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W PZS dzieje się Szesnastowieczne znalezisko

Główny wykonawca 
w centrum medycznym

"Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”
Chojnowska Drużyna Strzelecka na Kresach

Wypoczynek i edukacja
Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawoi

„Z sercem haftowane” - wystawa
prac Heleny Jarosławskiej 

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Hanka Dąbrowska - Król
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Moja przyjaciółka Książka 
w wakacyjnej odsłonie 

Pierwszy tydzień wakacyjnych spotkań w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie już za nami. Przebiegał pod hasłem
MOJA PRZYJACIÓŁKA KSIĄŻKA i trwał od 1 do 5 lipca.
Dzieci mogły skorzystać z bogatej oferty zajęć, jakie przygo-
towała dla nich biblioteka. 
Rozpoczęliśmy od warsztatów drukarstwa prowadzonych
przez pana Andrzeja Bobika, właściciela chojnowskiej drukarni
UNIFOT. Na zajęciach pan Andrzej pokazał dzieciom wiele
akcesoriów wykorzystywanych podczas pracy drukarza.

Drukować nie jest wcale łatwo, o czym uczestnicy mogli sami
się przekonać drukując swoje imię. Pan Andrzej zaprezentował
także film pokazujący, w jaki sposób powstaje „Gazeta Chojnowska”.
Drugi dzień zajęć to wizyta Teatru Blaszany Bębenek z przed-
stawieniem Przygody Baltazara Gąbki. Aktorzy w barwny i we-
soły sposób zaprezentowali historię Smoka Wawelskiego, który
wyrusza do krainy deszczowców, aby odszukać porwanego
wybitnego naukowca Baltazara Gąbkę. 
W kolejnym dniu odbyły się warsztaty rzemiosł dawnych po-

prowadzone przez pana Tomasza Sokołowskiego. Rozpoczął
od przedstawienia - w bardzo przystępny sposób - obyczajów,
kultury, strojów i uzbrojenia epoki średniowiecza. Potem dzieci
uczestniczyły w warsztacie czerpania papieru oraz wyplatały
sznurki za pomocą powroźnicy. 
Ostatnie dni wakacyjnego tygodnia to zajęcia czytelnicze i plas-
tyczne. Na podstawie książki „Od pióra trzcinowego do edytora
tekstu. Historia pisma i druku” autorstwa Anity Ganeri dzieci
wykonywały własnego pomysłu książki oraz własny inicjał. Wys-
tawę inicjałów można jeszcze podziwiać w naszej bibliotece. 
Na zakończenie wakacyjnego tygodnia na dzieci czekała nies-
podzianka. Otrzymały od pana Andrzeja Bobika wyjątkową
pamiątkę – plan lekcji ze zdjęciami z warsztatów drukarstwa.

ml

Kolejne wakacyjne zajęcia z MBP 
5-9.08.2019r.- ZAPRASZAMY

„Muzyczna żegluga” zawinęła do portu
Od 8 do 12 lipca br. trwała „Muzyczna żegluga” – wakacyjne
warsztaty organizowane w chojnowskim oddziale Pracowni
Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło. Zgodnie z planem
muzonauci zawijali na wyspy i archipelagi polskich twórców
wieku XIX – Stanisława Moniuszki i Zygmunta Noskow-
skiego. Walor poznawczy i edukacyjny splatał się z upamięt-
nieniem postaci naszych kompozytorów (rok 2019 to przecież
rok Stanisława Moniuszki), choć nie zabrakło też rytmów i me-
lodii współczesnych twórców. Wprawkom wokalnym to-
warzyszyły zajęcia choreograficzne prowadzone przez Ka-
rolinę Tuszyńską-Kluzek.
Ćwiczone w czasie warsztatów utwory staną się najpraw-
dopodobniej cząstką projektu „Krajobrazy polskie muzyką ma-
lowane”, który okrasi muzycznie tegoroczne „Narodowe Czytanie”.

Siała baba mak...
W drugim tygodniu lipca, w budynku MOKSiR w Chojnowie,
odbyły się warsztaty twórcze pn. „Siała baba mak”. Warsztaty
miały charakter teatralno-muzyczny i były przeznaczone dla
dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Przez pięć dni mali uczestnicy
uczyli się starych rymowanek i wyliczanek polskich. Niektóre
były im dobrze znane, inne zupełnie nowe i zaskakujące.
Naukę rymów i rytmów ułatwiły instrumenty perkusyjne oraz
różnorodne ćwiczenia aktorskie i ruchowe. Pomiędzy zabawa-
mi i ćwiczeniami dzieciaki odkrywały kulisy sceny, które
okazały się dla nich równie fasycynujące. 
Pod koniec warsztatów udało się ułożyć krótką i zabawną
opowieść, bazującą na rymowankach, której prezentacja
nastąpi w roku szkolnym. Ale o tym więcej po wakacjach....

Wakacje w mieście
MBP MOKSiR
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ww cceennttrruumm mmeeddyycczznnyymm
- To kolejna, po basenie miejskim i szkol-
nej sto³ówce, inwestycja w Chojnowie
realizowana przez nasz¹ firmê. Du¿e
uznanie i podziêkowania chcê z³o¿yæ
burmistrzowi i kierownikowi przychodni,
za zaanga¿owanie i pomoc, dziêki czemu
mogliœmy prace wykonywaæ bezproble-
mowo.
Wizyta, g³ównego wykonawcy inwesty-
cji pn. "Budowa centrum medycznego
dla Regionu Chojnowa" nie by³a oficjal-
na. Janusz Paw³owski, wspó³w³aœciciel
firmy Pro-Bud z Legnicy nie móg³ byæ
obecny na uroczystym otwarciu nowej
przychodni. W ramach urlopu odwiedzi³
czynny ju¿ obiekt i osobiœcie przyjrza³
siê jak placówka funkcjonuje.
By³a to okazja dla w³adz miasta, by 
w imieniu samorz¹du i mieszkañców
podziêkowaæ za sprawn¹ i terminow¹
realizacjê budowy. Symboliczn¹ statu-
etkê, jako wyraz uznania, wrêczy³ bur-
mistrz Jan Serkies, wspólnie z kierowni-
kiem przychodni Boles³awem Jakubiakiem.

PPoorrttaall MMaappoowwyy 
ddllaa MMiiaassttaa CChhoojjnnoowwaa

Jest ju¿ dostêpny System Informacji Przes-
trzennej dla Miasta Chojnów. System za-
wiera wiele warstw podk³adowych oraz
studium i miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Pozwala na gro-
madzenie i publikacjê danych przes-
trzennych oraz na integracjê wielu ser-
wisów mapowych. Portal zapewnia miesz-
kañcom oraz pracownikom, mo¿liwoœæ
szybkiego oraz intuicyjnego wyszukiwa-
nia informacji, uporz¹dkowanie oraz ze-
stawienie wiêkszoœci danych w jednym
miejscu. Zapewnia zarówno przejrzysty
sposób ich prezentacji, jak i efektywne
zarz¹dzanie nimi. Podstawow¹ zalet¹
wdro¿enia portalu GEOpl jest mo¿liwoœæ
dotarcia z informacj¹ przestrzenn¹ do
szerokiego grona odbiorców
Korzystanie z portalu System Informacji
Przestrzennej jest mo¿liwe tylko w œro-
dowisku internetowym. U¿ytkownik ma

do niego dostêp poprzez stronê Urzêdu
Miejskiego: 
chojnow.eu - zak³adka Urz¹d Miejski -
System Informacji Przestrzennej lub  po-
przez wpisanie bezpoœredniego adresu 
w przegl¹darce: 
sip.gison.pl/chojnowmiasto

WW sspprraawwiiee ooddppaaddóóww
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 iloœ-
ci 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 GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Och-
rony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu
na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach
* od 10.07.2019 r. do 31.07.2019 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przez-
naczonych do sprzeda¿y na rzecz na-
jemców w drodze bezprzetargowej,
znajduj¹cych siê w budynkach po³o-
¿onych przy ul. Legnickiej 8,34, ul.
Wincentego Witosa 30, ul. Jaros³awa
D¹browskiego 22, ul. Jana III So-
bieskiego 8, Tadeusza Rejtana 2, ul.
Chmielnej 21 w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Nr 99/2019 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 10.07.2019 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami, winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do 21.08.2019 r.
* od 17.07.2019 r. do 07.08.2019 r.:
wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do dzier¿awy w drodze bezprzetar-
gowej, czêœci nieruchomoœci niezabu-
dowanej oznaczonej nr 321/1 obr. 4
(Zarz¹dzenie Nr 103/2019 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2019 r.). 

KKoolleejjnnee wwyyddaanniiee GG..CChh.. 
zzaa mmiieessii¹¹cc

Gazeta Chojnowska - dwutygodnik sa-
morz¹du terytorialnego - raz w roku prze-
staje byæ dwutygodnikiem. Sezon urlo-
powy dotyka te¿ nasz¹ redakcjê. 
W chwili, kiedy czytacie Pañstwo ten
numer, redaktorzy G.Ch. wypoczywaj¹
po wyczerpuj¹cym roku. W Chojnowie
przez ca³y czas wiele siê dzieje i dzienni-
karze rzadko korzystaj¹ z wolnego. 
W sierpniu wydajemy jeden numer, naj-
bli¿szy zatem uka¿e siê 23 sierpnia.
Naszym Czytelnikom ¿yczymy du¿o
s³onka, dobrego humoru i "do zobaczenia".
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Stara czêœæ naszego miasta, pod powierz-
chni¹ gleby, wci¹¿ kryje niespodzianki.
Podczas kolejnej inwestycji firmy Dom 
z Keramzytu, w trakcie wykopów przy
ul. Królowej Jadwigi, odkryto nieco-
dzienne znalezisko. Kafle datowane na
szesnasty wiek sugeruj¹, ¿e w tym miej-
scu, 500 lat wstecz, swój dom mia³ za-
mo¿ny mieszczanin. 
- Na granicy wykopu budowlanego po-
jawi³a siê spalona warstwa istniej¹cego
kiedyœ tu budynku - wyjaœnia nadzoru-
j¹cy prace budowlane archeolog Mariusz
£esiuk. - Renesansowe kafle zosta³y sta-
rannie wydobyte, opisane, sfotografowane,
udokumentowane, uwalniaj¹c teren od
substancji zabytkowej. Elementami pieca
¿ywo zainteresowa³o siê chojnowskie
muzeum.

- To pierwsze takie znalezisko tej kate-
gorii odk¹d wspó³pracujê z panem
Mariuszem. - wyjaœnia w³aœciciel firmy
Dariusz Sywak. - Z satysfakcj¹ przekaza-
liœmy je do naszego muzeum. Dla mnie to
znacz¹ca sytuacja, bo historia naszego
miasta jest mi bliska. Staram siê, aby
ka¿dy budynek, jaki stawiam w Choj-
nowie, mia³ dziejowe uzasadnienie, by
nawi¹zywa³ do dawnego budownictwa 
i nie zaburza³ przestrzennego ³adu.
Kafle stanowi¹ cenne Ÿród³o wiedzy dla
historyków - wskazuj¹ poziom ¿ycia
tamtych czasów i kultury materialnej.
Epoka odrodzenia by³a okresem bujnego
rozwoju miast œl¹skich. Jak siê okazuje,
dobrobyt dotyka³ wówczas tak¿e choj-
nowian. Zdobione fragmenty mieszczañ-
skiego pieca s¹ wa¿nym i ciekawym ele-
mentem cywilizacyjnym, ale nie maj¹,
wbrew g³oszonej famie, znacz¹cej war-
toœci materialnej. Inwestor czyli znalazca
musia³ jeszcze do tego odkrycia do³o¿yæ
- stosowne pozwolenie od konserwatora,
badania archeologiczne, przestoje w pra-
cach budowlanych... Dla chojnowskiej
firmy jednak znalezisko ma wa¿ny wy-
miar spo³eczno-historyczny. I eduka-
cyjny, bo wspó³praca z archeologiem

zawsze wnosi wiele ciekawych szcze-
gó³ów z dziejów naszego miasta. Bonu-
sem jest satysfakcja, ¿e sprawa ujrza³a
œwiat³o dzienne, a regionalne muzeum
wzbogaci³o siê o niecodzienne eksponaty.

eg

SSzzeessnnaassttoowwiieecczznnee zznnaalleezziisskkoo

To by³a sentymentalna podró¿. 15 lipca
gród nad Skor¹ odwiedzi³ Ernst Heinrich,
by³y mieszkaniec, który miejsce swojego
urodzenia odwiedzi³ w towarzystwie
syna i wnuka.

- W styczniu przysz³ego roku minie 75 lat,
odk¹d z matk¹ i rodzeñstwem uciekliœmy
w g³¹b Niemiec z ogarniêtego wojn¹
Chojnowa. Mia³em wtedy niespe³na 
9 lat, ale wiele pamiêtam. Pamiêtam
nasz dom, na parterze mieszkali dziad-
kowie, a my na pierwszym piêtrze - tak
rozpocz¹³ swoje wspomnienia pan Ernst
Heinrich. 
Dom stoi do dziœ. Obecnie mieœci siê tu
Urz¹d Stanu Cywilnego. Gdy weszli do
œrodka, trudno by³o opanowaæ wzruszenie.
- Tu by³ nasz salon, tu sta³a choinka, a tu
stoi wci¹¿ ten sam stary piec kaflowy, 
a tu dziadek pali³ cygara - objaœnia³ pan
Ernst swemu synowi i wnukowi.
Du¿ym prze¿yciem dla trójki goœci by³
orygina³ aktu urodzenia pana Ernsta
Heinricha. Ciekawym doœwiadczeniem

natomiast zwiedzenie Urzêdu Miejskiego
i krótkie, ciep³e spotkanie z burmistrzem.
Bardzo im siê spodoba³a sala posiedzeñ
i zaciekawi³a postaæ naszego honoro-
wego obywatela Dietera Schroedera (je-
go portret wisi w sali posiedzeñ). Potem
spacer po chojnowskim rynku, odwie-
dziny w Domu Schrama, spojrzenie do
"du¿ego koœcio³a" i wizyta w sklepie
papierniczym, w którym przed wojn¹
ojciec pana Ernsta prowadzi³ ksiêgarniê.
Panu Ernstowi w pamiêci z czasów dzie-
ciñstwa najbardziej utkwi³a Baszta Tka-
czy, z któr¹ zwi¹zana jest smutna histo-
ria rodzinna: jego wujek wszed³ na znaj-
duj¹cy siê tam punkt widokowy, dosta³
zawa³u i zmar³. 
Podczas zwiedzania Chojnowa z okien
samochodu pan Ernst Heinrich przypomi-
na³ sobie miejsca, które pamiêta³ z cza-
sów dzieciñstwa i opowiada³ o nich sy-
nowi i wnukowi.
Wêdrówka ulicami miasta zaostrzy³a
apetyt. W porze obiadowej goœcie za-
pragnêli zjeœæ coœ regionalnego i dali siê

namówiæ na pierogi, które jedli pierwszy
raz. Bardzo im smakowa³y.
To ju¿ druga wizyta cz³onka tej rodziny
w naszym mieœcie. W ubieg³ym roku
by³a tu m³odsza siostra pana Ernsta pani
Annerose z córk¹ Karin. Jest jeszcze
najm³odszy brat...
Chojnów wywar³ na goœciach bardzo
pozytywne wra¿enie. Zadbane miasto,
odrestaurowane zabytki, sympatyczni
mieszkañcy.
- Chyba w przysz³ym roku znów tu przy-
jadê.

ek
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Przywitanie lata w takiej formie sta³o siê
ju¿ tradycj¹. Cz³onkowie chojnowskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów od kilku lat witaj¹ najcieplejsz¹
porê roku, fetuj¹c nadejœcie lata wspóln¹
biesiad¹. 

6 lipca, w przyjemnym otoczeniu agrotu-
rystyki w Michowie, oko³o 40 osób spot-
ka³o siê na letnim przyjêciu. Pogoda
sprzyja³a plenerowemu spotkaniu, hu-

mory dopisywa³y, muzyka na ¿ywo na-
dawa³a rytm zabawie, a obecnoœæ za-
przyjaŸnionych ze sob¹ osób podnosi³a
towarzyski nastrój. Ka¿de tego typu
spotkanie, to tak¿e sposobnoœæ to œwiê-
towania urodzin lub imienin. Tego dnia
okaza³y tort krojono na czeœæ Janin, Ja-
nów, Wand, Krystyn i okr¹g³ych urodzin
pani Marii i panów: Zbigniewa, Henryka,
Józefa.

Œrodowisko naszych seniorów, co zaw-
sze podkreœlamy, jest niezwykle prê¿ne 
i kreatywne. Zaanga¿owanie najbardziej
aktywnych cz³onków integruje ca³¹ tê

spo³ecznoœæ, o¿ywia i oœmiela wielu miesz-
kañców, którzy bez odpowiedniego bodŸ-
ca nie potrafiliby zapewne zagospo-
darowaæ swojego wolnego czasu. Taka
te¿ jest idea wszelkich zwi¹zków i sto-
warzyszeñ. Organizacje pozarz¹dowe to
przejaw samoorganizowania siê spo-
³ecznoœci, rozwijania w³asnej aktywnoœci
oraz zaspokajanie potrzeb indywidual-
nych i spo³ecznych w ma³ej grupie.
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów w Chojnowie sprawdza siê na tych
polach w stu procentach.

eg

Witaj lato!

Jedna z sal Starostwa Powiatowego 
w Legnicy sta³a siê t³em niecodziennej 
w tym miejscu wystawy. 25 czerwca
oficjalnie otwarto tu ekspozycjê ponad
40. obrazów wykonanych haftem krzy-
¿ykowym, bêd¹cych niewielk¹ czêœci¹
prywatnego zbioru.
Autork¹ barwnych kompozycji ujêtych
tytu³em "Z sercem haftowane" jest choj-
nowianka - pani Helena Jaros³awska.
Haftuje od lat, a starannoœæ i pasje mo¿na
odnaleŸæ w ka¿dym jej obrazie. Ich tema-
tyka jest ró¿na - scenki rodzajowe, sa-
crum, postaci, pejza¿e, kwiaty. Ró¿ne s¹
te¿ formaty prac. Odmiennoœæ nadaje
charakteru ca³ej wystawie i dowodzi elas-
tycznoœci autorki.

Technika haftu krzy¿ykowego wymaga
od twórcy zdolnoœci manualnych, pre-
cyzji i cierpliwoœci. Pani Helena, bez w¹t-
pienia, te cechy posiada. 
Wyrazy uznania i gratulacje autorka
przyjmowa³a podczas wernisa¿u od ro-
dziny i znajomych. Swoj¹ aprobatê dla
talentu artystki wyrazili tak¿e obecni na
otwarciu przedstawiciele w³adz powiatu
- starosta Adam Babuœka i jego zastêp-

czyni Janina Mazur oraz Mariola Pyrz,
dyrektor Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy nr 1 w Chojnowie, którego bo-
haterka dnia jest podopieczn¹. 

Do³¹czamy do tych wszystkich powin-
szowañ. Z nieoficjalnych Ÿróde³ wiemy,
¿e w niedalekiej przysz³oœci wystawa
prac pani Haliny znajdzie swoje miejsce
tak¿e w Chojnowie.

eg
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Symbol przyjaŸni 
pomiêdzy miastem kuŸni 

a Chojnowem
W ramach partnerstwa pomiêdzy
Commentry i Chojnowem ods³oniêto
pomnik Jana Paw³a II.
Jest on symbolem przyjaŸni ³¹cz¹cej
oba miasta.

Dziêki programowi przygotowanemu
przez Urz¹d Miasta oraz Komitet
Miast Parterskich w Commentry, ty-
dzieñ pobytu polskiej delegacji w na-
szym mieœcie okaza³ siê bardzo owoc-
ny. Co szczególne, by³ on okazj¹ do
umocnienia wiêzi przyjaŸni pomiêdzy
partnerskimi miastami oraz utrwalenia
istniej¹cych ju¿ od dawna g³êbokich
relacji pomiêdzy niektórymi mieszkañ-
cami Chojnowa i Commentry.
Wszystkim bardzo podoba³ siê m³o-
dzie¿owy chór z Polski, który niew¹t-
pliwie uatrakcyjni³ wizytê Chojnowian
i przyczyni³ siê, w badzo du¿ym stop-
niu, do powodzenia tegorocznej wymiany.
Kiedy plac im. Jana Paw³a II?
Punktem, w którym emocje siêgnê³y
zenitu by³a niew¹tpliwie niedzielna
uroczystoœæ, podczas której Jan Ser-
kies, burmistrz miasta Chojnowa oraz
ksi¹dz Boult, w becnoœci Jean'a-Phili-
ppe'a Morin, wikariusza generalnego,
ods³onili pomnik Jana Paw³a II. 
Mer, Fernand Spaccaferri powiedzia³,
¿e Jan Pawe³ II by³ jednym z najzrêcz-

niejszych polityków XX wieku.
Wyprzedzaj¹c nieznacznie obchody
100. rocznicy urodzin 264-go Papie¿a
Koœcio³a Katolickiego nawi¹za³ do
proœby przed³o¿onej mu przez Bur-
mistrza Chojnowa, dotycz¹cej nazwa-
nia przykoœcielnego placu imieniem
Jana Paw³a II. Projekt ten bêdzie pod-
dany g³osowaniu na najbli¿szym po-
siedzeniu rady miasta.
Nastêpnie mieliœmy ponownie okazjê
pos³uchaæ polskiego chóru, który zgro-
madzony na schodach koœcio³a zaœ-
piewa³ Czarn¹ Madonnê, jedn¹ z ulu-
bionych pieœni Papie¿a. 
Na zakoñczenie uroczystoœci Jan Ser-
kies, w imiê przyjaŸni polsko-fran-
cuskiej, wrêczy³ ksiêdzu Broult portret
Jana Paw³a II, namalowany na tle miasta
Chojnowa przez lokalnego artystê.

***
Joanna Pawlik koñczy 100 lat

Jest pochodzenia polskiego i przyby³a
do Commentry w 1936. Dzisiaj 
z okazji setnych urodzin podzieli³a siê
z nami niektórymi ze swoich wspom-
nieñ.
Janina Pawlik obchodzi³a swoje setne
urodziny bardzo radoœnie, otoczona
rodzin¹ i licznymi drogimi jej przy-
jació³mi, w œwi¹tecznej atmosferze
bliskiej wszystkim Polakom.
Uœmiechniêta, promieniej¹ca i ener-
giczna stulatka z radoœci¹ przyjmowa³a
¿yczenia od ka¿dego z goœci. Wœród
przyby³ych znajdowa³ siê równie¿ Mer
Fernand Spaccaferri, który cieszy³ siê
¿e mo¿e wrêczyæ bukiet kwiatów sta³ej
bywalczyni dorocznych obiadów wy-
dawanych dla najstarszych mieszkañ-
ców miasta.
Wspomnienia z m³odoœci
Jak nakazuje tradycja, podczas kroje-
nia ogromnego tortu wszyscy odœpie-
wali "Sto Lat!", polski odpowiednik
francuskiego "Joyeux Anniversaire",
okolicznoœciow¹ piosenkê odnosz¹c¹
siê do okresu stu lat jako symbolu
d³ugiego ¿ycia. W towarzystwie swojej
siostry Natalii, syna Jean-Pierre'a,
wnuczka Jean-Paula i prawnuczki
Eleny, Janina chêtnie podzieli³a siê
kilkoma wspomnieniami z lat m³o-
dzieñczych. 
Jedna z najpiêkniejszych chwil w ¿y-
ciu? Chwila w której, wychodz¹c 
z poci¹gu na stacji w Commentry 
w 1936 roku zobaczy³a swoj¹ mamê.
D³ugo by opowiadaæ historiê 14-latki,

która wraz z innymi pracownikami
kontraktowymi przeby³a z Polski da-
lek¹ i nie³atw¹ drogê. 
"Mama nazywa³a siê Agnieszka
Wrona. To polska nazwa ma³ego
ptaka. Przyjecha³a tu w 1928 roku,
aby pracowaæ w kuŸni. Chcia³a 
w ten sposób sp³aciæ d³ug, jakim
obci¹¿one by³o gospodarstwo rolne,
którym pod jej nieobecnoœæ zajmo-
wa³a siê siostra. 

Oczywiœcie zebrani goœcie poprosili
Janinkê o opowiedzenie jakiejœ aneg-
doty. "Oj nie wiem czy to bêdzie
ciekawe, ale zatrzymaliœmy siê w pew-
nym mieœcie, chyba w Toulon.
Wszystkim chcia³o siê piæ i poszli po
jakieœ butelki. Ja równie¿ posz³am,
ale bardzo siê rozczarowa³am, bo to
by³o wino, a ja nigdy nie pi³am wina.
A potem jeden pijany ju¿ doœæ mê¿-
czyzna bardzo siê mn¹ zaintereso-
wa³. Udawa³am ¿e œpiê, ba³am siê.
Na pocz¹tku sprz¹ta³am u jednego
przedsiêbiorcy i u sprzedawcy z na-
rzêdziami, pracowa³am równie¿ 
u krawcowej i trochê siê nauczy³am
tego zawodu. Bardzo Ÿle czu³am siê
z powodu nieznajomoœci francus-
kiego, nic nie rozumia³am, zaczê³am
wiêc uczyæ siê sama. Kupowa³am
gazety, próbowa³am czytaæ, mówiæ 
i jakoœ posz³o. PóŸniej pracowa³am
przy obróbce metalowych czêœci. Ale
podczas wojny, kiedy mój m¹¿ zos-
ta³ zmobilizowany, zosta³am powo-
³ana do pracy w fabryce Saint-Jacques
w Monluçon, pracowa³am przy suwnicy”.
Janina Pawlik odby³a kilka podró¿y do
Polski, z których pierwsza zosta³a zor-
ganizowana po wojnie przez Meros-
two. Dziœ prowadzi spokojny tryb
¿ycia i tylko jej znajomi wiedz¹, ile tak
naprawdê ma lat. Jak zawsze weso³a 
i kokieteryjna, nigdy siê nie nudzi, na
co dzieñ zajmuj¹c siê domem i ogro-
dem. Ogród to jej pasja, której oddaje
siê pod okiem s¹siadki Matine. Ta jak
wszyscy podziwia Janinkê i przyznaje,
¿e jej g³ówn¹ zalet¹ jest odwaga.

W poprzednim numerze G.CH. publi-
kowaliœmy relacjê z kilkudniowej wizy-
ty 30. osobowej grupy mieszkañców Choj-
nowa w parnetskim mieœcie Commentry
we Francji. Tamtejsza prasa na bie-
¿¹co pisa³a o wizycie Polaków infor-
muj¹c o przebiegu zaplanowanego pro-
gramu i wydarzeniach z nim zwi¹za-
nych. Do naszej redakcji dotar³o kilka
t³umaczeñ artyku³ów z “La Montagne”.
Zamieszczamy dwa z nich - o uroczys-
toœciach w tamtejszym koœciele i stulet-
niej Polce, któr¹ nasza delegacja stosow-
nie uhonorowa³a.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Nauczyciel na Medal, mediator, konsul-
tant ds. dzieci i m³odzie¿y, cz³owiek z ser-
cem na d³oni, pedagog z powo³ania, oso-
ba ¿yczliwa i serdeczna dla ka¿dego. Pani
Hanka D¹browska-Król od blisko 40 lat
wspiera, doradza, pomaga… Ludzi z tak
wielkim oddaniem, empati¹, ogromn¹
chêci¹ dzielenia siê wiedz¹ i doœwiadcze-
niem jest niewielu. Bohaterka naszego
cyklu nale¿y do tych wyj¹tkowych osób,
które pracê zawodow¹ traktuj¹ jak misjê,
a swoich podopiecznych nigdy nie oce-
nia, nie szufladkuje, nie skreœla…

Gazeta Chojnowska - Zdefiniujmy Pani
pasjê.
Hanka D¹browska-Król - Cz³owiek i in-
spirowanie m³odych ludzi. I nie mówiê
tego tylko dlatego, ¿e przez wiele lat sku-
piona by³am na pracy w szkole. Teraz,
kiedy porz¹dkujê szkoln¹ dokumentacjê
uœwiadomi³am sobie, jak wiele wspania-
³ych rzeczy przez lata zrobiliœmy z m³o-
dzie¿¹ w ramach zajêæ pozaszkolnych.
Zasadnicza praca szkolnego pedagoga to
dialog, diagnoza, dydaktyka. Czynniki
niezwykle wa¿ne, ale inicjatywy wycho-
dz¹ce od uczniów, ich w³asne postrze-
ganie problemów, koncepcje rozwi¹zañ 
i zaanga¿owanie, to niezwykle wartoœ-
ciowe elementy, które notabene, mnie sa-
m¹ wiele nauczy³y. 

G.Ch. Kiedy odkry³a pani w sobie te
pok³ady do inspirowania…
H.D-K. - Ja tego nie odkry³am, to oni mi
pokazali, m³odzi ludzie w szkole. Wiele lat
temu dosta³am propozycjê stanowiska pe-
dagoga szkolnego. Obawia³am siê tej
funkcji, nie mia³am przekonania, ale
propozycjê przyjê³am. Szybko zoriento-
wa³am siê, ¿e praca na zasadzie trzech "d"
(dialog, diagnoza, dydaktyka przyp. red.),
to za ma³o, ¿e trzeba wyjœæ poza sferê ga-
binetu. Przekona³am siê wtedy, jak m³o-
dzie¿ jest kreatywna, jak wiele potrafi, jak
ciekawe ma inicjatywy i z jakim zapa³em
wciela je w ¿ycie. Zbiór naszych wspól-
nych akcji jest naprawdê imponuj¹cy 
i buduj¹cy. "Przejrzyœcie, prawdziwie 
i o nas" - to has³o przyœwieca³o ka¿dej
kolejnej idei. Znalaz³am wtedy w³asn¹
œcie¿kê. Sta³am siê ³¹cznikiem miêdzy ucz-
niami a ich opiekunami.

G.Ch. - Czy s¹ sytuacje, które przypi-
sa³aby pani sobie, jako osobisty sukces?
H.D-K. - W³aœciwie nie. Nie mogê mówiæ
o swoim w³asnym sukcesie. Osi¹gniêæ jest
wiele, ale to dzie³o grupy osób, grona
wspó³pracuj¹cych ze sob¹ ludzi. Bez ko-
operacji nie ma mowy o powodzeniu. 
A efekty pracy obserwujemy nawet po la-
tach, kiedy byli uczniowie wracaj¹ do
szko³y ze swoimi pociechami i szukaj¹
pomocy. Szko³a kojarzy im siê z azylem,
poradni¹, wsparciem… Darz¹ nas zau-
faniem, a to bezcenne. Albo, kiedy doroœli
ju¿ uczniowie pozdrawiaj¹ na ulicy, 
w sklepie, przychodni - okazuj¹c w ten
sposób otwartoœæ, pamiêæ i dobre wspom-
nienia. S¹ tak¿e pora¿ki - dziewczyna 
z czerwonym paskiem, zdolna, sympatycz-
na, po szkole poznaje nieodpowiedniego
partnera, pojawiaj¹ siê narkotyki, potem
leczenie… Wci¹¿ jednak mam jej numer
telefonu i wierzê, ¿e jeszcze siê skontaktujemy.

G.Ch. - Jakie emocje towarzysz¹ Pani 
w pracy z m³odzie¿¹?
H. D-K. - Ogromne, satysfakcjonuj¹ce
zmêczenie, bez oczekiwania na pochwa³y,
bo wa¿ne jest, ¿e Oni siê spe³niaj¹.
Poczucie idealnie wype³nionego czasu,
konstruktywnych poczynañ i zadowolenie,
¿e ktoœ odkrywa siebie i ma z tego przy-
jemnoœæ. Radoœæ przynosz¹ mi najdrob-
niejsze sukcesy m³odych ludzi, to ¿e siê
otwieraj¹, ¿e zaczynaj¹ doceniaæ samych
siebie, ¿e otwieraj¹ siê na potrzeby in-
nych. I duma. To uczucie daj¹ mi spotka-
nia z niepe³nosprawnymi, z zupe³nie inny-
mi zachowaniami, niezale¿nymi od ich
woli. Nauczaj¹c w domach - nie raz sie-
dz¹c na pod³odze, nie raz zmieniaj¹c pam-
persy, stykaj¹c siê z ró¿nymi emocjami -
wspólnie dawaliœmy radê i, jak w przy-
padku niedos³ysz¹cej dziewczynki, uda³o
siê np. doprowadziæ do ukoñczenia techni-
kum.
Pokiereszowanych ludzi jest mnóstwo. Oni
sami siê nie popsuli, ka¿dy z nich chce byæ
doceniany i akceptowany.

G.Ch. - Doskonale rozumie pani m³o-
dzie¿ - ich problemy, potrzeby. Sk¹d
taka wiedza?
H.D-K. - Nie mam pojêcia. Mamo, tato
dziêkujê… Ale mówi¹c powa¿nie, perma-
nentne dokszta³canie. Piêæ kierunków po-

dyplomowych, szkolenia, konferencje, opra-
cowania naukowe i publikacje w³asne,
analizy porównawcze, badania i groma-
dzone doœwiadczenia. Ogromny baga¿
wiedzy, która wci¹¿ siê rozwija, trzeba za-
tem bezustannie œledziæ naukowe relacje,
byæ na bie¿¹co. To jednak tak¿e naturalna
zdolnoœæ wspó³odczuwania i nieodparta
potrzeba naprawiania…

G.Ch. - Jak bardzo pani praca jest pani
pasj¹ s³ychaæ w tonie naszej rozmowy,
w entuzjazmie i ekspresji pani wypo-
wiedzi. Czy jest jeszcze w pani ¿yciu coœ,
co wywo³uje równie silne emocje?
H.D-K. - A¿ takie chyba nie, ale myœlê, ¿e
moj¹ drug¹ pasj¹ jest archiwizowanie.
Dba³oœæ o artefakty, dokumenty, zbiory
zdjêæ, z natury nie mo¿e chyba wywo³ywaæ
zbyt ¿ywio³owych reakcji, niemniej dla
mnie jest doœæ wa¿n¹ i przyjemn¹ czyn-
noœci¹. To zapis dzia³añ, ich przebiegu 
i konsekwencji, to œwiadectwo zdarzeñ 
i ludzi w nich uczestnicz¹cych, utrwalony
przebieg historii. Dziêki tego typu zbiorom
mamy obraz ogromu pracy, mnogoœci pro-
jektów, wielu wspania³ych inicjatyw. 
Kolekcjonujê te¿ rodzinne pami¹tki. Z ob-
szernego domowego archiwum fotograficz-
nego tworzê np. paczworki - obrazkowe
historie oprawiam w ramy i wieszam na
œcianie, obok rysunków moich uczniów...
W swoich zbiorach mam tak¿e piêkne, ser-
deczne listy moich dzieci pisane do dziad-
ków. Nie wiem jeszcze, jak je wyeksponowaæ,
ale coœ wymyœlê. 
Lubiê te¿ grzybobranie, odkrywanie lasu 
i fotografowanie przyrody w ujêciach makro.
Kiedyœ zbiera³am koszyki wiklinowe i gu-
ziki, ale rodzina tego nie wytrzyma³a...

G.Ch. - Serdecznie dziêkujemy za niez-
wykle ciekaw¹ rozmowê. £amy gazety
maj¹ niestety ograniczenia i ¿al, ¿e nie
mo¿emy zamieœciæ obszerniejszego wy-
wiadu. Liczymy jednak, ¿e ta publika-
cja bêdzie zapowiedzi¹ kolejnych spot-
kañ z niezwyk³¹ pani¹ pedagog, z wiele
mówi¹cym tytu³em "Nauczyciel na
Medal".
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W roku szkolnym 2018/2019 w Powia-
towym Zespole Szkó³ w Chojnowie rea-
lizowany by³ projekt pn. "Bli¿ej sukce-
su", którego strategicznym celem by³o
ograniczenie i zapobieganie przedwczes-
nemu koñczeniu nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostêpu do dobrej
jakoœci edukacji elementarnej poprzez
poprawê jakoœci procesu kszta³cenia 
w kontekœcie kompetencji kluczowych 
i umiejêtnoœci uniwersalnych poszuki-
wanych na rynku pracy. Projekt wspó³fi-
nansowany jest ze œrodków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego, a jego beneficjentem
jest Starostwo Powiatowe w Legnicy.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 318
135,85 z³, kwota dofinansowania z Unii
Europejskiej 296 060,85 z³.

W projekcie bra³o udzia³ 148 osób w tym
134 uczniów i 14 nauczycieli Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Dzia³ania ujête w ramach projektu
umo¿liwi³y kszta³towanie kompetencji
kluczowych poszukiwanych na rynku
pracy, wsparcie w nauce jêzyków ob-
cych, przedmiotów matematyczno -
przyrodniczych oraz TIK.
Efektem projektu by³o nabycie przez
uczniów i nauczycieli po¿¹danych kom-
petencji i kwalifikacji oraz podniesienie
jakoœci kszta³cenia w szkole. 
W ramach projektu oprócz prowadzo-
nych zajêæ zosta³y tak¿e doposa¿one pra-
cownie szkolne.

Koordynator projektu
Joanna Wiêc³aw

W PZS - DZIEJE SIÊ
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8 lipca Chojnowska Dru¿yna Strzelecka
wyruszy³a na Kresy, by wzi¹æ udzia³ 
w akcji "Mogi³ê Pradziada ocal od za-
pomnienia". Chojnowianie dziel¹ siê
wra¿eniami na swoim facebooku. Nasza
redakcja z zainteresowaniem œledzi ich
poczynania. Postanowiliœmy opubliko-
waæ fragmenty wpisów:

Kresy przywita³y Chojnowsk¹ Dru¿ynê
Strzeleck¹ piêkn¹ pogod¹ i...têcz¹!!! Po
mêcz¹cej podró¿y dotarliœmy w godzi-
nach popo³udniowych na miejsce i za-
kwaterowaliœmy siê w centrum Mona-
sterzysk w Motelu, który zosta³ dla nas
zarezerwowany przez Pani¹ Redaktor
Gra¿ynê Or³owsk¹. Nasz Ksi¹dz Ka-
pelan odprawi³ pierwsz¹ Mszê Œwiêt¹
dziêkczynn¹ za bezpieczn¹ podró¿, 
w proœbie o dobrze spe³niony obowi¹zek,
którego siê podjêliœmy i za tych wszyst-
kich naszych Rodaków, którzy na Kre-
sach zostali ju¿ na zawsze...

Sam¹ Kowalówkê namierzyliœmy szybko,
ale ¿eby ju¿ polski cmentarz znaleŸæ, to
potrzebne by³y strzeleckie umiejêtnoœci.
Bo kto by siê spodziewa³ w tej nie-
mo¿liwie zaroœniêtym krzakami i po-
krzyw¹ kêpie drzew znaleŸæ nagrobki 
z ¿a³obnymi epitafiami. Pod t¹ bardzo
grub¹ zielon¹ pierzyn¹ spoczywaj¹ nasi
przodkowie! Modlitw¹ za spokój spoczy-
waj¹cych na nekropolii rozpoczêliœmy
pracowity dzieñ. Nikt siê nie leni³ i po
kilku godzinach wytê¿onej pracy uda³o
siê ods³oniæ doœæ du¿o nagrobków.
Deszcz popo³udniowy nie pozwoli³ nam
na dalsz¹ pracê, wiêc postanowiliœmy
spe³niæ marzenie jednego ze Strzelców.
Przeszukaliœmy cmentarz w Baworowie 
i dziêki pomocy miejscowych uda³o siê
odnaleŸæ nieopisane mogi³y przodków.
Wzruszenie...Modlitwa...

Kolejny dzieñ wytê¿onej pracy za Strzel-
cami z Chojnowskiej Dru¿yny Strzelec-
kiej. Cmentarz w Kowalówce jest coraz
lepiej oœwietlony promieniami s³oñca,
które mog¹ wreszcie dotrzeæ do niegdyœ
piêknych nagrobków. Te kamienne pom-
niki historii Polaków zamieszkuj¹cych
kiedyœ te tereny s¹ dla nas niejako ¿yw¹
lekcj¹ historii. Gdy ustawiamy na
miejsce zrzucone z postumentów przez
³ami¹ce siê drzewa krzy¿e, czy te¿ odnaj-
dujemy po³amane krzy¿e metalowe,

le¿¹ce nieraz nawet kilka metrów dalej 
i zupe³nie pokryte warstw¹ zielska, to
wewnêtrznie czujemy wdziêcznoœæ dusz
osób tu spoczywaj¹cych.
Nasze ciche westchnienia "wieczne odpo-
czywanie racz im daæ Panie" wypo-
wiadane w myœli podczas pracy maj¹
zupe³nie inny wymiar w tym miejscu...
Zupe³nie inaczej te¿ spojrzeliœmy na
trudne karty historii martyrologii
Polskiego Narodu odczytuj¹c z czysz-
czonych poroœniêtych mchem tablic na-
grobnych niepolsko brzmi¹ce imiona
zapisane cyrylic¹... Szczególnie w dzieñ
rocznicy "Krwawej Niedzieli"...

S¹siaduj¹ce ze sob¹ nagrobki niegdyœ
równie¿ po s¹siedzku zamieszkuj¹cych
Polaków i Ukraiñców s¹ przyczynkiem
do zadumy nad trudn¹ natur¹ cz³o-
wieka. Na zakoñczenie dnia nasz Ka-
pelan odprawi³ Mszê Œwiêt¹ w intencji
wszystkich pomordowanych, tak na Wo-
³yniu, jak i poza nim. W modlitwie nie
zapomnieliœmy tak¿e poprosiæ o Mi³o-
sierdzie Bo¿e dla ich oprawców...
W pi¹tek Chojnowska Dru¿yna Strze-lec-
ka, jak zwykle od razu po œniadaniu,
wyruszy³a na cmentarz w Kowalówce, by
podj¹æ kolejny etap porz¹dkowania tej
nekropolii. Praca jest bardzo ciê¿ka,
gdy¿ na przydzielonym nam cmentarzu
le¿y wiele wiatro³omów, które trzeba
poci¹æ na mniejsze kawa³ki, a potem
powynosiæ i posk³adaæ przy drodze.
Miejscowi bêd¹ mieæ opa³ na zimê, ale
nam zabiera du¿o czasu wynoszenie
ciê¿kich pni pod górê...

Kolejnym utrudnieniem s¹ pniaki po-
zostawione przez poprzedni¹ ekipê, która
trzy lata temu porz¹dkowa³a cmentarz 
w Kowalówce. Teraz z ka¿dego œciêtego
m³odego drzewka wyros³o 8 do 12 kolej-
nych i utrudnia to koszenie.
Chocia¿ Prezes Firmy POL-MIEDŸ TRANS
z Lubina po¿yczy³ nam porz¹dny sprzêt,
to przecie¿ nawet najmocniejsza kosa
spalinowa nie poradzi sobie z krzakami,
które maj¹ po piêæ centymetrów œrednicy.
Na dodatek rosn¹ miejscami tak gêsto,
jak pokrzywa, zreszt¹ tej tak¿e tu nie bra-
kuje, a wyros³a na ponad dwa metry!!!
Wszyscy Strzelcy od najm³odszego, a¿ po
Kapelana, pracuj¹ ciê¿ko wykonuj¹c
powierzone im zadania i poma³u poka-
zuj¹ siê efekty tej pracy...

A po póŸnym obiedzie, ze wzglêdu na
przypadaj¹ce w koœciele grekokatolickim
œwiêto Piotra i Paw³a postanowiliœmy
zwiedziæ okolice Monasterzysk, czyli
miejscowoœci, w której jesteœmy zakwa-
terowani. Piêkne s¹ to tereny. Zaroœniête
drzewami wzgórza wznosz¹ce siê ponad
ma³e jeziorka, gdzie w cieniu mo¿na
pospacerowaæ, lub wzorem miejscowych
po³owiæ ryby...
Sobotê Strzelcy z Chojnowskiej Dru¿yny
Strzeleckiej rozpoczêli oczywiœcie ciê¿k¹
prac¹.
Wycinaj¹c kolejn¹ czêœæ krzaków poras-
taj¹c¹ cmentarz w Kowalówce i wyno-
sz¹c je spomiêdzy grobów spêdziliœmy
czas do obiadu. Zosta³o te¿ odnowionych
nastêpnych kilka nagrobków, a ciête na
"metry" wiatro³omy pouk³adane zosta³y
w sztaple. Czêœæ tego drewna za³adowa-
liœmy na przyczepkê i zawieŸliœmy naszej
gospodyni.
Po obiedzie wybraliœmy siê do Kamieñca
Podolskiego, aby zobaczyæ twierdzê, 
o któr¹ rozbi³a siê potêga turecka…

Chojnowscy Strzelcy wrócili do Choj-
nowa 18 lipca zmêczeni, ale z wielkim
poczuciem dobrze spe³nionego obo-
wi¹zku. Zainteresowanych odsy³amy na
Facebooka naszej dru¿yny. Tam znaj-
dziecie wiêcej szczegó³ów i zasobn¹
galerie zdjêæ.

MMMM oooo gggg iiii ³³³³ êêêê   PPPP rrrr aaaa dddd zzzz iiii aaaa dddd aaaa   oooo cccc aaaa llll   oooo dddd   zzzz aaaa pppp oooo mmmm nnnn iiii eeee nnnn iiii aaaa
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Pierwszego dnia lipca uczestnicy War-
sztatu Terapii Zajêciowej pojechali na
wycieczkê do Zawoi. 
Tu¿ po przyjeŸdzie poszliœmy na pla¿ê,
gdzie mogliœmy po³o¿yæ siê na trawce,
odpocz¹æ i pomoczyæ nogi w rzece
Skawie. Pod wieczór mieliœmy okazjê
pobawiæ siê kolorami i pomalowaæ
s³ynne w tamtych okolicach ptaszki. 
I na koniec dnia jeszcze dyskoteka. 

Drugiego dnia wybraliœmy siê na Halê
Barankow¹, gdzie zjedliœmy oscypka.
Odwiedziliœmy równie¿ Izbê Pamiêci
Jana Paw³a II. Zobaczyæ tam mo¿na
fotografie z pobytu kard. Karola Wojty³y
w Zawoi i okolicach oraz film upamiêt-
niaj¹cy te wydarzenia. By³ czas wolny
na odpoczynek, zakupy i pami¹tki. Po-
tem robiliœmy zaj¹czki i ptaszki z siana. 

Czy s³ysza³eœ wycie wilka albo ryk niedŸ-
wiedzia? Czy wiesz co kryje siê pod war-
stw¹ œció³ki w borze karpackim? Czy
wiesz co to drajfus? Dowiedzieliœmy siê
tego trzeciego dnia odwiedzaj¹c wys-
tawê sta³¹ Babiogórskiego Parku Na-
rodowego. Wracaj¹c nie mog³o siê obejœæ
bez zjedzenia lodów i nie by³oby wy-
cieczki bez meczu pi³ki no¿nej i siatko-
wej. 
Czwarty dzieñ, czyli dzieñ pe³en wra¿eñ.
Na pocz¹tku Park Czarnego Daniela.
Wizyta w tym gospodarstwie to nie lada
gratka dla mi³oœników przyrody. Mo¿na
w nim prze¿yæ niezapomnian¹ przygodê
wœród zwierz¹t, które do zwiedzaj¹cych
podchodz¹ i pozuj¹ do zdjêæ. Mo¿na tam
spotkaæ takie zwierzêta jak: daniele p³o-
we, porcelanowe i bia³e, jelenie szlachet-

ne, bia³¹ sarnê, lamy, owce, konie, kucy-
ki czy kozy. Nie tylko mogliœmy je zoba-
czyæ czy pog³askaæ, ale i pokarmiæ. 
Zwiedziliœmy Ma³y Wawel w Suchej Bes-
kidzkiej oraz karczmê Rzym, gdzie
mogliœmy zjeœæ lody i kupiæ pami¹tki.
Nastêpnie pojechaliœmy do Beskidzkiego
Centrum Zabawki Drewnianej w Stry-
szawie.

Dowiedzieliœmy siê, jak od podstaw wy-
konywane s¹ zabawki, a nawet sami
mogliœmy stworzyæ w³asne dzie³a. Po
przyjeŸdzie graliœmy w pi³kê no¿n¹.
Wieczór umili³a nam kapela góralska
Okovita, œpiewaj¹c piêkne pieœni i opo-
wiadaj¹c ciekawe historie.

Ostatniego dnia pojechaliœmy do Parku
Miniatur w Inwa³dzie. Po obiedzie wy-
jechaliœmy do domu. By³o tak fajnie, ¿e
jeszcze raz bym tam pojecha³a.

Agnieszka Bieniek

Wypoczynek i edukacja

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

do uczestnictwa w kolejnym wydarzeniu

zwi¹zanym z projektem Z KSI¥¯K¥

NA WALIZKACH 2019 - konkursie

fotograficznym "Sport i Czytanie" dla

m³odych czytelników i uczniów szkó³ 

z Dolnego Œl¹ska do lat 16. 

G³ównym organizatorem jest Dolno-

œl¹ska Biblioteka Publiczna im. T. Mikul-

skiego we Wroc³awiu. Projekt dofinan-

sowano ze œrodków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, pochodz¹-

cych z Funduszu Promocji Kultury oraz

dziêki wsparciu samorz¹dów woje-

wództwa dolnoœl¹skiego, miasta i gminy

Œwidnica, powiatu œwidnickiego i samo-

rz¹dowych instytucji kultury na Dolnym

Œl¹sku. 

Przedmiotem konkursu s¹ zdjêcia uka-

zuj¹ce oraz ³¹cz¹ce dwie pasje: sport 

i czytanie. 

Zdjêcia w formacie jpg nale¿y przes³aæ

drog¹ elektroniczn¹ na adres:

walizki@wbp.wroc.pl 

do 18 paŸdziernika 2019 r. 

Szczegó³y na biblioteka.chojnow.eu

Sport ii CCzytanie
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Starannie pielêgnowan¹ tradycj¹ jest organizowanie w Bol-
kowie festiwalu rocka gotyckiego "Castle Party". Niewielkie
miasto z imponuj¹cym zamkiem jest atrakcj¹ turystyczn¹ i dos-
kona³ym t³em dla tej imprezy. Coroczne wydarzenie idealnie
zatem wpisa³o siê w kalendarz letnich plenerowych rozrywek. 
Od wielu lat “Castle Party” ma chojnowski akcent. Bracia
Piotrek i Bogdan Misikiewicz s¹ ju¿ weteranami tej imprezy.
Tegoroczna edycja festiwalu mia³a byæ i by³a wyj¹tkowa. Piotr
postanowi³ zapromowaæ w tym miejscu swój drugi tomik wier-
szy pt. "Repasa¿e marzeñ", propaguj¹c jednoczeœnie dzia-
³alnoœæ Gildii Artystów Chojnowa. Liczne pochlebne opinie
zainspirowa³y autora do dalszej literackiej pracy.

Bolkowski festiwal charakteryzuje niecodzienna, niepowtarzal-
na i nad wyraz oryginalna moda - wœród publicznoœci i wyko-
nawców na scenie. A sceny by³y dwie - jedna w domu kultury,
druga na zamku. W tym roku organizatorzy postawili na
gitarowe granie. Wystêpy polskich weteranów, np. "1984" 
i "Agressiva 69" dowiod³y, ¿e nie czas jeszcze na eme-ryturê. 
Z narybka rodzimego rocka natomiast polecamy grupê "Bas-
nia" oraz (i tu uwaga dla sterników jubilatkowych "Punk Rock
Live”) wroc³awski "DDA". Na wokalu Agata Polic (ex "Blade
Loki") oraz muzycy ze znanych sk³adów. Elektropunk - me-
lodyjny i czadowy. 

Z zagranicznych wykonawców wyró¿ni³ siê "Deathstars" -
industrial metal. Ostrzejsza odmiana "Him" lub "Europe" przez
pó³torej godziny pokaza³a prawdziwe mêskie granie.
W tym roku bolkowski rynek przechodzi rewitalizacjê. Oddany
do u¿ytku, za rok znów przyjmie uczestników Castle Party 
i bêdzie jak dawniej czyli rozrywkowo.

pm; fot. bm

Gitarowa mmoc ggotyku

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie

zapraszaj¹ na: 

VI ZJAZD 
ABSOLWENTÓW i PEDAGOGÓW
ZESPO£U SZKÓ£ ROLNICZYCH 

w CHOJNOWIE
13.06.2020 roku

Pocz¹tek spotkania o godzinie 9:00 
w budynkach szkolnych 

przy ul. PoŸniaków 2 (dawniej Reja) 
i ul. Witosa 1. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
CHÊTNYCH

Spotkanie organizacyjne 

odbêdzie siê 3 paŸdziernika 2019 roku 

w budynku szkolnym 

przy ul. Witosa 1 

o godzinie 13:00.

Mi³o jest na donieœæ, ¿e chojnowski zespó³ “Plug’n’Blues”
zosta³ zakwalifikowany na przegl¹d, jaki odbêdzie siê w ra-
mach “Blues nad Bobrem”. 
Po d³ugiej przerwie ta zas³u¿ona impreza wraca do Boles-
³awca. Przegl¹d odbêdzie siê 19 lipca. Trzymamy kciuki za
naszych bluesrockowców.

pm

Plug’n’Blues zzosta³ ddoceniony
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Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 5 grudnia
2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w rejonie ul. Ogrodowej, ul. Reymonta, ul.
G³owackiego i ul. Chmielnej w strefie œródmiejskiej miasta, blisko
centrum, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzin-
nej. Kszta³t dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami i krzewami. Ich
ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêb-
nym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych).
Planowany dojazd do dzia³ek od nowoprojektowanej ulicy tj. ul. Jana
Paw³a II - obecnie nawierzchnia utwardzona t³uczniem. W ewidencji
gruntów sklasyfikowane s¹ jako tereny przeznaczone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 maja 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Poz. 2830 z dnia 30 maja 2016 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 7.10.MN, 
w obszarze ochrony konserwatorskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanisty-
cznego kszta³towanego do 1945 r., dzia³ki nr 460/13 i 460/14 po-
³o¿one s¹ czêœciowo w obszarze œcis³ej ochrony konserwatorskiej
oœrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem A/2644/420 oraz dzia³ki nr 460/12, 460/13, 460/14
po³o¿one s¹ w obszarze OW obserwacji archeologicznej. 
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ ener-
getyczn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹; sieci znajduj¹ siê 
w przyleg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹ przy³¹cza: sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przez dzia³ki nr 460/12, 460/13 i 460/14 biegn¹ nieczynne przewody
sieci kanalizacyjnej. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ
z przebiegiem istniej¹cej nieczynnej sieci, nabywca dokona jej lik-
widacji na w³asny koszt w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ek wystêpuj¹
z³o¿one warunki hydrogeologiczne - mog¹ zbieraæ siê wody na powierz-
chni terenu po obfitych opadach lub roztopach oraz wystêpuj¹ w
pod³o¿u grube warstwy nasypowe, nienoœne grunty organiczne i s³abo-
noœne grunty pylaste.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z za-
pisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa oraz dokumentacj¹ geotechniczn¹. Rozpoznanie wszelkich
warunków faktycznych i prawnych niezbêdnych do realizacji plano-
wanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym 
w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieru-
chomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieru-
chomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
20 sierpnia 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby po-
zostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment 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
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 13 sierpnia 2019 r. (ze wska-
zaniem 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 Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (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 up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿-
nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœ-
ci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nierucho-
moœci odby³ siê w 26.02.2019 r., drugi 09.04.2019 r., trzeci 21.05.2019 r.
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
o g ³ a s z a

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
w obrêbie 4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie 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 dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej
t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny -
grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów 
z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 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 sani-
tarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia-
³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w tere-
nie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ uzbroje-
nia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebie-
ga  korytarz  napowietrznej linii   energetycznej SN (20kV), planuj¹c
zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elek-
troenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci prze-
biegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp  w celu jej kon-
serwacji, remontów, 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 zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci
op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
8 sierpnia 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment 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 cud-

zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 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. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 1 sierpnia 2019 r. (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 Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (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 up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿-
nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
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 umo-
wy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawar-
ciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœ-
ci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r., trzeci
16.12.2016 r., czwarty 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 26.04.2018 r., dwu-
nasty 03.07.2018 r., trzynasty 18.09.2018 r., czternasty 06.11.2018 r.,
piêtnasty  08.01.2019 r., szesnasty 27 lutego 2019 r., siedemnasty
10.04.2019 r., osiemnasty odby³ siê w dniu 21.05.2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
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

dziewiêtnasty 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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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 na-

stêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która

skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie op³a-

cone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego

pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów

grobów na Cmentarzu w Chojnowie o spraw-

dzanie 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
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee

Sprzedam dom mieszkalny, willê z lat
30. ubieg³ego wieku, po³o¿ony na dzia³ce
1200 m2 w Konradówce. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (32375)

Sprzedam mieszkanie pl. Dworcowy 3/5.
Mieszkanie do remontu, 3 pokoje, pow.
67,5 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 698-882-603. (32726)

Kupiê lub zamieniê mieszkanie - 45 m2,
IVp., ogrzewanie z miasta, na miesz-
kanie do 50 m2, blisko centrum z ogrzewa-
niem z miasta na parterze lub I piêtrze. 
Wiadomoœæ: tel. 515-891-924. (32925)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlo-
wy (z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na
mieszkanie) w Chojnowie. 
Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (32569)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one
w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. As-
nyka. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (32376)

Sprzedam kilka dzia³ek budowlanych 
o pow. 10 ar w Michowie po³o¿one 
w atrakcyjnym spokojnym miejscu.
Wiadomoœæ: tel. 794-118-134. (32207)

PPrraaccaa
PUH Tadeusz Wolski zatrudni ekspe-
dientkê ze sta¿em do sklepu spo¿yw-
czego "Anna". Wynagrodzenie netto:
2400 z³.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736. 

Og³oszenia drobne

TTuu  jjeesstt  mmiieejjssccee  
nnaa  TTwwoojj¹¹
rreekkllaammêê

Poradnia Urologiczna 
w Chojnowie ul. Grodzka 2A

zajmuj¹ca siê diagnostyk¹ 
i leczeniem schorzeñ uk³adu

moczowego u kobiet 
i u mê¿czyzn oraz uk³adu

p³ciowego u mê¿czyzn
zaprasza pacjentów 

w ramach NFZ.
Krótki czas oczekiwania 

na wizytê. 
Do przyjêcia potrzebne jest
skierowanie od lekarza POZ

(czyli Poradni Ogólnej) 
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Miejskie inwestycje
Trwają prace przy budowie lewej strony chodnika przy ul.
Wyspiańskiego. W ramach zadania na długości ponad 300
metrów wymienione zostaną wszystkie krawężniki i pojawi się
estetyczna kostka betonowa. W związku z trwającymi pracami
mogą występować utrudnienia na tym odcinku drogi, dlatego
prosimy kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas przemieszczania się ulicą Wyspiańskiego.

***
W budynku szkolnym przy ul. Reymonta trwają prace remon-

towe przygotowujące placówkę do rozpoczęcia roku szkolnego.

Obiekt będzie siedzibą Szkoły Podstawowej nr 3.

Wewnątrz budynku odbywają się prace mające na celu od-

świeżenie i pomalowanie ścian w klasach, na korytarzu, 

w toaletach. Teren wokół szkoły nabierze również innego

wyglądu. Zburzony został już budynek, gdzie odbywały się

zajęcia z techniki i plastyki. Zerwany został asfalt, a wyko-

nawca przygotowuje teren pod ułożenie nowej kostki na całym

szkolnym terenie.

***
Trwają intensywne prace związane z przebudową ulicy
Matejki. W ramach zadania wymieniono juz biegnącą w drodze
instalację kanalizacyjną, zamontowano nowe studnie oraz pod-
pięto odcinki sieci wychodzące z sąsiednich posesji. 
W połowie ułożono już nową nawierzchnię z kostki betonowej.
Do wykonania pozostało jeszcze włączenie kanalizacji w ist-
niejącą w ul. Reja sieć kanalizacyjną oraz ułożenie nowej pod-
budowy i pozostałej części nawierzchni.



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Maja Czyżewska - 11. letnia
uczennica SP3 Jeździ na rol-
kach i na rowerowe wycieczki, 
przywozi z nich pamiątkowe mag-
nesy. Serfuje po internecie, lubi
pływać. Wakacje spędza z mamą,
co roku w innym miejscu.

Wakacje w mieście


