji jest czynnik ludzki i mnogoœæ emocji - strach,
empatia, têsknota, smutek, radoœæ, ¿yczliwoœæ, relacje miêdzy
narodami...
Przejmuj¹cy reporta¿ Sturisa w g³ównej mierze kreœli portrety
greckich rodzin - ofiar politycznych rozgrywek, których losy
diametralnie zmieni³a historia. Ksi¹¿ka jest cz¹stk¹ dziejów
narodu, a jednoczeœnie prób¹ analogii do sytuacji obecnych
emigrantów.

Spotkanie z Dionisiosem Sturisem przyci¹gnê³o 15 maja do
Miejskiej Biblioteki Publicznej wielu zainteresowanych.
Wœród nich ONI - bohaterowie ksi¹¿ki, ich potomkowie, spo-
winowaceni, znajomi, s¹siedzi… 
Ze Œwidnicy przyjecha³a tu emerytowana nauczycielka, która
bardzo chcia³a poznaæ autora i wspomnieæ o czasach, kiedy
zaczyna³a pracê w szkole, ucz¹c greckie dzieci. Kobieta sie-
dz¹ca obok mówi³a o lêku towarzysz¹cym pierwszym spotka-
niom z "innymi", którzy przyjechali do Chojnowa. Lêku, który
jednak szybko przeradza³ siê w sympatiê. 
Pan o œniadej cerze ze wzruszeniem opowiada³ w³asn¹ historiê,
kolejny dowodzi³, ¿e sprawdzi³y siê s³owa, które us³ysza³ opu-
szczaj¹c Ojczyznê: "jedziecie do kraju, gdzie s¹ piêkne kobie-
ty" - o¿eni³ siê z Polk¹ (jak wielu Greków). Wspominali te¿
mieszkañcy Chojnowa - znajomi, którzy do dziœ czêsto utrzy-
muj¹ kontakty z ówczesnymi s¹siadami, kole¿ankami z klasy,
podwórka…

"Nowe ¿ycie. Jak Polacy pomagali uchodŸcom z Grecji", to
cenna pozycja, przypominaj¹ca rozmyt¹ historiê polsko-gre-
ckiej odysei. Wartoœciowa dla jej œwiadków, kolejnych poko-
leñ i dokumentalistów. 

Gor¹co polecamy! 
eg

NNNNaaaa   wwwwyyyyssssppppaaaacccchhhh

GRECKO-POLSKA ODYSEJA

W ramach Tygodnia Bibliotek

W ramach Tygodnia Bibliotek
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"Do jakiego punktu mo¿na dojœæ,
bêd¹c w stanie uczuciowej pustki,
zgubionej radoœci, kiedy serce umie-
ra, a cia³o wci¹¿ ¿yje? Dlaczego wci¹¿
towarzyszy nam niepokój? Czy nie
zamykamy siê w swoistej klatce,
wypracowuj¹c sobie "¿ycie" z przy-
zwyczajenia? Co siê z nami dzieje,
kiedy ¿yjemy w œwiecie powierz-
chownym, œwiecie pozorów i mani-
pulacji, chcemy bardziej MIEÆ ni¿
BYÆ? Jak¹ granicê przekraczamy,
zapominaj¹c o swoich podsta-
wowych potrzebach: czucia, obcowa-
nia, dawania, jak i brania, bliskoœci,
dotyku, przytulenia?

Te pytania i odpowiedzi na nie, ilustro-

wane tañce, chojnowianie mieli okazjê

obejrzeæ 21 maja na scenie domu kultury.

Wroc³awski Teatr Tañca da³ tego dnia

pokaz wspania³ego kunsztu artysty-

cznego. Gestem, ruchem cia³a, mimik¹,

brzmieniem muzyki, dowodzi³ jak bar-

dzo wymowna i ekspresyjna jest ta for-

ma sztuki.

Spektakl, pt. "Klatka z ³ez", inspirowany

twórczoœci¹ Sary Kane nie by³ ³atwy 

w odbiorze. Z pewnoœci¹ jednak poru-

sza³. Doskona³a choreografia, znakomite

wykonanie - przejmuj¹cy obraz opowia-

daj¹cy o miêdzyludzkich relacjach, za-

le¿noœciach, o uczuciach, wartoœciach 

i potrzebach… Ka¿dy w nim móg³

odnaleŸæ w³asny portret. 

¯al, ¿e tak niewielu chojnowian zdecy-

dowa³o siê oddaæ 60 minut swojego cza-

su, wspania³ym artystom z Wroc³aw-

skiego Teatru Tañca. 

Mamy nadziejê, ¿e to nie by³a jedyna

okazja.

Wykonawcom, autorce choreografii, re-

¿yserowi - wielkie wyrazy uznania -

CHAPEAU BAS!

eg

KKllaattkkaa  zz  ³³eezz

Czy pamiêtacie pañstwo, kto zagra³ na koniec ostatniego fina³u
WOŒP w naszym Domu Kultury? Hardrockowy- Korabel.
Zespó³ powsta³ w 2016 roku na gruzach ciesz¹cej siê du¿¹ popu-
larnoœci¹ wœród chojnowskiej m³odzie¿y grupy Rok Starsi.
Nasi hardrockowcy æwicz¹ teraz w Czernikowicach. 

W sk³adzie si³¹ napêdow¹ s¹ m³odzi, zdolni chojnowscy muzycy:
Patryk Krische- perkusja
Dawid £ukaszczuk- bas i wokal
Marcel Wylêg³y- gitara i wokal
Maciej Chrab¹szcz- gitara i wokal
Z ogromnym zainteresowaniem przyjêliœmy wiadomoœæ o wys-
têpie grupy podczas XVII Przegl¹du Zespo³ów Rockowych 
o Puchar Prezydenta Legnicy. Nasza ekipa musia³a wiêc tam
byæ. By³a to te¿ doskona³a okazja do pewnych porównañ. Jak
na tle amatorskich kapel z naszego kraju zaprezentuj¹ siê choj-
nowscy rockmani? 
Dziedziniec LCK by³ œwiadkiem kilku interesuj¹cych wys-
têpów. Co prawda Korabel nie zosta³ doceniony przez jurorów,
ale ich wystêp mo¿na uznaæ za udany. Gusta naszej ekipy te¿
ró¿ni³y siê od ostatecznego werdyktu. 
Korabel, to stary dobry polski hardrock z lat 80-tych. (Kat,
Turbo, TSA). Wygl¹da na to, ¿e w historii tego przegl¹du po
raz pierwszy pojawi³ siê chojnowski akcent. Dlatego warto ten
obiecuj¹cy zespó³ zaprosiæ na plenerow¹ imprezê organizo-
wan¹ w naszym mieœcie.

pm; fot bm

Korabel na Przegl¹dzie 
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Poniedzia³ek, 15 maja, by³ pierwszym
oficjalnym dniem wizyty naszych goœci.
Delegacje z Anglii i W³och zawita³y do
nas ju¿ w sobotê, natomiast z Francji,
Portugalii, Rumunii i Niemiec - w nie-
dzielê. Tego dnia wraz z naszymi nowy-
mi znajomymi zwiedzaliœmy zamek
Ksi¹¿. Potem by³ pyszny obiad i chwila
wolnego czasu, któr¹ wykorzystaliœmy
na rozmowy w ro¿nych jêzykach europej-
skich. Potem kolejne wra¿enia podczas
zwiedzania starej kopalni w Wa³brzychu.
Zmêczeni, ale zadowoleni wróciliœmy do
Chojnowa. Musieliœmy nabraæ si³, bo wto-
rek by³ kolejnym dniem pe³nym atrakcji...
Wtedy bowiem na boisku sportowym
Powiatowego Zespole Szkó³ w Chojno-
wie przy ul. Wojska Polskiego po raz
czwarty odby³a siê Olimpiada Lekko-
atletyczna. W tym roku mia³a ona cha-
rakter miêdzynarodowy, bo oprócz za-
proszonych gimnazjalistów wziêli w niej
udzia³ w³aœnie goœcie z ró¿nych krajów
europejskich. Przypomnijmy - delegacje
z Francji, Niemiec, Portugalii, Anglii,
Rumunii, W³och goœcili u nas w ramach
realizowanego w szkole projektu
Erasmus+. 1914 - 2014 Wielka Wojna
po 100 latach w ogl¹dzie m³odych
Europejczyków. 
Zawodnicy konkurowali w nastê-
puj¹cych dyscyplinach: bieg na 100 m.,
pchniêcie kul¹, skok w dal, biegi d³ugie,
sztafeta 4x200m. Nie brakowa³o emocji 
i zaciêtej rywalizacji, a pogoda, na szczê-
œcie, dopisa³a. By³o coœ dla ducha (idea
szlachetnej rywalizacji i pokonywania
s³aboœci) oraz dla cia³a (grillowane kie³-
baski, szasz³yki i inne kulinarne specja³y).
Podczas trzeciego dnie pobytu naszych
goœci z Europy (œroda) równie¿ siê nie
nudziliœmy. Nast¹pi³o uroczyste otwarcie
fresku, stworzonego z po³¹czonych obra-
zów, wykonanych przez delegacje szkó³,
uczestnicz¹cych w projekcie Erasmus +.

Po otwarciu przedstawiono prezentacje 
o systemie oœwiaty. Nastêpnie uczniowie
brali udzia³ w warsztatach historycznych.
W mieszanych grupach wspólnie uk³a-
daliœmy mapy, dopisywaliœmy nazwiska
postaci do fotografii oraz tworzyliœmy
pocztówki Chojnowa. Natomiast koordy-
natorzy projektu spotkali siê z burmi-
strzem Chojnowa, panem Janem Ser-
kiesem. PóŸniej udaliœmy siê na typowo
polski obiad do restauracji. Popo³udnie
przeznaczone by³o na grê miejsk¹, przy-
gotowan¹ przez stowarzyszenie strzel-
ców. Wszyscy œwietnie siê bawili. Dzieñ
zwieñczyliœmy ogniskiem, na którym
piekliœmy pyszne kie³baski. Z uœmie-
chem na twarzy rozeszliœmy siê wraz 
z naszymi kolegami do domów.

Ostatni, czwartkowy dzieñ uczniowie,
bior¹cy udzia³ w projekcie Erasmus+,
spêdzili w budynku liceum przy ul.
PoŸniaków. Czeka³y tam na nich war-
sztaty teatralne prowadzone przez pani¹
Joannê Rostkowsk¹, pedagog teatru.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie

grupy - francuskojêzyczn¹ i angielskojê-
zyczn¹. Poprzez udzia³ w ró¿nych æwi-
czeniach grupy przygotowa³y siê do
przedstawienia, które mia³y odegraæ
przed publicznoœci¹. Po zajêciach czêœæ
uczestników projektu uda³a siê wraz ze
swoimi polskimi opiekunami na spacer
po Chojnowie. Zagraniczni goœcie mieli
okazjê, ¿eby zwiedziæ nasze miejscowe
koœcio³y. Popo³udnie spêdziliœmy z na-
szymi europejskimi przyjació³mi. Nato-
miast wieczór zosta³ poœwiêcony na po-
¿egnalne spotkanie. Czeka³y na nas li-
czne atrakcje, m.in. kolacja z polskimi
daniami oraz karaoke. Wszyscy œwietnie
siê bawili, tañcz¹c i œpiewaj¹c prawie do
pó³nocy. Wraz z ostatni¹ nut¹ piosenki
"To ju¿ jest koniec" nadesz³a chwila po-
¿egnañ, wzruszeñ, a nawet ³ez. W pi¹tek
wszyscy uczestnicy projektu rozjechali
siê do swoich pañstw. Mo¿e spotkamy
siê ponownie przy realizacji kolejnych
projektów? Kto wie…

pzs
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Og³oszenia- zaproszenia!
* 27 maja w naszej szkole,

ju¿ po raz kolejny odbêdzie siê
akcja krwiodawstwa. Wszystkie zaintere-
sowane osoby zapraszamy w godz. od
10.00 do 13.00! Pamiêtajmy "nasza krew 
= czyjeœ ¿ycie"…

* 10 czerwca o godz 14.00 mamy przy-
jemnoœæ zaprosiæ na festyn "Popo³udnie
z Czwórk¹", który odbêdzie siê na
boisku przy SP4. Repertuar przygo-
towywanych atrakcji obfituje w wiele
pozycji. Nowoœci¹ jest zabawa edukacyj-
na, w której uczniowie bêd¹ mieli do
wykonania konkretne zadania, przy
ró¿nych stacjach. Ka¿dy uczestnik otrzy-
ma nagrodê niespodziankê, ponadto
odbêdzie siê losowanie, w którym spo-
œród wszystkich graczy zostan¹
wy³onieni zdobywcy m. in. tableta. Wœród
innych atrakcji mo¿na wyró¿niæ kolo-
rowe "dmuchañce", prezentacje talentów
uczniów z naszej szko³y, kawiarenka,
grill, salon wiza¿u, przeró¿ne kramy 
i wiele, wiele innych. B¹dŸcie z nami!

Konkursowe osi¹gniêcia 
naszych uczniów!

* W XXV Miêdzynarodowym Konkur-
sie Kangur Matematyczny, nasi
uczniowie udowodnili, ¿e "nie taki dia-
be³ straszny, jak go maluj¹".... Ich
wspania³e sukcesy matematyczne s¹ dla
nas wielk¹ dum¹! A¿ trzy osoby uzys-
ka³y wynik "bardzo dobry"- Krystian
Sarapata, Marcel Sobiechowski 
i Hubert Kupczyñski. Ponadto wielu
reprezentantów SP4 otrzyma³o wyró¿-
nienia - Franciszek Salastowicz, Eliza
Laskowska, Wojciech Marciniszyn,
Kajetan Tracz, Patrycja Marciniszyn 
i Mateusz K³usek.
Serdeczne gratulacje!

* Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu
Logicznego Myœlenia równie¿ przys-

porzy³y nam wiele radoœci. Na poziomie
pierwszym, dotycz¹cym klas I-III, naj-
lepszym okaza³ siê Krystian Sarapata,
który zdoby³ V miejsce w Polsce!
Natomiast na poziomie drugim, czyli
klas IV- VI mamy a¿ czworo laureatów,
wœród których znajduj¹ siê Mateusz
K³usek, Eliza Laskowska i Wojciech
Marciniszyn, którzy uplasowali siê
tak¿e na V miejscu  w kraju i zajmuj¹cy
VIII miejsce Hubert Kupczyñski!
Logicznie rzecz ujmuj¹c mo¿na stwier-
dziæ, ¿e nasi uczniowie to bardzo zdolne
dzieciaki… 

* Trzech zuchów z klas I-III- Hanna
Barszczyk z kl. Ib, Oliwia Kawka z kl.
IId i Bartosz Ptasznik z kl. IIIc po
recytatorskim boju, podczas Konkursu
Rejonowego "Maluchy lubi¹ wiersze",
który odby³ siê w M³odzie¿owym Cen-
trum Kultury w Legnicy, otrzyma³o za-
s³u¿one wyró¿nienia! Wielkie brawa!

* Gromkie oklaski nale¿¹ siê tak¿e dla
reprezentantów SP4 bior¹cych udzia³ 
w IV Olimpiadzie Lekkoatletycznej 
w Chojnowie, organizowanej przez PZS,
gdzie nasza szko³a w klasyfikacji dru-
¿ynowej pokona³a wszystkie inne ze-
spo³y i tym samym stanê³a na najwy¿-
szym stopniu podium! 

Spotkania z ciekawymi ludŸmi"
- ci¹g dalszy…

* Nasz¹ œwietlicê szkoln¹ odwiedzili
artyœci akrobatyczni, wystêpuj¹cy na
œwiatowych scenach. Pañstwo Aneta 
i Rafa³ Kaszubowscy zaprezentowali

"œwietliczakom" przebieg swojej zachwy-
caj¹cej kariery. Dzieci mia³y okazjê obej-
rzeæ fragmenty spektakli z udzia³em goœ-
ci, zobaczyæ krótki wystêp na ¿ywo oraz
uczestniczyæ w pasjonuj¹cej rozmowie. 
I takim oto sposobem odnaleŸliœmy no-
we zami³owanie naszych uczniów- akro-
batykê!
* Ju¿ po raz drugi do SP4 z wizyt¹ przy-
by³ p. Krzysztof Moskwa- pracownik
Uniwersytetu Wroc³awskiego, który
odby³ spotkanie z czterema klasami, by

pokazaæ im jak "Rozpoznajemy ska³y 
i minera³y". Wyk³adowo- warsztatowe
zajêcia szczególnie przypad³y do gustu
naszym uczniom, dlatego obmyœlamy ju¿
kolejny plan…

* Klasa VIc mia³a przyjemnoœæ wzi¹æ
udzia³ w spotkaniu z p. Andrzejem
Niemcem, który w bardzo ciekawy
sposób przedstawi³ treœci zwi¹zane z his-
tori¹ pisma i ksi¹¿ki. Cel zosta³ osi¹gniê-
ty- rozgorza³y zarówno historyczne, jak 
i czytelnicze zainteresowania naszych
uczniów. 

Œwiêtujemy obchody Dni Miast
Partnerskich!

Z okazji Dni Miast Partnerskich klasa Va
przygotowa³a fantastyczny projekt 
w postaci makiety zabytków miast part-
nerskich. Uczniowie wykazuj¹c siê nie-
bywa³¹ precyzj¹, w³o¿yli du¿o pracy 
w stworzenie papierowych budowli. Sta-
rannie wykonane dzie³o mo¿na obejrzeæ
na wystawie, znajduj¹cej siê w holu na-
szej szko³y. 
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SP 4 news

Pi¹tkowe popo³udnie 12.05.2017 w wykonaniu Uczestników
WTZ Chojnów najlepiej oddadz¹ s³owa Kazimierza Gór-
skiego: „Pi³ka jest okr¹g³a, a bramki s¹ dwie” - tak te¿ re-
prezentacj¹ w sk³adzie: Agnieszka Bieniek, Józef Tomiak,
Pawe³ Dobrowolski, Krzysztof Bieniek, Rafa³ Szulc,
Bartosz Roztoczyñski oraz kibicuj¹ca Kamila Szuka³o
równo o godzinie 14:30 stawi³a siê na obiektach sportowych
przy stadionie Miedzi Legnica, gdzie mia³ miejsce turniej
pi³karski organizowany przez Klub Kibiców Niepe³no-
sprawnych Miedzi Legnica. Nasza reprezentacja rozegra³a trzy
mecze grupowe, lecz osi¹gniête wyniki nie pozwoli³y nam
wyjœæ z grupy. Turniej tego dnia nie by³ jedyn¹ atrakcj¹, po
zawodach nasze zu¿yte si³y zregenerowa³ solidny posi³ek, a po
nim przenieœliœmy siê na g³ówny Stadion, gdzie na godzinê
19:00 by³ zaplanowany mecz pomiêdzy walcz¹c¹ o awans do
Ekstraklasy Miedzi¹ Legnica, a Zag³êbiem Sosnowiec.

Dodatkowych wra¿eñ tego dnia doznali Pawe³, Rafa³ oraz
Agnieszka, którzy mieli przyjemnoœæ uczestniczyæ w eskorcie
przedmeczowej wyprowadzaj¹c zawodników na murawê.
Mecz przyniós³ nam wiele wra¿eñ, a dodatkow¹ pociech¹ by³o
zwyciêstwo Legniczan 2-1. 
Bardzo dziêkujemy Klubowi Kibiców Niepe³nosprawnych
Miedzi Legnica, za zaproszenie, mo¿liwoœæ prze¿ywania tak
silnych sportowych emocji oraz za znakomit¹ goœcinê.

wtz

Pi³karski pi¹tek
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RIKO PRAWIE BOCIAN
27.05.2017 o godz. 15:00
02.06.2017 o godz. 16:00

Rysio jest wróblem przygarniêtym przez parê bocianów. Kiedy przybrani rodzice migruj¹ do Afryki, bohater, przekonany, ¿e te¿
jest bocianem, wyrusza ich œladem w pe³n¹ przygód podró¿, korzystaj¹c z wszelkich mo¿liwych œrodków transportu.
Towarzysz¹ mu nowi przyjaciele - ekscentryczna sowa i narcystyczna papuga, która marzy o karierze gwiazdy disco.

STRA¯NICY GALAKTYKI VOL. 2
27.05.2017 o godz. 17:00 i 19:30

02.06.2017 o godz. 19:00

Peter Quill z dru¿yn¹ wyrzutków kontynuuje podró¿ przez kosmos i jako obroñca galaktyki stawia czo³a nowym niebez-
pieczeñstwom. Poznaje tak¿e prawdê o swoim ojcu oraz jego dziedzictwie.

Zimni Ogrodnicy, pokazali do czego s¹ zdolni w poniedzie³ek 
- 8 maja. Pogodowy wachlarz sprawi³, ¿e tego dnia odby³y siê
huœtawki nastrojów. Ciekawie to mog³o wp³yn¹æ na obecnoœæ
gildian, podczas comiesiêcznego spotkania w "KuŸni Talentów".
Sta³a grupa gildian ju¿ dawno siê wykrystalizowa³a, oni nadaj¹
ton spotkaniom. Spoœród kilku og³oszeñ kulturalnych, jakich
udzieli³ dyr. MOKSiRu - Stanis³aw Horodecki, jedno szczególnie
przyku³o uwagê. W dniach 27-28 maja bêd¹ mia³y miejsce Dni
Z³otoryi. Nasi s¹siedzi planuj¹ wtedy zorganizowaæ turniej miast
- Z³otoryja kontra Chojnów. Zabawa prawdopodobnie ma byæ
wzorowana na teleturnieju "Familiada". Szczegó³y s¹ w³aœnie
omawiane pomiêdzy dyrektorami domów kultury. Niewyklu-
czone, ¿e w sk³ad chojnowskiej dru¿yny wejdzie ktoœ z Gildii.
Gdy zabawa dojdzie do skutku, to na pewno czytelnicy znajd¹
relacjê z tego wydarzenia w czerwcowym wydaniu "G.Ch." i na
miejskich stronach internetowych. 
Na ostudzenie zapa³u, Piotrek Misikiewicz zreferowa³ pokrótce
pobyt na toruñskim "Dniu Bia³ej Flagi", gdzie pod koniec kwiet-
nia œwiêtowali fani zespo³u Republika. Wszyscy obecni w "KuŸ-
ni" otrzymali prezent w postaci materia³u promocyjnego, jaki
by³ zaprezentowany w toruñskim klubie "Od Nowa" podczas
DBF-u. Promocja dotyczy³a Gildii. 
Na dok³adkê pani Ludwika Suchecka przeczyta³a wiersz pt.
"Nawzajem". Napisa³a go wspólnie z Piotrem. Takich poetyckich
duetów ma powstaæ jeszcze kilka.
Potem gildianie us³yszeli autorski wiersz pani Lusi o wiosennym
wietrzyku. 

W czerwcu spotkamy siê w restauracji "KuŸnia" 
5-go w o godz. 18:00. Bêdzie co omawiaæ. 

Impreza na imprezie, imprez¹ pogania…
pm

Majowa Gildia
Za spraw¹ chojnowskich dziel-
nicowych 18 maja teren komi-
sariatu sta³ siê aren¹ ludzi akty-
wnych, wra¿liwych i pomoc-
nych. Tego dnia stan¹³ tu mo-
bilny punkt poboru krwi tzw.
krwiobus. Autobus ze specja-
listycznym wyposa¿eniem, któ-
re pozwala przeprowadzaæ ak-
cje krwiodawstwa, mia³ przy-
ci¹gn¹æ chêtnych do oddania krwi
potrzebuj¹cym. I tak siê sta³o.

Akcja jednak rozros³a siê do
formatu wielopokoleniowego
festynu, na którym przyjemne 
z po¿ytecznym ³¹czyli doroœli 
i dzieci.
Ci pierwsi skwapliwie oddawali
krew - funkcjonariusze policji,
stra¿acy z JRG Chojnów, cz³on-
kowie klubu Oldimer Chojnów,
motocykliœci, ratownicy me-
dyczni, cz³onkowie legnickie-
go stowarzyszenia strzeleckiego
i oczywiœcie mieszkañcy grodu
nad Skor¹. 
Najm³odsi, obserwuj¹c chary-
tatywn¹, spo³eczn¹ inicjatywê,
mieli tak¿e okazjê do wspania-
³ej, edukacyjnej zabawy. Wozy
stra¿ackie, motocykle, zabytko-
we samochody, broñ - wszys-
tkiego mo¿na by³o dotkn¹æ, za-

si¹œæ za kierownic¹, wznieœæ siê
w wysiêgniku, z bliska obejrzeæ
wojskowy rynsztunek, a do tego
atrakcyjnie podana wiedza 
o udzielaniu pierwszej pomocy -
moc atrakcji, jak siê okaza³o,
nie tylko dla najm³odszych. 

Tej cennej inicjatywie towarzy-
szy³a kolejna - zbiórka nakrêtek
dla chorej na pora¿enie dzieciêce
mieszkanki naszego miasta.

Obie akcje przynios³y wymier-
ny i niewymierny efekt. Pomys³
ze wszech miar godny uznania.
Organizatorom i uczestnikom
nale¿y siê aplauz.

eg
fot. chojnow.pl
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Spotkanie retrofootbolistów w Chojnowie staje siê tradycj¹. To ju¿ trze-
cia edycja pi³karskich rozgrywek i okolicznoœciowej biesiady.
20 maja na murawie Orlika przy ul. Kiliñskiego naprzeciw siebie
stanê³y cztery dru¿yny. Zawodnicy Miedzi Legnica, AKS Strzegom,
BKS Boles³awiec, KS Chojnowianka w 10. minutowych tercjach wal-
czyli o miejsca na podium. Walczyli, to jednak za mocne s³owo.
Panowie - wieloletni koledzy z boiska, daj¹c z siebie wszystko
doskonale siê bawili. Gole, upadki, zadyszki, ból miêœni - to wszystko
przypomina³o o wspania³ych, dawnych czasach, kiedy futbolówka
wype³nia³a ka¿d¹ ich woln¹ chwilê. 

Zawodnicy rozegrali 6 meczy. W ich efekcie na szczycie klasyfikacji
stanê³a ekipa Boles³awca, drugie miejsce zajêli zawodnicy z Legnicy.
Tu¿ za nimi uplasowali siê chojnowianie, a tabelê zamknê³a dru¿yna ze
Strzegomia.

Puchary ufundowane przez samorz¹d, medale i gratulacje pi³karze przyj-
mowali podczas zaplanowanej na ten dzieñ Biesiady Rertofootbolistów.
W Domu Schrama spotkali siê zawodnicy, organizatorzy, kibice 
i zaproszeni goœcie. Gali przewodzi³ “Wielki Prezes w sprawach futbolu
nieomylny” - surowy, konsekwentny, charyzmatyczny, wymagaj¹cy
pos³uszeñstwa i dyscypliny. Tak naprawdê jednak, by³o to wydarzenie 
z wieloma konkursami i przygotowanymi na tê okolicznoœæ skeczami.
Nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e za rok znów spotkamy siê z retrofootbolistami.

eg

Po raz pi¹ty i byæ mo¿e ostatni, Gimnazjum nr 1 by³o gospo-
darzem miêdzyszkolnych zawodów na ergometrach wioœlars-
kich. W V Gimnazjadzie Wioœlarskiej startowa³y dru¿yny 
z chojnowskich szkó³ (SP 3, SP 4, Gimnazjum nr 1 i nr 2) oraz
goœcie z Mi³kowic. Tegoroczna rywalizacja, wpisuj¹c siê 
w obchody Dnia Partnerstwa, rozpoczê³a siê odegraniem hym-
nów naszych przyjació³ - z Niemiec, Francji i Czech. 

W wioœlarskich zmaganiach zmierzy³o siê 6 dru¿yn dziewcz¹t
i 6 dru¿yn ch³opców. Zespo³y ze szkó³ podstawowych mia³y
do pokonania dystans 4x200 m, gimnazjaliœci - 4x250 m.
Kolejny raz wyst¹pi³a te¿ dru¿yna z Warsztatu Terapii Za-
jêciowej. Dla tych zawodników to zawsze wielkie prze¿ycie, 
a pami¹tkowe medale maj¹ szczególne znaczenie.
Wœród dziewcz¹t najlepsze by³y zespo³y z Mi³kowic (SP 
i Gimnazjum), drugie miejsce wywalczy³y reprezentacje ze
Szko³y Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1, trzecie - SP 3
i Gimnazjum nr 2. Nie do pobicia byli równie¿ ch³opcy z Mi³-

kowic (SP i Gimnazjum), na drugim miejscu znalaz³y siê ekipy
z SP 3 i Gimnazjum nr 1, na trzecim - SP 4 i Gimnazjum nr 2.

Po startach zespo³owych chêtni zawodnicy mogli zmierzyæ siê
w rywalizacji indywidualnej. Oto najlepsze wyniki:
dziewczêta
Trojnacka Izabela 46,7 s (SP Mi³kowice)
Lewandowska Alicja 49 s (SP Mi³kowice)
Demianczuk Karolina 49,7 s (SP 4)
Chmielewska Ola 1:00,1 (Gim 2)
GwóŸdŸ Kamila 1:00,3 (Gim 2) 
Gronostal Paula 1:01,3 (Gim 1)
ch³opcy
Andrzejewski Kacper 46,2 s (SP 3)
P³omiñski Micha³ 50,7 s (SP 4)
Tyszkiewicz Kryspin 51,2 s (SP 3)
£ajus Janek 48,5 s (Gim 1)
Janusz Micha³ 49,4 s (Gim 2)
Orzechowski Szymon 50,4 (Gim Mi³kowice)

Dziêkujemy Urzêdowi Miejskiemu za ufundowanie medali.

Zapraszamy na IX sp³yw kajakowy Skor¹, 
który odbêdzie siê 17 czerwca na trasie 

Zagrodno - Chojnów. 
Zapisy w Gimnazjum nr 1 u p. Bony Szaban. 

Odp³atnoœæ za sp³yw 60 z³ od osoby. 
Iloœæ miejsc ograniczona.

bs

Retrofutboliœci na murawie i parkiecie Szkolne eergowios³a
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16 maja ogieñ olimpijskiego znicza na
obiekcie sportowym przy ul. Wojska
Polskiego zasygnalizowa³ rozpoczêcie
IV Olimpiady Lekkoatletycznej, której
gospodarzem jest spo³ecznoœæ Powia-
towego Zespo³u Szkó³. Oficjalnego otwar-
cia dokona³ olimpijczyk z Barcelony,
Atlanty i Sydney, polski judoka, wielo-
krotny mistrz Polski, mistrz Europy, dwu-
krotny mistrz Œwiata - Rafa³ Kubacki.

Tegoroczna dwudniowa rywalizacja by³a
wyj¹tkowa. Pierwszy raz na szkolnym
obiekcie sportowym stanêli zawodnicy
reprezentuj¹cy Francjê, Niemcy, Por-
tugaliê, Angliê, Rumuniê i W³ochy.
Chojnowska olimpiada sta³a siê zatem,
pierwszy raz w dziejach, olimpiad¹ miê-
dzynarodow¹. To za spraw¹ uczestników
realizowanego przez PZS projektu Eras-
mus+. 1914-2014 Wielka Wojna po 100
latach w ogl¹dzie m³odych Europejczy-
ków (o wizycie goœci piszemy szerzej na
str 9). Zagraniczne delegacje skupi³y siê
w jednej dru¿ynie - Erasmus. Obok nich
o miejscach na podium w biegach, skoku
w dal, pchniêciu kul¹, walczyli reprezen-
tanci Chojnowa, Krotoszyc, Mi³kowic 
i Zagrodna. 

Wyniki ostatecznej klasyfikacji:
Bieg na 100 m (dziewczêta)
1. Weronika Wysoczañska (Mi³kowice)
2. Edyta Grabowska (Mi³kowice)
3. Klaudia Czernatowicz (Zagrodno)
Bieg na 100 m (ch³opcy)
1. Juliusz Wiszniowski (Zagrodno)
2. Krystian Makul (Gim. nr 1 Chojnów)
3. Krystian Mendel (Gim. nr 1 Chojnów)
Skok w dal (dziewczêta)
1. Daria Leszczyñska (Zagrodno)
2. Magdalena Chada³a (Gim. nr 1 Chojnów)
3. Aneta Kasprzyk (Zagrodno)
Skok w dal (ch³opcy)
1.  Dawid Krakowski (Gim. nr 1 Chojnów)
2.  Jakub Brzeziñski (Mi³kowice)
3. Maciej S³oñski (Zagrodno)
Bieg na 300 m (dziewczêta)
1. Paula Be³za (Mi³kowice)
2. Kamila GwóŸdŸ (Gim. nr 2 Chojnów)
3. Wiktoria K³acz (Zagrodno)
Bieg na 600 m (ch³opcy)
1. Marcin Baranowski (Zagrodno)
2. Micha³ Janusz (Gim. nr 2 Chojnów)
3. Jakub Kamieñ (Gim. nr 1 Chojnów)
Pchniecie kula (dziewczêta)
1. Adrianna Osiadacz ( Gim. nr 2 Chojnów)
2. Danuta Klimañska (Zagrodno)
3. Kamila GwóŸdŸ ( Gim. nr 2 Chojnów)
Pchniêcie kul¹ (ch³opcy)
1. Bart³omiej Krasowski (Krotoszyce)
2. Krzysztof Ho³owiñski (Gim. nr 1

Chojnów)
3. Sebastian Olszewski (Mi³kowice)
Sztafeta 4x200 m (dziewczêta)
1. Gimnazjum Mi³kowice
2. Gimnazjum nr 2 Chojnów
3. Gimnazjum Zagrodno
Sztafeta 4x200m (ch³opcy)
1. Gimnazjum Mi³kowice
2. Gimnazjum Zagrodno
3. Gimnazjum nr 1 Chojnów
Sztafeta ERASMUS+
1. Portugalia
2. Wielka Brytania
3. Francja
Dru¿ynowo:
1. Gimnazjum Zagrodno
2. Gimnazjum nr 1 Chojnów
3. Gimnazjum Mi³kowice

Drugiego dnia obiekt opanowali repre-
zentanci szkó³ podstawowych - nr 3 i 4 
z Chojnowa, Rokitek, Zagrodna, Rzeszo-

tar, Koœcielca i Krotoszyc. M³odzi spor-
towcy rywalizowali w biegu na 60 i 200 m,
skoku w dal, rzucie pi³k¹ lekarsk¹.
Na linii startu krótkodystansowych bie-
gów stanêli te¿ najm³odsi olimpijczycy -
chojnowskie przedszkolaki.

Wyniki szkó³ podstawowych:
Bieg na 60 m (ch³opcy)
1. £ukaszczyk Kacper SP4 Chojnów
2. Marcel Ambro¿y SP Zagrodno
3.  P³ominski Micha³ SP4 Chojnów
Bieg na 60 m (dziewczêta)
1. Grela Agata SP Mi³kowice
2.  Kubaj Joanna SP Mi³kowice
3. Pawelec Oliwia SP Rokitki
Skok w dal (ch³opcy)
1. Sobieraj Krystian SP4 Chojnów
2. Bielak Bartek SP Zagrodno
3.  Szymon Krasowski     SP Krotoszyce
Skok w dal( dziewczêta)
1. Pawelec Oliwia SP Rokitki
2. Ku³acz Sara SP3 Chojnów
3. Ulanowska Dominika SP Zagrodno
Bieg na 200 m (ch³opcy)
1. Rajkowski Jakub SP Rokitki
2. Rybak Kacper SP Zagrodno
3. Zawidzki Bartosz         SP Rzeszotary
Bieg na 200 m (dziewczêta)
1. Grela Agata SP Mi³kowice
2. Kubaj Joanna SP Mi³kowice
3. Kopczynska Emilia SP4 Chojnów
Rzut pi³k¹ lekarsk¹ (ch³opcy)
1. P³omiñski Micha³ SP4 Chojnów
2. Krasowski Szymon      SP Krotoszyce
3. Rajkowski Jakub SP Rokitki
Rzut pi³k¹ lekarsk¹ (dziewczêta)
1. Trojnacka Izabela SP Mi³kowice
2. Ku³acz Sara SP3 Chojnów
3. Papadopoulu Oliwia     SP Rzeszotary
oraz Szl¹zak Anna SP Koœcielec
Klasyfikacja dru¿ynowa
1. SP4 Chojnów
2. SP Zagrodno
3. SP Mi³kowice
4. SP Rokitki
5. SP3 Chojnów
6. SP Rzeszotary
7. SP Krotoszyce
8. SP Koœcielec

opr. eg

Miêdzynarodowa OlimpiadaMiêdzynarodowa Olimpiada



Domy mmieszkania llokale
Sprzedam dom w stanie surowym Bia³a -

Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 ar. 

Wiadomoœæ: tel. 606-819-429 (1657)

Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe o pow.

58m2, IVpiêtro. w Rynku. 

Wiadomoœæ: tel. 607-854-286 po godz.

16.00. (06126)

Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœ-

ciowe 3.pokojowe o pow. 57,5m2, IV

piêtro. Przy ulicy Kiliñskiego 31, cena

140,000 z³ do negocjacji. Po remoncie.

Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.

Sprzedam mieszkanie w Jaroszówce o pow.

47m2 z gara¿em i placem przy domu. 

Wiadomoœæ: tel. 667-260-400. (04935)

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê w Ro-

kitkach na I piêtrze po kapitalnym re-

moncie, umeblowana. Cena do uzgo-

dnienia. 

Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (05146)

Dzia³ki 
Do sprzedania dzia³ka budowlana zago-

spodarowana pod lasem o pow. 11,62ah.

w miejscowoœci Jerzmanowice 59a.

Dzia³ka jest ogrodzona p³otem betonowo

-drewnianym, doprowadzone s¹ media:

woda oraz pr¹d. 

Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (05324)

Sprzedam dwie uzbrojone dzia³ki bu-

dowlane (woda, kanaliza, energetyka) 

o pow. 0.13.50m2 i 2000m2 w Rokitkach

z dobrym dojazdem. W niedu¿ej odle-

g³oœci od jeziora, szko³y, blisko las.

Cena 35 z³/m2 do negocjacji. 

Wiadomoœæ: tel.513-062-022. (6085)
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Og³oszenia drobne

Wa¿ne 
numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie 
- 76 818 82 85

MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe - 112,

999;
Stra¿ Po¿arna              - 112,  

998;   76 856 74 71
Policja - 112, 997;

- 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

- 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992; 

76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 

991; - 76 818 82 83
Informacja PKS 

- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM       - 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa

- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny

- 76 818 66 80

519 690 458
Boles³awiec, ul. Rynek 3/8

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póŸn.zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê - Prawo oœwiatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 60) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Uchwa³a okreœla: 
1) plan sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹
Chojnów, a tak¿e granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych prowa-
dzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów na okres od dnia 1 wrzeœnia 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., który stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2) plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów,
a tak¿e granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych
przez Gminê Miejsk¹ Chojnów na okres od dnia 1 wrzeœnia 2017 r. do dnia 31 sierp-
nia 2019 r., który stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) plan sieci publicznych oœmioletnich szkó³ podstawowych prowadzonych przez
Gminê Miejsk¹ Chojnów, a tak¿e granice obwodów publicznych oœmioletnich szkó³
podstawowych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów od dnia 1 wrzeœnia
2019 r., który stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y;

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego i podlega podaniu do publicznej wiado-
moœci poprzez umieszczenie jej na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, w Gazecie Chojnowskiej, a tak¿e w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczacy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Pe³na treœæ Uchwa³y - Uzasadnienie i za³¹czniki dostêpne s¹ w Biurze Rady i na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej - bip.chojnow.net.pl.

UCHWA£A NR XXXIV/172/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego
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Zarz¹dzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
2 lutego 2017 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospoda-
rowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹  
Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998
r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia
16.04.1999 r.), ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi ko-
mercyjne. W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest sym-
bolem B - tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹-
dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietle-
niow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, telefoniczn¹, grzewcz¹ -
c.o. eta¿owe ( ka¿dy lokal posiada w³asny piec c.o.).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14,
16 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2036
roku. W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego
na ten cel bêdzie wynosi³a 2,60 z³/m2. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 1000

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pie-
ni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr
34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 21 czerwca 2017 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego re-
jestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-

zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie wnoszenia.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 550,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.  
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê
w dniu 06.04.2017 r., drugi odby³ siê w dniu 12.05.2017r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 30.05.2017 r. - 21.06.2017 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa-
¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœcio-
katkowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4,
usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 9.10.2101
r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022072/2
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Miêdzyszkolna Gimnazjada Wioœlarska
w Gimnazjum nr 1 Wernisa¿ prac plastycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Delegacja z Mnichovo Hradištì 


