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15 SIERPNIA W CHOJNOWIE

Wizyta czeskich przyjaciół z Mnichovo Hradište 
- partnerskiego miasta Chojnowa 

III Imieninowe Spotkanie Marii, Maryś, Marysieniek

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Andrzej Podlipski

Święto Wojska Polskiego



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/9322

15 sierpnia w Chojnowie
99 lat temu naród polski, krótko po
odzyskaniu niepodległości, pomimo
jeszcze krwawiącej rany po I wojnie
światowej, ponownie stanął w obronie
swojej wolności. 15 sierpnia 1920 roku
na przedpolach Warszawy rozegrała się
bitwa, w której Armia Polska pokonała
wojska bolszewickie. Dowództwo, na
czele którego stał Marszałek Piłsudski,
przeciwstawiło sowietom siły zgrupowane
w sześciu armiach, dozorujących Wisłę
od Torunia do Wyszogrodu oraz bata-
liony zapasowe i ochotnicze. Kluczową
rolę w tej bitwie odegrał manewr prze-
prowadzony przez Naczelnego Wodza
Wojska Polskiego oskrzydlający Armię
Czerwoną, wyprowadzony znad Wieprza,
przy jednoczesnym związaniu głównych
sił bolszewickich na przedpolach War-
szawy. Bitwa warszawska, którą nazywa
się cudem nad Wisłą, zatrzymała pochód
komunizmu na Europę Zachodnią. 
72 lata później Sejm RP, upamiętniając
te wydarzenia ustanowił 15 sierpnia
świętem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.

Chojnowianie uczcili narodowe święto
Mszą św. w kościele NPNMP i pod obe-
liskiem przy ul. Chmielnej.

- Dzisiejsze święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny jest związane ze
szczególną modlitwą za Ojczyznę. To
właśnie wtedy - 15 sierpnia 1920 roku,
musieliśmy poderwać się do tego, by
dopiero co utracona wolność została
znów uratowana - mówił podczas ho-
milii ks. Mirosław Makowski. - Musimy
o tym przypominać, bo nie tylko chodziło
o wspaniałych przywódców wojskowych,
którzy byli mądrzy i świetnie rozegrali tę
bitwę, ale chodziło też o ducha, który był
tak mocny w Polakach, że mimo prawie
130 lat zaborów, stanęli kolejny raz 
w obronie swoich rodzin i swojej Ojczyzny.
W Eucharystii licznie uczestniczyli miesz-
kańcy, przedstawiciele władz samorzą-
dowych i służb mundurowych oraz goś-
cie z Czech, z partnerskiego miasta Mni-
chovo Hradište.

Druga część oficjalnych uroczystości
miała miejsce przy obelisku przy ul.
Chmielnej. 
- Dzisiejsza rocznica dotyczy jednego z tych
wydarzeń w naszej historii, które, za
sprawą Polaków, wpłynęło na losy innych
narodów – mówił m.in. w swoim prze-
mówieniu burmistrz Jan Serkies. - Bitwa
stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920
roku, w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej zadecydowała o zachowaniu niepo-
dległości przez Polskę i przekreśliła plany
rozprzestrzenienia komunizmu na Europę
Zachodnią.
Stoimy przed obeliskiem poświęconym
walczącym o Polskę. Pochylamy głowy
przed bohaterami tamtych dni, pamiętamy
o wielu innych pokoleniach Polaków skła-
dających ofiarę krwi w walce o niepodle-
głość. To dzień radości dla narodu mogą-
cego żyć w bezpiecznych granicach, po-
siadającego silną pozycję międzynaro-
dową oraz będącego członkiem NATO.
Współczesna armia, która stoi na straży
bezpieczeństwa odrodzonego po 1989
roku niepodległego i demokratycznego
państwa, zawsze podkreślała swój histo-
ryczny rodowód i tradycję. Dziękujemy
żołnierzom za odwagę, ochronę naro-
dowej toż-samości i codzienną ofiarną
służbę.
Dopełnieniem uroczystości był Apel
pamięci przypominający bohaterów
zasłużonych dla naszego kraju, odczy-
tany przez komendanta Chojnowskiej
Drużyny Strzeleckiej Czesława Dula.
Symboliczne wieńce w hołdzie poległym
złożyli przedstawiciele władz powia-
towych, miasta i gminy Chojnów,
reprezentancji organizacji kombatanc-
kich, przedstawiciele służb munduro-
wych – policji i straży pożarnej, delegac-
ja z Mnichovo Hradište na czele ze sta-
rostą Ondřejem Lochmanem oraz choj-
nowianie. 

Od trzech lat uroczystościom 15 sierpnia
towarzyszy Imieninowe Spotkanie Marii,
Maryś, Marysieniek. Od godziny 15., na
chojnowskim rynku gromadziły się więc
sierpniowe solenizantki - w różnym wieku,
z różnych stron regionu. W tym roku swo-

je imieniny obchodziło wspólnie 49 Marii,
Maryś, Marysieniek, które wyróżniono
koralami, a ich obecność odnotowano 
w pamiątkowej księdze. Tego dnia świę-
towano muzycznie, quizowo i na wesoło.
Sceniczne występy rozpoczął duet Lenar
&Skrzypczak. Koncert wokalisty Da-
wida Skrzypczaka i pianisty Pawła Le-
nara to recital zainspirowany twórczością
autorów piosenek literackich, poezji śpie-
wanej i piosenki aktorskiej, ujęty w tytuł
„Śladami artystów Piwnicy pod Bara-
nami”. Utwory m.in. Marka Grechuty,
Jonasza Kofty, Grzegorza Turnaua dosko-
nale wpisały się w kameralny klimat
imprezy.
Przed chojnowską publicznością zapre-
zentował się także zespół taneczny z Mni-
chova Hradište. 10. osobowa grupa poka-
zała kilka regionalnych choreografii
przybliżając Polakom czeski folklor.
Koncert chóru Skoranta niósł ze sobą
melodie patriotyczne, ludowe i maryjne.
Program muzyczny zamknął rodzimy
folk w wykonaniu zespołu Trebunie Tutki -
muzykującej od pokoleń góralskiej ro-
dziny z Białego Dunajca. Rytmiczne,
swojskie klimaty, w nieco uwspółcześ-
nionej wersji, chojnowska publiczność
przyjęła z sympatią. 
Był też quiz historyczny z wiedzy o Choj-
nowie. Najwyższą budowlą w Chojnowie
jest…, Ile razy Napoleon Bonaparte
odwiedził Chojnów? Ile miast partner-
skich posiada Chojnów? W którym roku
pojawił się pomnik Tkacza na chojnow-
skim rynku? Cztery odważne Marie od-
powiadały na kilkanaście pytań związa-
nych z naszym miastem. Każda z nich
wykazała się podstawową wiedzą o gro-
dzie nad Skorą, każda zatem została na-
grodzona. Upominkami obdarowano także
Marie, którym tego dnia opatrzność wy-
jątkowo sprzyjała i w drodze losowania
uhonorowano je praktycznymi prezentami.

Pogoda dopisała, humory również, popo-
łudniowy festyn zatem, uczestnicy z pew-
nościa mogą zaliczyć do udanych.

eg
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26 lipca nasze miasto odwiedzili goœcie 
z Ukrainy. Delegacja Stowarzyszenia
Samorz¹dów Regionu ¯ó³kiewskiego
przyjecha³a do Chojnowa po uprzednim
spotkaniu z w³adzami powiatu w staros-
twie. Samorz¹dowcy z obwodu lwow-
skiego wraz z cz³onkiem zarz¹du po-
wiatu legnickiego Krzysztofem Sowiñ-
skim spotkali siê z burmistrzem Janem
Serkiesem, który przybli¿y³ funkcjono-
wanie miasta i ¿yczy³ goœciom udanego
pobytu. 

15 - osobowa grupa zwiedzi³a Muzeum
Regionalne. O historii zamku i wartoœ-
ciowych eksponatach w przys³owiowej
"pigu³ce" opowiedzia³ dyrektor Mariusz
Garbera. Przedstawiciele ukraiñskiego
stowarzyszenia goœcili zaledwie jeden
dzieñ na naszych terenach. Zwiedzili
Legnicê, Chojnów, Legnickie Pole i Pro-
chowice.

SSttyyppeennddiiaa sszzkkoollnnee
22001199//22002200

Od 2 do 16 wrzeœnia 2019 r. w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie, w pokoju nr 9
mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie sty-
pendium szkolnego na rok szkolny
2019/2020. 
Stypendium przys³uguje uczniowi, 
w rodzinie którego dochód netto na
jedn¹ osobê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym
z³o¿enie wniosku nie przekracza 528 z³.

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w dniach 
* od 06.08.2019 r. do 27.08.2019 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do  sprzeda¿y w formie prze-
targu nieograniczonego, po³o¿onych
przy ul. Legnickiej 17A, ul. Wolnoœci 3
i ul. Grunwaldzkiej 12 w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 111a/2019  Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 06.08.2019 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 17.09.2019 r.

* od 12.08.2019 r. do 02.09.2019 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przez-
naczonych do  sprzeda¿y na rzecz na-
jemców, po³o¿onych przy ul. Legnic-
kiej 32  i ul. Tadeusza Rejtana 12 
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 115/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
12.08.2019 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 23.09.2019 r.

PPrrzzeerrwwaa nnaa bbaasseenniiee
Przerwa techniczna na miejskim basenie
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ przepro-
wadzenia niezbêdnych prac konserwa-
cyjno remontowych Basen Miejski 
w Chojnowie bêdzie nieczynny od po-
niedzia³ku 26 sierpnia do niedzieli 8
wrzeœnia. Za utrudnienia przepraszamy.

ZZoossttaaññ rrooddzziinn¹¹ zzaassttêêppcczz¹¹
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legnicy poszukuje kandydatów do pe³-
nienia funkcji rodzin zastêpczych. Wiele
dzieci nie mo¿e wychowywaæ siê w ro-
dzinach biologicznych. Potrzebuj¹ opieki
i pomocy ze strony doros³ych, czekaj¹ na
swoj¹ szansê – na Ciebie! Przywróæ dzie-
ciom wiarê!
Piecza zastêpcza obok rodziny adop-
cyjnej jest jedn¹ z najbardziej optymal-
nych form opieki kompensacyjnej nad
dzieckiem pozbawionym opieki i rodziców.
Osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ
informacje osobiœcie w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legnicy, pl. S³owiañski 1, III piêtro,
pokój 309, b¹dŸ pod numerem telefonu:
76/7243465 lub 76/7243483.

DDaarrmmoowwyy kkuurrss
ffoottooggrraaffiicczznnyy

Wszystkich chêtnych zapraszamy do
udzia³u w bezp³atnym kursie z podstaw
fotografii. Kurs jest w 100% dofinan-
sowany z funduszów europejskich. Trwa
miesi¹c przy dwóch spotkania po 3h 
w tygodniu. Na kursie m.in. nauka ob-
s³ugi aparatu, pracy w trybie manual-
nym, kompozycji kadru, fotografii w ró¿-
nych warunkach oœwietleniowych, pracy
z modelem, pracy w programie gra-
ficznym; omawiane s¹ tak¿e podstawy
prawne, BHP i RODO w tej dziedzinie.
Ca³e szkolenie koñczy siê egzaminem
sprawdzaj¹cym uzyskan¹ wiedzê oraz
wydaniem odpowiedniego certyfikatu.
Niestety nie kwalifikuj¹ siê osoby pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub
rolnicz¹. Zapisy - Wojciech Tomczak,
tel. 668 618 140.

JJuubbiillaattkkaa zzaapprraasszzaa
W sobotê 24 sierpnia 2019r. kawiarnia 
Jubilatka zaprasza na koncert wroc³aw-
skiego zespo³u bluesrockowego "Nie-
winni". Cena biletu 20 z³. Pocz¹tek 20.30.
Informacje pod numerem tel. 76 818-85-61.

Podziêkowania
29 lipca zakoñczy³em, po ponad 40 latach, pracê w tutejszym Muzeum Regionalnym.
Najpierw by³em pracownikiem merytorycznym, a od roku 1989 dyrektorem. W czasie mojej
wieloletniej pracy zetkn¹³em siê z wieloma oddanymi i ¿yczliwymi ludŸmi. Za ich bezintere-
sown¹ pomoc i ¿yczliwoœæ okazywan¹ mi osobiœcie, a tak¿e œwiadczon¹ muzeum, chcê
najserdeczniej podziêkowaæ. Dziêkujê wszystkim sponsorom, chojnowskim firmom i insty-
tucjom i ich pracownikom, a nade wszystko licznym ofiarodawcom, którzy swoimi darami
wzbogacili zbiory muzeum.  
Dziêkujê wszystkim chojnowianom, którzy w jakikolwiek sposób wspierali muzeum.

Jerzy Janus
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1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00
rozpoczê³o siê Powstanie Warszawskie,
jedno z najtragiczniejszych wydarzeñ
historycznych w naszym kraju. W tym
roku mija 75 lat od dramatycznej i nie-
równej walki, jak¹ stoczono w stolicy.
Aby upamiêtniæ moment wybuchu
niepodleg³oœciowego zrywu, w Choj-
nowie o godzinie W, zabrzmia³y syreny.

Apel Pamiêci odczytany zosta³ przez
komendanta Chojnowskiej Dru¿yny
Strzeleckiej p. Czes³awa Dula. Kwiaty
pod obeliskiemz³o¿yli przedstawiciele
w³adz miasta, powiatu, gminy oraz kom-
batantów wojennych. List Powstañców
dedykowany m³odzie¿y odczyta³ Wiktor
Ziembowski - uczeñ PZS w Chojnowie,
cz³onek Rady Dzieci i M³odzie¿y przy
Ministrze Edukacji Narodowej. Uczestnicy Powstania Warszawskiego 

w swoim przes³aniu zachêcaj¹ m³odych

do kierowania siê najpiêkniejszymi war-

toœciami, dla których oni sami gotowi

byli oddaæ ¿ycie, s¹ to: "Wolnoœæ, Mi-

³oœæ do Ojczyzny, Wiernoœæ, Mêstwo,

Honor, Prawoœæ, PrzyjaŸñ, Tolerancja,

Pomoc S³abszym, Sumiennoœæ". 

Czeœæ i Chwa³a Bohaterom!

K. Burzmiñska

Upamiêtnieniem Powstania Warszaw-
skiego w Chojnowie by³o spotkanie
poœwiêcone twórczoœci pokolenia Ko-
lumbów - Tadeusza Gajcego.

Utalentowany poeta zgin¹³ w wieku 22
lat, pozostawiaj¹c po sobie utwory pe³ne
bólu i smutku. Scenariusz "Za kraj, za
honor" przygotowa³a redaktor portalu
chojnow.pl p. Katarzyna Szlapiñska.
Inicjatywa opowiedzenia o jednym z bo-
haterów tragicznego zrywu przybli¿y³a
postaæ utalentowanego powstañca i uka-
za³a tragiczny los walcz¹cych o wolnoœæ.

W s³owno - muzycznym monta¿u wziêli
udzia³ uczniowie Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie, absolwenci PZS,

Chojnowska Dru¿yna Strzelecka oraz
zaproszeni goœcie. Oprawê muzyczn¹
przygotowa³ p. Dariusz Matys przy wspar-
ciu p. Ewy Darmoros, Justyny Kawec-
kiej i Gabrieli ¯ywanowskiej.

Zgromadzonych w parku przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Chojnowie przy-
wita³ dyrektor PZS p. Mariusz Kowal-
czyk: Pañstwa obecnoœæ przy Obelisku 
i tu na tym spotkaniu to chyba najlepsza
lekcja historii, jak¹ mo¿emy wspólnie
prze¿yæ. ¯adna sala lekcyjna, ¿adna
szko³a nie odda tej lekcji, tej wartoœci,
któr¹ razem tworzymy. Po wstêpie histo-
rycznym nast¹pi³y recytacje utworów
poety - ¿o³nierza, przeplatane piosenkami
powstañczymi. Spotkanie zakoñczy³o siê

podaniem tradycyjnej wojskowej gro-
chówki, któr¹ przygotowa³ p. Zbigniew
Darmoros. 

Wieczór z powstañcz¹ poezj¹ na dobre
wpisuje siê do wydarzeñ, których g³ów-
n¹ ide¹ jest pamiêæ o bohaterach, historii
i naszej to¿samoœci. 
Gratulujemy inicjatywy!

K.Burzmiñska

Powstanie Warszawskie 1944 - Chojnów odda³ ho³d bohaterom

Tadeusz Gajcy g³ównym bohaterem wieczoru poetyckiego



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/932 5

W pi¹tek 9 sierpnia w Muzeum Regionalnym w Chojnowie odby³

siê finisa¿ wystawy "Raz na ludowo - walory filatelistyczne o tema-

tyce ludowej ze zbiorów Hansa Joachima Kuhnerta". 

Wystawa nawi¹zuje do cyklu zapocz¹tkowanego przed laty 

w dawnym zamku Piastów legnicko - brzeskich: "Chojnowscy

kolekcjonerzy, Chojnowskie kolekcje". 

O wystawie opowiedzia³ dyrektor Mariusz Garbera: - Pan Kuhnert

jest z zami³owania filatelist¹. Ma bogat¹ kolekcjê, która ewoluuje.

To, co udostêpni³, to walory pocztowe zwi¹zane z ¿yciem ludowym.

To wszystko, co pojawia³o siê na znaczkach, pocztówkach, koper-

tach i co mia³o jakiœ zwi¹zek z szeroko pojêt¹ kultur¹ ludow¹.

Nawi¹zuje to do naszej wystawy, któr¹ obecnie mamy, czyli Œl¹sk

etnograficzny. Pan Kuhnert wypo¿yczy³ nam te walory, które bardzo

czêsto nawi¹zuj¹ do polskiej kultury ludowej. Zobaczymy stroje,

artystów, rzemios³o. Ta wystawa to nie tylko walory filatelistyczne,

ale to przede wszystkim cz³owiek, który siê za ni¹ kryje. Cz³owiek 

z ogromn¹ pasj¹, cz³owiek, który potrafi ciekawie spêdzaæ czas na

rozwijaniu tej pasji - mówi³ kustosz muzeum.

K.Burzmiñska

zdj. Muzeum Regionalne w Chojnowie

Filatelistyczny finisa¿ 
w Muzeum Regionalnym

Przebieg dokonañ zawodowo-kulturalnych niektórych
chojnowian mo¿e zadziwiaæ nawet ich samych. Jak nurt
twórczy wyniesie ich na pe³ne morze, ¿egluj¹ spokojnie
pomiêdzy spe³nionymi marzeniami. Takim przyk³adem
jest niew¹tpliwie pani Danuta Schmeling. Nale¿y do Gildii
Artystów Chojnowa oraz grup poetyckich: Peron Literacki
i Kalejdoskop myœli. 

Od zesz³ego roku felietony autorstwa chojnowianki pu-
blikuje czasopismo "Moja Przestrzeñ Kultury". Periodyk
ten trafia przede wszystkim do bibliotek i uniwersytetów.
Pani Danuta zapraszana jest te¿ na spotkania autorskie.
Uczniowie SP 2 klas 1-3 w Jeleniej Górze mieli okazjê
poznaæ osobiœcie autorkê tomiku wierszy pt. "Anatomia
piêknego ¿ycia" (i kilka antologii). Ukaza³ siê on 
w ubieg³ym roku nak³adem wydawnictwa - ASTRUM. 
Kolejne plany wydawnicze s¹ bardzo interesuj¹ce. 
Gdy siê jest szczêœliw¹ emerytk¹ to hobby literacko-poety-
ckie mo¿na rozwijaæ tak, jak siê chce. Przekonaæ siê
mo¿na o tym np. na blogu literackim Word Press: Ocal
s³owa - wierszem i proz¹ www.ocalslowa.com a tak¿e na:
Facebook - https:// www.facebook.com/ocalslowa/ 
Samych subskrybentów naszej autorki jest ponad 2000 
i wci¹¿ roœnie liczba zainteresowanych. 
Czy w tym lub w nastêpnym roku coœ wyjdzie spod pióra
naszej gildianki? Coœ nam siê wydaje, ¿e ¿niwa przynios¹
urodzajne plony. 

PM 

Literackie ¿¿ycie 
Danuty SSchmeling

IdŸcie przez ¿ycie z dobroci¹ w sercu,

Otoczeni ludŸmi, których kochacie,

Silni poczuciem bezpieczeñstwa

I szczêœcia - nieroz³¹czni!

Z okazji 45. rocznicy œlubu - Szafirowych Godów

Zuzannie i Andrzejowi £uczak wszelkiej pomyœ-

lnoœci, zdrowia, radoœci i szczêœcia ¿yczy siostrunia 

z rodzin¹.

Kronika TTowarzyska
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Starostwo Powiatu Legnickiego po raz
czwarty zaprosi³o na "Letnie koncerty
organowe" mieszkañców Chojnowa 
i okolic. W koœciele œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a odby³ siê inauguracyjny
koncert artysty muzyka Arkadiusza
Pop³awskiego. Zgromadzonych goœci
przywita³ ks. proboszcz Marek Osmul-
ski, który podziêkowa³ wszystkim zaan-
ga¿owanym w organizacjê przedsiêwziê-
cia. Na koncert przybyli m.in. senator
Dorota Czudowska, pose³ na sejm RP
Ewa Szymañska, starosta legnicki Adam
Babuœka, wicestarosta Janina Mazur.
Koncert prowadzi³ pomys³odawca kon-
certów, cz³onek zarz¹du powiatu legnic-
kiego, Grzegorz Gapski.
Arkadiusz Pop³awski studia muzyczne
rozpocz¹³ na Wydziale Wokalno-Aktor-
skim Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, kszta³c¹c siê wokalnie pod okiem
znamienitych œl¹skich œpiewaków: 

ks. prof. Paw³a Sobierajskiego i prof. Jana
Ballarina, a nastêpnie kontynuowa³ stu-
dia na Wydziale Instrumentalistyki 
w klasie organów dra hab Tomasa Orlo-
wa oraz na Wydziale Edukacja Artystyczna
ze specjalnoœci¹ dyrygenck¹ na
Uniwerytecie Œl¹skim w klasie fortepia-
nu prof. Joanny Jasiñskiej oraz specjal-
noœæ dyrygencka pod okiem prof.dr Jad-
wigi Sikory. Swoje umiejêtnoœci doskona-
li³ tak¿e w Niemczech podczas letnich
Akademii Organowych u prof. Wolganga
Seifena. Pop³awski zaprezentowa³ ambit-

ny repertuar. Zabrzmia³y m.in. utwory
Jana Sebastiana Bacha czy francuskiego
kompozytora Georga Bizeta. 
- Jeszcze nigdy nie mia³em okazji byæ w Choj-
nowie. Jestem pierwszy raz z racji naszego
spotkania. Jestem zachwycony miejscem
i koœcio³em. Na pewno bêdê tu chêtnie
wraca³. Dziêkujê za tak liczny udzia³ 
w koncercie - mówi³ Arkadiusz Pop³awski.
Kolejny organowy koncert w Chojnowie
ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê - 25.08.2019r.,
godz. 19.00. 

K. Burzmiñska

Zainaugurowano "Letnie Koncerty Organowe"

Podczas drugiej czêœci wakacyjnych
spotkañ w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Chojnowie, które odby³y siê
od 5 do 9 sierpnia 2019 r., by³o twórczo 
i weso³o. 
Zajêcia odbywa³y siê pod has³em:
Takich bajek jeszcze nie czytaliœcie!
„b@jki” Marcina Pa³asza. I tak zagoœ-
ci³a u nas „Z³ota rybka”, „Królewna
Œmieszka”, „Zielony kapturek”,
„Smok(pod)wawelski” i „Baba D¿aga”. 
Dzieci chêtnie s³ucha³y bajek, aby potem
ochoczo zabraæ siê do wspólnej pracy w
grupach. Ka¿dego dnia powstawa³y
kolorowe wyklejanki i postacie z pa-
pierowych rolek przedstawiaj¹ce boha-
terów przeczytanej  lektury. Czêœæ tych
prac wystawiona jest obecnie na wys-
tawie w Galerii M³odych oraz Dziale dla
Dzieci i M³odzie¿y.

Na koniec bajkowego tygodnia zabawi-
liœmy siê w teatr. Dzieci w zespo³ach
tworzy³y scenariusze „pomieszanych ba-
jek” i ka¿dy zespó³ wyst¹pi³ w mini-
teatrze ze swoim przedstawieniem. By³o
du¿o œmiechu, ale te¿ podziwu dla po-
mys³owoœci scenarzystów.

Oprócz zajêæ plastycznych, które w tym
roku sprawia³y uczestnikom najwiêcej
przyjemnoœci, hitem sierpniowych zajêæ
by³a te¿ zabawa z misiem. Ale szczegó³y
pozostawmy w tajemnicy...

Bajkowy tydzieñ min¹³ bardzo szybko,
pozosta³y mi³e wspomnienia i pytania
kiedy znowu bêd¹ zajêcia w bibliotece. 
Kochane dzieci, b¹dŸcie cierpliwe, ju¿
nied³ugo …na feriach :)

at

WWWWaaaakkkkaaaaccccjjjjeeee  zzzz  """"bbbb@@@@jjjjkkkkaaaammmmiiii””””  MMMMaaaarrrrcccciiiinnnnaaaa  PPPPaaaa³³³³aaaasssszzzzaaaa
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Komisarz Andrzej Podlipski pe³ni
funkcjê Zastêpcy Komendanta Komi-
sariatu Policji w Chojnowie od 15 ma-
ja 2018 roku. Od 25 lat pracuje w s³u¿-
bach mundurowych.
Odpowiedzialnoœæ, chêæ niesienia bez-
warunkowej pomocy i opanowanie, to
g³ówne cechy, z jakimi mierzy siê na
co dzieñ ka¿dy podejmuj¹cy siê pracy
policjanta. Bohater cyklu "Ludzi z pas-
j¹" zdecydowanie nale¿y do grona
osób, dla których praca jest fascynu-
j¹c¹ czêœci¹ ¿ycia, która stale przynosi
satysfakcjê i zadowolenie. 

Gazeta Chojnowska - 24 lipca obcho-
dzone by³o Œwiêto Policji. Czego mo¿na
¿yczyæ s³u¿bom mundurowym w Choj-
nowie? 
Andrzej Podlipski - Myœlê, ¿e idealnym
¿yczeniem z tej okazji by³oby jak najm-
niej zdarzeñ i interwencji, dobrych re-
lacji z mieszkañcami, si³y i wytrwa³oœci
w codziennej pracy, jak najwiêcej roz-
wi¹zanych spraw oraz wystarczaj¹cych
zasobów w realizacji powierzonych zadañ.

G.Ch. - Praca policjanta to zdecydo-
wanie wymagaj¹cy zawód. 
A.P. - Tak, to prawda. Policjant musi
wykazywaæ siê szczególnymi cechami
fizycznymi i osobowoœci. Musi poradziæ
sobie z nag³ym wysi³kiem fizycznym, na
przyk³ad podczas poœcigu czy w czasie
interwencji. Dzia³aj¹c w du¿ym stresie,
musi jednoczeœnie zachowaæ jasnoœæ
umys³u i du¿e opanowanie. Na szczêœcie
skrajnie trudne przypadki nie zdarzaj¹
siê a¿ tak czêsto. Dla funkcjonariusza
policji niedziele czy œwiêta to czêsto
zwyk³e dni pracy, wi¹¿e siê to równie¿ ze
zrozumieniem ze strony najbli¿szej ro-
dziny. Dodatkowo wszystkie formacje
mundurowe w razie nag³ych zdarzeñ czy
alarmów musz¹ pozostaæ w sta³ej go-
towoœci do pe³nienia s³u¿by publicznej. 
G.Ch. - Czy od dziecka marzy³ Pan,
aby zostaæ policjantem? 
A.P. - Tak, zawód policjanta od dziecka
bardzo mi siê podoba³. Jako ma³y ch³o-
piec lubi³em czytaæ ksi¹¿ki wojenne,

przygodowe, a potem krymina³y. Praca
policjanta - detektywa wydawa³a mi siê
niezwykle interesuj¹ca, zaskakuj¹ca,
umo¿liwiaj¹ca poznanie ludzi, a tak¿e
w³asnych mo¿liwoœci.

G.Ch. - Praca w policji wi¹¿e siê z wie-
loma zagro¿eniami. Co wed³ug Pana
jest w tym zawodzie najtrudniejsze? 
A.P. - Oczywiœcie najwa¿niejsze jest
zachowanie bezpieczeñstwa w ka¿dym
aspekcie naszej pracy w odniesieniu do
wszystkich dzia³añ. Myœlê jednak, ¿e
ogromne znaczenie dla funkcjonariusza
ma nieuleganie wypaleniu zawodowemu
mog¹cemu wyst¹piæ we wszystkich pro-
fesjach, jednak ze wzglêdu na specyfikê
naszego zawodu, funkcjonariusze mog¹
byæ na nie szczególnie nara¿eni.

G.Ch. - Podobno policjantem jest siê
24/h. Co sprawia Panu najwiêksz¹ ra-
doœæ po s³u¿bie? 
A.P. - Najlepiej odpoczywam na ³onie
natury, dlatego, jeœli tylko mam tak¹
mo¿liwoœæ wybieram siê z wêdk¹ nad
Odrê. Uczestniczê równie¿ w organizo-
wanych przez policyjne Zwi¹zki Zawo-
dowe rejsach po Ba³tyku, w trakcie któ-
rych ³owiê dorsze. Relaksujê siê pracuj¹c
w przydomowym ogrodzie, spaceruj¹c 
z psem po lesie czy zbieraj¹c grzyby 
w sezonie jesiennym. Ponadto interesujê
siê polsk¹ pi³k¹ no¿n¹ oraz histori¹
Polski. Czytam chêtnie dostêpn¹ lite-
raturê na temat 20-lecia miêdzywojen-
nego, w tym szczególnie dokonañ Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego.

G.Ch. - Czy Chojnów jest miastem
bezpiecznym ?
A.P. - Zdecydowanie tak. Z danych, jakie
posiadam, wynika, ¿e w okresie ostat-
niego roku liczba przestêpstw w katego-
riach przestêpstw kryminalnych w sto-
sunku do poprzedniego roku spad³a o 74
zg³oszenia, a liczba przestêpstw w sied-
miu podstawowych kategoriach, takich

jak rozboje, bójki i pobicia, uszkodzenia
cia³a, kradzie¿e mienia, kradzie¿e po-
jazdów, kradzie¿e z w³amaniem oraz znisz-
czenia mienia), spad³a o 18 zg³oszeñ.
Taki stan rzeczy jest wynikiem ciê¿kiej
pracy wszystkich funkcjonariuszy tutej-
szego komisariatu, wszechstronnej pomo-
cy Komendanta Miejskiego Policji w Leg-
nicy inspektora Leszka Zagórskiego oraz
jego zastêpców. Dodatkowych s³u¿b
patrolowych pe³nionych na ulicach mias-
ta przez funkcjonariuszy Samodzielnego
Pododdzia³u Prewencji Policji w Legnicy
oraz bardzo du¿ego zaanga¿owania 
w poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców
ze strony Burmistrza Miasta Chojnowa
Pana Jana Serkiesa. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
dziêki jego staraniom zosta³ zainstalo-
wany i uruchomiony w mieœcie system
nowoczesnego monitoringu, z którego
czynnie korzystaj¹ chojnowscy policjanci. 
G.Ch. - Jakie rady mog¹ us³yszeæ
m³odzi policjanci od doœwiadczonego
komendanta? 
A.P. - M³odym funkcjonariuszom ra-
dzi³bym, aby nieustannie d¹¿yli do samo-
rozwoju i rzetelnie wykonywali swoje
obowi¹zki, bowiem prêdzej czy póŸniej
zostanie to zauwa¿one na œcie¿ce ich ka-
riery zawodowej. Radzi³bym tak¿e, aby
dbali o swoje zdrowie i kondycjê fizy-
czn¹, jak równie¿, aby posiadali i rozwi-
jali swoje pasje i zainteresowania. 

G.Ch. - Gdyby Pan nie zosta³ policjan-
tem, to… ?
A.P. - Trudno mi jednoznacznie odpo-
wiedzieæ na to pytanie. Po ponad 25 la-
tach spêdzonych w moim zawodzie odpo-
wiedŸ nie nasuwa siê automatycznie. S¹-
dzê jednak, ¿e prawdopodobnie kszta³-
ci³bym siê w zawodzie archeologa. Mo¿li-
woœæ odkrycia zaginionych cywilizacji,
miast, budowli czy skarbów zawsze mnie
interesowa³a i fascynowa³a.

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udziele-
nie wywiadu! ¯yczymy wszystkiego, co
najlepsze w ¿yciu zarówno zawodowym,
jak i prywatnym. 
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To ju¿ kolejny taki projekt realizowany

w Powiatowym Zespole Szkó³ dziêki

œrodkom Unii Europejskiej. Pod has³em

“£¹czmy nasze  serca bez granic czyli

Unissons nos coeurs sans frontiéres” 

w PZS od wrzeœnia 2016 roku reali-

zowaliœmy projekt w ramach programu

Erasmus + Edukacja Szkolna, Partner-

stwa Strategiczne - Wspó³praca Szkó³.

Projekt mia³ na celu ró¿norodn¹ i sys-

tematyczn¹ wspó³pracê miedzy szko³ami

z ró¿nych krajów Europy: Francji, Wiel-

kiej Brytanii, Rumunii, Niemiec, W³och,

Portugalii i oczywiœcie, Polski. W efek-

cie nast¹pi³a wymiana doœwiadczeñ

edukacyjnych pomiêdzy europejskimi

partnerami, poszerzenie horyzontów

poprzez zetkniecie uczniów i nauczycieli

z inn¹ kultur¹, wyrobienie postaw zrozu-

mienia i poszanowania dla odmiennoœci. 

Projekt, by³ okazj¹ do zaanga¿owania
szko³y i lokalnej spo³ecznoœci w organi-
zacjê w mieœcie i szkole ró¿norodnych
imprez i uroczystoœci. Odby³y siê wizyty
we wszystkich krajach partnerskich.
Pozwoli³o to nauczycielom i uczniom
zdobyæ wiedzê i doœwiadczenia zwi¹-
zane z odwiedzanymi krajami. Po drugie,
w ci¹gu trzech lat, poprzez udzia³ w orga-
nizowanych lekcjach, kó³kach zaintere-
sowañ, spotkaniach, wycieczkach, wys-

tawach, konkursach, warsztatach, uczest-
nicy pog³êbili proces integracji europej-
skiej, nawi¹zali ciekawe znajomoœci,
udoskonalili umiejêtnoœci jêzykowe i spo-
³eczne, prze¿yli ekscytuj¹ce przygody.
Po prostu poznali œwiat, siebie i cieka-
wych ludzi. Efektem projektu jest tak¿e
wydrukowany w Chojnowie s³owniczek
podstawowych zwrotów we wszystkich
jêzykach krajów partnerskich.

W projekcie  uczestniczy³a ca³a spo³ecz-

noœæ szkolna. W wymianach miêdzyna-

rodowych, wycieczkach (do Krakowa,

Wroc³awia, Warszawy i Szklarskiej Po-

rêby) wziê³o udzia³  65 osób (uczniów 

i nauczycieli).

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-

my na stronê internetow¹ PZS w Choj-

nowie: http://www.pzs-chojnow.pl

(zak³adka: projekty)

Koordynator projektu
Zofia £abuz

UNISSONS NOS COEURS SANS FRONTIÉRES
czyli  ERASMUS + w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie
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W tej miejscowoœci o tak wdziêcznej
nazwie, w s³oñcu greckiego, a w³aœci-
wie macedoñskiego nieba, przyszed³ na
œwiat Paskal Szopowski 15 X 1936. 
I jest wysoce prawdopodobne, ¿e
i resztê ¿ycia spêdzi³by w pobli¿u siedzi-
by greckich bogów - Olimpu - gdyby
nie tragedie i dramaty spowodowane
wybuchem i nastêpstwami II wojny. 
W chwili wybuchu mia³ 3 lata; przy
koñcu - 9.
Nie by³o mu jednak dane, aby dorastaæ
na rodzinnej ziemi. Zawirowania wojen-
no - polityczne na Ba³kanach wywo³a³y
wielk¹ emigracjê ludnoœci grecko - ma-
cedoñskiej, która ze smutkiem i ¿alem
musia³a powiedzieæ "Akropolis adieu!".
Czêœæ tej emigracji zgodzi³a siê przyj¹æ
Polska. Emigranci w najwiêkszej liczbie
osiedlili siê w Zgorzelcu, ale tak¿e w Z³o-
toryi. W ich gronie znalaz³ siê równie¿
14.letni Paskal z wiêkszoœci¹ rodzeñ-
stwa, lecz bez rodziców, którzy nie zde-
cydowali siê na opuszczenie rodzinnej
ziemi, natomiast w emigracji dzieci upa-
trywali wiêksz¹ szansê ni¿ pozostanie
ich na ojczystej ziemi nadal wstrz¹sanej
niebezpiecznymi walkami. 
W 1950 r. Paskal znalaz³ siê w Polsce 
i m³odoœæ spêdzi³ w Z³otoryi. Do lat 70.
XX w powiecie ¿y³o jeszcze 14 rodzin
emigranckich; w Chojnowie znajdowa³
siê Zarz¹d Miejski Zwi¹zku UchodŸców
Politycznych z Grecji w Polsce. 
W Z³otoryi Paskal pracê znalaz³ w
wówczas jeszcze nowym, a dziœ ju¿ o
œwiatowej renomie zak³adzie ozdób
choinkowych "Vitbis". Ale nie by³ to
jedyny wa¿ny w Jego ¿yciu z³otoryjski
element.
Boska natura wyposa¿y³a narody ba³-
kañskie w niezwyczajne poczucie rytmu
i doda³a do tego piêkny g³os. Tote¿, gdy
w paŸdzierniku 1968 r. z³otoryjska oœ-
wiata zorganizowa³a Chór Zwi¹zku Nau-
czycielstwa Polskiego przy Powiatowym
Domu Kultury, Paskal nie móg³ obok
tego wydarzenia przejœæ obojêtnie. Wœród
ponad 60. chórzystów nale¿a³ do pod-
stawowych tenorów. W czasie prób 
i w czasie wystêpów autor i Jurek
Grochowski stali obok Paskala.
W roku 1969 zasz³y dwa wydarzenia,
które w du¿ym stopniu ukierunkowa³y
dalsze ¿ycie Paskala - mia³ wówczas 
33 lata. Wczesnym latem wyjecha³ do
Starej Ojczyzny z zamiarem uporz¹d-
kowania swoich spraw osobisto rodzin-

nych, ale na koniec lipca Telewizja Pol-
ska zaplanowa³a Telewizyjny Teletur-
niej Miast miêdzy Z³otoryj¹ a Boles³aw-
cem. W konkursie dotycz¹cym muzyki
Z³otoryjê mia³ reprezentowaæ Chór ZNP
(tak zdecydowa³y w³adze miasta, ale ze-
spó³ te¿ chêtnie na to przysta³). Ktoœ po-
wiadomi³ Paskala, ¿e w Z³otoryi dziej¹
siê takie rzeczy, a jego nie ma. Poœpiesz-
nie spakowa³ walizki i uda³ siê w drogê
powrotn¹ do Z³otoryi i stan¹³ w drzwiach
mieszkania, zaskakuj¹c wspó³mieszkañ-
ców. Sprawy osobiste mia³y poczekaæ -
wa¿niejszy by³ chór!
Rozpocz¹³ siê szaleñczy wyœcig z cza-
sem oraz "walka" z kompozytorem i au-
torem tekstu. Wystêp 26 VII 1969 r.
uznaliœmy za bardzo udany; nie tylko
my - w obraduj¹cym w studio TVP jury
by³ œwiatowej s³awy kompozytor i dyry-
gent - Stefan Rachoñ, i on odda³ g³os za
nami. Jednak wszechw³adna wówczas 
w TVP, Irena Dziedzic, "pozyska³a" resztê
jurorów, aby opowiedzieli siê za remi-
sem. M³odzie¿owy zespó³ z Boles³awca
by³ dobry, lecz chór ZNP zaprezentowa³
wy¿szy poziom. Zreszt¹ to nie by³ jedyny
uk³on jurorów wobec Boles³awca - po-
dobnie by³o w konkursie wiedzy oraz 
w przypadku chodziarzy, których niespra-
wiedliwie  dyskwalifikowano na boles³a-
wieckim rynku. W taki sposób Z³otoryjê
"wypunktowano" w ogólnej klasyfikacji (7:9).
To nie by³ jedyny presti¿owy wystêp
Paskala z chórem; by³y inne nagrania
radiowe i telewizyjne, wystêpy zagra-
niczne oraz w renomowanych konkur-
sach, np. Legnica Cantat. Po Turnieju
Miast Paskal pozna³ Mariê (1970) - przy-
sz³¹ ¿onê, z któr¹ ju¿ w Chojnowie spê-
dzi³ resztê ¿ycia. Doczekali siê trojga
wspania³ych dzieci: Doroty, Marcina 
i Paw³a oraz dwojga wnucz¹t. W Choj-
nowie przez wiele lat pracowa³ jako
elektryk w Dolnoœl¹skich Zak³adach
Bia³oskórniczych "Renifer". I w taki
sposób s³oneczny ch³opak z Ba³kanów
sta³ siê obywatelem polskim i mieszkañ-
cem Chojnowa, ale na próby chóru w Z³o-
toryi oraz wystêpy, systematycznie przy-
je¿d¿a³ (dziœ po 50. latach, by³oby to
niemo¿liwe, gdy¿ ¿adna komunikacja
miêdzy Chojnowem a Z³otoryj¹ nie fun-
kcjonuje). Jako przedstawiciel uzdol-
nionych sportowo narodów ba³kañskich,
tak¿e Paskal amatorsko uprawia³ sport -
kolarstwo i pi³kê no¿n¹, a tak¿e ochoczo
grywa³ w szachy i wci¹gn¹³ do tego ro-

dzinê. By³ wiernym sympatykiem "Chojno-
wianki" bez wzglêdu na losy sekcji.
Nigdy Paskal nie przestawa³ jednak
podkreœlaæ swojego pochodzenia naro-
dowego - by³ z niego dumny: jestem
Macedoñczykiem! 
Przy Paskalu Szopowskim i jego chórze
godne podkreœlenia s¹ g³ównie dwie
sprawy: ofiarowa³ zespo³owi swój nie-
przeciêtny g³os oraz, jako cz³owiek, wno-
si³ swoj¹ osobowoœæ - prost¹, jasn¹, ot-
wart¹, dynamiczn¹ i serdeczn¹. W zes-
pole nie by³o nikogo, kto o Paskalu móg³-
by i chcia³by powiedzieæ z³e s³owo, 
a przez tzw. chór Francuza przewinê³a siê
ponad setka œpiewaków. By³ to zespó³
œwiecki, ró¿ny œwiatopogl¹dowo i naro-
dowoœciowo. 
W trakcie uroczystoœci pogrzebowej 
z Jurkiem Grochowskim staliœmy blisko
urny z prochami Paskala - tak, jak 
w czasie koncertu. Jedn¹ z najpiêkniej-
szych pieœni, jak¹ chór wykona³ by³
utwór - hymn - ojca literatury polskiej,
protestanta, Miko³aja Reja, który Paska-
lowi na po¿egnanie z tym ziemskim
pado³em dedykujemy:
O, wszechmog¹cy Bo¿e,
Choæ ma³o rozumiem, 
o Twojej wielmo¿noœci
jeszcze niedobrze wiem,
jedno widzê i¿eœ jest,
ale nie wiem jaki, 
bo Twê moc okazuje
ju¿ i kszta³t wszelaki.

Zmar³ 22 VII 2019r. w Chojnowie i tu
pochowany 29 VII 2019 r. Paskal
dobrze przys³u¿y³ siê swojej drugiej
ojczyŸnie, ziemi chojnowsko-z³oto-
ryjskiej, niechaj Mu wiêc ona teraz
lekk¹ bêdzie. 

Paskal, czeœæ Twojej pamiêci!
Jerzy Grochowski

Alfred Michler
w imieniu przyjació³

PPAASSKKAALL ZZ MMEETTAAMMOORRPPHHOOSSIISS
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Do nowego sezonu pi³karskiego 2019 -
2020, dru¿yna seniorów Chojnowianki
pod okiem trenera Zbigniewa Grzy-
bowskiego przyst¹pi³a w A-klasowej
rzeczywistoœci. 
Zanim do tego dosz³o, w letniej przerwie,
niemal po³owa kadry zosta³a zmieniona.
Czêœæ zawodników odesz³a do innych
klubów. Przyszli te¿ inni, ale formalnoœci
zwi¹zane z pozwoleniem na grê prze-
ci¹gaj¹ siê. Dotyczy to cudzoziemców 
z Brazylii i Ukrainy. 
Nowa dru¿yna szlifowa³a wiêc formê 
w trzech meczach kontrolnych.
Wszystkie rozegrano na obiekcie trenin-
gowym przy MOKSiR w lipcu i sierp-
niu. 

KS Chojnowianka Chojnów 
- Chrobry Nowogrodziec 

3:3 
KS Chojnowianka Chojnów 

- B³êkitni Koœcielec 
2:2 

KS Chojnowianka Chojnów 
- Piast Wykroty 

1:5 
Pocz¹tek terminarza rozgrywek by³ na-
piêty. Inauguracja przypad³a w czwartek
15 sierpnia. Na dzieñ dobry nasz¹ dru-
¿yna czeka³ wyjazd do Z³otoryi. Tam
przysz³o siê zmierzyæ z drug¹ dru¿yn¹
górników. Gospodarze mimo wzmoc-
nienia kilkoma zawodnikami z kadry
seniorskiej okrêgówki musieli uznaæ
wy¿szoœæ goœci z Chojnowa, ulegaj¹c
2:3. Jak siê okaza³o, by³ to dobry pro-
gnostyk przed meczem drugiej kolejki. 
17.08. (sobota) na Stadion Miejski zawi-
ta³a dru¿yna Rod³o Granowice. Goœcie
wprawdzie przegrali 1:3, ale  tanio skóry
nie sprzedali. Chojnowiance podczas gry
zdarzaj¹ siê przestoje, co rywal bezli-
toœnie wykorzystuje. 
Póki co komplet zwyciêstw cieszy. 

PM

TabelaTabela mecze    punkty
1. Chojnowianka Chojnów 2 6
2. Orze³ Zagrodno 2 6
3. Huragan Proboszczów 2 4
4. Orlik Okmiany 1 3
5. LZS Nowy Koœció³ 2 3
6. LZS Lipa 2 3
7. Nysa Wiadrów 2 3
8. Orze³ Wojcieszyn 1 3
9. Górnik II Z³otoryja 2 3
10. Czarni Rokitki 2 3

Zakoñczyliœmy 14. dniowe zgrupowanie
sportowe w DŸwirzynie! Intensywne tre-
ningi, doskonalenie technik taekwondo
oraz œwietna zabawa i aktywny wypo-
czynek to w du¿ym skrócie podsumo-
wanie zgrupowania zawodników LMKS
Sfora Chojnów. 

W czasie dwutygodniowego obozu m³o-
dzi taekwondziœci nie mogli siê nudziæ.
Doskona³a baza treningowa sprzyja³a
kszta³towaniu cech motorycznych oraz
pracy nad technik¹ i taktyk¹ walki spor-
towej. Adepci koreañskiej sztuki walki
poznali uk³ady formalne, które by³y jed-
nym z elementów egzaminu na stopnie
uczniowskie. Oprócz zajêæ ruchowych
sportowcy zwiedzili Muzeum Orê¿a Pol-
skiego w Ko³obrzegu, p³ynêli statkiem,
podziwiali piêkne widoki z latarni mor-
skiej oraz zobaczyli wystawê minera³ów. 
Udzia³ cz³onków stowarzyszenia w let-
nim obozie sportowym mo¿liwy by³
dziêki realizacji Programu "Klub" 2019.
W roku szkolnym 2018/2019 Nasi Klu-
bowicze spêdzili na sali treningowej ok.
150 godzin, uczestniczyli w 3 konsulta-
cjach sparingowych z Klubami z Wielko-
polski i Dolnego Œl¹ska. Do najwa¿-
niejszych startów zaliczamy zmagania 
w Turniejach Taekwondo z cyklu Puchar
Polski: 
- BALTIC CUP - OLSZTYN CUP Miêdzy-
narodowy Turniej w Taekwondo Olim-
pijskim Puchar Polski 30.11- 02.12.2018 r.
- start 4 zawodników, 1 medal br¹zowy -
debiut w kategorii m³odzik w tej rangi
zawodach; 
- VIII Mistrzostwa Gór Œwiêtokrzyskich
w Taekwondo Olimpijskim - Ostrowiec
Œwiêtokrzyski 8-10.03.2019 r. - start 
4 zawodników; 
- III Olecko Hidori Cup 5-7.04.2019 r. -
start 2 zawodników, w tym 1 kwalifika-
cja do Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y 2019 - na 5 osób zakwalifiko-
wanych z województwa dolnoœl¹skiego; 
- 21. Oberlausitz Cup, w niemieckim
Bautzen, 4 zawodników i 4 medale 2 z³o-
ta i 2 srebra; 
- Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³o-
dzików w Strzelcach Opolskich
16.06.2019 r.- 7 zawodników i 6 medali
2 z³ote, 1 srebro 3 br¹zy.

Ogó³em 10 zawodników w startach 
w w/w zawodach 11 razy stawa³o na
podium zdobywaj¹c 4 z³ota, 3 srebra 
i 4 br¹zy. Ponadto w czerwcu na terenie
Miasta Chojnowa zorganizowano po
d³ugiej przerwie III Turniej Taekwondo
Olimpijskiego dla Dzieci o Puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa. Nasz
zawodnik Franciszek Olszewski podczas
XI Gali Mistrzów Sportu Zag³êbia Mie-
dziowego zosta³ nagrodzony tytu³em
najlepszego sportowca miasta Chojnowa
w 2018 roku, a Eliza Laskowska repre-
zentowa³a barwy Klubu jako Cz³onek
kadry województwa dolnoœl¹skiego.

Dziêki inicjatywie w³adz lokalnych i wspar-
ciu Burmistrza Miasta Chojnowa klub od
wielu lat aktywnie realizuje zadania pu-
bliczne w zakresie wspierania i upow-
szechniania kultury fizycznej poprzez or-
ganizacjê szkoleñ sportowych, prowa-
dzenie zajêæ treningowych, uczestnictwo
w lokalnych, regionalnych oraz miêdzy-
narodowych zawodach sportowych 
w ramach wspó³zawodnictwa sportowego
w Taekwondo Olimpijskim. 
W roku bie¿¹cym zajêcia Taekwondo
realizujemy równie¿ dziêki wsparciu
Rz¹dowego Programu "Klub" Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

lmks sfora
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Zarz¹dzeniem Nr 26/2019 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 18 lutego 2019 r.
w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprze-
da¿y w formie przetargu nieograniczonego. 
W planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa, uchwalonym
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miej-
skiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz.
869 z dnia 27.03.2002 r.), nieruchomoœæ
oznaczona jest symbolem 49 A,U i ujêta
jako teren z funkcj¹ administracji i us³ug.
W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona
jest symbolem B - tereny mieszkaniowe. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê
elektryczn¹, gazow¹, wodno-kanalizacyj-
n¹, grzewcz¹ - piece i czêœciowo c.o. eta¿owe.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji
Zabytków Miasta Chojnowa i podlega
przepisom ustawy z dn. 23.07.2003 r. o och-
ronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 t.j.).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 wrzeœnia
2019 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205-
2260000610205198520 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 19 wrzeœnia 2019 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu 
w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozo-
staj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy 
o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miê-
dzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ oso-
by fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-

poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów 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 wp³aca-
j¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia
przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym, w sposób odpo-
wiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozu-
mieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cud-
zoziemców ( 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.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
980,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 0710205-
2260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê
na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami   (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia 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.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w sta-
nie istniej¹cym i ponosi wszystkie koszty 
i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksplo-
atacj¹ i remontem lokalu oraz z chwil¹
jego wykupu przejmuje wszelkie dotych-
czasowe zobowi¹zania Gminy z tytu³u
kosztów remontu i zaci¹gniêtych na ten cel
kredytów, w udziale przypadaj¹cym na
dany lokal w nieruchomoœci wspólnej.
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci,
wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y podjête wczeœniej
przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona
jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
02.09.2019 r. - 19.09.2019 r. w godz. 1000

do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Choj-
nowskim Zak³adzie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 
- tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej
przyczyny.

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

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

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1b, mieszcz¹cego siê 
w budynku po³o¿onym przy ul. Kolejowej 25 wraz z udzia³em w nieruchomoœci gruntowej ozna-
czonej numerem geodezyjnym 22/7 o powierzchni 0,0191 ha, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00024430/4.



Cena wywo³awcza - 98 400,00 z³ ( w tym VAT 23 %)
Wadium - 19 680,00 z³.

Zarz¹dzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
24 kwietnia 2019 r. w/w nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona
do sprzeda¿y w formie przetargu nieograniczonego.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do prze-
targu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka po³o¿ona jest w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta
na terenie osiedla domów wielorodzinnych, na terenie uzbro-
jonym w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹ 
i gazow¹. Posiada bezpoœredni dostêp do drogi publicznej 
o nawierzchni utwardzonej kostk¹ brukow¹.
Dzia³ka jest niezabudowana i nieogrodzona, poroœniêta roœlin-
noœci¹ trawiast¹. Wzd³u¿ po³udniowej oraz wschodniej grani-
cy dzia³ki przebiega sieæ ciep³ownicza, która (ze wzglêdu na
jej usytuowanie) nie powoduje obni¿enia funkcjonalnoœci
dzia³ki. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni w³aœcicielom sieci
przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich dostêp 
w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebie-
giem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgod-
nieniu z w³aœcicielem sieci. 
W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako teren przezna-
czony pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz.
2830 z dnia 30 maja 2016 r.), dzia³ka po³o¿ona jest na terenie
oznaczonym symbolem 21.2.MW,U,UP:
- przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej; teren zabudowy us³ugowej komercyjnej; teren
zabudowy us³ug publicznych; 
- przeznaczenie dopuszczalne - parkingi, tereny sportu i rekreacji.
Za zgodne z ustaleniami planu uznaje siê:
- przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale us³ugowe zlo-
kalizowane (wbudowane) bezpoœrednio w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym  (pod warunkiem zachowania wymo-
gów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych),
- dopuszcza siê lokale us³ugowe na pozosta³ych kondygnac-
jach (pod warunkiem zachowania wymogów z przepisów
szczególnych),
- przeznaczenie ca³ego budynku lub danej sekcji budynku 
w ca³oœci na funkcje us³ugowe lub mieszkaniowe.  
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za
wady ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ
na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 2 wrzeœnia 2019 r. o godz. 1200

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-

ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspól-
noœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu roz-
dzielnoœci 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
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miej-
ski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 
28 sierpnia 2019 r. ( ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub za-
koñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy
formie uczestnikom przetargu.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 990,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿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 gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. 

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 289/6 o pow. 717 m2 po³o¿onej w obrêbie 6 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej 
Nr LE1Z/00013613/1.
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Cena wywo³awcza - 593 000,00 z³ ( w tym VAT 23 %)
Wadium - 118 600,00 z³.

Zarz¹dzeniem Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
24 kwietnia 2019 r. w/w nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona
do sprzeda¿y w formie przetargu nieograniczonego.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem prze-
targu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka po³o¿ona jest w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta
na terenie osiedla domów wielorodzinnych, na terenie uzbro-
jonym w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹ i ga-
zow¹. Posiada bezpoœredni dostêp do drogi publicznej o na-
wierzchni utwardzonej kostk¹ brukow¹.
Dzia³ka jest niezabudowana i nieogrodzona; poroœniêta roœlin-
noœci¹ trawiast¹ oraz pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna
wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym
postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych).
Wzd³u¿ granic dzia³ki przebiegaj¹ sieci infrastrukturalne:
ciep³ownicza,  gazowa, energetyczna, kanalizacyjna i wodo-
ci¹gowa, które (ze wzglêdu na ich usytuowanie) nie powoduj¹
obni¿enia funkcjonalnoœci dzia³ki.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni w³aœcicielom
sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich dostêp
w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebie-
giem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnie-
niu z w³aœcicielem sieci. 
W ewidencji gruntów sklasyfikowane s¹ jako tereny przezna-
czone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwa-
lonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego 
Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), dzia³ka po³o¿ona jest na
terenie oznaczonym symbolem 161 MW,U - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za
wady ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwier-
dziæ na podstawie posiadanych dokumentów.
Przetarg odbêdzie siê 30 wrzeœnia 2019 r. o godz. 1100 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwo-
lenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wy¿ej ustawy. 

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miej-
ski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,   59-225 Chojnów do dnia
24 wrzeœnia 2019 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub za-
koñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy
formie uczestnikom przetargu.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿  5 930,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
ze zm.), je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci
nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. 

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 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 287/6 o pow. 4334 m2 po³o¿onej przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013613/1.
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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

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
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e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,  nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak, Katarzyna
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee

Sprzedam dom mieszkalny, willê z lat
30. ubieg³ego wieku, po³o¿ony na dzia³ce
o pow. 1200m2 w Konradówce. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (33752)

Sprzedam mieszkanie pl. Dworcowy 3/5.
Mieszkanie do remontu, 3 pokoje, pow.
67,5m2. 
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 og-
rzewaniem z miasta, na parterze lub 
I piêtrze. 
Wiadomoœæ: tel. 515-891-924. (32925)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy
(z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kanie) w Chojnowie. Cena do uzgod-
nienia.
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (32569)

DDzziiaa³³kkii

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

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one
w Chojnowie przy ul. Leœnej i Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (33753)

Og³oszenia drobne

GABINET KARDIOLOGICZNY
lek. med. Maciej Banasiak

GABINET NEUROLOGICZNY
lek. Marta Trapszo - Myga

GABINET UROLOGICZNY
lek. Wojciech Franków

GABINET  DIAGNOSTYCZNY USG
lek. £ukasz Jastrzêbski

GABINET STOMATOLOGICZNY (NFZ)
lek. Zenon K³apciñski

OŒRODEK ZDROWIA W KRZYWEJ
Rejestracja i informacja pod numerem telefonu

76/8188968 
lub bezpoœrednio w Przychodni
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Przyjacielska wizyta z Czech
Starosta Mnichovo Hradište Ondřej Lochman, przedstawiciele
urzędu i biblioteki oraz 10.osobowa grupa tancerzy odwiedzili
nasze miasto, by wspólnie z mieszkańcami Chojnowa świę-
tować uroczystości 15 sierpnia.

Delegacja z Czech, z naszego partnerskiego miasta, brała czyn-
ny udział w obchodach Święta Wojska Polskiego i trzeciej edy-
cji Spotkania Imieninowego Marii Maryś Marysieniek. 
Goście podczas ceremonii przy obelisku złożyli hołd wojen-
nym bohaterom dając wyraz przyjaźni i solidarności z polskim
narodem. Potem, na imieninowym festynie, uatrakcyjnili część
artystyczną pokazem czeskiego folkloru.

Tuż po zakończeniu oficjalnych obchodów, czeska grupa
odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną. Funkcjonowaniem
tej placówki żywo zainteresowane były reprezentantki czeskiej
jednostki, które oprowadzane przez dyrektor Barbarę Landz-
berg, z ciekawością obejrzały przestronne pomieszczenia i chę-
tnie słuchały o szerokiej działalności chojnowskiej biblioteki.

Niewątpliwą atrakcją była wizyta na miejskim basenie. Wię-
kszość grupy skorzystała z możliwości kąpieli i przez kilka-
dziesiąt minut relaksowała się w niecce basenowej, jacuzzi,
saunie.
O chojnowskiej historii, zabytkach i artefaktach nasi goście
dowiedzieli się podczas wizyty w Muzeum Regionalnym. Dy-
rektor placówki Mariusz Garbera opowiedział o początkach
miasta, jego rozwoju i cennych zabytkach. Zaprosił także na
szczyt Baszty Tkaczy, skąd czescy goście podziwiali panoramę
grodu nad Skorą.

Popołudnie Czesi spędzili w rynku, na imieninowej biesiadzie,
aktywnie włączając się w program artystyczny. „Furiant” wys-
tąpił na chojnowskiej scenie prezentując namiastkę czeskiej
kultury ludowej. Jak się dowiedzieliśmy, zespół działa od 20 lat
i skupia różne grupy wiekowe. Kilka skocznych układów odtań-
czonych na chojnowskiej scenie prędko zyskało sympatię pu-
bliczności.

- Pięknie. Nie miałam jeszcze przyjemności oglądać zespołu
ludowego naszych południowych sąsiadów. Bardzo mi się
podoba, coś nowego, innego... – skomentowała jedna ze świę-
tujących Marii. Głośne brawa sugerowały, że pozostała widow-
nia wyraża podobne zdanie.

Po występie goście chętnie obejrzeli chojnowską farę. Okazało
się, że nasi partnerzy słyszeli o pochodzącej z lat 60. drodze
krzyżowej, z wielkim zainteresowaniem zatem przyglądali się
kościelnym malunkom, podziwiając jednocześnie sakralny
zabytek naszego miasta.

Znalazł się także czas na wizytę w Miejskim Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji. Delegację przyjął dyrektor Stanisław
Horodecki. Zwiedzający dom kultury nie ukrywali zachwytu.
Obejrzeli salę widowiskową, kręgielnię, siłownię. Najdłużej
zatrzymali się w sali tanecznej – nazywana salą lustrzaną
skusiła do kilku pląsów...

Emocjonujący dzień zakończył się późnym wieczorem. Czesi
opuścili nasze miasto nieco zmęczeni, ale pełni wrażeń.
Wdzięczni za moc atrakcji, dziękowali za gościnę, ciepłe
przyjęcie i wspaniałą polską kuchnię. 

Partnerstwo między Chojnowem a Mnichovo Hradište pod-
pisano w 2016 roku. Nasze miasta dzieli niewielka odległość
160 kilometrów. Chojnowianie kilkukrotnie gościli w Czeskim
Raju. Uczniowie Gimnazjum nr 1, nr 2, SP 4 oraz przedstawi-
ciele jednostek kultury równie miło wspominają pobyt w za-
przyjaźnionym Mnichovo Hradište. Starosta Ondřej Lochman,
w imieniu czeskiej społeczności, na ręce burmistrza Jana
Serkiesa, przekazał zaproszenie – we wrześniu nasi partnerzy
mają swoje doroczne święto – Spotkanie Sąsiedzkie prezentu-
jące miasto i ościenne sołectwa. To kolejna okoliczność do
wzajemnego poznania i realizowania założeń partnerskiej
umowy. 

eg



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Lena Wyrwał - 7 lat.
Lubi pływać, gry kompute-
rowe, zabawy z koleżankami,
jazdę na rowerze i rolkach.
Przed snem słucha bajek czy-
tanych przez rodziców.

15 sierpnia w Chojnowie


