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Ogólnopolskie Dziecięce Dni 
Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu
Młodych w Chojnowie - 2-3.06.2018r.

„Piosenki o mamie zawsze są piękne”
– koncert z okazji Dnia Matki 

„Talent to wyjątkowa sprawa!” 
– trzecia edycja chojnowskiego konkursu ŚDS i WTZ Olimpiada w PZS po raz piąty

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Elżbieta Kłapcińska

I Ty podaruj komuś życie 
Dni Otwarte w Komisariacie Policji w Chojnowie



Od 1 do 3 czerwca trwały Ogólnopolskie
Dziecięce Dni Wspólnoty Eucharysty-
cznego Ruchu Młodych. W naszym
mieście międzynarodowa wspólnota
dzieci i młodzieży spędziła dwa dni.
ERM działa na podstawie czterech
głównych zasad: żyj Mszą Świętą, czytaj
Ewangelię, kochaj bliźnich, bądź trzy-
nastym apostołem. Celem wspólnoty jest
m.in. wdrażanie dzieci i młodzieży do
czynnego udziału w Eucharystii, roz-
budzenie pragnienia modlitwy, a także
uczenie systematycznej pracy nad sobą.
Blisko 350 pielgrzymów przyjechało do
Chojnowa z różnych miejsc w kraju,
podczas gdy ich starsi koledzy wyruszyli
na Dni Młodych Lednica 2000. Nad
organizacją czuwała siostra Danuta Pusty

- Moderator Krajowy ERM z Ramienia
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.
W sobotę rano została zawiązana wspól-
nota oraz nastąpiło pierwsze spotkanie 
z błogosławioną Imeldą, której relikwie
znajdują się w kościele p.w. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła. Bł. Imelda jest pa-
tronką dzieci komunijnych i rocznico-
wych. Wiernych przywitał ks. proboszcz
Marek Osmulski, który opowiedział his-
torię chojnowskiej fary. Następnie odbyła
się msza święta. Kazanie wygłosił 
ks. proboszcz Mirosław Makowski. 

Po południu uczestnicy ERM wzięli udział
w grze terenowej: „Niemała lecz wielka
bł. Imelda” oraz próbowali swoich sił
jako żołnierze i sanitariuszki.
Dzień zwieńczony został pogodnym wie-
czorem „Polacy do tańca i do różańca,

czyli zabawa taniec i śpiew okraszone
patriotyczną nutą”. Wspólne świętowane
rozpoczęło się od biało – czerwonego
poloneza w wykonaniu pielgrzymów.
Następnie odbył się koncert zachęcający
do wspólnego śpiewania i tańców. Za-
bawa zakończyła się modlitwą ks. Da-
miana Skrzypka – moderatora ERM 
w diecezji legnickiej. 

Niedzielny poranek rozpoczął się w MO-
KSiR. Grupa młodsza wysłuchała Małgo-

rzaty Swędrowskiej, która opowiedziała
dzieciom o „Ukrytych Bohaterach Odsie-
czy Wiedeńskiej”. Grupa starsza uczest-
niczyła w prelekcji Łukasza Góralczyka
z Ruchu Czystych Serc, który odpowie-
dział na pytanie: „Dlaczego liczy się
tylko Miłość?”. Następnie odbyła się Eu-

charystia. Kazanie wygłosił ks. pro-
boszcz Marek Osmulski. Msza święta
zakończyła się podziękowaniem uczest-
ników za gościnę w Szkole Podstawowej
nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2
oraz wszystkim osobom, które dołożyły
wszelkich starań, by pobyt w Chojnowie
był miło wspominany. 

Wspólne dwa dni ubogaciło nie tylko
pielgrzymów, ale i mieszkańców miasta,
którzy byli świadkami niecodziennej atmo-
sfery, dającej przykład wiary i czerpanej
z niej radości. 

K.Burzmińska 
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* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat
w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie ul. Kiliñskiego 5

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

MMeeddaallee ddllaa mmaa³³¿¿oonnkkóóww

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæw Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla
miejsca zamieszkania jubilatów.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
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Od niedawna w kadrze Chojnowianki na
pozycji œrodkowego pomocnika gra Pa-
tryk Górecki. Pierwsze kroki pi³karskie
stawia³ m.in. we W³ókniarzu Pabianice 
i Widzewie £ódŸ. Do Chojnowa trafi³ za
g³osem serca - dla pewnej uroczej chojno-
wianki. 

Z wwizyt¹ ww rredakcji
29 maja uczniowie klasy Ib odwiedzili
redakcjê Gazety Chojnowskiej. Po wizy-
cie tak opisali swoje wra¿enia:
Podczas spotkania z pani¹ redaktor naczeln¹
E. Grzeœkowiak dowiedzieliœmy siê w jaki
sposób powstaje "Gazeta Chojnowska".
Poznaliœmy te¿ nowe, fachowe okreœle-
nia: sk³ad, ³amanie, szpalta, szczotka.
Wiemy ju¿, ¿e nie ka¿dy mo¿e zostaæ dzien-
nikarzem, gdy¿ musi to byæ osoba od-

znaczaj¹ca siê okreœlonymi cechami:
umiejêtnoœci¹ nawi¹zywania kontaktów,
œmia³oœci¹, przebojowoœci¹, ³atwoœci¹
pisania -  i to bez b³êdów oraz obiekty-
wizmem i rzetelnoœci¹. Bardzo siê cie-
szymy siê, ¿e w Chojnowie jest gazeta,
w której pisze siê o bliskich nam spra-
wach i wydarzeniach. Dziêkujemy za
fachowe informacje i rozbudzenie "dzien-
nikarskiego ducha".

kl Ib SP4

Podziêkowania dla wszystkich, 
którzy uczestniczyli 

w ceremonii ostatniego po¿egnania 

œp. Jerzego Wujczyka

sk³ada 
pogr¹¿ona w ¿alu rodzina

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

9.10.06. 
Dni Chojnowa; Rynek
(szczegó³y na plakacie- str. 16)

9.06.; godz. 06.00
Zawody Wêdkarskie
- Rybaczówka

9.06.; godz. 09.00
Turniej Tenisa Ziemnego -
korty Stadion Miejski

9.06.; godz. 10.00
II Miêdzynarodowy Turniej Pi³-
ki No¿nej Ch³opców rocznik
2007 i m³odsi - Stadion Miejski

10.06.; godz. 09.00
Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Chojnowa - Dom Schrama

15.06; godz. 17.00
Dzieci - Rodzicom - widowisko
SP 4 - Dom Kultury

16.06.
Po¿egnalny Sp³yw Kajakowy
"Jedynki" - start Zagrodno

17.06.
Arena Gigantów SP4 - festyn
rodzinny Szko³y Podstawowej nr 4.
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Majowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa
dotyczy³a m.in. Programu wspó³pracy miasta
Chojnowa z organizacjami publicznymi 
i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w 2017 ro-
ku, a tak¿e stanu bezrobocia w naszym mieœcie.
Zanim jednak radni zapoznali siê z przygo-
towanymi sprawozdaniami z wiod¹cych tema-
tów, przywitano na sesji Starostê Powiatu
Legnickiego Pani¹ Janinê Mazur.
- Z wielkim sentymentem i przyjemnoœci¹
przyje¿d¿am do Chojnowa - powiedzia³a na
wstêpie starosta. - Dziêkuj¹c za zaproszenie
na posiedzenie rady, pragnê wyraziæ wdziê-
cznoœæ za wieloletni¹, doskona³¹ wspó³pracê
i za udzielane przez chojnowskie w³adze sa-
morz¹dowe wsparcie dla naszych placówek.
Gratulujê jednoczeœnie widocznych zmian 
w mieœcie. Obserwujê je podczas ka¿dego
pobytu w Chojnowie. Rozwój miasta, to efekt
dobrego zarz¹dzania i trafnych decyzji rady -
miejskiej i powiatu.

Janina Mazur w krótkim wyst¹pieniu mó-
wi³a o dotychczasowych dzia³aniach starost-
wa dotycz¹cych powiatowych placówek 
w Chojnowie, o czynionych w nich inwesty-
cjach, o doskona³ym wspó³dzia³aniu dwóch
samorz¹dów i o aktualnych realizacjach.
Jedn¹ z nich jest termomodernizacja obiektu
przy ul. Witosa, drug¹ - budowa, w porozu-
mieniu z burmistrzem miasta Chojnowa, ron-
da na ul. Chmielnej.
- Z koncepcj¹ ronda wyszed³ burmistrz Jan
Serkies - wyjaœnia³a starosta. - Œrodki, jakie
przeznaczyliœmy dla gmin na remonty i bu-
dowê dróg, w waszym mieœcie mia³y inne
przeznaczenie. Burmistrz przekona³ zarz¹d
starostwa i postanowiliœmy wspólnymi si³ami
wybudowaæ bezpieczne rondo.

O Programie wspó³pracy miasta Chojnowa 
z organizacjami publicznymi i innymi pod-
miotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego w 2017 roku mówi³a na sesji
inspektor ds. administracyjnych i promocji
Renata Andreasik.
Wspó³praca Miasta Chojnowa z organizacja-
mi pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publi-
cznego w 2017 r. obejmowa³a zadania w³a-
sne gminy mieszcz¹ce siê w sferze zadañ pu-
blicznych szczególnie w zakresie:

- ochrony i promocji zdrowia,
- wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- nauki, edukacji, oœwiaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury fizy-
cznej i sportu,
- dzia³alnoœci na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i wspó³pracy
miêdzy spo³eczeñstwami,
- dzia³alnoœci na rzecz rodziny, macierzyñ-
stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochro-
ny praw dziecka.
W bud¿ecie na 2017 r. zaplanowano na reali-
zacjê zadañ publicznych w otwartych konkur-
sach ofert 212 000 z³., z tego wykorzystano
179 194,63 z³. 
Ze wsparcia skorzysta³o osiem organizacji, 
z którymi zawarto 14 umów na realizacjê za-
dañ publicznych:
Uczniowski Klub Kolarski "SIGO-GIM1";
Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie
"ORIENS MTB";
Klub Sportowy "CHOJNOWIANKA;
Klub Bokserski Champion Chojnów Powiat
Legnica;
Ludowy Miêdzyszkolny Klub Sportowy
"SFORA";
Spo³eczne Stowarzyszenie Dzieciom i M³o-
dzie¿y Specjalnej Troski;
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³no-
sprawnych i Potrzebuj¹cych "Dajmy Szansê";
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Legnickiej, Ko³o Parafialne przy Parafii pw.
Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie.

Samorz¹d, wspieraj¹c realizacjê zadañ publi-
cznych ze œrodków bud¿etu Miasta, przyczy-
nia³ siê do rozwoju demokracji i spo³eczeñs-
twa obywatelskiego. Wspó³praca odbywa³a
siê na zasadach pomocniczoœci, suwerennoœ-
ci stron, partnerstwa, efektywnoœci, uczciwej
konkurencji i jawnoœci. Organizacje, reali-
zuj¹c zadania publiczne wykorzystywa³y w³a-
sny potencja³ osobowy oraz œrodki finansowe
w³asne. Zlecanie realizacji zadañ pub-
licznych organizacjom pozarz¹dowym wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji odbywa³o siê w trybie otwartych
konkursów ofert. 
Pe³na treœæ sprawozdania do wgl¹du w Biu-
rze Rady Miejskiej.

O aktualnym stanie bezrobocia w naszym
mieœcie mówi³a Dyrektor Filii PUP Chojnów
Bo¿ena Konopnicka.
Rok 2018 jest kolejnym, w którym wystêpuje
pozytywne zjawisko obni¿ania poziomu bez-
robocia, jak równie¿ stopy bezrobocia. W chwili
obecnej stopa bezrobocia w powiecie legnic-
kim wynosi 11,8%, natomiast w mieœcie Le-
gnica 5,6%. W porównaniu do marca roku
2017 odnotowujemy spadek stopy bezrobocia
o 1,2 punktu procentowego w powiecie leg-

nickim. W historii Urzêdu jest to najni¿sza
stopa bezrobocia, jaka wyst¹pi³a na prze-
strzeni 20 lat. 
Najwy¿sza  odnotowana zosta³a w 2004 roku
- powiat legnicki 30% oraz miasto Legnica
20,4%.

Na przestrzeni roku 2018 r. obserwujemy
spadek liczby zarejestrowanych osób bezro-
botnych. Na koniec stycznia 2018 roku 
w ewidencji Urzêdu figurowa³o 1301 osób
bezrobotnych, natomiast na koniec kwietnia
1186. Liczba bezrobotnych z terenu miasta 
w chwili obecnej wynosi 672 i zmniejszy³a siê
do analogicznego okresu roku 2017 o 68
osób, natomiast w porównaniu do grudnia
2017 roku spadek nast¹pi³ o 18 osób.
Od stycznia do kwietnia 2018 r. w Urzêdzie
zarejestrowano 623 osoby ze statusem
bezrobotnego. 
Z terenu miasta zarejestrowano 394 osoby tj.
o 72 mniej ni¿ w ci¹gu 4 miesiêcy 2017 roku.
W roku bie¿¹cym wy³¹czono z ewidencji 666
osób z czego 338 osób z powodu podjêcia
pracy lub innej pracy zarobkowej. Z terenu
miasta 213 osób podjê³o zatrudnienie.
Zadania okreœlone w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finan-
sowane s¹ ze œrodków pochodz¹cych z limitu
podstawowego, œrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego, œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych oraz œrodków z rezerwy Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spo³ecznej, pozyskiwanych 
w ramach og³aszanych przez Ministra na-
boru wniosków.
W 2018 roku na realizacjê zadañ z zakresu
aktywizacji osób bezrobotnych Filia Urzêdu
Pracy w Chojnowie otrzyma³a œrodki w wy-
sokoœci 3 246 632 z³.
Aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu
s¹ istotnym instrumentem kreuj¹cym sytuacjê
na lokalnym rynku pracy. Od lat ciesz¹ siê
zainteresowaniem zarówno bezrobotnych, jak
i pracodawców. W ci¹gu 4 miesiêcy 2018
roku zaktywizowano 186 osób w tym z terenu
miasta 118 osób. 
W roku 2017 zaktywizowano 459 osób w tym
z terenu miasta 283.
Jak pokazuje wieloletnie doœwiadczenie urzê-
du pracodawcy w zamian za otrzymanie re-
fundacji zatrudniaj¹ osoby o ni¿szych kwali-
fikacjach lub bez doœwiadczenia zawodo-
wego, co stwarza takim bezrobotnym mo-
¿liwoœæ uzyskania doœwiadczenia na okre-
œlonych stanowiskach. Osoby przedsiêbior-
cze, zdecydowane na rozpoczêcie w³asnej

Na XLVIII sesji
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dzia³alnoœci gospodarczej korzystaj¹ nato-
miast bardzo chêtnie ze wsparcia w postaci
jednorazowych œrodków przeznaczonych na
ten cel.
Pe³na treœæ sprawozdania do wgl¹du w Biu-
rze Rady Miejskiej.

Sprawozdanie 2/2018 z pracy 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od 27 marca do 28 maja 2018 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Prowadzone s¹ prace przy budowie k³adki
dla pieszych nad rzek¹ Skora w ci¹gu ul. Ma-
tejki.
* Trwaj¹ prace przy budowie sieci wodo-
ci¹gowej oraz kanalizacji ogólnosp³awnej
wraz z budow¹ chodnika przy ul. Kra-
szewskiego. 
* Zakoñczono remont dachów grobowca ro-
dziny Pospiszil oraz budynku obs³ugi cmen-
tarza komunalnego. Trwaj¹ prace przy wy-
mianie pokrycia dachu budynku Urzêdu Miej-
skiego. 
* Trwaj¹ roboty ziemne przy realizacji in-
westycji "Budowa centrum medycznego dla
regionu Chojnowa wraz z zakupem specjali-
stycznego sprzêtu medycznego" ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. 
* Wykonawca zakoñczy³ wymianê nawierz-
chni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa
strona. 
* Prowadzone s¹ roboty zwi¹zane z wymian¹
stolarki okiennej na drugim piêtrze oraz stry-
chu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
* Trwaj¹ prace inwestycyjne pn. "Prace kon-
serwatorskie w obrêbie zabytkowego Parku
Œródmiejskiego w Chojnowie". Œrodki na ten
cel w wysokoœci 311.528,00 z³. Gmina Miej-
ska Chojnów pozyska³a w ramach poddzia-
³ania 19.2 "Wsparcie na wdro¿enie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez spo³ecznoœæ" objêtego PROW
na lata 2014-2020.
* Wykonawca rozpocz¹³ prace przy budowie
oœwietlenia drogowego w ul. Legnickiej na
odcinku od ul. Reja do ul. ¯eromskiego.
* W przetargu nieograniczonym wy³oniono
Wykonawcê robót budowlanych zwi¹zanych
z przebudow¹ kuchni wraz ze sto³ówk¹ przy
Szkole Podstawowej nr 4. Zawarto umowê 
o roboty budowlane. Inwestycja rozpocznie
siê 04.06.2018 r.
* Uniewa¿niono przetarg nieograniczony na
przebudowê ul. Niemcewicza wraz z budow¹
oœwietlenia ulicznego oraz wymianê naw-
ierzchni chodnika przy ul. Boles³awieckiej.
* W przetargu nieograniczonym wy³oniono
Wykonawców na przebudowê chodników
przy ulicach: Kiliñskiego i Kochanowskiego,
S³owackiego i Sienkiewicza oraz Boles³a-
wieckiej. 
* Uniewa¿niono kolejny przetarg nieograni-
czony na budowê sieci wodoci¹gowej oraz

kanalizacji ogólnosp³awnej dla planowanego
osiedla domów jednorodzinnych przy ulicach
Reymonta i Ogrodowej. 
* Rozpoczêto prace przy budowie nawierz-
chni ulicy Solskiego.
* Rozpatrzono 18 wniosków o przydzia³ lo-
kalu mieszkalnego z³o¿onych w miesi¹cach
marzec - kwiecieñ: przydzielono dwa lokale,
5 wniosków zaopiniowano pozytywnie, 13 ne-
gatywnie. 
* Zakupiono 12 szt. metalowych pojemni-
ków do zbiórki selektywnej odpadów.
* Uzupe³niana i naprawiana jest na bie¿¹co
infrastruktura drogowa (oznakowanie drogo-
we, ³awki i kosze uliczne).
* Trwaj¹ naprawy cz¹stkowe jezdni asfalto-
wych.
* W ramach bie¿¹cego utrzymania terenów
zielnych sadzone s¹ kwiaty na rabatach i w do-
nicach. 
* Przeprowadzono zabieg dezynfekcji piasku
w piaskownicach na terenie ogrodów zabaw
oraz wymieniono uszkodzone elementy w is-
tniej¹cych urz¹dzeniach do zabaw dla dzieci.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale
mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹-
cych bonifikat 
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego: 
- lokal mieszkalny przy ul. Witosa,
- nieruchomoœæ pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Pogodnej,
- nieruchomoœæ objêt¹ granicami Podstrefy
Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, po³o¿on¹ przy ul. Kraszewskiego
za kwotê 1.161.500,00 z³. Po odliczeniu op³a-
ty prowizyjnej dla Legnickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej i podatku Vat, dochód gmi-
ny wyniesie 688.779,00 z³.
* Przygotowano i og³oszono przetargi ustne
nieograniczone na sprzeda¿ :
- 9 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Par-
kowej i 10 dzia³ek przy ul. Zielonej, 
- dwóch nieruchomoœci pod zabudowê mie-
szkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Tulipanowej,
* Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu 
w odniesieniu do:
- nieruchomoœci niezabudowanej o powierz-
chni 600 m2, po³o¿onej przy ul. Ogrodowej,
oddanej we wspó³u¿ytkowanie wieczyste 
w udzia³ach osobom fizycznym, przezna-
czonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹, a zbywanej na rzecz osoby fizy-
cznej,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Okrzei o powierzchni 124 m2 odda-
nej w u¿ytkowanie wieczyste osobie fizy-
cznej, przeznaczonej pod przemys³, a zby-
wanej na rzecz osób fizycznych,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Wrzosowej o powierzchni 1.266 m2,
przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹, stanowi¹c¹ w³asnoœæ osoby

fizycznej, a zbywanej na rzecz osoby fizy-
cznej,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Kiliñskiego o powierzchni 3.278m2,
przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹, stanowi¹c¹ w³asnoœæ osoby
fizycznej, a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.
* Wydano: 2 decyzje odmowne w sprawie
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczys-
tego w prawo w³asnoœci, 2 zezwolenia na wy-
kreœlenie hipotek obci¹¿aj¹cych nierucho-
moœci lokalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty
oraz zawiadomienie o ustaleniu numeru po-
rz¹dkowego dla budynku.
* Wydano 5 wypisów i wyrysów oraz 6 za-
œwiadczeñ z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta oraz 2
postanowienia pozytywnie opiniuj¹ce po-
dzia³y dzia³ek po³o¿onych przy ul. Asnyka 
i ul. Grodzkiej, pod wzglêdem zgodnoœci 
z planem zagospodarowania przestrzennego
miasta. 
* Wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzew przy ul. Szpitalnej - dla Niebieskiego
Parasola w Chojnowie, dot. zagra¿aj¹cych 4
drzew gatunku œwierk, klon i topola.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
*Dodatki mieszkaniowe: przyjêto i rozpa-
trzono 50 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego; 
Za miesi¹ce IV-V wyp³acono dodatki na
kwotê 53.321,65 z³. 
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatr-
zono 83 wnioski o przyznanie dodatku ener-
getycznego; Wyp³acono za miesi¹ce IV-V
dodatki na kwotê 2.437,65 z³. 
* Œwiadczenia wychowawcze 500+: przyjêto
i rozpatrzono 22 wnioski. £¹cznie za mie-
si¹ce IV-V wyp³acono œwiadczenia na kwotê
1.071.249,70 z³. 
* Wydano 255 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Przyjêto 331 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 165 przypisków, 79 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 8 aktów  urodzenia, 11 aktów
ma³¿eñstwa i 26 aktów zgonu. 
* Przeprowadzono 225 migracji aktów.
* Sprostowano i uzupe³niono 17 aktów stanu
cywilnego. 
* Wpisano 15 zagranicznych dokumentów
stanu cywilnego do polskiego rejestru w dro-
dze transkrypcji.
* Usuniêto 132 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.
* Sporz¹dzono 27 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa, 3 wnioski o nadanie medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, 68 decyzji 
i protoko³ów w sprawie zmiany nazwiska. 
* Wydano 453 akty stanu cywilnego.
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Dzieñ Matki obchodzony jest w wielu
krajach na œwiecie. W Polsce œwiêto
wszystkich Mam przypada na 26 maja.
Tradycj¹ w naszym mieœcie jest majowy
koncert, dedykowany wszystkim Pa-
niom, które obchodz¹ to piêkne œwiêto. 
"Z wielkim szacunkiem i ogromn¹ mi-
³oœci¹ witamy wszystkie chojnowskie
mamy. U mamy jest swojsko, u mamy
jest jak w domu, jest bezpiecznie, cie-
p³o… U mamy to po prostu u mamy. Za
tê niezwyk³¹ umiejêtnoœæ tworzenia cu-
downego œwiata dzieciñstwa, w którym
wzrastamy, ale tak¿e przyjmowanie na
siebie wielu trosk, k³opotów dzieci… 
z ca³ego serca dziêkujemy" - mówi³
dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki
witaj¹c wszystkich zgromadzonych goœci. 

Koncert rozpocz¹³ chór SKORANTA
pod batut¹ Piotra Koziara.
Wzruszaj¹cymi wystêpami solo uraczy³y
publicznoœæ Krystyna Czapska i Anna
Pauch. W po³owie spotkania przepro-

wadzone zosta³o losowanie i kilka szczê-
œliwych mam odebra³o sympatyczny
upominek. 
Druga czêœæ koncertu nale¿a³a do Juran-
da Kowalskiego, któremu towarzyszyli
jego uczniowie. Autorskie piosenki po-
œwiêcone rodzicielskiej mi³oœci wzbudzi³y
wiele pozytywnych odczuæ wœród publi-
cznoœci. Artysta zaprezentowa³ tak¿e
utwory o Chojnowie. 

Koncert zakoñczy³ siê gromkimi brawami.
Wszystkim piêknym mamom ¿yczymy
pomyœlnoœci, niech Wasze œwiêto trwa
ka¿dego dnia! 

K.Burzmiñska

26 maja w WORD we Wroc³awiu odby³
sie fina³ dolnoœl¹ski Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Dro-
gowym. Uczestnicy musieli zmierzyæ siê
w czterech konkurencjach: test wiedzy 
z zakresu przepisów ruchu drogowego,
umiejêtnoœæ poruszania siê na rowerze
po miasteczku i torze przeszkód oraz
udzielanie pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 
Ekipa z "dwójki", która tydzieñ wcze-
œniej wygra³a strefê legnick¹ i tym razem
siêgnê³a podium. 
Jakub Wengrzyn, Kacper Rubik i Pa-
we³ Zazulczak zostali br¹zowymi meda-
listami województwa dolnoœl¹kiego!!!

Gratulujemy!

KOLEJNY FINA£ WOJEWÓDZKI 
Z MIEJSCEM "NA PODIUM" DLA "DWÓJKI"

"Piosenki o mamie zawsze s¹ piêkne" "Piosenki o mamie zawsze s¹ piêkne" 
- koncert z okazji Dnia Matki - koncert z okazji Dnia Matki 

5 czerwca w Domu Schrama, w ramach
obchodów Dni Chojnowa, odby³o siê
XV chojnowskie dyktando. Trzy grupy
zmierzy³y siê z jêzykiem polskim, który,
jak wiadomo, do prostych nie nale¿y.
Ortografia z jêzyka greckiego oznacza
nic innego jak „poprawnie, prawid³owo
piszê”. Jednak znajomoœæ wszystkich
zasad wcale nie jest banalna, zw³aszcza
przy wyrazach rzadziej u¿ywanych, 
a posiadaj¹cych zagadkowe: ó, u, ¿, rz,
h, ch… Zasady ortografii obowi¹zuj¹
tak¿e w stosowaniu interpunkcji, która
równie¿ potrafi zaskoczyæ…

Teksty przygotowane przez nauczycielki 
z chojnowskich placówek edukacyjnych,
zosta³y odczytane przez dyrektora MOKSiR
Stanis³awa Horodeckiego. Koordynatork¹
ortograficznych zmagañ by³a wicedyrektor
Gimnazjum nr 2 Lucyna Spes.

O godzinie 10:00 uczniowie szkó³ pod-
stawowych us³yszeli barwn¹ opowieœæ,
która by³a nie tylko polonistyczn¹ prób¹
si³, ale tak¿e fragmentem polskiej historii. 
Kolejna grupa uczniów klas VII, gim-
nazjów oraz osób do lat 18 napisa³a dyk-
tando, które tematyk¹ dotyczy³o odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci. Jako
ostatni stanêli do walki o miano Mistrza
Ziemi Chojnowskiej wszyscy chêtni z mia-
sta i nie tylko, mierz¹c siê z tekstem, któ-
rego g³ównym bohaterem by³ Józef Pi³sudski.
W kategorii szkó³ podstawowych, do
klas szóstych, najlepszy okaza³ siê Sta-
nis³aw Henœ, wœród uczniów klas siód-
mych i gimnzjalistów najlepiej wypad³
Kacper Jaworski. W grupie doros³ych
mistrzyni¹ zosta³a Kamila Go³¹b.
Serdecznie gratulujemy!
Szczegó³owe wyniki podaje na swojej
stronie organizator (moksir.chojnow.eu).
Nagrody dla laureatów zostan¹ wrêczo-
ne podczas Dni Chojnowa 2018.

K. Burzmiñska

OO ttyyttuu³³ MMiissttrrzzaa OOrrttooggrraaffiiii
ZZiieemmii CChhoojjnnoowwsskkiieejj
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
atrz¹c pobie¿nie, mo¿na odnieœæ wra-
¿enie, ¿e jej pasj¹ jest germanistyka - wie-
loletnia nauczycielka jêzyka niemiec-
kiego mocno zaanga¿owana jest w part-
nerstwo z niemieckim Egelsbach. Ale to
pozory i tylko fragment jej aktywnoœci.
Pasj¹ El¿biety K³apciñskiej jest dzia-
³alnoœæ spo³eczna. 
Gazeta Chojnowska - Dzia³acz spo-
³eczny, to wed³ug definicji osoba pra-
cuj¹ca na rzecz wspólnoty obywatel-
skiej, organizator, uczestnik organiza-
cji spo³ecznych i samorz¹dowych. Jest
Pani aktywistk¹? 
El¿bieta K³apciñska - Nie wiem, czy
mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem aktywistk¹,
ale lubiê pracowaæ spo³ecznie i robiæ coœ
dla innych. Pracuj¹c w szkole by³am
opiekunk¹ samorz¹du uczniowskiego. Sta-
ra³am siê zaszczepiæ w m³odych ludziach
ideê samorz¹dnoœci i pracy na rzecz
spo³ecznoœci uczniowskiej. "¯eby zapa-
laæ innych, trzeba samemu p³on¹æ" - to
motto przyœwieca³o mojej pracy z m³o-
dzie¿¹ i dzisiaj przyœwieca wspó³pracy 
z doros³ymi w Chojnowskim Stowarzy-
szeniu Przyjació³ Miast Partnerskich.

G.Ch. - Kiedy zatem i w jakich oko-
licznoœciach nawi¹za³a siê wspó³praca
z Niemcami. Na czym polega?
E.K. - Jak Pani wspomnia³a by³am na-
uczycielk¹ jêzyka niemieckiego. W 1990r.
przeprowadzi³am siê ze Zgorzelca do
rodzinnego Chojnowa. W tutejszym Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym podjê³am
pracê. W tym te¿ roku po raz pierwszy
spotka³am siê z Niemcami, którzy byli
przedwojennymi mieszkañcami Chojno-
wa i okolic. Po zapowiedzi, ¿e przyjad¹
za rok, postanowi³am, ¿e przygotujê 
z moimi uczniami dla nich akademiê. 
I tak to siê zaczê³o. Co roku przygotowy-
waliœmy jak¹œ inscenizacjê, nasze kon-
takty stawa³y siê coraz cieplejsze, coraz
bli¿sze. Niemcy wspierali naukê jêzyka
niemieckiego w szkole. Otrzymywaliœmy
pieni¹dze na czasopisma, sprzêt audio-
wizualny. Grupie niemieckiej przewodni-
czy³ pan Dieter Schroeder - od 2004
roku Honorowy Obywatel naszego mias-
ta. On te¿ w tym samym roku zaaran¿o-
wa³ spotkanie z burmistrzem Egelsbach
Rudim Moritzem. W marcu 2005 
w Egelsbach, a w czerwcu 2005 w Choj-
nowie zosta³a podpisana umowa o part-
nerstwie naszych miast.

G.Ch. - Trzynaœcie lat temu - utrzyma-
nie wieloletnich kontaktów nie jest pro-
st¹ spraw¹, wymaga zaanga¿owania 
i du¿o pracy. 
E.K. - Dlatego powo³aliœmy Chojnow-
skie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast
Partnerskich. Dzia³amy prê¿nie od wielu
lat i mo¿emy pochwaliæ siê wieloma ini-
cjatywami. Wymieniê chocia¿by spotka-
nia na wielu p³aszczyznach ¿ycia spo-
³ecznego, dzia³alnoœæ charytatywn¹ skie-
rowan¹ na potrzeby naszych placówek
s³u¿by zdrowia czy osób niepe³nospraw-
nych, wymianê m³odzie¿y i oczywiœcie
nawi¹zuj¹ce siê serdeczne znajomoœci. 

G.Ch. - Partnerstwo niesie wiêc ko-
rzyœci dla miasta i jego mieszkañców
E. K. - Naturalnie. Przede wszystkim
mamy mo¿liwoœæ poznaæ nawzajem
nasze ¿ycie, zwyczaje, kulturê. Mimo
ró¿nej mentalnoœci potrafimy nawi¹zaæ
trwa³e przyjaŸnie. Nauczyliœmy siê wza-
jemnego respektu i poszanowania naszej
odmiennoœci - ¿ycia bez uprzedzeñ.  Bez-
poœrednie spotkania mieszkañców na-
szych miast pokaza³y, ¿e du¿o nas ³¹czy.
Wymieniamy doœwiadczenia - dobre
wzorce s¹ zawsze mile widziane, zarów-
no z jednej , jak i z drugiej strony. W Egel-
sbach podoba mi siê to, ¿e 75% mie-
szkañców nale¿y do ró¿nych zwi¹zków 
i stowarzyszeñ, co buduje w nich wiêŸ
obywatelsk¹, a bywa ¿e i kole¿eñsk¹ sa-
mopomoc. Mo¿e kiedyœ tak bêdzie i w na-
szym Chojnowie!

G.Ch. - Jest pani zaanga¿owana tak¿e
w niemieckiej organizacji "Kobiety na
drodze do Europy" w Görlitz. Dlaczego?
E.K. - "Frauen auf dem Weg nach Euro-
pa" (tak w oryginale brzmi nazwa orga-
nizacji), jest jakby rozszerzeniem mojej
dotychczasowej dzia³alnoœci. Jest to sto-
warzyszenie trójnarodowe: Niemcy, Po-
lacy i Czesi. Skierowane jest g³ównie na
wspó³pracê nadgraniczn¹, ale wspó³-
pracuje te¿ z Chojnowskim Stowarzysze-
niem Przyjació³ Miast Partnerskich.
Jako cz³onek by³am kilkakrotnie w Ber-
linie w Bundestagu na spotkaniach z nie-
mieckimi deputowanymi. Mog³am roz-
mawiaæ z nimi o sprawach zwi¹zanych 
z naszymi wzajemnymi relacjami, przy-
s³uchiwaæ siê interpelacjom. Byliœmy
kilkakrotnie te¿ w Parlamencie Europej-
skim w Strasburgu i w Brukseli na spot-
kaniach z niemieckimi eurodeputowany-
mi. Stowarzyszenie "Frauen auf dem Weg
nach Europa" wspiera te¿ dzieci niepe³no-
sprawne z ubogich rodzin, no i oczywiœ-
cie kobiety, które potrzebuj¹ wsparcia.
Inni tylko mówi¹ o wspólnej Europie, 
a my "Kobiety Europy" ni¹ ¿yjemy i j¹
naprawdê budujemy. Dla mnie to kolej-
ne doœwiadczenia, poszerzanie horyzon-
tów i nawi¹zywanie nowych, cennych
kontaktów.

G.Ch. - Nie ka¿dy chce i nie ka¿dy
potrafi dzia³aæ na rzecz innych. Co pa-
ni¹ kieruje, jak¹ ma pani motywa-
cjê…? 
E.K. - Czêsto jestem pytana: "Co ty 
z tego masz?" Gdy odpowiadam, ¿e saty-
sfakcjê i radoœæ, to s³yszê: "Jesteœ... “ 
i epitecik. Na pocz¹tku naszej dzia³alnoœ-
ci prowadziliœmy te¿ dzia³alnoœæ charyta-
tywn¹ (teraz te¿ , ale na mniejsz¹ skalê).
Satysfakcj¹ by³o ju¿ to, ¿e mogliœmy ko-
muœ pomóc, w jakiœ sposób ul¿yæ. W ¿y-
ciu tak naprawdê liczy siê to, co mo¿emy
zrobiæ dla innych, czas jaki mo¿emy po-
œwiêciæ drugiemu cz³owiekowi. Dzia-
³alnoœæ naszego Chojnowskiego Stowarzy-
szenia Miast Partnerskich, to praca na
rzecz miasta, ró¿nych œrodowisk, na rzecz
instytucji i ich podopiecznych. Jestem 
z tych osób, które zdecydowanie wol¹
dawaæ ni¿ braæ i mam poczucie, ¿e dziêki
bezinteresownemu zaanga¿owaniu mo-
¿emy wspólnie prze¿ywaæ piêkne chwile.

G.Ch. - Plany i marzenia zwi¹zane 
z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. 
E.K. - "Dobrze jest znaleŸæ sobie hobby,
które tak cz³owieka wci¹ga i sprawia, ¿e
z radoœci¹ czeka siê na kolejny tydzieñ,
zamiast ponuro liczyæ dni" (Ceceli
Ahern). Ta myœl to dobra motywacja do
dzia³ania. Mam du¿o marzeñ (mo¿e
kiedyœ siê spe³ni¹), marzê np.o tym, ¿eby
nasza chojnowska spo³ecznoœæ bardziej
anga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
To jest sposób na to, ¿eby ¿ycie przesta³o
byæ monotonne, ¿eby przestaæ "liczyæ
dni".

G.Ch. - Inne pasje?
E.K. - Oczywiœcie. Interesuje mnie wiele
rzeczy np. polityka - zarówno ta lokalna,
jak i ta pisana przez du¿e "P". Moj¹
pasj¹ jest te¿ dzia³ka. Kocham ogród 
i pracê w nim. Przebywanie wœród zie-
leni, kwiatów, œpiew ptaków, to dobry
relaks i zastrzyk pozytywnej energii. To
tylko czêœæ moich zainteresowañ. Nie
mam czasu na nudê! 
G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê ¿y-
czymy, by jednak kiedyœ zanlaz³ siê
czas na trochê nudy!
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24 maja odby³ siê konkurs talentów zorga-
nizowany przez Œrodowiskowy Dom Samo-
pomocy nr 1 w Chojnowie. Uczestnicy
zaprezentowali swoje umiejêtnoœci w mu-
zycznych, wokalnych i tanecznych ods³o-
nach. Na uroczystoœæ przybyli: Tadeusz
Samborski Cz³onek Zarz¹du Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego, Bogus³awa Kuliñska
dyrektor Wydzia³u ds. Osób Niepe³no-
sprawnych w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Dolnoœl¹skiego, Miko³aj
Bidnyk radny powiatu legnickiego, Ho-
norata Tajchman - Rekoœ sekretarz Gminy
Chojnów, Lilia Walasek dyrektor Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Choj-
nowie, Rozalia Kuæko - zastêpca kiero-
wnika MOPS w Chojnowie, Agnieszka
Tworzyd³o przedstawiciel Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Chojnowie oraz
dyrektorzy placówek: Ma³gorzata Sztom-
pke, Maria Wiœniowska, Alina Wierzbicka,
Mariola Pyrz.
Prezentacjê artystyczn¹ rozpoczê³y uczen-
nice Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego.  Zaprezentowany zosta³ tak¿e
skecz w wykonaniu podopiecznych ŒDS
nr 1 w Chojnowie. Estradowy popis roz-
bawi³ zgromadzon¹ publicznoœæ, ukazuj¹c
tym samym odwagê i predyspozycje sce-
niczne wykonawców. 
Wystêpy wszystkich bior¹cych udzia³ 
w "Mamy talent" by³y efektownym za-
demonstrowaniem umiejêtnoœci. Wyj¹tko-
we talenty zachwyci³y. Jury w sk³adzie
Karolina Zatwarnicka, Agnieszka Two-
rzyd³o, Miko³aj Bidnyk nie mia³o ³atwego
zadania, decyduj¹c kto powinien stan¹æ na
podium. Szczêœliwymi wygranymi zostali:
Rafa³ Cieœlik (ŒDS NR1 W Chojnowie) -
zwyciêzca konkursu wykona³ piosenkê
zespo³u Kombi "Pokolenie", II miejsce
zaj¹³ Miros³aw Briljacic (ŒDS NR2 
w Chojnowie) - zaœpiewa³, akompaniuj¹c

sobie na gitarze utwór "Rzeki przep³y-
n¹³em, góry pokona³em", ostatnie miejsce
na podium nale¿a³o do Eryka Ziembi-
kiewicza (WTZ w Chojnowie), który
okaza³ siê mistrzem wielu typów tañca.
Wyró¿nienie otrzyma³ W³adys³aw Pawluk,
który zaprezentowa³ jugos³owiañsk¹ pio-
senkê. 
Tadeusz Samborski pogratulowa³ wszys-
tkim wielkich umiejêtnoœci: 
"Serdecznie gratulujê wszystkim uczest-
nikom i pani dyrektor Marioli Pyrz. To, ju¿
trzecie przedsiêwziêcie napawa optymi-
zmem, ¿e instytucje stale coœ nowego
wprowadzaj¹ do swej dzia³alnoœci.
Wyra¿am podziw dla kadry za atmosferê,
jak¹ tworzy. Optymizm, troskliwoœæ, ale
tak¿e umiejêtnoœci stymulowania podo-
piecznych w kierunku pokazywania uzdol-
nieñ to Wasza zas³uga, drodzy inspira-
torzy konkursu. Jak zapewne wiecie, talent
nie jest zjawiskiem powszechnym, a wiêc
to wyj¹tkowa sprawa. Tej wyj¹tkowoœci
jeszcze raz Wam serdecznie gratulujê". 
Autorzy wszystkich wystêpów podzielili
siê swoimi talentami z publicznoœci¹.
Warto podkreœliæ, ¿e niepowtarzalnoœæ
tego przedsiêwziêcia tworz¹ wszyscy lu-
dzie z przys³owiowym "z sercem na d³o-
ni", bez których prezentowane umiejêt-
noœci nie mia³y by mo¿liwoœci urzeczy-
wistnienia. 

Czekamy na kolejn¹ edycjê! 
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za
pomoc, osobom, które wspar³y wydarze-
nie: Ewa R¹bkowska SZER - DRUK 
w Chojnowie, Daniel Wolski Kopalnia
Kruszyw Rokitki, Kino "Helios" w Le-gni-
cy, Foto Bijak Chojnów, Mateusz Nowak
"Black and White Chojnów", Barbara
Wi¹cek Sklep Wielobran¿owy Chojnów,
Agnieszka Piechowiak Sklep zoologiczno -
wêdkarski "Siedem ¯yczeñ". 

K.Burzmiñska

"T"Talent to wyj¹tkowa sprawa!" alent to wyj¹tkowa sprawa!" 
- - trzecia edycja chojnowskiego konkursu ŒDS i WTZtrzecia edycja chojnowskiego konkursu ŒDS i WTZ

To kolejne œwiêto, które sta³o siê pretekstem do wspólnej bie-
siady i wspólnie spêdzonego czasu. 
Cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów orga-
nizuj¹ sobie czas w ró¿ny sposób - wyje¿d¿aj¹ na wycieczki,
uczestnicz¹ w unijnych projektach, celebruj¹ doroczne uro-
czystoœci. Jedn¹ z nich jest Dzieñ Matki. 24 maja, dwa dni
przed dat¹ kalendarzow¹ tego œwiêta, Zarz¹d ZERiI zaprosi³
chêtnych cz³onków na przyjêcie. Plenerowa biesiada w zaprzy-
jaŸnionym gospodarstwie agroturystycznym z tañcami i œpie-
wem przyci¹gnê³a kilkadziesi¹t osób. 
Nasi emeryci lubi¹ i potrafi¹ aktywnie siê relaksowaæ - zabawa
by³a zatem doskona³a. 
Przez kilka godzin, w gronie zaprzyjaŸnionych ze sob¹ osób,
mi³o, przyjemnie i weso³o œwiêtowano Dzieñ Matki i nie
tylko...

eg

Dzieñ MMatki ii nnie ttylko
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Sukces akcji krwiodawstwa 
Za nami zorganizowana po

raz ósmy akcja krwiodawstwa
w naszej szkole. Od kilku lat rokrocznie
staramy siê wspomóc osoby potrzebuj¹ce
krwi innych zbiórk¹ wielu litrów tego
¿yciodajnego leku. Tym razem pozyska-
liœmy prawie 16 litrów krwi! Oko³o 70 osób
pojawi³o siê w progu SP4, pokazuj¹c, i¿ nie
jest im obojêtny los innych. Po wstêpnym
wywiadzie oraz badaniach lekarskich dok-
tor zakwalifikowa³ 40 dawców. Przebieg
akcji nie by³by tak udany, gdyby nie pomoc
wielu rodziców naszych uczniów oraz
pe³en profesjonalizm naszej szkolnej pani
pielêgniarki Gra¿yny Mazur, która do³o¿y³a
wszelkich starañ w przygotowanie i za-
chêcenie jak najwiêkszej liczby osób do
udzia³u w ten szczytnej inicjatywie oraz
zadba³a o jej realizacjê. Informujemy, i¿
plany na kolejn¹ tak¹ akcjê zosta³y ju¿ przy-
gotowane. Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy
dnia 20 paŸdziernika…!

Miêdzyszkolny konkurs 
jêzyka angielskiego "Medialni poligloci"!
Znajomoœæ jêzyka obcego, to obecnie bardzo
wa¿na umiejêtnoœæ, która otwiera naj-
ró¿niejsze drogi. Drog¹ wprost do SP4 - na
nasze zaproszenie - pod¹¿y³y dwie dru¿yny
z SP3, po to by zmierzyæ siê z dwoma ze-
spo³ami reprezentuj¹cymi nasz¹ szko³ê w miê-
dzyszkolnym konkursie "Medialni poliglo-
ci", organizowanym przez p. Justynê Dziu-
bak-Sobiechowsk¹ oraz p. Anetê Czapsk¹.
Na uczniów czeka³y rozmaite zadania, po-
cz¹wszy od dyktanda i wykreœlanek, koñcz¹c
na angielskim "g³uchym telefonie" i zdaniach
interaktywnych na platformie. 
I miejsce ex equo zajê³y dwie dru¿yny z SP4
- z czego jesteœmy ogromnie dumni! II i III
miejsce przypad³o zespo³om z SP3.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Projekt edukacyjny 
"Bezpieczny Internet" w klasach I-III!

Internet - wszechogarniaj¹ca sieæ, z du¿¹
iloœci¹ atrakcji i rozrywki, niezbêdnych
i trochê mniej wa¿nych informacji i prze-
kazów, ale tak¿e jedno z mediów nios¹ce ze
sob¹ swego rodzaju zagro¿enia i niebez-
pieczeñstwa… Tak¹ myœl staramy siê prze-
kazaæ naszym maluchom, podczas realizacji
projektu edukacyjnego "Bezpieczny Inter-
net". Przeciwdzia³amy, wdra¿amy wszelk¹
mo¿liw¹ profilaktykê, by uczniowie potra-
fili rozs¹dnie i bezpiecznie korzystaæ z nie-
zmierzonych zasobów sieci. Klasa Ic pod
czujnym okiem wychowawcy p. Barbary
Wiatrowicz, przemierzy³a wirtualny œwiat,
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak
bezpiecznie korzystaæ z Internetu m³ody

cz³owieku? Dzieci dowiedzia³y siê co mo¿e
czyhaæ na nie w Internecie oraz pozna³y
najwa¿niejsze zasady, jak radziæ sobie z cy-
berprzemoc¹ poprzez pokazy multimedi-
alne oraz ró¿nego rodzaju animacje.
Podsumowaniem zdobytych kompetencji
jest wystawa prac plastycznych, przypomi-
naj¹ca ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, o czym
nale¿y pamiêtaæ korzystaj¹c z sieci dzieci! 

Uczniowie SP4 laureatami konkursu
fotograficznego "Moja Ma³a Ojczyzna"!
W nawi¹zaniu do 100-nej rocznicy Od-
zyskania Niepodleg³oœci przez Polskê nasi
uczniowie przyst¹pili do XVI Regionalnego
Konkursu Plastycznego i Fotograficznego,
zorganizowanego przez TPD pn. "Moja
ma³a Ojczyzna". Fotografie Chojnowa i oko-
lic, przedstawiaj¹ce nietuzinkowe pomys³y
uczniów oraz ich perspektywê postrzegania
ma³ej Ojczyzny, znalaz³y siê wœród najlep-
szych prac konkursowych! Dwie uczennice
SP4 - Martyna P³omiñska oraz Angelika
Warzocha - zosta³y laureatkami! Warto
dodaæ, i¿ nieco wczeœniej dziewczêta zo-
sta³y nagrodzone równie¿ w szkolnym kon-
kursie o tej samej tematyce. 
Serdecznie gratulujemy z ¿yczeniami dal-
szych sukcesów w rozwijaniu talentu!

NH

SP 4 news

Gazetka Szko³y Podstawowej nr 4  "Zlepek"
istnieje ju¿ od ponad 25 lat. To bardzo
d³ugi okres i ka¿dy zdaje sobie sprawê, jak
przez ten czas zmieni³a siê technika. Pierw-
si dziennikarze swoje rêkopisy kopiowali
na szkolnym powielaczu, dziœ wydajemy oczy-
wiœcie e-gazetê.
Od trzech lat jesteœmy te¿ w uczestnikami
ogólnopolskiego projektu Junior Media,
dziêki któremu uczniowie mog¹ korzystaæ
z profesjonalnych szablonów dzienników
regionalnych i wydawaæ swoj¹ szkoln¹ ga-
zetê. Junior Media, to tak¿e wiele konkur-
sów i wyzwañ dziennikarskich. W tym roku
szkolnym zespó³ redakcyjny zdecydowa³,
¿e weŸmie udzia³ we wszystkich konkur-
sach. Oprócz zwyciêstw indywidualnych 
(I miejsce Huberta Kupczyñskiego za
interaktywn¹ kartkê œwi¹teczn¹) zdoby-
liœmy te¿ nagrody zespo³owe (II miejsce
za interaktywn¹ historiê "Spacerkiem
po Chojnowie" w aplikacji Storymap). 
W czerwcu zdobyliœmy kolejny raz II miej-
sce za zadanie zespo³owe, którym by³ repor-
ta¿ prasowy. Tym razem by³o to zadanie,
którego wykonanie nie wi¹za³o siê ze zna-
jomoœci¹ TIK (technologii informacyjno-
komunikacyjnych). Nagrod¹ by³ wyjazd do
Warszawy w dniach 29-30 maja trzech
cz³onków redakcji. "Zlepka" reprezento-
wali: Debora Luberda, Julia Kasprzak 
i Tymoteusz Krakowski. 

Podczas wycieczki nasi dziennikarze za-
warli znajomoœci z pozosta³ymi uczestnika-
mi, wiêc panowa³a mi³a atmosfera. 
Chojnowianie zwiedzali stolicê i uczest-
niczyli w Dniu Otwartym Ambasady
Niemiec. Zwyciêzcy konkursu nie tylko
brali udzia³ w atrakcjach przygotowanych
dla wszystkich, ale byli w tej strefie am-
basady, która dostêpna jest tylko dla pra-
cowników. Zostali te¿ zaproszeni do poko-
ju ambasadora - pana Rolfa Nikela. Tam, 
w towarzystwie t³umaczki i fotografki,
mogli przez 20 minut zadawaæ pytania
ambasadorowi. Inne atrakcje przygotowane
przez ambasadê to: pokazy pracy psów poli-
cyjnych, sprzêtu policyjnego, warsztaty
kulinarne, pokazy i rozmowy na temat pro-
toko³u dyplomatycznego, ponowne spot-
kanie z ambasadorem w Sali im. W. Barto-
szewskiego i zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹
patrona sali. 
Podró¿ pozostawi³a wiele wra¿eñ, nowych
znajomoœci i zmotywowa³a m³odych dzien-
nikarzy do dalszej pracy.

Opiekunki ko³a:
Beata Wawrzeñczyk 

Marzena Rudzka-Kupczyñska

4 czerwca w SP 4 odby³a siê lekcja po-
œwiêcona dziennikarstwu. Klasê trzeci¹
odwiedzi³a Katarzyna Burzmiñska z reda-
kcji Gazety Chojnowskiej, by zaprezen-
towaæ dzieciom ró¿ne style ¿urnalistyki.
Na pocz¹tek dzieci otrzyma³y  zadanie,
które wymaga³o kreatywnego myœlenia.
Szybko dopasowa³y s³owa klucze, które
odpowiednio nale¿a³y do felietonistów,
reporterów, korespondentów, komenta-
torów, prezenterów. Nastêpnie stworzo-
nych zosta³o piêæ redakcji, w których dzia-
³ali liderzy i ich wspó³pracownicy. Ucznio-
wie otrzymali zadania zwi¹zane z dan¹
dziedzin¹ dziennikarsk¹. Prezentacja po-
gody, wydarzenia sportowego czy opisu
w³asnej szko³y posz³a im doskonale. Mali
redaktorzy szybko odnaleŸli siê w przypi-
sanych rolach.  Ich praca  zosta³a doce-
niona gromkimi brawami i pami¹tkowymi
dyplomami. 

red.

Jak siê chce byæ 
dziennikarzem, to trzeba
siê szybko zastanawiaæ" 

- dziennikarska "burza mózgów"
w klasie III 
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Zarz¹dzeniem Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 20.09.2017 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywcy przejmuj¹ nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiejw Choj-
nowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa 
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia 27.03.2002
r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 168 KS, dla
którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y
samochodowych. W ewidencji gruntów dzia³ki oznaczone s¹
symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane. 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 
05 lipca 2018 r. o godz. 1300 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
do 28 czerwca 2018 r. na konto Nr 34102052260000610-
205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub
w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). 
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 odwo-
³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie 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 Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.

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¿ 70,00 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. 

Je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawar-
cia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosz¹ 
w ca³oœci nabywcy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 18.12.2017 r., drugi 15.02.2018 r., trzeci 29.05.2018r.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 

6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo pow-
sta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rolniczo.
Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez drogê dojaz-
dow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³uczniem dro-
gowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do
uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one
s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone
s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do
sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ uzbrojenia
terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega kory-
tarz napowietrznej linii energetycznej SN (20kV), planuj¹c zabudowê
dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elektroenergety-
cznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci przebie-
gaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej konserwacji, re-
montów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie
kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, 
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowa-
nia i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u
ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adia-
cenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
03 lipca 2018 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pie-
nie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce 
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy
o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz

pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien prze-
d³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto 
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do 26 czerwca  2018r. (ze wskazaniem numeru
dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko
na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania 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
niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zam-
kowy 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
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwart 17.02.2017 r.,
pi¹ty 12.05.2017 r., szósty 27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy
10.10.2017 r., dziewi¹ty 30.11.2017 r., dziesi¹ty 15.02.2018 r., jedenasty
odby³ siê w dniu 26.04.2018 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

dwunasty 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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Zarz¹dzeniem Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z  20.09.2017r.

w/w nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y w formie przetargu.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-

miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-

niej¹cym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mias-

ta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miej-

skiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-

nowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z 27.03.2002 r.),

dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla którego

ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. 

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 5 lipca

2018 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl.

Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿sa-

moœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³-

ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci

(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)

lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy

ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z

w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do 

28 czerwca 2018 r. na konto Nr 34102052260000610205198520

Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzê-

du (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest

z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ

na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.

W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-

ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu

nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.),

do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca

winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie 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 wywo³awczej, 

z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej

ni¿ 70,00 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, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia

wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób odpo-

wiadaj¹cy formie wnoszenia.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 

Nr 0710205226-0000620205196920 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 odby³ siê 18.12.2017 r., drugi 23.02.2018 r.,

trzeci 29.05.2018r.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-

czyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub

telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta

Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony  na  sprzeda¿  nastêpuj¹cych  nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta
Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej 
z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam kawalerkê w Rokitkach, I piê-

tro, po kapitalnym remoncie, umeblo-

wana. Cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (18492)

Og³oszenia drobne GAZETA 
CHOJNOWSKA 

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
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Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 
w Krakowie,  nak³ad: 700 eg.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia

Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska, Aleksandra

Czerniawska.

wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz, 

DTP: Emilia Grzeœkowiak

Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  

Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik

ul. Okrzei 2.

Redakcja nie odpowiada  
za treœæ reklam i og³oszeñ. 

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie pra-

wo ich redagowania i skracania.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/905 13

Sobota 26 maja oprócz przepiêknej po-
gody, sta³a pod znakiem - pi³ki no¿nej.
Przynajmniej w Chojnowie. W tym dniu
mia³a miejsce - IV Biesiada Retrofut-
bolistów. G³ównym organizatorem tego
niezwyk³ego wydarzenia jest pan Bo-
gdan JóŸwiak. W jego bogatym ¿ycio-
rysie pi³karskim, mo¿na znaleŸæ w¹tek
BKS Boles³awiec. Po zakoñczeniu karie-
ry - ju¿ jako oldboy z dru¿yn¹ bole-
s³awieck¹, odwiedza³ biesiady retrofut-
bolistów organizowane m.in. we Wro-
c³awiu i Opolu. Sta³y siê one inspiracj¹
do organizacji podobnych imprez w Choj-
nowie. 
W tym roku, podczas czêœci turniejowej
zaproszono trzy ekipy: BKS Boles³a-
wiec, MiedŸ Legnica i Zag³êbie Lubin.
Rolê gospodarzy pe³ni³a chojnowska
ekipa retrofutbolistów z³o¿ona z by³ych
pi³karzy chojnowianki. Spotkania roz-
grywano systemem - ka¿dy z ka¿dym,
dwa razy po 10 minut. Treningowe bo-
isko na Stadionie Miejskim, idealnie
spe³ni³o swoje zadanie. Gospodarze -

Chojnowianka - w tegorocznym turnieju
zostali zwyciêzcami. Wielkie gratulacje.
Nie o wyniki tu jednak chodzi³o, a o do-
br¹ zabawê. Takie imprezy s³u¿¹ inte-
gracji pomiêdzy klubami i podtrzymaniu
kondycji - niektórzy zawodnicy spokoj-
nie mogliby pokazaæ swoje umiejêtnoœci
w niektórych ligach. 
Po czêœci sportowej, mia³a miejsce druga
ods³ona biesiady. W Domu Schrama na
wszystkich zaproszonych goœci czeka³a
rozrywka dla cia³a i ducha. Og³oszono
oficjalne wyniki turnieju, wrêczono pu-
chary dla dru¿yn i zawodników ufundo-
wane przez burmistrza Chojnowa. 

Tegoroczna Biesiada tematycznie zwi¹-
zana by³a z Amerykami - Po³udniow¹ 
i Pó³nocn¹. Liczne konkursy sprawi³y, ¿e
czas mija³ b³yskawicznie. Muzyczn¹
oprawê zapewni³ zespó³ z Wroc³awia.
Urozmaicony repertuar powodowa³ szczel-
ne zape³nienie tanecznej strefy. 
Za rok ma³y jubileusz. 

pm
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Dobiega koñca rejs Chojnowianki po akwe-
nach pi³karskiej A klasy. Zanim jednak
nasz okrêt osi¹gnie cel jakim jest port ligi
okrêgowej, musi stoczyæ jeszcze kilka
pojedynków. Zadanie do ³atwych nie na-
le¿y. Wiêkszoœæ dru¿yn gra o pietruszkê.
Jednak gdy w terminarzu rozgrywek przy-
chodzi czas na bia³o-niebieskich, potrafi¹
siê zmobilizowaæ. 

W sobotê 26 maja na obiekt przy Witosa,
zawitali B³êkitni Koœcielec. Upalna pogoda
sprawi³a, ¿e chojnowskie pe³nowymiarowe
boisko kondycyjnie da³o siê we znaki. Do
przerwy - 1:1 i lekka konsternacja. Ale przy-
gotowanie fizyczne by³o tym dwunastym
zawodnikiem chojnowskiej dru¿yny. Tu¿
po przerwie dwa szybkie ciosy sprawi³y, ¿e
by³o ju¿ praktycznie pozamiatane. Mimo to,
goœcie zdo³ali jeszcze raz zdobyæ bramkê.

Na szczêœcie skoñczy³o siê wynikiem 4:2. 
Nie by³o zbyt wiele czasu na regeneracjê
si³. Ju¿ w czwartek 31 maja, czyli w Bo¿e
Cia³o, podopiecznych trenera Marcina Ra-
bandy czeka³ wyjazdowy pojedynek z LZS
Lipa. Skoñczy³o siê na zdobyciu kompletu
trzech punktów w postaci zwyciêstwa 3:0.
A¿ czy tylko? Pytanie zasadne, gdy siê
spojrzy na stosunek bramek do s¹siada 
w tabeli. Przysz³oœæ Prusice - niezwykle
bramkostrzelna dru¿yna. Jeœli o losie
awansu do okrêgówki mia³by decydowaæ
w³aœnie stosunek bramek, to Chojnowianka
ten wyœcig by przegra³a. Jednak Prusice
zanotowa³y wpadkê w postaci przegranej
na wyjeŸdzie 1:3 z Soko³em Krzywa!
Kamieñ z serca. 
Przed chojnowsk¹ jedenastk¹ jeszcze trud-
na przeszkoda do pokonania pod nazw¹ -
Skora Jadwisin. O tych derbach pi³karzy
znad Skory uros³o ju¿ tyle mitów i legend,
¿e miejsca w tej rubryce by zabrak³o.
Jedno by³o pewne: rywal tanio skóry nie
sprzeda. Przypuszczenia potwierdzi³y siê.
Kibice prze¿yli pi³karski horror. Przez
blisko 30 minut obie dru¿yny bada³y siê
nawzajem. Nie wykorzysta³y kilku sytu-
acji. Dopiero w 33 minucie, po sk³adnej,
zespo³owej akcji, Cholewnik otworzy³ wy-
nik spotkania. Osiem minut póŸniej Kowal-
czyk odda³ strza³ ¿ycia z oko³o 30m. Pi³ka
odbi³a siê od lewego spojenia s³upka 
z poprzeczk¹ do prawego s³upka i wpad³a
do bramki goœci. W drugiej ods³onie meczu

nasza dru¿yna niepotrzebnie siê cofnê³a.
Rywal zacz¹³ atakowaæ. W 59 min. po rzucie
ro¿nym, w zamieszaniu podbramkowym do
pi³ki doszed³ Jêdrusiak i podwy¿szy³ wynik
na 3:0. Nerwowo zaczê³o byæ od 63 min.
gdy goœcie zdobyli bramkê. Zaraz potem
Kowalczyk za faul otrzyma³ drug¹ ¿ó³t¹
kartkê. Efektem by³ czerwony kartonik.
Opuœci³ wiêc plac gry. Chojnowianka
zaczê³a graæ w os³abieniu. W 82 min. Ginda
wykorzystuje rzut karny. Jest 2:3. Goœcie
chc¹ koniecznie doprowadziæ do remisu.
Chojnowska linia obrony i bramkarz s¹ wy-
j¹tkowo skuteczni. Pojedynek koñczy siê
zwyciêstwem bia³o-niebieskich 3:2.
Jeszcze tylko jeden mecz wyjazdowy 
z ostatni¹ dru¿ynê w tabeli, w sobotê 
9 czerwca z Radziechowiank¹ Radziechów
i podczas Dni Chojnowa bêdziemy œwiê-
towaæ powrót Chojnowianki do ligi okrê-
gowej!

1. KS Chojnowianka Chojnów
29      74     24      2    3 116-31
2. Przysz³oœæ Prusice
29      71     22     5     2 155-24
3. Skora Jadwisin
28      61     19     4      5 128-52
4. Sokó³ Krzywa (k. Legnicy)
28      54     17     3     8 75-56
5. Orze³ Zagrodno
29      49     15     4    10 100-65

pm.;fot bm

Pi³ka No¿na
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Ju¿ po raz V w Powiatowym Zespole Szkó³
zosta³ zapalony Olimpijski znicz. Tegoroczna
Olimpiada Lekkoatletyczna rozpoczê³a siê 22
maja i trwa³a trzy dni. W zawodach uczest-
niczyli uczniowie szkó³ podstawowych, gim-
nazjów oraz reprezentanci PZS. Konkurowali
w nastêpuj¹cych dyscyplinach: bieg na 60m,
100m i 200m, skok w dal, rzut pi³k¹ lekarsk¹,
biegi d³ugie (300m, 400m dziewczêta, 600m,
800m ch³opcy) oraz pchniêcie kul¹. Podczas
pierwszego dnia igrzysk na linii startu stanêli
najm³odsi uczestnicy z jedenastu szkó³ pod-
stawowych. 

Drugi dzieñ zmagañ nale¿a³ do gimnazja-
listów, którym dopisa³a piêkna pogoda.
Ostatniego dnia w szranki lekkoatletycznych
potyczek stanêli uczniowie szkó³ œrednich.

Zanim jednak rozpoczêli oni swoje zmagania
wszyscy uczestnicy wraz z gronem pedagogi-
cznym wziêli udzia³ w akcji JAK NIE CZY-
TAM, JAK CZYTAM i przez 15 minut czer-
pali radoœæ z czytania przyniesionej przez
siebie ksi¹¿ki. Zorganizowana po raz drugi 
w PZS akcja ma na celu promocjê czytelnictwa.

Podczas tegorocznej olimpiady zostali wy³o-
nieni najlepsi z najlepszych! Tytu³ najlepszej
lekkoatletki otrzyma³a Natalia Bekacz, 
a najlepszego lekkoatlety Krzysztof Po³owiñ-
ski. Wyniki poszczególnych konkurencji
zainteresowani znajd¹ na facebooku organi-
zatora. Gratulujemy zaweodnikom, zwyciêz-
com i wszystkim zaangazowanym w organi-
zacjê.

AC

Olimpiada ww PPZS ppo rraz ppi¹ty



Po raz kolejny chojnowscy policjanci
„otworzyli drzwi komisariatu”, by
mieszkańcy mogli podejrzeć ich pracę
oraz pomóc potrzebującym. 

5 czerwca zorganizowane zostały Dni
Otwarte Komisariatu Policji. Głównym
celem tego wydarzenia jest akcja poboru
krwi. Oddając krew ratujemy życie.
Krew to lek, którego nie można zastąpić
ani wyprodukować. Dzieląc się nią mo-
żemy pomóc drugiej osobie szybciej wró-
cić do zdrowia, możemy uratować komuś
życie. 
Do akcji zgłosiło się wiele chętnych
osób, a dla każdego kto oddał krew i po-
trzebował odzyskać siły przygotowany
został talerz grochówki. 
Komisariat odwiedziły również przed-
szkolaki, uczniowie szkoły podstawowej
oraz szkoły średniej. 

Stowarzyszenie KRYZA z Legnicy przy-
gotowało pokaz kolekcjonerskiej broni
palnej. Przyjechała również straż pożar-
na z podnośnikiem, która zorganizowała
pokaz pierwszej pomocy. Na parkingu
komisariatu można było również podzi-
wiać auta z klubu Oldtimer, słynną Żukiettę
czy też choppery. 

A.C.
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Szkoła Podstawowa nr 3, jak co roku
przygotowała bogaty program plene-
rowej imprezy. 
Wiele działo się tego dnia na terenie szkoły. 
Na scenie zaprezentowali się uczniowie
– laureaci konkursu piosenki obcojęzy-
cznej, szkolne zespoły Trójeczka, Pira-
mida, Synkopa, Piraci oraz zaprzyja-
źnione formacje zespołu Brooklyn. Do-
datkową niespodzianką były występy
wrocławskiej grupy tańca bollywood
Indriyas. 

Przez kilka godzin tancerze, akrobaci,
muzycy i wokaliści bawili liczną publi-
czność, która z upodobaniem korzystała
ze wszystkich festynowych atrakcji. 
A było ich mnóstwo.
Konkursy sportowe z nagrodami, aukcje,
kiermasze, porady medyczne, dietety-
czne i kosmetyczne. Dmuchane zamki,
paintball i kącik malucha. Bogata gastro-
nomia – pierogi, gofry, kiełbaski z grilla,
pajda chleba, wata cukrowa, lody, „Kawia-
renka pod chmurką”… Dla każdego coś
miłego.
Szkolna społeczność z dumą prezento-
wała dorobek placówki, a mieszkańcy
którzy odpowiedzieli na zaproszenie 
i przyszli na trójkowy festyn, wspaniale
spędzili niedzielne popołudnie. Wszyscy
doskonale się bawili. I o to chodziło.

eg

Prawie jak w Bollywood Dni Otwarte
Komisariatu

PolicjiPiękna pogoda, wspaniałe humory, muzyka, taniec i śpiew… - kilka dominują-
cych elementów złożyło się na niezwykle wesołą i barwną zabawę podczas
Majowego Festynu Trójki.




