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Z cyklu „Ludzie z pasją”
Józefa Pawlak

Wizyta w partnerskim Egelsbach

Jubileusz 30.lecia
firmy UNIFOT

Piotr Gruszka 
w Chojnowie
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Uroczysty jubileusz 30 lat działalności
rodzinnej firmy Gizeli i Andrzeja Bo-
bików miał miejsce 28 maja w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Mieszkańcy Choj-
nowa mieli okazję przez kilka tygodni
oglądać wystawę produktów, jakie przed-
siębiorstwo, przez trzy dekady wydru-
kowało – książki, plakaty, zaproszenia,
ulotki, kalendarze, wizytówki…

- Państwo Bobik prowadzą nie tylko
własną firmę, ale są bardzo aktywni
społecznie i kulturalnie – mówiła witając
gości, dyrektor MBP Barbara Landzberg.
- Jubileusz firmy połączony z finisażem
wystawy, nieprzypadkowo odbywa się 
w naszej placówce. Z drukarnią Unifot
mamy wieloletnie, wielopłaszczyznowe
kontakty, stąd też nadany Państwu Gizeli
i Andrzejowi Bobikom w 2014 roku tytuł
Amicus Librorum – Przyjaciel Biblioteki
przyznany przez Legnicką Bibliotekę
Publiczną. W milenijnym, 2000 roku
natomiast, Pan Andrzej, decyzją miesz-
kańców, został uhonorowany zaszczytnym
tytułem „Chojnowianin Roku”. 
Gośćmi firmowej uroczystości były
władze samorządowe miasta i gminy,
klienci firmy, przyjaciele i rodzina.
- Obchodzony jubileusz jest przykładem
mądrości w zarządzaniu, kompetencji
załogi i doskonałej jakości firmowych

usług – zaznaczył burmistrz miasta Jan
Serkies. - Doceniając profesjonalizm i aktyw-
ność społeczną pragnę serdecznie podzię-
kować za wieloletnią współpracę opartą
na szczerości, lojalności i życzliwości, za
zaangażowanie w publiczne sprawy
miasta, wspieranie miejskich inicjatyw 
i lokalny patriotyzm. 
Życzeń, gratulacji, podziękowań w podob-
nym tonie było wiele. Gros uczestników
wspominało także zabawne okoliczności
współpracy z firmą Unifot.
Właściciel interesująco opowiadał o po-
czątkach firmy, o jej rozwoju i działal-
ności. Z dumą prezentował produkty
sprzed lat, z przejęciem wspominał po-
czątki. Swoją barwną prezentację uzu-
pełnił filmem obrazującym proces druku
od momentu przekazania materiałów do
fazy ostatecznej. Demonstrował także
materiały zecerskie i drukarskie akceso-
ria wykorzystywane w tradycyjnej tech-
nice druku. 

Cennym gestem ze strony jubilatów, po-
twierdzającym ich społeczne zaangażo-
wanie, było przekazanie wielu materia-
łów powstałych w Unifot na przestrzeni
lat, a dotyczących naszego regionu.
Widokówki, monografie, zakładowe fol-
dery, trafiły do zasobów biblioteki uzu-

pełniając bogaty dział dokumentów życia
społecznego miasta. 

A potem był okazały tort i dalszy ciąg
wspomnień. 

Gratulujemy jubileuszu i jako wieloletni
klient drukarni Unifot dziękujemy za
współpracę, życząc przy tej okazji kolej-
nych lat prosperity i następnych jubi-
leuszy.

eg
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„Bóg nie może być wszędzie, dlatego
wynalazł matkę” – ten słynny cytat
Matthewa Arnolda opisuje mamy w spo-
sób doskonały. Mamy nie można za-
stąpić. Jej dobroć, miłość i wierność są
niepowtarzalne. Dlatego każdego roku
26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień
Matki. Święto to jest symboliczne, każ-
dego dnia bowiem należy pamiętać 
o nieocenionych uczuciach, jakie mamy
przekazują swoim dzieciom… 
27 maja z okazji Dnia Matki w Domu
Kultury odbył się koncert na cześć wszys-

tkich mam. Przybyłych gości przywitał
Stanisław Horodecki dyrektor MOKSiR:
- W maju, kiedy wszystko budzi się do
życia, odradza się cała natura, jest tak
radośnie i ciepło, pachną miliony kwia-
tów… składamy głęboki ukłon, hołd na-
szym mamom. Dzisiejszy koncert, to tego
hołdu drobny element. Stało się już taką
małą tradycją, że corocznie zapraszamy
na koncert dedykowany kochanym i dro-
gim rodzicielkom – mówił Stanisław
Horodecki. Spotkanie rozpoczęło się od
mini recitalu Juranda Kowalskiego, auto-

ra ponad 150 piosenek. Zabrzmiały au-
torskie utwory o mamie, a także o gro-
dzie nad Skorą. Drugą odsłoną koncertu
był występ chojnowskiego chóru Sko-
ranta pod batutą Piotra Koziara. Zało-
życielka chóru Krystyna Czapska zapre-
zentowała dwa utwory indywidualnie.
Jak co roku, odbyło się także losowanie
nagród niespodzianek. Szczęśliwie obda-
rowanych zostało jedenaście pań.
Koncert, na życzenie publiczności, za-
kończył się dwukrotnie wykonaną pio-
senką „Wśród tylu dróg”. 

K. Burzmińska

W hołdzie wszystkim MamomW hołdzie wszystkim Mamom

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim Państwu, 
którzy zaszczycili nas 

swoją obecnością na uroczystości 
„30-lecia działalności 
drukarni UNIFOT”. 

Zdajemy sobie sprawę, 
że te kilka godzin nie wystarczyło
aby zapoznać Państwa z historią 
i dokonaniami naszej rodzinnej
firmy. Mamy jednak nadzieję, że

choć trochę się Państwu podobało.
Tradycyjnie zapraszamy na nasze
stoisko wystawiennicze z okazji

„Dni Chojnowa”.

Gizela i Andrzej Bobik, 
Izabela Szewczyk
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Ju¿ ponad 5 lat obowi¹zuje w Polsce
ustawa reguluj¹ca organizacjê gospodar-
ki odpadami i ich selektywnej zbiórki.
Od pewnego czasu obserwujemy na tere-
nie naszego miasta znaczny przyrost
iloœci wytwarzanych odpadów. Wszyscy
dostrzegamy pozostawiane pod œmiet-
nikami wersalki, okna, drzwi czy po-
chodz¹ce z remontu odpady w postaci
p³yt kartonowo-gipsowych, a nawet opony.
Ka¿de z³o¿enie tego typu odpadów wo-
kó³ pojemników powoduje generowanie
znacznych kosztów zwi¹zanych z ich
wywozem i utylizacj¹, które ponosi
Gmina. Oczywiœcie jest to obowi¹zek spo-
czywaj¹cy na samorz¹dzie, niemniej jed-
nak œrodki, które rokrocznie wydatkuje
na zbiórkê gabarytów ci¹gle rosn¹.
Dlatego uprzejmie przypominamy, ¿e
ka¿dy mieszkaniec mo¿e oddaæ w Pun-
kcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych meble, wersalki, opony i inne
gabaryty, zgodnie z obowi¹zuj¹cym Regu-
laminem PSZOK-u. Wystarczy je do-
wieŸæ i zostawiæ. Takie rozwi¹zanie spo-
woduje, ¿e czêœæ œrodków mo¿na wtedy
przeznaczyæ na inne wa¿ne cele zwi¹-
zane z gospodark¹ odpadami, chocia¿by
zintensyfikowaæ zbiórkê odpadów typu
PET, które w ostatnim czasie groma-
dzone s¹ w mieœcie w ogromnych iloœ-
ciach. 
Gmina Miejska Chojnów od 2017 roku
nie zmieni³a cen zbieranych odpadów
tak, jak zrobi³y to ju¿ inne miasta. Po-
mimo ci¹gle rosn¹cych kosztów, w Choj-
nowie obecnie mamy jedne z najni¿-
szych cen zbiórki odpadów, za które
wszyscy p³acimy.
Dlatego apelujemy, by w miarê mo-
¿liwoœci samodzielnie przekazywaæ od-
pady gabarytowe do PSZOK-u. 
Segregujmy odpady i starajmy siê mini-
malizowaæ ich iloœæ oraz wielkoœæ (zgnia-
taj¹c choæby butelki plastikowe i kartony).

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOSS iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta
Chojnowa podaje do publicznej wiado-
moœci informacjê o wywieszeniu na tabli-

cy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w dniach od 24.05.2019 r. do
14.06.2019 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanej oznaczonej numerem geode-
zyjnym 287/6, po³o¿onej przy ul. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przez-
naczonej do  sprzeda¿y w formie prze-
targu nieograniczonego - Zarz¹dzenie
Nr 74/2019  Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 24.05.2019 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 05.07.2019 r.

CChhoojjnnóóww ww TTVVPP33

2 czerwca regionalna stacja Telewizji
Polskiej wyemitowa³a odcinek popu-
larnego programu “Teraz wieœ”. Goœ-
ciem redaktora Jana Kêdzierskiego 
w telewizyjnym studio by³ burmistrz
miasta Chojnowa Jan Serkies oraz bur-
mistrz miasta Strzelin Dorota Pawnuk -
Sznajder. Polecamy gor¹co obraz na-
szego miasta widziany okiem telewizyj-
nej kamery i zachêcamy do obejrzenia.
Zainteresowanych odsy³amy pod adres:
https://wroclaw.tvp.pl/1631582/teraz-wies

Bud¿et Obywatelski 2019
Burmistrz Miasta Chojnowa uprzejmie informuje, ¿e rozpoczê³y siê konsulta-
cje spo³eczne z mieszkañcami dotycz¹ce projektów zg³oszonych do Bud¿etu
Obywatelskiego na rok 2019. Zag³osowaæ mo¿na poprzez stronê internetow¹ -
zak³adka Bud¿et Obywatelski - g³osowanie, lub osobiœcie w Sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
G³osowanie koñczy siê 10.06.2019 r. o pó³nocy.
Z propozycjami projektów mo¿na zapoznaæ siê w zak³adce Chojnowski
Bud¿et Obywatelski - Promocja Projektów.
Zapraszamy do g³osowania !!!

Lista projektów zatwierdzonych przez zespó³ do spraw weryfikacji  

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
postêpowanie o stwierdzenie nabycia
spadku po Ryszardzie Wojciechu
Moczydlaku urodzonym 07 wrzeœnia
1966 roku w Z³otoryi, zmar³ym 03 marca
2019 roku w Go³ocinie, synu Józefa 
i Janiny z domu Rudnickiej, ostatnio
stale zamieszka³ego w Go³ocinie, gmi-
na Chojnów. 
S¹d wzywa wszystkich spadkobierców,
aby w terminie 3 miesiêcy od daty pu-
blikacji niniejszego og³oszenia stawili
siê w tut S¹dzie i udowodnili swoje pra-
wa do spadku, w przeciwnym bowiem
razie mog¹ zostaæ pominiêci w postano-
wieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
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Tematem wiod¹cym majowej sesji Rady
Miejskiej Chojnowa by³a informacja 
o stanie bezpieczeñstwa publicznego i po-
¿arowego w naszym mieœcie.
Sprawozdanie chojnowskim radnym z³o-
¿y³ podkom. Andrzej Podlipski z Komi-
sariatu Policji w Chojnowie oraz komen-
dant Miejskiej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy
bryg. mgr in¿. Wojciech Huk
Podkomisarz Podlipski przedstawi³ dy-
namikê przestêpczoœci, efekty wykryw-
cze, omówi³ dzia³ania s³u¿b patrolowych
i drogowych, zaprezentowa³ zabiegi pre-
wencyjne. 
W szczegó³owym zestawieniu iloœci przy-
jêtych zg³oszeñ dotycz¹cych przestêpstw
w 7 podstawowych kategoriach mo¿na
zauwa¿yæ spadek tych przestêpstw w sto-
sunku do roku 2017. Mniej by³o rozboi,
kradzie¿y, zniszczeñ mienia, zdarzeñ 
w ruchu drogowym.
W Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzy-
manych KMP Legnica osadzono z terenu
miasta Chojnów 115 zatrzymanych. 
W 2018 roku funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Chojnowie wykonali
2.452 s³u¿by patrolowe i 1279 obchodowych.

Komendant MSP w Legnicy bryg. mgr
in¿. Wojciech Huk podkreœla³, ¿e Je-
dnostka Ratowniczo-Gaœnicza nr 3 
w Chojnowie jest jedn¹ z lepiej wyposa-
¿onych jednostek w powiecie i jako jedy-
na w regionie ma doskona³¹ grupê spe-
cjalistycznego ratownictwa wysokoœcio-
wego. Zarówno tabor, jak i wyszkolenie
stra¿aków s¹ na wysokim poziomie.

Przedstawione statystyki obejmowa³y
m.in. interwencje, kwalifikacjê zdarzeñ,
iloœæ poszkodowanych i straty material-
ne, szkolenia, sprzêt ratowniczy. Radni
zapoznali siê z dzia³aniami prewencyjny-
mi i stanem osobowym naszej jednostki.
Wizyta s³u¿b mundurowych na posiedze-
niu rady by³a okazj¹ do z³o¿enia podziê-
kowañ za wzorcow¹ wspó³pracê, które 
w imieniu w³adz samorz¹dowych i miesz-
kañców, obu chojnowskim jednostkom
z³o¿y³ burmistrz.

Radni zapoznali siê tak¿e z informacj¹ 
o realizacji "Programu wspó³pracy mias-
ta Chojnowa z organizacjami pozarz¹-
dowym i innymi podmiotami prowa-
dz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicz-
nego w 2018 roku, któr¹ przedstawi³a
inspektor ds administracyjnych i pro-
mocji Renata Andreasik.
Wspó³praca Miasta Chojnowa z organi-
zacjami pozarz¹dowymi i innymi pod-
miotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po-
¿ytku publicznego w 2018 r. obejmowa³a
zadania w³asne gminy mieszcz¹ce siê 
w sferze zadañ publicznych wg. katalogu
zadañ z art. 4 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, 
a w szczególnoœci z zakresu: 
- 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
fizycznej i sportu,
- dzia³alnoœci na rzecz integracji europe-
jskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³-
pracy miêdzy spo³eczeñstwami,
- dzia³alnoœci na rzecz rodziny, macie-
rzyñstwa, rodzicielstwa, upowszechnia-
nia i ochrony praw dziecka,
- dzia³alnoœci na rzecz mniejszoœci naro-
dowych i etnicznych oraz jêzyka regio-
nalnego.
W bud¿ecie na 2018 r. zaplanowano na
realizacjê zadañ publicznych w otwar-
tych konkursach ofert 212 000 z³., z tego
wykorzystano  191 500 z³.
Wspó³praca Miasta z organizacjami poza-
rz¹dowymi umo¿liwi³a zaspokojenie po-
trzeb mieszkañców Chojnowa w szerszym
zakresie. Samorz¹d, wspieraj¹c realizacjê
zadañ publicznych ze œrodków bud¿etu
Miasta, przyczynia³ siê do rozwoju demo-
kracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wspó³praca odbywa³a siê na zasadach
pomocniczoœci, suwerennoœci stron, part-
nerstwa, efektywnoœci, uczciwej konku-

rencji i jawnoœci. Organizacje realizuj¹c
zadania publiczne wykorzystywa³y w³as-
ny potencja³ osobowy oraz œrodki finan-
sowe w³asne. 
Zlecanie realizacji zadañ publicznych
organizacjom pozarz¹dowym wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji odbywa³o siê w trybie otwar-
tych konkursów ofert. Og³oszenia o orga-
nizowanych przez Miasto konkursach na
realizacjê zadañ publicznych zamiesz-
czane by³y na stronie internetowej miasta
www.chojnow.eu, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie.
Udzielono tak¿e dotacji w trybie uprosz-
czonym (pozakonkursowym) na realiza-
cjê zadañ publicznych. 

Sprawozdanie 4/2019 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 29 marca 2019 r. 
do dnia 27 maja 2019 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Rozpoczêto przebudowê ul. Matejki -
trwaj¹ prace ziemne - ustawiono obrze¿a
i krawê¿niki oraz czêœciowo wykonano
podbudowê.
* Trwa przebudowa chodnika ul. Wys-
piañskiego - druga strona - przekazano
plac budowy wykonawcy, który na zle-
cenie zrealizuje zadanie. 
* Prowadzone s¹ postêpowania przetar-
gowe zwi¹zane z wyborem wykonawcy
na realizacjê zadania zwi¹zanego z re-
montem Gimnazjum nr 1 w Chojnowie.
Postêpowanie podzielone zosta³o na 3
etapy: 
ETAP I - remont gimnazjum wewn¹trz,
Etap II - zagospodarowanie terenu wokó³
gimnazjum, 
Etap III - rozebranie istniej¹cych bu-
dynków na terenie Gimnazjum. 
Wybrany zosta³ wykonawca na rozbiórkê
budynków. Trwaj¹ powtórne postêpowa-
nia zwi¹zane z wyborem wykonawców
na Etap I i Etap II. Dla etapu I w dniu
24.05 wp³ynê³y 3 oferty na realizacjê
remontu budynku wewn¹trz. Trwa proce-
dura sprawdzaj¹ca czy oferenci spe³niaj¹
wymagania okreœlone w SIWZ.
Planowany termin zakoñczenia remontu
szko³y 15.08.2019 r. 
Etap II- og³oszono ponownie przetarg -
termin sk³adania ofert up³ywa 06.06.2019 r. 
* Podpisano umowy na utrzymanie te-
renów zielonych miasta. Zadanie to reali-
zuj¹ 3 firmy. 

NNNNaaaa   XXXXIIIIIIII   sssseeeessss jjjj iiii
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* Uzyskano uzgodnienie z PKP doty-
cz¹ce przejœcia kolektorem przesy³owym
z SUW w Konradówce do Chojnowa.
Z³o¿ono wniosek o wydanie pozwolenia
na budowê na przejœcie kolektorem przez
tereny PKP. 
* Wykonano projekt zasilania studni g³ê-
binowych wraz z modernizacj¹ sieci za-
silaj¹cej oraz sterowaniem pomp ujêæ
wody SUW w Konradówce. 
* W zwi¹zku z og³oszonym naborem pro-
gramu Fundusz Dróg Samorz¹dowych
opracowano i z³o¿ono dwa wnioski doty-
cz¹ce przebudowy dróg w Chojnowie -
ul. Jerzmanowickiej i ul. Asnyka.
* Wykonano coroczne przegl¹dy tech-
niczne placów zabaw; wymieniono
uszkodzone elementy ogrodzeñ, teren
placów zabaw zosta³ odka¿ony, zakupio-
no i zamontowano nowe elementy placów
zabaw w Przedszkolu Nr 1 oraz przy ul.
Paderewskiego. 
* Zamontowano barierki na skrzy¿owa-
niu ul. D¹browskiego-Ma³achowskiego.
* Uszkodzenia mienia nale¿¹cego do
Gminy Miejskiej Chojnów zg³aszane s¹
na bie¿¹co Policji. 
* Opracowano nowy Regulamin korzys-
tania z us³ug publicznych œwiadczonych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK-u) w Choj-
nowie.
* Na bie¿¹co przeprowadzane s¹ kon-
trole w terenie w celu poprawy czystoœci
w mieœcie.
* Bud¿et Obywatelski 2018 - w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ uzyskania pozwolenia
na budowê na realizacjê zadania zwi¹-
zanego z Rewitalizacja Amfiteatru w Par-
ku Œródmiejskim (Muszla Koncertowa) -
zlecono opracowanie kompleksowej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem niezbêdnych uzgod-
nieñ i pozwoleñ. 
* Bud¿et Obywatelski 2018 - Reakty-
wowanie miejsca rekreacyjnego w Parku
Piastowskim na szczycie "Wzgórza
Chmielowego" - w zwi¹zku z wnie-
sionym odwo³aniem od opinii Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków -
otrzymano odpowiedŸ, wnioski w spra-
wie zmian projektowych przedstawi pro-
jektant.
* Bud¿et Obywatelski - 2019 - przepro-
wadzono procedurê naboru zadañ do
bud¿etu obywatelskiego na rok 2019.
Wp³ynê³o 7 propozycji (3 dla pó³nocnej
strony miasta i 4 dla po³udniowej). 

* Przyjêto wniosek o wydanie zezwole-
nia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz 2 wnioski o wygaszenie zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych, 
w zwi¹zku z czym przeprowadzono po-
stêpowania i wydano decyzje.
* Przeprowadzono remonty cz¹stkowe
dróg miejskich, systematycznie wymie-
niane s¹ uszkodzone, nieczytelne znaki
drogowe.
* Podpisano umowê na wykonanie
odnowienia oznakowania poziomego
przejœæ dla pieszych w ci¹gach dróg
miejskich
* Trwa bie¿¹ca naprawa - punktowa usz-
kodzonych nawierzchni chodników.
* Przydzielono 3 lokale mieszkalne. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 
2 lokale mieszkalne z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat.
- dzia³kê o powierzchni 131m2 na po-
prawê warunków zagospodarowania nie-
ruchomoœci przyleg³ej przy ul. Witosa.
* Przygotowano i przeprowadzono prze-
targi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- 10 dzia³ek pod zabudowê mieszkanio-
w¹ jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej,
Mi³ej i Pogodnej, zakoñczony wy³onie-
niem nabywcy dzia³ki przy ul. Mi³ej,
- 4 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Jana Paw³a II (re-
jon ul. Chmielnej, G³owackiego, Ogro-
dowej), zakoñczony wy³onieniem naby-
wcy jednej dzia³ki,
- przetargi ustne ograniczone do w³aœci-
cieli lokali usytuowanych w budynkach
przy ul. Legnickiej i ul. Wolnoœci, za-
koñczone wy³onieniem nabywców lokali.
* Og³oszono przetargi ustne nieograni-
czone na sprzeda¿ :
- 9 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej, Mi³ej 
i Pogodnej,
- 3 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Jana Paw³a II (re-
jon ul. Chmielnej, G³owackiego, Ogro-
dowej).
* Wydano 108 zaœwiadczeñ potwier-
dzaj¹cych przekszta³cenie prawa u¿yt-
kowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asnoœci tych gruntów oraz 40 informa-
cji o wysokoœci op³aty jednorazowej za
przekszta³cenie gruntów.
* Wydano 4 zawiadomienia o ustaleniu
numerów porz¹dkowych dla nierucho-

moœci po³o¿onych przy ul. D¹brow-
skiego, Fabrycznej, Mi³ej, Grodzkiej.
* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt
przyleg³y do budynku przy ul. Reja.
* Zaktualizowano 97 umów dzier¿aw-
nych w zakresie czynszów.
* Wydano decyzjê na wniosek osoby
prawnej na podzia³ nieruchomoœci zabu-
dowanej po³o¿onej przy ul. Piotrowickiej. 
* Wydano 9 wypisów i wyrysów oraz 11
zaœwiadczeñ z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew:
- gatunku daglezja, sosna, grochodrzew
przy ul. Boles³awa Chrobrego dla Spó³-
dzielni Mieszkaniowej w Chojnowie
(drzewa w z³ej kondycji zdrowotnej),
- gatunku topola przy ul. Goleszañskiej
dla Pañstwowego Gospodarstwa Wod-
nego w Legnicy (drzewa zniszczone
przez bobry). 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 21 wniosków
- wyp³acono 2.131 œwiadczeñ wycho-
wawczych na kwotê 1.063.373 z³.
* Dodatki mieszkaniowe 
- przyjêto i rozpatrzono 47 wniosków
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 43.925,16 z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 89 wniosków
- wyp³acono 142 dodatki energetyczne
na kwotê 2.017,47 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Za³atwiono 258 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 4 akty urodzenia, 10 ak-
tów ma³¿eñstwa, 24 akty zgonów, spros-
towano i uzupe³niono 9 akt stanu cywil-
nego.
* Usuniêto 205 niezgodnoœci oraz prze-
prowadzono 205 migracji aktów 
* Przyjêto 15 zapewnieñ o braku oko-
licznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³-
¿eñstwa oraz 3 wnioski o nadanie medali
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
* Za³atwiono 2 sprawy konsularne i wy-
dano 2 zaœwiadczenia do zawarcia ma³-
¿eñstwa za granic¹.

opr. eg
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...przekonaliœmy siê o tym, gdy po raz
szósty mieszkañcy Chojnowa udali siê 
z wizyt¹ do naszego miasta partner-
skiego Egelsbach w Niemczech. Nawet
9-cio godzinna podró¿ nie wydawa³a
nam siê d³uga, gdy¿ wiedzieliœmy, ¿e
czekaj¹ na nas nasi przyjaciele, którzy
zgotowali nam bardzo serdeczne i ciep³e
powitanie. Uœciski, mi³e s³owa, uœ-
miechy i radoœæ ze spotkania - taka
atmosfera mo¿e panowaæ tylko miêdzy
dobrymi przyjació³mi!
Nasi gospodarze przygotowali dla nas
ciekawy i urozmaicony program pobytu.
Ka¿dy z uczestników wyjazdu mia³ swo-
j¹ niemieck¹ rodzinê goszcz¹c¹, która
towarzyszy³a nam stale podczas realiza-
cji tego programu.
W czwartek, w dzieñ Wniebowst¹pienia,
uczestniczyliœmy wraz z Niemcami i Fran-
cuzami z partnerskiego miasta Point
Saint Esprit we wspólnej Mszy œw.
Proboszcz Neff skierowa³ do nas piêkne
s³owa, ¿e nasze partnerstwo miast, to
równie¿ partnerstwo i jednoœæ w wierze.

Po po³udniu odbyliœmy w zamku Braun-
shardt przyjemn¹ podró¿ w czasie z kró-
low¹ Luiz¹, jej marsza³kiem dworu i za-
rz¹dc¹. Towarzysz¹cy nam Niemcy przy-
znali, ¿e s¹ tu pierwszy raz, bo nie wie-
dzieli, ¿e w pobli¿u jest taki piêkny za-
mek. Tak to bywa, ¿e dopiero razem 
z goœæmi odkrywamy atrakcje i piêkno
naszej okolicy.
W Rüdesheim, podczas rejsu statkiem
oczarowa³y nas piêkne krajobrazy i wzno-
sz¹ce siê nad Renem œredniowieczne
zamki. 

Dowiedzieliœmy siê te¿, ¿e Niemcy maj¹
swoj¹ "Mysi¹ Wie¿ê" i zwi¹zan¹ z ni¹
historiê. Po rejsie wjechaliœmy kolejk¹
linow¹ na górê, ¿eby zwiedziæ pomnik
Germanii w Niederwald, upamiêtnia-
j¹cy koniec wojen prusko-francuskich 
w 1871r. Poobiedni spacer urokliwymi
uliczkami i zau³kami Rüdesheim i cie-

kawe opowieœci przewodnika dostar-
czy³y nam wielu piêknych i niezapomnia-
nych wra¿eñ. 
Ukoronowaniem naszego pobytu by³ wie-
czorek po¿egnalny. Po mowach oficjal-
nych nast¹pi³a czêœæ artystyczna. Du¿e
brawa i uznanie zdoby³ chojnowski ze-
spó³ Karambol. Tañce dziewcz¹t podo-
ba³y siê wszystkim: Niemcom, Fran-
cuzom no i oczywiœcie nam. Na okolicz-
noœæ naszego wyjazdu za³o¿yliœmy
zespó³ "Choiny", który zaœpiewa³ kilka
piosenek ludowych budz¹c ogromn¹
radoœæ i wprowadzaj¹c nastrój œwietnej
zabawy. Potem wspólne tañce, zabawa,
rozmowy...
Wszystko, co piêkne szybko siê koñczy.
Szkoda, ¿e nie widzieli naszej wspólnej
zabawy ci, którzy nie wierz¹ (nie wyobra-
¿aj¹ sobie), ¿e mo¿e istnieæ przyjaŸñ
miêdzy Polakami i Niemcami (a mo¿e 
i Francuzami), ¿e potrafimy cieszyæ siê
wspólnymi chwilami, zabawami. Jak

powiedzia³ Luciano Cian (w³oski psy-
cholog i selezjan): "Przyjaciele spoty-
kaj¹ siê, aby siê lepiej poznaæ i poko-
chaæ. Przyjaciele s¹ szczêœliwi, gdy siê
spotykaj¹, mówi¹ sobie wszystko, kim s¹
i czym ¿yj¹", ucz¹ siê od siebie. 
Byæ mo¿e, gdy to zrozumiemy, skoñczy
siê ta smutna epoka, w której ³atwiej
rozbiæ atom, ni¿ zniszczyæ uprzedzenia.
Za rok spotykamy siê w Chojnowie!

El¿bieta K³apciñska
prezes Stowarzyszenia 

Przyjació³ Miast Partnerskich

"Przyjació³ mieæ, to piêkna rzecz..."
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Józefa Pawlak od dzieciñstwa uwielbia
malowaæ. Z braku czasu i z nadmiaru
obowi¹zków nie mog³a oddaæ siê swoje-
mu hobby. Powróci³a do swoich marzeñ
5 lat temu. W 2014 roku rozpoczê³a
przygodê z malarstwem akrylowym na
p³ótnie i dziœ mo¿e pochwaliæ siê ko-
lekcj¹ ponad szeœædziesiêciu obrazów.
Bohaterka cyklu "Ludzie z pasj¹" ma
na swoim koncie wystawê w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie. W 2017 roku szersze gro-
no publicznoœci mog³o zapoznaæ siê 
z piêknymi pejza¿ami, a tak¿e kompozy-
cjami nasyconymi metaforami i symbo-
lami. Sta³e udoskonalanie malarskiej
kolekcji w przysz³oœci byæ mo¿e zaowo-
cuje kolejnymi wystawami… 

Gazeta Chojnowska - Malarstwo jest
dla Pani… ?
Józefa Pawlak - Jest przyjemnoœci¹, na
któr¹ mogê sobie obecnie pozwoliæ. Od
dzieciñstwa sprawia³o mi du¿o radoœci,
jednak nie posiadam wykszta³cenia plas-
tycznego. Los pokierowa³ mnie w stronê
ekonomii i terapeutyki. Praca zawodowa,
prowadzenie domu, wychowanie trójki
dzieci nie pozwala³y mi na kontynuacjê
malarstwa. Dlatego teraz jest to bardzo
dobry moment, ¿eby móc siê realizowaæ
na polu w³aœnie swoich zainteresowañ. 

G.Ch. - W jaki sposób dzieli siê pani
swoj¹ pasj¹ z innymi? Gdzie mo¿na
ogl¹daæ pani prace? 
J.P. - Malujê od 2014 roku. Od tamtej
pory powsta³o ponad 60 obrazów, a mo-
¿e wiêcej. Jak¹œ czêœæ rozda³am, przyz-
nam szczerze, nie liczê tych prac. Moje
dzieci chêtnie dziel¹ siê moj¹ twórczoœ-
ci¹ poza granicami naszego kraju, po-
niewa¿ nie mieszkaj¹ w Polsce. Muszê
przyznaæ, ¿e moje prace s¹ tam bardzo
doceniane. W 2017 roku odby³a siê moja
pierwsza wystawa w Domu Kultury 
w Chojnowie. Kolekcja obrazów przy-

pad³a mieszkañcom miasta do gustu.
Mnóstwo ciep³ych s³ów us³ysza³am po
wernisa¿u. To taki pozytywny impuls do
dzia³ania. Uczêszczam tak¿e na spotka-
nia Gildii Artystów Chojnowa, dzielê siê
swoimi plastycznymi dokonaniami 
z przyjaznymi ludŸmi. Oddawanie siê
malarstwu sprawia mi ogromn¹ radoœæ 
i satysfakcjê. 

G.Ch. - Jakie emocje towarzysz¹ pani
przy tworzeniu? 
J.P. - Malarstwo jest dla mnie wielk¹
pasj¹, uspokojeniem. To jest recepta na
¿ycie. To dla mnie doskona³y czas na
tworzenie. Tylko ja i moja pracownia.
Teraz  w tym wieku, kiedy ju¿ nie mam
innej pracy, tak¿e jest to dla mnie wielka
radoœæ, chêæ do ¿ycia, do dalszego dzia-
³ania, realizowania siebie. Gdy malujê
zapominam tym samym o troskach, 
o samotnoœci. Zajmujê swój czas.

G.Ch. - Co najbardziej lubi pani ma-
lowaæ? 
J.P. - Tematy to przewa¿nie pejza¿e
morskie, góry, zachody i wschody s³oñca
abstrakcje, kwiaty, portrety, natura.
Obrazy malujê z wyobraŸni i chocia¿ 
w czêœci staram siê je przekazywaæ na
p³ótno. U¿ywam farb akrylowych, ró¿-
nego rodzaju pêdzli i szpachelek. Lubiê
abstrakcyjne obrazy. Mam na swoim
koncie tak¿e próby portretów, ale muszê
przyznaæ, ¿e jednak nie s¹ moj¹ domen¹.
Szczególnie lubiê malowaæ przyrodê
oraz w³asne wizje, które tworzy moja
wyobraŸnia. 

G.Ch. - Sk¹d Pani czerpie inspiracje?
J.P. - Oczywiœcie podró¿e bardzo po-
budzaj¹ moje artystyczne wizje. Myœlê,

¿e na pewno s¹ moim natchnieniem.
Odwiedzaj¹c moje dzieci mogê ogl¹daæ
ró¿ne zak¹tki œwiata, przez co wzboga-
cam moje p³ótna o nowe kolory i frag-
menty natury, które s¹ niezwykle piêkne.
Ostatnio zajê³am siê szkicem naszego
miasta. 

G.Ch. - Pani dzieci bardzo Pani¹
wspieraj¹.
J.P. - Tak, s¹ moim najwiêkszym wspar-
ciem. Dzieci bardzo o mnie dbaj¹. Dziêki
ich motywacji robiê to, co lubiê. Troska,
któr¹ mnie obdarowuj¹ sprawia mi wiele
radoœci. Myœlê, ¿e bez nich byæ mo¿e
nigdy bym nie malowa³a. 

G.Ch. - Kiedy bêdziemy mogli zoba-
czyæ drug¹ Pani wystawê w Chojnowie? 
J.P. - Przyznam szczerze, ¿e nieœmia³o
o tym myœlê, ale nie mogê jeszcze podaæ
¿adnych szczegó³ów. 

G.Ch. - Pani Józefo gratulujemy talen-
tu! ¯yczymy wielu nowych inspiracji 
i oczywiœcie kolejnej wystawy!
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Blisko 150 osób walczy³o o tytu³ "Mis-
trza Ortografii Ziemi Chojnowskiej".
XVI Chojnowskie Dyktando odby³o siê
4 czerwca w Domu Schrama. 
Udzia³ w pisemnym zmaganiu z regu-
³ami jêzyka polskiego zdeklarowa³o 
69 uczniów ze szkó³ podstawowych, 
66 uczniów z klas VII - VIII i osób do lat
18 oraz 12 osób doros³ych. 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz
Miasta Chojnowa, wspó³organizatorami
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chojnowie, Miejska Biblioteka
Publiczna, Szko³a Podstawowa nr 3,
Szko³a Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1
i Gimnazjum nr 2. 

Koordynatork¹ ortograficznych zmagañ
by³a Lucyna Spes. Autorki tekstów:
Ma³gorzata Szczepanowska - przewodni-
cz¹ca jury, Klaudia Dominiak, Ewa
Wiêcek, Ewa Wo³oszyn, Ma³gorzata
Graban w tym roku wybra³y tematykê
wakacyjn¹ ³¹cz¹c¹ siê z marzeniami,
podró¿ami i pasjami. Dyktanda odczytali
Aneta Czapska i Stanis³aw Horodecki. 

W kategorii zamkniêtej dla mieszkañ-
ców Miasta i Gminy Chojnów zwyciê¿yli:
W grupie I (Szko³y Podstawowe IV - VI): 
Mistrz Ortografii Ziemi Chojnowskiej -
Amelia Ratman 
I Wicemistrz - Martyna Wo³owacz 
II Wicemistrz - Bartosz Górnicki 
4. Lili Rogusz
5. Natalia Roznowska
6. Magda Mroczko, Julian Kolaniak 
i Natalia Chopiak
7. Paulina Fudala
8. Micha³ Piróg i Jakub Pisarczyk
9. £ukasz Krê¿el i Karolina Bajor
10. Wiktoria Budz

W grupie II (uczniowie kl. VII - VIII SP,
gimnazjów i osób do lat 18) 
Mistrz Ortografii Ziemi Chojnowskiej -
Kamila Kasprzak
I Wicemistrz - Kacper Rogowski
II Wicemistrz - Natalia Moskwa 
4. Zuzanna Kudelska
5. Anna Tersa i Julia Wo³oszyn
6. Igor Górski
7. Daria Pieterek
8. Angelika Konarska
9. Marta Kapral
10. Anita Ma³ek
W kategorii otwartej, w grupie III
zwyciê¿yli: 
Mistrz Ortografii Ziemi Chojnowskiej
- Jaros³aw Jurkowski 

I Wicemistrz - Kacper Jaworski 
II Wicemistrz - Jolanta Giza-Gawron 
4. Rafa³ Gawron
5. Justyna Szlapiñska
6. Waldemar Bulkowski
7. Jaros³aw Szlapiñski
8. Angelika Kuczerka-S³upiñska
9. Dariusz Zabielski i Andrzej Bobik
10. Rafa³ Wyciszkiewicz i Bo¿ena Jaworska 

Wszyscy laureaci otrzymaj¹ nagrody 
w sobotê 8 czerwca podczas obchodów
Dni Chojnowa. 
Gratulujemy! 

K. Burzmiñska

GGGGiiiiggggaaaannnncccc iiii   jjjj êêêêzzzzyyyykkkkaaaa   ppppoooollll sssskkkkiiii eeeeggggoooo



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/928 9

Klasa 2 Technikum Ekonomicznego 
w Warszawie 

Misj¹ Centrum Pieni¹dza NBP jest po-
pularyzowanie wiedzy na temat ekonomii
i historii pieni¹dza w sposób atrakcyjny,
przy wykorzystaniu ró¿norodnych form
prezentacji i nowoczesnych technologii.

Celem dzia³alnoœci Centrum Pieni¹dza
NBP jest dotarcie do szerokiego grona
odbiorców i przybli¿enie im zagadnieñ
zwi¹zanych z rozwojem ekonomii i gos-
podarki pieniê¿nej, funkcjami, jakie pie-
ni¹dz pe³ni³ na przestrzeni dziejów, 
a tak¿e histori¹ powstania i ewolucj¹ syste-
mu bankowego i bankowoœci centralnej.

Muzeum Powstania Warszawskiego to
ho³d mieszkañców Warszawy dla tych,
którzy walczyli i ginêli za woln¹ Polskê
w 1944 roku. W niepowtarzalny sposób
zaprojektowana ekspozycja muzealna
oddzia³uje obrazem, œwiat³em i dŸwiê-
kiem. Aran¿acja wnêtrza i wykorzys-
tanie efektów multimedialnych przybli-
¿aj¹ powstañcz¹ rzeczywistoœæ. G³ówny-
mi elementami wystawy s¹ zdjêcia 
w wielkich formatach, monitory i kom-
putery. Wytyczona trasa przedstawia

chronologiê wydarzeñ i prowadzi przez
poszczególne sale tematyczne. Zwiedza-
j¹cy poruszaj¹ siê w scenerii sprzed
siedemdziesiêciu lat, chodz¹ po grani-
towym bruku wœród gruzów niszczonej
Stolicy. Sercem Muzeum jest stalowy
monument, przechodz¹cy przez wszys-
tkie kondygnacje budynku. Na jego
œcianach wyryte jest kalendarium Po-
wstania, a dobiegaj¹ce z niego brzmienie
bij¹cego serca symbolizuje ¿ycie War-
szawy w roku czterdziestym czwartym

Muzeum Pana Tadeusza 
we Wroc³awiu zdobyte 

15 maja 2019r. pod opiek¹ pani Ag-
nieszki Rybczyñskiej oraz pani Ag-
nieszki Robak wyruszyliœmy na podbój
wroc³awskiego Muzeum Pana Tadeusza
(bêd¹cego czêœci¹ Zak³adu Narodowego
im. Ossoliñskich). Na miejscu czeka³
przewodnik, który oprowadzi³ nas po
zebranych w muzeum zbiorach - odwie-
dziliœmy pomieszczenie Jana Nowaka
Jeziorañskiego oraz W³adys³awa Barto-
szewskiego. Jan Nowak Jeziorañski by³
kurierem i emisariuszem komendy AK 
i Rz¹du RP w Londynie, politykiem,
dzia³aczem spo³ecznym oraz wieloletnim

dyrektorem Rozg³oœni Polskiej Radia
Wolna Europa. Archiwum Jeziorañskiego
obejmuje bogat¹ kolekcjê archiwaliów
dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ wojenn¹
fundatora, w tym szyfrowane depesze,
protoko³y, konspiracyjne dokumenty 
z dzia³alnoœci prowadzonej w ramach
akcji "N". W³adys³aw Bartoszewski by³
wiêŸniem obozu w Auschwitz, ¿o³nie-
rzem Armii Krajowej, dzia³aczem Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego oraz

uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
Do archiwaliów przekazanych przez
niego nale¿¹ m.in. ksi¹¿ki i czasopisma
konspiracyjne, plakaty, ulotki i zdjêcia 
z okresu okupacji. Ca³y spacer po muze-
um zawiera³ w sobie wiele interakty-
wnych ekspozycji. 

W muzeum zobaczyliœmy tak¿e obraz
Cypriana Kamila Norwida zatytu³owany
"Jutrznia" z roku 1857 roku, który Osso-
lineum kupi³o od Krakowskiego Anty-
kwariatu Naukowego (Norwid namalo-
wa³ tylko 15 obrazów olejnych, z czego
znany jest los zaledwie 4). 
Spaceruj¹c wœród wielu muzealnych
eksponatów ujrzeliœmy równie¿ rêkopis
"Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza,
którego zobaczenie stanowi³o dla nas
niezwyk³e prze¿ycie.
Po zwiedzeniu muzeum czeka³y na nas
bardzo ciekawe warsztaty zwi¹zane 
z fotografi¹ otworkow¹ - cofnêliœmy siê
w czasie o wiele lat. Wykonywaliœmy
zdjêcia na papierze œwiat³oczu³ym, który
znajdowa³ siê w puszce z malutk¹ dziur-
k¹. Puszka musia³a byæ skierowana na
obiekt, który mia³ siê znaleŸæ na zdjêciu
i tak bez poruszania musia³ siê znajdo-
waæ przez 8-10 minut. Rzecz jasna obiek-
tami byliœmy my sami. PóŸniej zdjêcia
zosta³y wywo³ane przez nas w ciemni.
W³aœnie tak kiedyœ robiono zdjêcia m.in.
na uroczystoœciach rodzinnych.
Spaceruj¹c po Starym Mieœcie wykona-
liœmy grupow¹ fotografiê na Rynku
Wroc³awskim przy fontannie. 
Naszym ostatnim przystankiem, by³ raj
dla mi³oœników literatury - ksiêgarnia
"DEDALUS.PL", z ogromnym asorty-
mentem, w którym ka¿dy znalaz³ coœ dla
siebie. Jedno jest pewne - nie wyszliœmy
stamt¹d z pustymi rêkami. Mimo po-
cz¹tkowych problemów z wyruszeniem
do Wroc³awia i niesprzyjaj¹c¹ nam po-
god¹, wyjazd zaliczamy do udanych.
Ka¿dy z nas otrzyma³ w³asnorêcznie
wykonan¹ fotografiê, która bêdzie nam
przypomina³a o tym wyjeŸdzie.

pzs

PZS na wyjeŸdzie
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W ka¿dym z nas drzemie jakiœ talent.

Nie ka¿dy jednak ma odwagê lub mo¿li-

woœæ go odkryæ. 

W naszym mieœcie sposobnoœci na spraw-

dzenie swoich uzdolnieñ jest wiele, a je-

dn¹ z nich daje organizowany od czterech

lat przez Œrodowiskowy Dom Samopo-

mocy nr 1 w Chojnowie "Mam talent".

Skierowany do osób niepe³nosprawnych

ma na celu, przede wszystkim, aktywiza-

cjê i integracjê tego œrodowiska oraz zaak-

centowanie jego istnienia w lokalnej spo-

³ecznoœci. Jest przy tym wspania³¹ rozryw-

k¹, tak dla wykonawców jak i publicznoœci.

22 maja trzynastu wykonawców zapre-

zentowa³o przed szerok¹ widowni¹ swo-

je umiejêtnoœci - wokalne, muzyczne, ta-

neczne i kabaretowe.

Konkurs (poza konkursem) otworzy³a,

daj¹c doskona³y przyk³ad, dyrektor ŒDS

nr 1 Mariola Pyrz wraz z podopiecznymi

Rafa³em Cieœlikiem i Ryszardem Wê-

gierskim. Ich wystêp oœmieli³ pozosta-

³ych i na scenie rozpocz¹³ siê talent show. 

Warsztaty Terapii Zajêciowej Jutrzenka

z Legnicy, Legnickiego Pola, Chojnowa,

Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Z³o-

toryi, Œrodowiskowy Dom Samopo-

mocy nr 1 i 2 z Chojnowa, "Niebieski

Parasol" z Chojnowie, Dom Pomocy

Spo³ecznej z Legnickiego Pola - uczest-

nicy tych palcówek stworzyli swoimi

artystycznym wystêpami niecodzienne

widowisko. 

Wœród oklaskuj¹cej utalentowanych ar-

tystów publicznoœci by³y w³adze powiatu

- wicestarosta Janina Mazur, cz³onek

zarz¹du powiatu legnickiego Krzysztof

Sowiñski oraz oddany przyjaciel osób

niepe³nosprawnych prezes legnickiego

stowarzyszenia kulturalnego "Krajo-

brazy" Tadeusz Samborski, a tak¿e wójt

gminy Chojnów Andrzej Pyrz.

- To wspania³a mo¿liwoœæ ujawnienia

talentów ró¿nych osób z ró¿nych miejsc

naszego powiatu. Dziêkujê za pañstwa

obecnoœæ - mówi³a Janina Mazur.

- Gratulujê wszystkim uczestnikom i Pani

dyrektor ŒDS nr 1 Marioli Pyrz za wy-

j¹tkowy talent organizacyjny! - doda³ 

T. Samborski.

Talentów tego dnia odkry³o siê wiele,

ka¿dy wyj¹tkowy i trudny do oszacowa-

nia. Jury w osobach Grzegorza Stry-

kowca, Karoliny Zatwarnickiej i Kata-

rzyny Burzmiñskiej, mia³o zatem ciê¿kie

zadanie. Werdykt jednak musia³ zapaœæ -

sêdziowie og³osili decyzje. 

Zwyciêzc¹ zosta³ bezkonkurencyjny
Rafa³ Cieœlik (ŒDS nr 1 w Chojnowie),
drugie miejsce zdoby³a Julita Ko-
blañska (WTZ Jutrzenka w Legnicy), 
trzecie Martyny Porady ("Niebieski
Parasol" Chojnów), nagrodê specjaln¹
otrzyma³a Paulina Gawron (ŒDS w Z³o-
toryi), wyró¿nienia otrzymali: p. Józef
Chrapko i p. Józef Pater ("Niebieski
Parasol" Chojnów).
Redakcja Gazety Chojnowskiej do³¹cza
do gratulacji dla wszystkich utalento-
wanych uczestników i dla organiza-
torów.

eg

Mamy TMamy Talentalent



Maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 3

w Chojnowie w sportowych zmaganiach

nie maj¹ sobie równych! 24 maja na

Orliku przy Parku Piastowskim odby³a

siê Olimpiada Sportowa pt. „Rozbiegany

Przedszkolak”, w której wziê³y udzia³

wszystkie grupy bystrych maluchów.

Inicjatork¹ i organizatork¹ wydarzenia

by³a p. Daria Tkaczyszyn-Ka³u¿na, która

opracowa³a aktywne przedsiêwziêcie 

z myœl¹ o najm³odszych. 

Dzieci doskonale poradzi³y sobie z kon-

kurencjami, za co otrzyma³y s³odki

poczêstunek i stos ró¿nych nagród.

Oczywiœcie nie zabrak³o tak¿e medali!

Na oficjalne wrêczenie nagród przybyli

tak¿e przedstawiciele miasta i gminy

Chojnów. 

Sportowych emocji nie brakowa³o!

Gratulujemy!

K. Burzmiñska
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“Rozbiegany Przedszkolak” i wielkie, sportowe emocje

Amelia Martyniuk - uczennica IV kla-

sy Szko³y Podstawowej nr 3 w Ogólno-
polskich Zawodach w Wolty¿erce Spor-
towej we Wroc³awiu zajê³a I miejsce.

Najwy¿sza lokata daje jej tak¿e prawo

do tytu³u Mistrzyni Polski w kategorii

Mini Exclusive. Wielkie gratulacje! 

¯yczymy kolejnych sukcesów! 

(red)

MISTRZYNI KS Chojnowianka informuje
Walne zebranie Klubu Sportowego Chojnowianka 

odbêdzie siê 14 czerwca o godz. 19.00 w domu Schrama. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/92812

Za nami wybory do Parlamentu Euro-

pejskiego w Polsce. 26 maja obywatele

naszego kraju dokonali wyboru 52 euro-

deputowanych. By³y to czwarte wybory

do PE od czasu przyst¹pienia Polski do

Unii Europejskiej.

W Chojnowie frekwencja wyborcza

wynios³a 39,87 %. 

Niemal 45% g³osów nasi mieszkañcy

oddali na Komitet Wyborczy Prawo 

i Sprawiedliwoœæ, nieco ponad 40%

osi¹gn¹³ Koalicyjny Komitet Wyborczy

Koalicja Europejska PO PSL SLD.N

Zieloni. Nieca³e 6% uzyska³ Komitet

Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia,

blisko 5% poparcie mia³ Komitet

Wyborczy Wyborców Konfederacja

Korwin Braun Liroy Narodowcy, 3,22%

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15,

a Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica

Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

tylko 1,62%.

Wyniki krajowe:

opr. eg

Wybory do Europarlamentu 2019

Szanowni Pañstwo,
na terenie Powiatu Legnickiego coraz

wiêcej przeprowadzanych jest pokazów

handlowych, na których konsumenci s¹

poddawani manipulacjom, w konsek-

wencji trac¹c znaczne kwoty pieniêdzy.

Takie spotkania maj¹ miejsce najczêœciej 

w wynajêtych salach np. hotelach, resta-

uracjach, domach weselnych.

W zwi¹zku ze skutecznie prowadzonymi

dzia³aniami w ramach akcji "Poznaj

swojego kontrahenta" na terenie Miasta

Legnicy oraz przy czynnym udziale

mieszkañców, nasz¹ akcjê bêdziemy

prowadziæ na terenie ca³ego Powiatu

Legnickiego.

Zwracam siê do Pañstwa z apelem o in-

formowanie biura Miejskiego Rzecznika

Konsumentów o miejscach, w których

odbywaj¹ siê pokazy na terenie Pañstwa

Miasta oraz Gminy.

Informacje Pañstwa pozwol¹ nam podj¹æ

interwencjê we wskazanym miejscu.

Prosimy o przekazywanie informacji
drog¹ elektroniczn¹ lub telefonicznie:

Miejski Rzecznik konsumentów
Urz¹d Miasta Legnica

pl. S³owiañski 8
59-22 Legnica

tel. 76 72-12-138
e-mail: rzecznik@legnica.eu

Miejski RRzecznik
Konsumentów 

apeluje

Stowarzyszenie Przyja-

ció³ Trójki wraz z wolon-

tariuszami firmy CCC S.A

realizuje wspólny projekt "Zaczytana

szko³a". Koordynatorem projektu jest

Edyta Szymczak, która jest pracowni-

kiem firmy na stanowisku Manager

Import Export. W chojnowskiej Trójce

za sprawne przeprowadzenie projektu

odpowiada Ewa Wo³oszyn. 

Celem projektu jest promowanie czytel-

nictwa wœród spo³ecznoœci lokalnej. 

W ramach akcji zostanie przeprowa-

dzona sonda na temat powodów, dla

których warto czytaæ. Zostanie równie¿

zorganizowana zbiórka ksi¹¿ek do hos-

picjum oraz odbêdzie siê bicie rekordu

Guinessa tj. czytania ksi¹¿ki w jednym

momencie. 

W ramach projektu powstan¹ punkty

bezp³atnej wymiany ksi¹¿ek tzw. bud-

ki bookcrossingowe. Projekt budki ju¿

jest, wykonany przez p. Darka, stolarza

ze Szczecinka. 

Na realizacjê projektu firma CCC S.A.

przyzna³a grant w wysokoœci 3 tys. z³o-

tych. Natomiast prywatny sponsor - nasz

rodzic, przekaza³ na ten cel 2 tys. z³.

Stowarzyszenie ma zamiar postawiæ

piêæ budek bookcrosigowych 

w Chojnowie. 

Sponsorzy pilnie poszukiwani:) 

Mo¿e chcecie, aby logo Waszej firmy,

znalaz³o siê na budce 

bookcrosingowej w Chojnowie? 

Prosimy o kontakt ze

Stowarzyszeniem Przyjació³ Trójki.

Justyna Piróg

„Zaczytana szko³a”



UKKS ORIENS CHOJNÓW 
prosi o wsparcie

Klub dzia³a dziêki przychylnoœci i dotacji z Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie lecz przy obecnej liczbie zawodników, najwiêkszym
naszym zmartwieniem jest brak busa osobowego, którym mo-
glibyœmy doje¿d¿aæ na zawody zarówno dolnoœl¹skie, jak i krajowe.
Pomimo ogromnego zaanga¿owana rodziców zawodników, nie
jesteœmy w stanie dojechaæ w komplecie na zawody i przewieŸæ ca³y
sprzêt. St¹d pomys³ zbiórki charytatywnej na zakup busa osobowego
i proœba o wsparcie dla dzieci z naszego klubu.
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24 maja Chojnów odwiedzi³ Piotr Gruszka
- wielokrotny reprezentant w polskiej
kadrze siatkarskiej, mistrz Europy 2009,
wicemistrz œwiata 2006, trzykrotny
uczestnik igrzysk olimpijskich i jedenas-
tu edycji Ligi Œwiatowej; obecnie trener
siatkarski.

Sportowiec, w przeddzieñ czwartej edy-
cji Turnieju Siatkarskiego Gruszka Cup
w Legnicy, przyjecha³ do naszego miasta,

by w Szkole Podstawowej nr 4 podzieliæ
siê z m³odzie¿¹ siatkarskimi doœwiadcze-
niami i podczas pokazowej lekcji nauczyæ
chêtnych podstawowych zasad, np. u³o-

¿enia d³oni przy odbiciu pi³ki, prawid³o-
wej postawy cia³a.
Dla zdecydowanej wiêkszoœci Piotr Grusz-
ka to siatkarski autorytet, chêtnie zatem
korzystano z uwag, rad, wskazówek…
Spotkanie z siatkarzem tego formatu za-
padnie z pewnoœci¹ na d³ugo w pamiêci,
a zdjêcia i autografy bêd¹ cenn¹ pami¹tk¹.
Tu¿ przed wizyt¹ w Szkole Podstawowej
nr 4 Piotr Gruszka by³ goœciem chojnow-
skiego urzêdu. Spotka³ siê z burmistrzem
i pracownikami magistratu. Podczas
krótkiej wizyty opowiedzia³ o projekcie
Gruszka Cup i istotnym wp³ywie sportu
na rozwój m³odych ludzi.
Tu te¿ by³y zdjêcia i autografy.
Wizyta znanego siatkarza w grodzie nad
Skor¹, to niecodzienne wydarzenie. Dla
kibiców tej dyscypliny bez w¹tpienia
bezcenne.

eg

PPPPiiiioooottttrrrr  GGGGrrrruuuusssszzzzkkkkaaaa  wwww  CCCChhhhoooojjjjnnnnoooowwwwiiiieeee

Pogoñ Góra - KS Chojnowianka Chojnów
2:1

Seniorska dru¿yna Chojnowianki toczy
rozgrywki w pi³karskiej legnickiej klasie
okrê-gowej. 26 maja nasi pi³karze stanêli
na p³ycie boiska z Pogoni¹ Góra. 
Ambitne plany zak³ada³y przeœcigniêcie
rywala w tabeli. Przegrana w tym meczu
sprawi³a jednak, ¿e dru¿yna gospodarzy
uciek³a nam na odleg³oœæ kilku punktów
id¹c jednoczesnie w górê w okrêgowej
tabeli.

Kaczawa Bieniowice - KS Chojnowianka
Chojnów 5:1

Mecz specyficzny, albowiem dru¿yna
goœci wyst¹pi³a w bia³o-niebieskich bar-
wach Chojnowianki. Atakowali i bronili
siê skutecznie. W naszej dru¿ynie nie ist-
nieli pomocnicy, brakowa³o te¿ skrzy-
d³owych. To wp³ynê³o na taktykê gry. Za
to goœciom chcia³o siê graæ - szli za cio-
sem nieustannie. 
Wynik meczu mówi sam za siebie.

Do koñca rozgrywek zosta³y cztery ko-
lejki meczy. Nasi pi³karze wci¹¿ oku-
puj¹ trzeci¹ pozycjê od koñca.
Czy utrzymaj¹ siê w okrêgówce?

pm

Pi³ka No¿na
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

OOpp³³aattaa zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 
nnaa CCmmeennttaarrzzuu KKoommuunnaallnnyymm

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty za miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która skutkuje
przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego pochówku
innej osoby zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie o sprawdzanie
wa¿noœci op³at za miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biurze cmentarza osobiœcie 
lub telefonicznie tel. 76 818 66 80 w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

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

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,  nak³ad: 700 eg.
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Burzmiñska wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz
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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 prawo
ich redagowania i skracania.

Punkt konsultacyjny w Chojnowie
Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz
Be³dowski przyjmuje:
I czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
II czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
III czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7), 

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
II wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
III wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
IV wtorek miesi¹ca 
w godz. 15.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
prowadzona jest w ka¿dy I, II i III
czwartek miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30
(pok. nr 7), a w miesi¹cach I, V i X 2019 r.
w I, III i V czwartek miesi¹ca w godzi-
nach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:
Dariusz Be³dowski.

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
w 2019 r. prowadzona jest w godz.
10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu czerwcu: 1, 8
- w miesi¹cu lipcu: 6, 13
- w miesi¹cu sierpniu: 3, 10
- w miesi¹cu wrzeœniu: 7, 14
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 5, 12
- w miesi¹cu listopadzie: 9, 16
- w miesi¹cu grudniu: 7, 14
Osoba prowadz¹ca terapiê: 
Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee

Sprzedam dom poniemiecki po kapital-

nym remoncie i stodo³ê na dzia³ce 1,02 ha

w Jerzmanowicach. 

Wiadomoœæ: tel. 602-453-620. (29883)

Sprzedam dom mieszkalny, willê z lat

30. ubieg³ego wieku, zachowan¹ nie-

mal w oryginalnym stanie w Konra-

dówce na dzia³ce o pow. 1200 m2. 

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (31205)

Wynajmê murowany pawilon handlo-

wo-us³ugowy o powierzchni u¿ytkowej

50 m2, po³o¿ony w Chojnowie przy ul.

B. Chrobrego 3. 

Wiadomoœæ: tel. 76 81-88-97; po godz.

1500: 600-271-043. (30765)

DDzziiaa³³kkii

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one

w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. As-

nyka. 

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (31206)

Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka bu-

dowlana o pow. 11,62 ha z nowoczes-

nym projektem budowlanym PATRYK

III G1 oraz pozwoleniem na budowê 

w miejscowoœci Jerzmanowice. Dzia³ka

jest ogrodzona p³otem. Media: woda,

pr¹d. Cena 85.000 z³. 

Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (31227)

Og³oszenia drobne
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W tym roku pierwszy dzień czerwca,
czyli długo wyczekiwany - Dzień Dziec-
ka, cała nasza szkolna brać spędziła
wspólnie, przy okazji festynu, którego
organizacja jest już naszą wieloletnią
tradycją. „Popołudnie z Czwórką” obfi-
towało w szereg atrakcji dla najmłod-
szych i nie tylko. W centrum sobotniego
zamieszania znalazły się czwórkowe
„Schody do sławy”, po których wspinały
się nasze uczniowskie talenty. Śpiew,
taniec, wyczynowa jazda na deskorol-
kach, quiz geograficzny, pokaz taekwon-
do, prezentacje szkolnego zespołu Brook-
lyn w najróżniejszych odsłonach, pokazy
strażackie, paintball, odwiedziny choj-
nowskich motocyklistów… To i wiele
więcej cieszyło wszystkich przybyłych.
W między czasie można było udać się do
rozmaitych stoisk, które zresztą cieszyły
się dużym powodzeniem. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, zgodnie z preferen-
cjami kulinarnymi - grill, pierogi, hot-do-
gi, owocowe przysmaki skąpane w cze-
koladzie, pyszne ciasta, ale także zaspo-
koić pragnienie wybranym napojem 
- świeżo wyciskanym sokiem, koktajlem,
lemoniadą, kawą mrożoną… 

To oczywiście nie koniec - salon wizażu,
konkurencje rzutów do celu, mecze piłki
ręcznej oraz zorganizowany dla grup kla-
sowych bieg z zagadkami, wypełniły 
w miły i ciekawy sposób czas wszystkich
gości i organizatorów. 
Jak widać, dobra współpraca między
niezastąpionymi rodzicami, dyrekcją
szkoły, nauczycielami oraz oczywiście
uczniami, przynosi rewelacyjne efekty.
Do zobaczenia na kolejnym „Popołudniu
z Czwórką”!

Natalia Halikowska

Jak miło spędzić „Popołudnie z Czwórką”!Jak miło spędzić „Popołudnie z Czwórką”!




