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W poniedziałek 22 czerwca rozpoczął się
tydzień świętowania jubileuszy: 140.
rocznicy urodzin ks. Adama Łańcuckiego,
75. rocznica przesiedleń polskich rodzin 
z Kresów na ziemie Zachodnie i srebrnego
jubileuszu utworzenia parafii św. Apo-
stołów Piotra i Pawła. 
Uroczystości zorganizowane przez dusz-
pasterzy chojnowskich parafii i Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich Diecezji Le-
gnickiej odbywały się przez cały tydzień 
- od 22 do 29 czerwca. Zdominował je
cykl wykładów w ramach konferencji
popularno-naukowej pod hasłem: „W trosce
o tożsamość i pamięć historii” poprze-
dzanych Eucharystiami w intencjach osób
przybyłych z Kresów i lokalnej wspólnoty.

Inauguracyjną Mszę Św. w intencji rodzin
przybyłych z Kresów odprawił w kościele
pw. Św. Ap. Piotra i Pawła ks. dr Marek
Osmulski, który w swoim kazaniu poru-
szył tematy związane z tożsamością religijno-
historyczną, jaka kształtowała przez wieki
wspólnotę w myśl wielkich cnót, takich
jak uczciwość, prawdomówność czy spra-
wiedliwość. Wygłosił również słowo wstę-
pne rozpoczynające cykl konferencyjny.
- Zagłębiając się w zgromadzone jubile-
uszowe materiały: kroniki parafialne,
wspomnienia wielu osób i w opracowania
naukowo-historyczne, jedno z całą pewnością
możemy powiedzieć: zmienne są ludzkie
dzieje, dzieje rodzinne, ojczyste i histo-
ryczne - najważniejsze, by wytrwać przy
Miłości Odwiecznej, by przyjąć działanie
Ducha Świętego i na Nim – z ludzką ży-
czliwością i dobrocią – budować swoją
osobistą, rodzinną i ojczystą tożsamość –
mówił ks. Marek Osmulski. 

Kolejnego dnia Mszy św. przewodniczył
ks. dr Dariusz Pudełko. Interesujący wykład
o „Kształtowaniu się polskich struktur
państwowych na Dolnym Śląsku po II woj-
nie światowej z uwzględnieniem Chojnowa”
przedstawił Mariusz Garbera - dyrektor
Muzeum Regionalnego w Chojnowie. 
- Nowi mieszkańcy Chojnowa ujrzeli miasto
w znacznym stopniu zniszczone, wiele po-
walonych budynków, brak wody, prądu 
i gazu, problemy z lekami, szerzący się tyfus.
Brak szkoły, zdemontowane i zdewas-
towane fabryki. Wszystko należało uru-
chomić od podstaw, często własnymi,
lokalnymi siłami. Polacy, którzy pojawili
się tu w 1945/1946 r., uprzątnęli gruzy,
zbudowali nowe budynki w miejscu
rumowisk, uruchomili wodociąg i gazow-

nię, rozpoczęli produkcję żywności, prężnie
przystąpili do organizacji opieki medy-
cznej, szkolnictwa, biblioteki, muzeum,
Domu Ludowego. Na podstawie rozma-
itych archiwaliów wywnioskować można,
że nie rozkładali tych działań na dziesiątki
lat, wszystko rozpoczęli od pierwszych dni
swojej obecności w Chojnowie, zupełnie
obcym mieście, które dzięki potężnemu
zaangażowaniu bardzo szybko stało się
ich domem – referował dyrektor M. Garbera.
Wyjątkowym akcentem tego dnia było
przekazanie do zbiorów Muzeum Regio-
nalnego w Chojnowie oryginalnej Kroniki
Parafii pisanej ręką ks. Łańcuckiego.

„Ks. kanonik Adam Szczepan Łańcucki
proboszcz w Brzeżanach i w Chojnowie
na tle historii Polski w XX wieku” - wy-
kład prof. dr hab. Kazimiery Jaworskiej 
z PWT we Wrocławiu, wygłoszony w środę,
przedstawił szczegółowo i rzetelnie postać
chojnowskiego kapłana.
- Ks. A. Łańcucki angażował się w życie
społeczno-polityczne regionu. Był radnym
gminy i powiatu, członkiem Towarzystwa
Szkół Ludowych oraz udzielał się w innych
organizacjach świeckich. W latach 1936-
1939 wielokrotnie uczestniczył w spotka-
niach z pochodzącym z Brzeżan genera-
łem dywizji, późniejszym marszałkiem,
Edwardem Rydzem-Śmigłym - mówiła
prof. dr hab. Kazimiera Jaworska.
Wystąpienie profesor Jaworskiej poprze-
dziła Msza św. poprowadzona przez ks.
Damian Skrzypka. 

W czwartek, 25 czerwca Mszę św. w in-
tencji parafian i Parafii pw. Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Brzeżanach,
obchodzącej 400-lecie swego kościoła,
homilię i wykład pt. „Ks. kanonik Adam
Szczepan Łańcucki jako prezbiter Koś-
cioła wrocławskiego” przeprowadził ks. dr
hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT. 
- Ks. Adam Łańcucki poświęcił się organi-
zacji życia parafialnego w nowych wa-
runkach, przygotowaniem kościołów do
sprawowania kultu, zorganizował naukę
religii w szkole. Musiał jednak liczyć się 
z istniejącym w Kościele prawem kano-
nicznym oraz zwyczajami kościelnymi.
Wówczas parafią katolicką w Chojnowie
zarządzał niemiecki ksiądz Wiktor Glusche,
który powitał brzeżańskiego proboszcza
na progu chojnowskiej świątyni. Admini-
strator Apostolski Dolnego Śląska decyzją
z 16 X 1945 r. mianował ks. Adama
Łańcuckiego samodzielnym duszpasterzem
dla ludności polskiej z tytułem proboszcza

w parafii Chojnów bez naruszenia praw
kanonicznie ustanowionego proboszcza. 
- mówił ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski,
prof. PWT.
Popularno-naukową konferencję zakoń-
czono w piątek Mszą św. w intencji o Boże
błogosławieństwo dla ojczyzny oraz dobre
wychowanie dzieci i młodzieży w naszej
wspólnocie, którą prowadził ks. Łukasz
Świerniak będący jednocześnie prelegen-
tem wykładu pt. „Ks. Adam Łańcucki - du-
chowy ojciec repatriantów z Kresów
Wschodnich”. 

Na tym jednak nie zakończyły się jubile-
uszowe uroczystości. W sobotę, na Cmen-
tarzu Komunalnym, przy grobie ks. kan.
Adama Łańcuckiego zebrali się księża z pa-
rafii św. Apostołów Piotra i Pawła, re-
prezentacje samorządowe Miasta i Gminy
Chojnów, strzelcy z Chojnowskiej Dru-
żyny Strzeleckiej, uczniowie, nauczyciele
oraz mieszkańcy miasta. Uczeń Powiato-
wego Zespołu Szkół Adam Swatek przed-
stawił sylwetkę ks. Adama Szczepana
Łańcuckiego oraz opowiedział o szkolnych
inicjatywach związanych z pamięcią 
o bohaterach powojennej odbudowy mias-
ta. Następnie złożone zostały kwiaty przy
grobie ks. Łańcuckiego. W imieniu miesz-
kańców wiązankę złożyli Burmistrz Mia-
sta Chojnowa Jan Serkies oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej Jan Skowroński. 
W modlitwie powierzono również ks. pra-
łata Władysława Bystrka, który zmarł 3 li-
stopada 2017 roku.
Po południu, w chojnowskiej farze odbyła
się Msza Św. w intencji o łaskę nieba dla
ks. kan. Adama Łańcuckiego oraz zmar-
łych kapłanów posługujących w parafiach
Chojnowa, którą poprowadził ks. Tadeusz
Jurek. 

Tuż po niedzielnej Eucharystii w intencji
o ład moralny i Boże błogosławieństwo
dla ojczyzny oraz o nowe powołania ka-
płańskie w naszych lokalnych wspólno-
tach wierni mieli okazję posłuchać kon-
certu organowego w wykonaniu Arka-
diusza Popławskiego.

Obchody trzech jubileuszy zakończyła, 
w miniony poniedziałek, odpustowa Msza
św. w intencji o Boże błogosławieństwo
dla mieszkańców i duszpasterzy posługu-
jących w Chojnowie oraz w Dekanacie
pod przewodnictwem ks. Tadeusza Jurka,
z homilią ks. Artura Treli. 

eg;kb

Trzy jubileusze
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Nabór rachmistrzów

Do 8 lipca 2020 r. w urzêdach gmin trwa
nabór na rachmistrza do Powszechnego
Spisu Rolnego 2020.
Urzêdy gmin w ca³ej Polsce rozpoczê³y
15 czerwca br. nabór na rachmistrzów do
Powszechnego Spisu Rolnego, który
bêdzie przeprowadzany od 1 wrzeœnia do
30 listopada. 
Zainteresowanych zapraszamy do Urzêdu
Miejskiego - nabór trwa do 8 lipca br. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 65) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach 
* od 30.06.2020 r. do 21.07.2020 r. 
wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y w drodze bezprze-
targowej, po³o¿onych przy ul. Rynek
16, ul. Rynek 35, ul. M. Drzyma³y 2,
ul. M. Drzyma³y 14, ul. Kolejowej 17,
ul. T. Koœciuszki 6, ul. Wojska Polskiego
5, ul. Wojska Polskiego 10 i ul. Grun-
waldzkiej 10 w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 30.06.2020r.
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 11.08.2020 r.
* od 30.06.2020 r. do 21.07.2020 r.
wykazu pomieszczeñ niespe³niaj¹cych
wymogów samodzielnego lokalu miesz-
kalnego, mieszcz¹cych siê w budynku
po³o¿onym przy ul. Chmielnej 2 w Choj-
nowie przeznaczonych do sprzeda¿y 
w trybie przetargu ograniczonego -
Zarz¹dzenie Nr 89/2020 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 30.06.2020 r. 

Wykazy  dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Miejski Rzecznik
Konsumentów zaprasza

Miejski Rzecznik Konsumentów w Le-
gnicy zaprasza mieszkañców Powiatu
Legnickiego do korzystania z bezp³at-
nych porad prawnych w zakresie ochrony
konsumenckiej, które bêd¹ odbywaæ siê
w gminach Powiatu wed³ug ustalonego
harmonogramu.
- w Chojnowie 31.07.2020 od godz. 11.00

(Dom Schrama)
Na poradê nale¿y zabraæ wszystkie istotne
dokumenty w sprawie (np. paragon, fak-
turê, zamówienie, umowê, regulamin,
z³o¿one reklamacje, prowadzon¹ z przed-
siêbiorc¹ korespondencjê, itp.) oraz jeœli
to mo¿liwe, przedmioty sporu.

Skorzystaj z nieodp³atnej
pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mog¹ znaleŸæ
nieodp³atn¹, profesjonaln¹ pomoc w jed-
nym z 1500 punktów w ca³ej Polsce.
Kto mo¿e otrzymaæ pomoc?
* Ka¿da osoba w trudnej sytuacji ¿y-
ciowej w ka¿dej ¿yciowej sprawie, w tym
miêdzy innymi w sprawach maj¹tko-
wych, socjalnych, mieszkaniowych, kon-
sumenckich, rodzinnych, czy pracowni-
czych;
* Osoby samozatrudnione - osoby pro-
wadz¹ce jednoosobow¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ (niezatrudniaj¹ce pracowni-
ków przez minimum 12 miesiêcy) mog¹
liczyæ na pomoc równie¿ z wnioskami
do ZUS, Urzêdu Skarbowego, Urzêdu
Pracy.
Co otrzymasz zg³aszaj¹c siê do punktu?
* Profesjonaln¹ pomoc prawnika, wy-
kwalifikowanego doradcy, mediatora;
* Informacjê o twoich prawach i obo-

wi¹zkach w danej sytuacji;
* Wskazanie sposobu rozwi¹zania two-
jego problemu prawnego;
* Pomoc w sporz¹dzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukaæ pomocy?
* Przez internet na stronie:
www.np.ms.gov.pl;
* Przez telefon: numer telefonu najbli¿-
szego punktu pomocy znajdziesz na stro-
nie internetowej starostwa powiatowego.

Bezp³atna pomoc jest skierowana do osób,
które nie s¹ w stanie ponieœæ kosztów
pomocy odp³atnej.

W sprawie Zjazdu
Absolwentów

Komitet Organizacyjny VI Zjazdu
Absolwentów i Pedagogów Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Chojnowie na spo-
tkaniu 18 czerwca 2020 r. podj¹³ decyzjê,
¿e ze wzglêdu na panuj¹c¹ epidemiê wrzeœ-
niowy termin Zjazdu jest nieaktualny.

VI zjazd absolwentów planowany jest na
rok 2021, a szczegó³y zostan¹ opubli-
kowane w listopadzie 2020r. po kolej-
nym spotkaniu Komitetu Organizacyj-
nego. Dotychczasowe wp³aty organiza-
cyjne zostan¹ zwrócone.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
Rodzinie zmar³ego 

œp. Edwarda Œwita³y
sk³ada 

Burmistrz Miasta Chojnowa 

oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi informuje

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
postêpowanie z wniosku o stwier-
dzenie nabycia spadku po Ryszar-
dzie Karbowskim i Marii Karbow-
skiej.
S¹d wzywa spadkobierców zmar³ego
w dniu 04 stycznia 2017r. Ryszarda
Karbowskiego, ostatnio zamieszka-
³ego w Rokitkach gm. Chojnów 
i tam maj¹cego miejsce zwyk³ego
pobytu, oraz zmar³ej 30 paŸdzierni-
ka 2017r. Marii Karbowskiej ostat-
nio zamieszka³ej w Rokitkach gm.
Chojnów i tam maj¹cej miejsce
zwyk³ego pobytu, aby w ci¹gu trzech
miesiêcy od dnia ukazania siê ni-
niejszego og³oszenia zg³osili i udo-
wodnili nabycie spadku, gdy¿ w prze-
ciwnym razie mog¹ byæ pominiêci
w postanowieniu o stwierdzenie na-
bycie spadku. 
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Na czerwcowej sesji radni jednomyœlnie

udzielili burmistrzowi Janowi Serkiesowi

absolutorium daj¹c tym samym wyraz

uznania prawid³owoœci dzia³añ finanso-

wych organu wykonawczego w minionym

roku.

Po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem z wy-

konania bud¿etu, z opini¹ Regionalnej Izby

Obrachunkowej, sprawozdaniem Komisji

Rewizyjnej i pozosta³ych komisji Rady

Miejskiej, radni podjêli uchwa³ê w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozdania rocznego z wykonania bu-

d¿etu Miasta Chojnowa za 2019r.

Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie udzielenia

Burmistrzowi wotum zaufania, które jest

konsekwencj¹ oceny raportu o stanie gminy.

- Przedstawiam Raport o stanie miasta

Chojnowa za rok 2019 opracowany na

podstawie art. 28aa ustawy o samorz¹dzie

gminnym obejmuj¹cy najwa¿niejsze dzie-

dziny ¿ycia miasta i obszary dzia³alnoœci

samorz¹du - mówi³ podczas prezentacji

burmistrz. - W opracowaniu zosta³y

uwzglêdnione informacje z poszczególnych

wydzia³ów Urzêdu Miejskiego i miejskich jed-

nostek organizacyjnych realizuj¹cych za-

dania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Za-

wiera przede wszystkim realizacjê strategii,

programów, uchwa³ Rady Miejskiej Chojnowa.

Prezentuje dane wg stanu na 31 grudnia

2019r. o wykonanych zadaniach inwesty-

cyjnych, spo³ecznych oraz w ramach bud¿etu

obywatelskiego. 

Informuje tak¿e o przedsiêwziêciach podej-

mowanych przez samorz¹d zwi¹zanych 

z ekologi¹, profilaktyk¹, o organizowanych

wydarzeniach, koncertach, które poszerzy³y

ofertê kulturaln¹ i rekreacyjn¹, aby Chojnów

stawa³ siê coraz bardziej atrakcyjny dla

mieszkañców i inwestorów.

Zainteresowanych odsy³amy do strony

Biuletynu Informacji Publicznej

http://bip.chojnow.net.pl/zalaczniki/1090/R

aport_o_stanie_miasta_2019_04-06-

2020_09-47-00.pdf, gdzie opublikowano

Raport w ca³oœci.

Sprawozdanie 3/2020 z pracy

Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od 26 maja 2020 r. 

do 24 czerwca 2020 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-

czego m.in.:

* Kontynuowane s¹ prace zwi¹zane z bu-

dow¹ ruroci¹gu przesy³owego z ujêcia w Kon-

radówce do SUW w Chojnowie. 

* Na ukoñczeniu s¹ roboty przy realizacji

zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul.

S³owiañskiej". Termin zakoñczenia inwesty-

cji - 30.06.2020 r.

* Przygotowano postêpowanie przetargowe

na zadanie "Przebudowa ul. Asnyka w Choj-

nowie" Zadanie jest  dofinasowane w ramach

programu Fundusz Dróg Samorz¹dowych.

* Wszczêto postêpowanie o udzielenie za-

mówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pod nazw¹

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci

zamieszka³ych i niezamieszka³ych w Chojnowie".

* Zakoñczono malowanie przejœæ dla pie-

szych na terenie miasta.

* W celu pielêgnacji i utrzymania terenów zie-

lonych zakupiono kosiarkê traktorek oraz 

3 wykaszarki.  

* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie te-

renów zielonych w ramach prac interwen-

cyjnych, firma Agro-Œwit przesadzi³a akacje

rosn¹ce w donicach w Rynku na teren przy ul.

Brzozowej, a w ich miejsce posadzone zo-

sta³y klony kuliste.

* Wykonano nasadzenia letnie w donicach,

gazonach oraz na rabatach miejskich.

* Opalikowano drzewa przy ul. Bielaw-

skiej, wykonano ciêcie pielêgnacyjne drzew

przy ul. Witosa i D¹browskiego.

* Odnowiono place zabaw w mieœcie, wy-

konano prace konserwacyjne i porz¹dkowe.

* Przed³u¿ono 5 umów najmu na lokale

socjalne. 

* Przyjêto i przetworzono 18 wniosków

CEIDG-1, w tym:

- 2 wnioski o wpis do CEIDG i 11 wniosków

o zmianê wpisu,

- 3 wnioski o wznowienie wykonywania

dzia³alnoœci i 2 wnioski o wykreœlenie przed-

siêbiorcy z CEIDG. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-

tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na

rzecz dotychczasowych najemców 3 lokale

mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹-

cych bonifikat.

* Og³oszono:

- przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿

lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul.

Rynek 4 i 10 dzia³ek przy ul. Zielonej prze-

znaczonych pod zabudowê gara¿ami,

-  przetarg ograniczony na dzier¿awê czêœci

nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Parkowej,

oznaczonej numerem geodezyjnym 30/3

obrêb 6 miasta. 

* Przygotowano i przeprowadzono przetar-

gi ustne nieograniczone (zakoñczone wy-

nikiem negatywnym) na sprzeda¿:

- lokalu mieszkalnego przy ul. W³adys³awa

£okietka 1B/7, 

- lokalu  mieszkalnego przy ul. Grunwal-

dzkiej 12/5. 

* Wydano zawiadomienie o ustaleniu nu-

meru porz¹dkowego dla nieruchomoœci

po³o¿onej przy ul. Ma³achowskiego.

* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt bez-

poœrednio przyleg³y do budynku (pod-

wórko) przy ul. Legnickiej 75.

* Rozpoczêto prace przygotowawcze i or-

ganizacyjne do Powszechnego Spisu Rol-

nego w 2020r., który bêdzie przeprowa-

dzany od 1 wrzeœnia do 30 listopada.

* Wydano 3 wypisy i wyrysy oraz zaœwiad-

czenie z miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego miasta.

* Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usu-

niêcie drzew:

- przy ul. Okrzei - 2 szt. gatunku lipa, dla

firmy Eko-Kolor z obowi¹zkiem nasadze-

nia 4 drzew, 

- przy ul. Parkowej - 2 szt. gatunku klon

dla Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we

Wroc³awiu (drzewa uschniête).

* Wydano 2 decyzje nak³adaj¹ce obowi¹-

zek œwiadczeñ rzeczowych na rzecz obrony

kraju.

* W zwi¹zku ze stanem zagro¿enia epide-

miologicznego prowadzony jest sta³y moni-

Na XXIX sesji
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

Aktualnoœci z Chojnowatoring sytuacji na terenie miasta przy wspó³-

pracy z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epi-

demiologiczn¹ w Legnicy oraz Starost¹

Legnickim. Informacje o zagro¿eniu koro-

nawirusem przekazywane s¹ w formie tele-

konferencji organizowanych przez Starostê

Legnickiego.

* W wyniku wyst¹pienia zgnilca amerykañ-

skiego pszczó³ w powiecie legnickim 

i z³otoryjskim miasto zosta³o objête obsza-

rem wyst¹pienia choroby. Zgodnie z roz-

porz¹dzeniem wojewody na drogach do-

jazdowych do miasta zosta³y umieszczone

tablice informuj¹ce o zagro¿eniu o treœci:

Uwaga zgnilec amerykañski pszczó³.

Obszar zapowietrzony.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-

skich m.in.:

* Œwiadczenia wychowawcze

- przyjêto  i  rozpatrzono 20  wniosków, 

- wyp³acono 1.956 œwiadczeñ na kwotê

971.377,30 z³.

* Dodatki mieszkaniowe

- przyjêto i rozpatrzono 21 wniosków,

- wyp³acono dodatki na kwotê 22.150,72 z³.

* Dodatki energetyczne

- przyjêto i rozpatrzono 18 wniosków,

- wyp³acono 149 dodatków na kwotê

2.050,28 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego

m.in.:

* Wydano 113 aktów stanu cywilnego;

* Sporz¹dzono 2 akty urodzenia, 4 akty

ma³¿eñstwa i 2 akty zgonu; 

* Sprostowano i uzupe³niono 2 akty stanu

cywilnego;

* Sporz¹dzono 4 zapewnienia do zawarcia

ma³¿eñstwa;

* Przeprowadzono 80 migracji aktów;

* Usuniêto 81 niezgodnoœci w rejestrze

PESEL;

* Przyjêto101 wniosków o wydanie aktów

stanu cywilnego;

* Wpisano 2 zagraniczne dokumenty stanu

cywilnego do polskiego rejestru w drodze

transkrypcji.

opr. eg

Na XXIX sesji

Do szanownego grona Przyjació³ ¯³obka

do³¹czy³a Chojnowska Firma EKO-

KOLOR specjalizuj¹ca siê w produkcji

farb i lakierów drukarskich. 

Firma podarowa³a ¯³obkowi wysokiej

klasy pralkê. Przedstawiciele nie tylko

dostarczyli sprzêt do ¯³obka, ale nawet

dokonali profesjonalnego pod³¹czenia 

i uruchomienia. 

Bardzo dziêkujemy darczyñcom i ¿y-

czymy, aby EKO-KOLOR prê¿nie

rozwija³ siê, co w po³¹czeniu z ¿yczli-

woœci¹ W³aœciciela da z pewnoœci¹

okazjê do nastêpnych mi³ych gestów.

"Cz³owiek jest wielki nie przez to, co

posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez

to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê 

z innymi." s³owa Jana Paw³a II. 

Serdeczne podziêkowania! 

Dyrektor ¯³obka

Ca³a 
spo³ecznoœæ ¿³obka 

dziêkuje
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Wybory prezydenckie 2020, jak przewi-

dywano, nie rozstrzygnê³y siê w pier-

wszej turze. 12 lipca Polacy w kraju i za-

granic¹ g³osowaæ bêd¹ na dwóch kandy-

datów - Andrzeja Dudê (43,67 % poparcia)

i Rafa³a Trzaskowskiego (30,34% poparcia).

Niedzielne wybory uwidoczni³y naro-

dow¹ mobilizacjê - frekwencja wynios³a

blisko 65%. To naj-wy¿szy wskaŸnik od

wielu lat. 

W Chojnowie do szeœciu lokali wybor-

czych z 10150 uprawnionych do g³oso-

wania, swój g³os odda³y 5.993 osoby, co

stanowi 59,31%. 

W naszym mieœcie g³osy roz³o¿y³y siê

nastêpuj¹co:

Andrzej Duda 2645

Rafa³ Trzaskowski 1941

Szymon Ho³ownia 719

Krzysztof Bosak 446

Robert Biedroñ 110

W³adys³aw Kosiniak-Kamysz

96

Stanis³aw ¯ó³tek 10

Pawe³ Tanajno 8

Marek Jakubiak 7

Waldemar Witkowski 6

Miros³aw Piotrowski 5

Statystycznie chojnowianie zag³osowali

podobnie jak rodacy w kraju. Na pier-

wszej pozycji uplasowa³ siê A. Duda, za

nim R. Trzaskowski, a miejsce trzecie

zaj¹³ Sz. Ho³ownia. 

12 lipca wybieraæ bêdziemy jednego 

z dwóch kandydatów. 

G³osujemy w tych samych obwodach,

lokale wyborcze czynne bêd¹ w godzinach

7.00 - 21.00. 

Pamiêtaæ nale¿y o maseczkach i zacho-
waniu ogólnych zasad ochronnych.

eg

WWyybboorryy  pprreezzyyddeenncckkiiee

Nominowany przez Œrodowiskowy Dom

Samopomocy nr 1 do #Gaszyn Challenge

Urz¹d Miejski w Chojnowie, bez waha-

nia przyst¹pi³ do wykonania zadania.

Internetowa akcja zapocz¹tkowana na

rzecz chorego Wojtusia, potem dla ma³ej

Mii, rozla³a siê na ca³¹ Polskê, prze-

kraczaj¹c te¿ jej granice. 

Zasad¹ jest wykonanie 10 pompek, nomi-

nowanie kolejnych jednostek, firm, przed-

siêbiorstw lub osób prywatnych i wp³a-

cenie na wskazane konto dowolnej kwoty. 

Tysi¹ce osób zaanga¿owa³o siê ju¿ w Ga-

szyn Challenge traktuj¹c wyzwanie, jako

doskona³¹ formê pomocy. 

Urzêdnicy chojnowskiego magistratu

skrzyknêli siê jednego dnia, a drugiego

wykonali zadanie - pompki, przysiady,

odbijanie pi³ki, skoki na skakance - pod

przewodnictwem "pompuj¹cego" bur-

mistrza, który nominowa³ kolejne pla-

cówki - Miejski Oœrodek Pomocy Spo-

³ecznej w Chojnowie Urz¹d Miejski 

w Z³otoryi i Ministerstwo Sportu.

Wspierajmy 

choruj¹c¹ na SMA 

Miê Kurtuldu z Wroc³awia! 

Terapia genowa 

9.miesiêcznej dziewczynki 

kosztuje ponad 10 mln z³otych.

eg

DDllaa   mmaa³³ee jj   MMii ii
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Ukoñczy³a studia na kierunkach: admi-
nistracja w specjalnoœci prawo i ochrona
pracy. W du¿ym skrócie jest mi³oœ-
niczk¹ ksi¹¿ek, muzyki klasycznej i ja-
zzu, zielarstwa oraz domowych wy-
pieków. Nasza bohaterka czyta i pisze.
Jej wiersze znalaz³y swoje miejsce 
w wielu publikacjach w Polsce i poza
jej granicami. Posiadaczka wyj¹tkowego
ksiêgozbioru uwielbia tak¿e ogród.
Zainteresowanie naturaln¹ medycyn¹
przek³ada siê na zdrow¹ kuchniê, jak¹
czêstuje swoich najbli¿szych. W nie-
zwyk³y œwiat ksi¹¿ek i piêknej natury
zabra³a nas Pani El¿bieta Œwierczek 
z d. Makowska. 

Gazeta Chojnowska: Nale¿y Pani do
chojnowskiego klubu ksi¹¿ki "DKK
£garz". 
El¿bieta Œwierczek - Klub istnieje od
2007 roku. Obecnie przez koronawirusa
nasze spotkania s¹ odwo³ane, nad czym
ubolewam. DKK £garz prowadzi p. Anna
Kopyra z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Jest ona opiekunk¹ zarówno klubu ksi¹¿ki
dla doros³ych, jak i m³odzie¿y w Choj-
nowie. Zasady s¹ proste. Na ca³y rok otrzy-
mujemy spis ksi¹¿ek i raz w miesi¹cu siê
spotykamy, aby omówiæ wybrane dzie³o
literackie. Muszê przyznaæ, ¿e nasze
dyskusje s¹ bardzo ciekawe. Ile osób, tyle
refleksji i odczuæ. Nierzadko dyskusje s¹
burzliwe, bo ksi¹¿ki wywo³uj¹ skrajne
emocje i o to chodzi. 

G.Ch. - Osoby, które deklaruj¹, ¿e
uwielbiaj¹ czytaæ ksi¹¿ki, zazwyczaj
mówi¹, ¿e czytaj¹ od najm³odszych lat.
Czy tak te¿ by³o w Pani przypadku?
E.Œ. - Owszem. Mi³oœniczk¹ ksi¹¿ek
jestem od zawsze. Wszystko zaczê³o siê
od tego, ¿e w szkole podstawowej mia-
³am wspania³¹ bibliotekarkê. Uwa¿am,

¿e pasje i zainteresowania oprócz rodziny
wzbudziæ mog¹ w m³odej osobie w³aœnie
nauczyciele. Mia³am wielkie wsparcie 
w œrodowisku szkolnym. Bibliotekarka
Pani Szablewska zauwa¿y³a, ¿e lubiê czy-
taæ i dopingowa³a moje hobby, przez co
mój plecak stale wype³niony by³ nowymi
tytu³ami. Zaczê³am czytaæ wiêcej i wiêcej…
PóŸniej p. Joanna Madej zosta³a moj¹
wychowawczyni¹ w 4. klasie. By³a  po-
lonistk¹ w liceum. Bardzo du¿¹ rolê ode-
gra³a w moim ukierunkowaniu, bo za-
czê³am pisaæ te¿ wiersze. Pani Joanna
nie tylko dobrze uczy³a, ale przede wszyst-
kim rozbudza³a pasje. 

G.Ch. -  Bardzo wczeœnie zaczê³a Pani
pisaæ wiersze. Dziœ to bogaty dorobek
poetycki. 
E.Œ. - Debiutowa³am wierszem w 1978
roku w tygodniku "Konkrety". Moje
utwory publikowane by³y w prasie re-
gionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej 
w "Walce M³odych", "Kulturze Dolno-
œl¹skiej", "Gazecie Chojnowskiej", "Haiku"
czy nowojorskim "Nowym Dzienniku".
Moja twórczoœæ znalaz³a tak¿e swoje
miejsce w "Legnickich Debiutach
Literackich",  tomiku "Haiku" i "Anto-
logii polskiego haiku". Wspó³tworzê tak¿e
ruch literacki "Ruch Pilleus", którego cz³on-
kowie kszta³tuj¹ nowe formy literackie 
z inspiracjami literatur¹ i kultur¹ japoñsk¹.
Dziêki tej wspó³pracy powsta³ "Dialog
poetycki". Wszystkie moje utwory pod-
pisujê El¿bieta Makowska - to mój pseu-
donim literacki. 

G.Ch. -  Kartezjusz pisa³: "Czytanie
dobrych ksi¹¿ek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludŸmi minionych
czasów". 
E.Œ. - Uwielbiam czytaæ biografie i auto-
biografie, przez które dowiadujê siê wiê-
cej o samym autorze. Zawsze siê zaczyty-
wa³am literatur¹ rosyjsk¹, uwa¿am, ¿e ta
literatura mia³a najwspanialszych pi-
sarzy, ¿e od nich uczyli siê inni. Urzekaj¹
mnie pisarze pochodzenia latynoamery-
kañskiego - w mojej opinii niesamowicie
zdolni. Nie s¹ oni na piedestale najlep-
szych pisarzy wed³ug rankingów czy sta-
tystyk, ale nigdy nie sugerujê siê s³owem
"bestseller", czyli "najlepiej sprzedaj¹cy
siê". Olga Tokarczuk, Ernest Hemingway
czy Gabriel García Márquez to nazwiska
powszechnie znane i godne wielkiego
uznania, ale s¹ te¿ mniej znane w Polsce
jak: Mo Yan - laureat Nagrody Nobla
czy pochodz¹cy z Turcji Orhan Pamuk,
których dzie³a literackie zachwycaj¹ za-
równo mnie, jak i miliony czytelników na
ca³ym œwiecie. 

G.Ch. - A gdyby tak na chwilê opuœciæ
wspania³y œwiat ksi¹¿ek… 
E.Œ. - Poza czytaniem uwielbiam piêkne
malarstwo. Kilka razy by³am w Berlinie
podczas Nocy Muzeów. Fascynuje mnie
sztuka i artyœci, którzy oddawali w najm-
niejszym detalu fragment rzeczywistoœci.
Urzekaj¹ mnie arcydzie³a wielkich mis-
trzów. Ich profesjonalizm i wybitnoœæ
zachwycaj¹ w ka¿dym aspekcie. Poza
zainteresowaniami zwi¹zanymi z litera-
tur¹ czy malarskimi kreacjami zajmujê
siê ogrodem. Byæ mo¿e zeszliœmy na chwilê
na ziemiê, ale jak¹? Otó¿ w³aœnie ona
rodzi nam wspania³e zio³a, o których
stale nale¿y siê uczyæ, bo s¹ bardzo nam
potrzebne dla zdrowia. 

G.Ch. - Rozumiem, ¿e mog³aby Pani
poleciæ jakieœ zio³owe przepisy na
zdrowie? 
E.Œ. - Zbieranie zió³ i ich przetwarzanie
sprawia mi du¿¹ radoœæ. Robiê syropy 
z mniszka lekarskiego i z tymianku. Suszê
zio³a, z których póŸniej pijê herbaty wspo-
magaj¹ce system immunologiczny.
U¿ywam bardzo du¿o tymianku, zw³aszcza
do miêsa, nazywam go królem zió³, nato-
miast królow¹ jest bazylia, któr¹ okraszam
sa³atki. 
Mój ogród jest skarbnic¹ tego, co daje
nam matka natura. Polecam kurdybanek,
byæ mo¿e ma³o znany, ale jak¿e atrak-
cyjny, pod wzglêdem zdrowotnym! Przed
I wojn¹ œwiatow¹ picie naparu z kurdy-
banku uratowa³o wielu ¿o³nierzy przed
tyfusem, który zabi³ dziesi¹tki ludzi. Ta
roœlina ma niezwykle ciekawe w³aœciwoœci
zdrowotne. Polecam! 

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za wywiad.
¯yczymy udanych wakacji i du¿ych
zbiorów letnich zió³. 

Z cyklu - ludzie z pasj¹



8 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/953

To by³ trudny rok szkolny. Ostatnich kilka miesiêcy nauki uczniowie i nauczyciele spêdzili przed monitorami komputerów.
Zdalne nauczanie by³o dla wszystkich niecodziennym doœwiadczeniem. Egzaminy maturalne, ósmoklasisty przebiega³y w nie-
standardowy sposób, inna te¿ ni¿ zwykle by³a atmosfera zakoñczenia roku - bez uroczystego apelu, z zachowaniem spo³ecznej
odleg³oœci, bez serdecznych po¿egnañ z przyjació³mi, bez euforii z rozpoczynaj¹cych siê wakacji…
Tegoroczn¹ edukacjê - uda³o siê zakoñczyæ z wieloma sukcesami. Nikt jednak nie zaprzeczy, ¿e kontakt z nauczycielem i ró-
wieœnikami jest nieoceniony - emocjonalnie i dydaktycznie.
66 dni wakacji nale¿y siê i uczniom i nauczycielom i rodzicom. Wypoczynek w tym roku te¿ w wielu przypadkach bêdzie nies-
tandardowy. Najwa¿niejsze jednak, ¿e bêd¹ to dwa miesi¹ce zabawy, relaksu bez nauki i szkolnego stresu.
¯yczymy by by³y tak¿e bezpieczne, ciekawe, udane, s³oneczne i zdrowe. 
A na wrzesieñ ¿yczymy powrotu do klas i normalnego trybu nauczania. (red.)

Zakoñczenie roku szkolnego

Rok 2020 w pamiêci wielu
z nas zapadnie jako rok wy-

j¹tkowy, inny od ka¿dego, rok
wytê¿onej pracy i zupe³nie nowych wyzwañ,
które postawi³ przed nami los. Mimo wielu
niepokojów, znaków zapytania, ka¿dy by³
zmuszony podo³aæ próbie w³asnych si³ 
i mo¿liwoœci. Serdeczne gratulacje, s³owa
uznania i podziêkowania nale¿¹ siê ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej. Kochani Uczniowie,
mimo trudnej sytuacji, poradziliœcie sobie
znakomicie! Szanowni Rodzice - z ca³ego
serca dziêkujemy za cierpliwoœæ, poœwiêcony
czas i trud w³o¿ony w edukacjê swoich
dzieci! Drodzy Nauczyciele, jesteœcie jak
wojownicy niestrudzeni w boju! Inna nauka,
bo zdalna, choæ przybra³a postaæ, której
dot¹d nie znaliœmy, spowodowa³a to, ¿e
wszyscy zyskaliœmy nowe doœwiadczenia,
nauczyliœmy siê czegoœ o sobie nawzajem,
pokaza³a, ¿e mo¿emy na siebie liczyæ.
Rezultaty pracy naszych ¿aków, na których
obraz sk³adaj¹ siê zarówno zmagania z I, jak
i z II pó³rocza, przynosz¹ nam ogrom radoœci!
A¿ 211 uczniów z klas IV- VIII otrzyma³o
œwiadectwa z wyró¿nieniem! Jak widaæ
ciê¿ka praca pop³aca! 
Jak co roku przyznaliœmy równie¿ tytu³y
honorowe - Asów Czwórki i Korczakowców.
Z ka¿dego poziomu klas IV-VIII wyró¿nieni
zostali uczniowie, którzy zas³ynêli dziêki su-
kcesom i osi¹gniêciom zdobytym w ramach
udzia³u w konkursach, olimpiadach, turnie-
jach. Swoje sukcesy zawdziêczaj¹ nie tylko
talentom, czy predyspozycjom, ale przede
wszystkim swojej ciê¿kiej pracy i wytrwa-
³oœci w d¹¿eniu do celu. Piêciu wybitnie pil-
nych i sumiennych uczniów otrzyma³o hono-
rowy tytu³ Asa Czwórki. Zaœ tytu³ Korcza-
kowca otrzymali nasi juniorzy z klas I-III
oraz ich starsi koledzy z klas IV-VIII. To
uczniowie, których postawa jest godna na-
œladowania - wyró¿niaj¹ siê aktywnoœci¹,
wysok¹ kultur¹ osobist¹, udzia³em w akcjach
charytatywnych, dzia³alnoœci¹ na rzecz
ogó³u, na rzecz innych. Wszystkim zdobyw-
com nagród sk³adamy serdeczne gratulacje!
Podobnie jak wszystkim uczniom, którzy 
w tym roku szkolnym przyczynili siê do kre-
owania pozytywnego wizerunku naszej pla-

cówki, dziêki bardzo licznym sukcesom 
w ramach konkursów ogólnopolskich, wo-
jewódzkich, powiatowych. Laureaci Zdol-
nego Œl¹zaczka, Olimpiady Pionier, Ogólno-
polskiego Konkursu Galileo 2020, Ogólno-
polskiego Konkursu Synapsik Men, Ogólno-
polskiego Konkursu Logicznego Myœlenia…
mo¿na by wymieniaæ bez koñca! Ka¿de
osi¹gniêcie naszych uczniów i nauczycieli
jest nasz¹ wielk¹ dum¹, tym bardziej, ¿e choæ
rok ten by³ trudny, obfitowa³ w ca³e pok³ady
zaszczytnych miejsc naszych ¿aków! 
Dyrekcja szko³y, zmagaj¹c siê z szeregiem
wyzwañ edukacyjnych i czuwaj¹c nad dzia-
³aniami zwi¹zanymi z nauk¹ zdaln¹, podjê³a
siê realizacji jeszcze jednego przedsiêwziê-
cia, pn. "Czwórka - kolorowa szko³a", czyli
projektu odnowy naszych szkolnych prze-
strzeni. Niezast¹pieni pracownicy obs³ugi
dokonali wielkich rzeczy, dziêki czemu
Czwórka sta³a siê jeszcze bardziej barwna, 
a pobyt w niej komfortowy. Wymarzony,
wrzeœniowy powrót do murów szko³y, a tym
samym do swego rodzaju normalnoœci, bê-
dzie jeszcze przyjemniejszy! 
Teraz przyszed³ czas na zas³u¿ony odpo-
czynek, na dobr¹ zabawê, na nabranie si³ do
nauki w przysz³ym roku szkolnym.
Wszystkim ¿yczymy bezpiecznych i udanych
wakacji! Mamy ogromn¹ nadziejê, ¿e marze-
nie o spotkaniu we wrzeœniu, oka¿e siê ma-
rzeniem mo¿liwym do spe³nienia!

N.Halikowska 

SP 3 SP 4
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Miejski Oœrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chojnowie zaprasza do
udzia³u w wakacyjnych zabawach i kon-
kursach. Niestety - w zwi¹zku z COVID
19 - nadal wiêkszoœæ proponowanych
form bêdzie realizowana on-line.
* MOJE WAKACJE - konkurs fo-
tograficzny. Nie trzeba wyje¿d¿aæ da-
leko. Nie trzeba nawet wyje¿d¿aæ z Choj-
nowa, by znaleŸæ godny uwiecznienia
fotograficzny obiekt, zdarzenie, sytuacjê.
Potrzebne jest jedynie kreatywne spoj-
rzenie na otaczaj¹cy nas œwiat (bo aparat
fotograficzny w smartfonie ma dziœ niemal
ka¿dy…) - i ju¿! 
Zdjêcie opatrzone tytu³em i logo (nazw¹)
autora nale¿y przes³aæ na nasz adres
mailowy: mdk_chojnow@wp.pl. 
Ka¿dy przystêpuj¹cy do konkursu musi
te¿ przes³aæ nam w oddzielnym mailu
dane autora - wybrane logo, imiê, na-
zwisko, adres, adres mailowy oraz zgodê
na przetwarzanie danych na potrzeby
konkursu i oœwiadczenie, i¿ pojawiaj¹ce
siê ewentualnie na fotografiach osoby
wyrazi³y zgodê na publikacjê swojego
wizerunku.
* GALERIA "PRZY OKAZJI" - wys-
tawy on-line. Osób realizuj¹cych swoje
artystyczne pasje w MOKSiR mamy sporo.
Nie zawsze wczeœniej by³a okazja do
prezentacji ich dokonañ. Zamierzamy to
nadrobiæ w czasie wakacji. Sukcesywnie
zamieszczaæ bêdziemy prace powstaj¹ce
w pracowniach rzeŸby, malarstwa, mode-
larskiej. Przypomnimy te¿ czêœæ prac

wystawianych w GALERII… wczeœniej.
Warto wiêc zerkaæ na nasz¹ stronê
www.moksir.chojnow.eu
* DOBRANOCKI DLA DOROS£YCH II
- przedstawienie grupy teatralnej ANTY-
KWARIAT on-line. Tu¿ przed og³osze-
niem epidemii uda³o siê zaprezentowaæ
chojnowianom 7 historyjek tworz¹cych
spektakl DOBRANOCEK… Osoby,
które odebra³y wejœciówki na kolejne
przedstawienie, ju¿ takiej mo¿liwoœci nie
mia³y. Dobiegaj¹ koñca prace monta-
¿owe i w czasie wakacji chcemy zaprosiæ
zainteresowanych do teatru on-line.
Szczegó³y ju¿ wkrótce.
* QUIZY, QUIZY, QUIZY… Ciesz¹
siê sporym zainteresowaniem, wiêc kilka
filmowych (choæ nie tylko) ujrzy w cza-
sie wakacji "œwiat³o dzienne". Wystarczy
tylko zagl¹daæ na nasz¹ stronê lub profil
na FB.
* REKREACYJNIE I W ZIELENI
Zapraszamy do korzystania z terenów
rekreacyjnych, którymi zarz¹dza MOKSiR.
Oba place zabaw (urz¹dzenia) s¹ codzien-
nie dezynfekowane, natomiast co dwa
tygodnie odka¿amy piaszczyste pod³o¿e,
by zapewniæ wiêksze bezpieczeñstwo
u¿ytkownikom. Mimo tego warto te¿ pa-
miêtaæ, by samemu równie¿ z rozwag¹
korzystaæ z atrakcji.
* INNE - bêd¹ siê pojawiaæ na naszych
stronach wraz z kolejnymi dniami wa-
kacji. Myœlimy o konkursach plastycz-
nych, wokalnych itp.
Zapraszamy na nasze strony! 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
dzieci ze szkó³ podstawowych na "Wakacje
z Biblioteka on-line"
* Konkurs literacki "Ksi¹¿kowe ry-
mowanki" dla dzieci w wieku 10-12 lat:

od 1 lipca do 10 sierpnia;
* Bajkowy quiz czytelniczy "Dawno,
daweno temu…” dla dzieci w wieku 7-9 lat:

6,13,20,27 lipca
* Warsztaty plastyczne "Wakacje rol-
kowane" dla dzieci w wieku 7-12 lat: 

23 i 30 lipca, 6 i 13 sierpnia
* Wystawa prac warsztatowych "Wa-
kacje rolkowane":            20-31 sierpnia.

Szczegó³owe informacje znajdziecie na
naszej stronie: 
www.biblioteka.chojnow.eu

Wakacje z MOKSiR i MBP 

Epidemia jeszcze nas nie opuœci³a, ale

imprezy rozrywkowe, z zachowaniem

obowi¹zuj¹cych norm wracaj¹.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom

naszych mieszkañców kawiarnia "Jubi-

latka" zorganizowa³a wieczorek z ze-

spo³em Browar Band Jawor Blues (BBJB).

Sobota 27 czerwca zaowocowa³a tak

s³oneczn¹ i upaln¹ pogod¹, ¿e w po-

wietrzu czuæ by³o jedno wielkie grillo-

wanie. Kto jednak chcia³ i móg³ zaszczy-

ci³ swoj¹ obecnoœci¹ wystêp chojnow-

skiej grupy. 

BBJB jest ju¿ dojrza³ym owocem i sma-

kuje wybornie. W swoim repertuarze

posiada w³asne utwory. Mo¿na je spokoj-

nie zaliczyæ do bluesa progresywnego.

Ciekawe, nietuzinkowe zjawisko. W swo-

im repertuarze ma te¿ innych wykonaw-

ców - polskich i zagranicznych. Ca³oœæ

przedstawia zwarty i jednomyœlny mo-

nolit. Kwesti¹ czasu zatem by³o zape³-

nienie parkietu. Nasunê³o siê pytanie -

kiedy BBJB wejdzie do studia nagra-

niowego? Fina³ w postaci debiutanckiej

p³yty by³by nie lada wydarzeniem.

pm

Parkiet têskni³ za bluesem



Fundacja ADRA Polska, wychodz¹c naprzeciw rosn¹cym po-
trzebom spo³ecznym, w tym lêkowi wywo³anemu pandemi¹
wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowa-
dzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
Nat³ok myœli, zastanawianie siê jak odnajdziemy siê na rynku
pracy po ustaniu pandemii, jak bêdziemy dalej funkcjonowaæ 
w zmienionej rzeczywistoœci, izolacja - to problemy, z jakimi
zmaga siê od pewnego czasu wiêkszoœæ Polaków. Mog¹ one
prowadziæ do wzmo¿onego napiêcia emocjonalnego, z którym
bardzo trudno jest sobie poradziæ.
Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udzia³u w gru-
pach wsparcia w ramach projektu "Równowa¿nia". Do udzia³u
w grupie mo¿e zg³osiæ siê ka¿dy, kto odczuwa wy¿ej wymie-
nione trudnoœci. Dziêki grupie mo¿na bezpiecznie i anonimowo
podzieliæ siê w³asnymi prze¿yciami, wymieniæ doœwiadczenia-
mi, pomys³ami, otrzymaæ wsparcie. Mo¿na tu spotkaæ ludzi,
którzy prze¿ywaj¹ te same problemy, którzy nie oceni¹ i nie
skrytykuj¹, ale zrozumiej¹ i wespr¹.

- Aktywne uczestnictwo w grupie to
pomoc w rozwi¹zywaniu codziennych
problemów, tak¿e dodatkowo równie¿
praca nad sob¹ i rozwój osobisty. To
czêsto pierwszy krok na drodze do
nowego ¿ycia - komentuje Magda
Matuszewska, koordynator akcji 
z Fundacji ADRA Polska.
Grupy wsparcia "Równowa¿nia" bêd¹
odbywaæ siê pod opiek¹ specjalistów - psychologów, trenerów,
doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy dzia³aæ
bêd¹ w oparciu o model, dziêki któremu pod "skrzyd³ami" jed-
nego mentora wsparciem mog¹ zostaæ objête nawet 144 osoby. 
- Ju¿ teraz otrzymujemy du¿o zg³oszeñ, co pokazuje, jak wiel-
kie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc - dodaje Magda
Matuszewska. 
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Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia "Równowa¿nia"

Spotkania grup wsparcia odbywaæ siê bêd¹ online i wyma-

gaj¹ jedynie komputera i dostêpu do Internetu. 

Udzia³ w nich jest bezp³atny.

Co zrobiæ, aby do³¹czyæ 

do grupy wsparcia "Równowa¿nia"?

* wejœæ na stronê www.adra.pl/kryzys

* wype³niæ krótki formularz

* poczekaæ na kontakt ze strony Fundacji.

Dru¿yna seniorska pi³karzy trenera
Zbigniewa Grzybowskiego, nadrabia
zaleg³oœci treningowe i sprawdza formê
w meczach kontaktowych. Za nami
kolejne dwa sparingi. Zosta³y rozegrane
na boisku treningowym przy MOKSiR.
Ostatnia pora¿ka ze Stal¹ Chocianów
0:6 musia³a podzia³aæ jak kube³ zimnej
wody. 

Kolejny rywal by³ z Lwówka Œl¹skiego.
Goœcie nie mieli nic do powiedzenia, to
bia³oniebiescy dyktowali warunki gry.
Bramkarza Czarnych Lwówek pokonali
a¿ szeœæ razy. Sami nie trac¹c nic. Wynik
6:0, wygl¹da ³adnie. 
Jednak, gdy przyjecha³a dru¿yna z Pro-
chowic to na ten mecz Chojnowianka
wysz³a w sk³adzie bez kilku podstawo-
wych zawodników. 
Taki stan rzeczy odzwierciedla pora¿ka
1:6. 

pm

Pi³ka No¿na 
Dobry Start

Program "Dobry Start" to inwestycja 
w edukacjê polskich dzieci. To 300 z³
jednorazowego wsparcia dla wszystkich
uczniów rozpoczynaj¹cych rok szkolny.
Rodziny otrzymaj¹ œwiadczenie bez wzglê-
du na dochód. To wsparcie dla 4,6 mil-
iona uczniów. Œwiadczenie dobry start
przys³uguje raz w roku na dziecko ucz¹ce
siê w szkole, a¿ do ukoñczenia przez nie
20. roku ¿ycia. Dzieci niepe³nosprawne,
ucz¹ce siê w szkole, otrzymaj¹ œwiadcze-
nie do ukoñczenia przez nie 24. roku
¿ycia. Aby otrzymaæ wsparcie, nale¿y
z³o¿yæ wniosek. Mo¿e to zrobiæ matka,
ojciec, opiekun prawny dziecka lub opie-
kun faktyczny dziecka (opiekun fakty-
czny to osoba faktycznie sprawuj¹ca
opiekê nad dzieckiem, która wyst¹pi³a do
s¹du opi-kuñczego o przysposobienie
dziecka). 
Wniosek o œwiadczenie dla dzieci, które
przebywaj¹ w pieczy zastêpczej sk³ada
rodzic zastêpczy, osoba prowadz¹ca ro-
dzinny dom dziecka lub dyrektor placów-
ki opiekuñczo-wychowawczej. 
Wniosek o œwiadczenie dobry start mo¿na
sk³adaæ online od 1 lipca przez Portal
informacyjno-us³ugowy Emp@tia na

stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
przez bankowoœæ elektroniczn¹ lub portal
PUE ZUS oraz od 1 sierpnia tak¿e drog¹
tradycyjn¹ (w formie papierowej) bez-
poœrednio w urzêdzie lub za poœrednic-
twem poczty. 
Wniosek nale¿y z³o¿yæ do 30 listopada.
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-
start

W tym roku 
nie musisz sk³adaæ 
kolejnego wniosku 

o 500+
Przypominamy - w tym roku nie trzeba
sk³adaæ kolejnego wniosku o przyznanie
œwiadczenia wychowawczego w ramach
programu "Rodzina 500+". Wniosek z³o-
¿ony w ubieg³ym roku, czyli w terminie
od 1 lipca 2019 r., to œwiadczenia przyz-
nane do koñca maja 2021 r. 
Rodzice i opiekunowie, którzy do tej
pory nie pobierali œwiadczenia, mog¹
przyst¹piæ do programu sk³adaj¹c od-
powiedni wniosek np. za poœrednictwem
portalu Emp@tia, Platformy Us³ug
Elektronicznych ZUS czy bankowoœci
elektronicznej.
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I. Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe z zakresu rachunkowoœci i finansów.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni
praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne prze-
stêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe.
6. Umiejêtnoœæ ksiêgowania dochodów bud¿etowych.
7. Umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera m.in. w zintegrowanych
systemach informatycznych w tym w programach ksiêgowych firmy
SIGID oraz SJO BESTIA do zarz¹dzania bud¿etami jednostek
samorz¹du terytorialnego w zakresie sprawozdawczoœci jednostek
organizacyjnych.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza i umiejêtnoœæ stosowania odpowiednich przepisów z zakre-
su finansów publicznych w tym w szczególnoœci ustaw: o rachunko-
woœci, o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego, o samorz¹dzie gminnym.
2. Zaanga¿owanie, kreatywnoœæ, systematycznoœæ, dyspozycyjnoœæ.
III. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku m. in.:
1. Wprowadzanie do ksiêgi rachunkowej - ewidencja syntetyczna i ana-
lityczna depozytów, dochodów bud¿etowych Urzêdu Miejskiego 
i bud¿etu Miasta Chojnów na podstawie dokumentów zadekreto-
wanych przez upowa¿nionego pracownika Wydzia³u Finansowo-
Bud¿etowego.
2. Sporz¹dzanie na podstawie ewidencji ksiêgowej sprawozdañ
bud¿etowych Rb27, Rb27ZZ, Rb-N i Rb-Z.
3. Prowadzenie ewidencji rozrachunków z tytu³u dochodów bud¿e-
towych i bie¿¹ce ich rozliczanie zgodnie z Zak³adowym Planem Kont
i obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa .
4. Rozliczanie raportów kasowych dotycz¹cych wp³at dokonywanych
w kasie Urzêdu Miejskiego i ich ujêcie w ewidencji rachunkowo-
bud¿etowej po uprzednim sprawdzeniu ich pod wzglêdem formalno-
rachunkowym przez upowa¿nionego pracownika.
5. Wystawianie not i poleceñ ksiêgowania w zakresie dochodów.
6. Rozliczanie ratalnych wp³at dotycz¹cych sprzeda¿y mieszkañ 
i innych nieruchomoœci na podstawie zawartych aktów notarialnych.
7. Uzgadnianie udzia³ów o dochodach bud¿etu pañstwa przekazy-
wanych przez Urzêdy Skarbowe.
8. Miesiêczne wprowadzanie i rozliczanie wydatków Urzêdu Miej-
skiego i podleg³ych jednostek na podstawie sprawozdañ.
9. Miesiêczne uzgadnianie zaksiêgowanych wp³at z ewidencja synte-
tyczna dochodów w w/w zakresie.
10.Terminowe rozliczanie dochodów Skarbu Pañstwa z Dolnoœl¹skim
Urzêdem Wojewódzkim.
11. Przekazywanie œrodków do jednostek podleg³ych zgodnie z zasa-
dami wynikaj¹cymi z uregulowañ wydanych przez Radê Miejsk¹ 
i Burmistrza Miasta Chojnowa.
12. Sporz¹dzanie bilansów, sprawozdañ i informacji w w/w zakresie.
13. Kontrola jednostek podleg³ych z prawid³owoœci realizacji planu
finansowego, a tak¿e rzetelnoœci i terminowoœci prowadzenia ksi¹g
rachunkowych - wg harmonogramu kontroli.
IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. ¯yciorys z opisem dotychczasowej pracy (CV).
3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzaj¹ce  wymagania niezbêdne.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzaj¹ce doœwiadczenie zawodowe
(œwiadectwa pracy, lub oœwiadczenie o zatrudnieniu w przypadku
trwaj¹cego zatrudnienia).
6. Inne dokumenty potwierdzaj¹ce dodatkowe kwalifikacje (np.
szkolenia, kursy).
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne przestêpstwo œcigane 
z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (w
przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowi¹zany do dostar-
czenia informacji z Krajowego Rejestru).

8. Oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzys-
taniu z pe³ni praw publicznych.
9. Oœwiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umo¿liwia-
j¹cego podjêcie pracy na wskazanym stanowisku.
10. Oœwiadczenie o nieposzlakowanej opinii.
11. Podpisane oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustaw¹ 
o ochronie danych osobowych. 
12. Kserokopia dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ 
(w przypadku kandydata, który zamierza skorzystaæ z uprawnienia 
o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorz¹dowych).
V Termin i miejsce sk³adania dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzêdnicze
ds. bud¿etu i podatków w Wydziale Finansowo-Bud¿etowym
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie" nale¿y sk³adaæ w terminie do
28.07.2020r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, poczt¹ tradycyjn¹ na adres Urz¹d Miejski w Chojnowie,  Plac
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po okreœlonym wy¿ej terminie nie
bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1. 
VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: pe³ny wymiar czasu pracy.
2. Miejsce pracy: Urz¹d Miejski w Chojnowie Plac Zamkowy 1,
(parter - brak windy i podjazdu dla osób niepe³nosprawnych).
3. Praca wymagaj¹ca przemieszczania siê wewn¹trz budynku oraz
poza budynkiem.
4. Praca przy monitorze ekranowym powy¿ej 4 godzin dziennie.
VII. Dane osobowe - klauzula informacyjna.
Dane osobowe s¹ przetwarzane zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Ka¿dy
kandydat przystêpuj¹cy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie bêdzie mo¿liwy
udzia³ w naborze.
Informujemy, ¿e: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz
Miasta Chojnowa.
2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko
pracy w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Wydzia³ Organi-
zacyjny, Oœwiaty i Zdrowia w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
cz³onkowie komisji powo³anej przez Burmistrza Miasta.
4. Okres przechowywania danych: czas niezbêdny do przeprowa-
dzenia naboru na stanowisko pracy w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie (z uwzglêdnieniem 3 miesiêcy, w których Burmistrz Miasta
Chojnowa ma mo¿liwoœæ wyboru kolejnego wy³onionego kandydata,
w przypadku gdy ponownie zaistnieje koniecznoœæ obsadzenia tego
samego stanowiska).
5. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych pod adresem
biuro@kichewko.com.
6. Przys³uguje Panu/Pani prawo do dostêpu do treœci swoich danych
oraz ich sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a tak¿e prawo sprzeciwu, za¿¹dania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak równie¿ prawo do cofniêcia zgody w do-
wolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego, tj.: Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Dane udostêpnione przez Pana/Pani¹ nie bêd¹ podlega³y profilowa-
niu.7.Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy
oraz art. 11 ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach
samorz¹dowych w zwi¹zku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA STANOWISKO URZÊDNICZE

ds. bud¿etu i podatków
w Wydziale Finansowo-Bud¿etowym Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
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Zarz¹dzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 8 sty-
cznia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w for-
mie przetargu. 
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest hipotek¹ umown¹ na rzecz PKO
BP S.A. Oddzia³ 1 w Chojnowie, która zostanie rozliczona 
z ceny sprzeda¿y nieruchomoœci i jej wykreœlenie nast¹pi po
wymienionym rozliczeniu i uzyskaniu zgody wierzyciela na jej
wykreœlenie. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego
Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i us³ug. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).

Przetarg odbêdzie siê 4 sierpnia 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 28 lipca 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu 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 niez-
w³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo-
³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych nieruchomoœci, stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
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¿ 1 350,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je-
¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. 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 przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
24 kwietnia 2020 r., drugi 16 czerwca 2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 13.07.2020r. - 24.07.2020 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, pok. 12 - tel. 76 81-86-684. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku bêd¹cym w zarz¹dzie Spó³dzielni
Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie, po³o¿onym przy ul. W³adys³awa £okietka 1B w Chojnowie, na dzia³ce ozna-
czonej numerem geodezyjnym 264/5 o powierzchni 1199 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00034521/2.
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Zarz¹dzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do
sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30.1.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego 
Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej.  Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadec-
two charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwal-
dzkiej 8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie
do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê 4 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 28 lipca 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu 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 od-
wo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do
wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
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¿ 1 290,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je-
¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. 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 przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
12.02.2020 r., drugi 10.06.2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 13.07.2020 r. - 24.07.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
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

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku po³o¿onego przy 
ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o powierzchni 1582 m2

wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.



Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie II p. - poddasze, w starym budownic-
twie, 40 m, w³asnoœciowe, bez czynszowe, z gara¿em i ogród-
kiem przy ulicy Kiliñskiego. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 537-777-863.

Dzia³ki
Na sprzeda¿ dzia³ka budowlana - uzbrojona o pow. 10 arów
w Rokitkach, cena 45 000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 660-259-950.
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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

Og³oszenia drobne
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Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
Piotr Misikiewicz
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LIPIEC
05.07. - MELISA
12.07. - CENTRUM
19.07. - FARTMED
26.07. - POD S£OÑCEM

SIERPIEÑ
02.08. - SALIX
09.08 - STOKROTKA
15.08. - FARMED
16.08 - MELISA
23.08. - CENTRUM
30.08. - W INTERMARCHE

WRZESIEÑ
06.09. - FARMED
13.09. - POD S£OÑCEM
20.09. - SALIX
27.09. - STOKROTKA

PAŸDZIERNIK
04.10.
- CENTRUM

11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

LISTOPAD
01.11. - CENTRUM
08.11. - SALIX
11.11. - STOKROTKA
15.11. - MELISA
22.11. - FARMED
29.11. - POD S£OÑCEM

GRUDZIEÑ
06.12. - SALIX
13/20/26. 12. - W INTERMARCHE
25.12. - CENTRUM
27.12. - STOKROTKA

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00
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Paweł Wróbel – chojnowski rowerzysta-
turysta, często gości na łamach naszej
Gazety. 
Jego pasja to rower - wybiera się w trasy
indywidualne, chętnie też bierze udział
w imprezach zorganizowanych – raj-
dach czy wyścigach. 
Jego ostania przygoda miała miejsce
na północy kraju.

W czerwcu odbyła się pierwsza edycja
ultramaratonu rowerowego „Pomorska
500” – 500 km w 80 godzin wyznaczoną
trasą.
Postanowiłem pierwszy raz w życiu
wziąć udział w tego typu zawodach ro-
werowych, na tak długim dystansie,
sprawdzając swoje możliwości jako ama-
tor turystyki rowerowej oraz przekonać
się, jak to jest na trasie rywalizować z czte-
rystoma innymi uczestnikami.

Swoją przygodę w ultramaratonie za-
cząłem o 5.45 od Zalewu Szczecińskiego.
Do mety w Gdańsku miałem 535 kilo-
metrów z limitem czasowym 80 godzin.
Trasa przebiegała w ten sposób, że nie
przecinała żadnej rzeki. 

Pierwsze kilometry prowadziły drogą
asfaltową, potem tylko był las, las, las…
i kręte, wąskie, wyboiste ścieżki. Puszcza
goleniowska, okolice drawskiego po-
ligonu, pojezierze Drawskie, Kaszubski
Park Krajobrazowy, Trójmiejski Park

Krajobrazowy – trudna, wymagająca
trasa z dużą ilością wzgórz, terenów
piaszczystych, błotnistych, gliniastych 
i podmokłych. 

Każdy kilometr wymagał ogromnego
wysiłku fizycznego i mnóstwa energii.
Choć odczuwałem trudy tej trasy, je-
chałem w zasadzie bez odpoczynku –
dzień i noc. Z siodełka zsiadałem na
posiłki i w momentach, kiedy nie dało się
jechać. 

Za dnia podziwiałem faunę i florę na-
pawając się pięknymi krajobrazami,
nocą skupiałem się na blasku rowerowej
lampki wypatrując ścieżek… 
Najwięcej kłopotu sprawiała mi nawi-
gacja w telefonie. Pod wpływem ciągłych
wstrząsów obraz trasy uciekał z ekranu,

musiałem zatrzymywać się, uruchamiać
ponownie – te ciągłe postoje, jak szacuję,
zabrały mi co najmniej 3 godziny.
Przyjechałem na metę jako 113. Biorąc
pod uwagę ilość zawodników – 400 –
wynik jak najbardziej zadowalający. 
Jechałem nieprzerwanie 51 godzin. Je-
stem zadowolony z wyniku i z tego, że
pokonałem tę trasę. 
Pozycja rankingowa nie ma dla mnie
żadnego znaczenia. Każdy wyścig to
niezapomniana przygoda, satysfakcja 
z pokonania trudności i duma z osiąg-
nięć. 

Gratulujemy determinacji i ogromnej pasji.
Pan Paweł już deklaruje udział w przy-
szłorocznej edycji Pomorska 500, a w naj-
bliższych dniach wybiera się w trasę
wzdłuż Wisły.
Czekamy na relację z tej wyprawy.

eg

Na rowerze dzień i noc..... - Pomorska 500



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

5.letni Wojtek Szczoczarz jest zodia-
kalnym Bykiem. W domu bawi się autkami
i ogląda bajki o „Transformensach”. Lubi
rosół, kotlet schabowy, kolor czerwony. 
Na podwórku gra w piłkę nożną ze starszą
siostrą Mają. Chce zostać policjantem.

Barwny RynekBarwny Rynek

Pielęgnacja zieleni w Rynku 
 Firma AgroŚwit 


