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Noc Kupały 2022

Turniej Piłkarski
Chojnów Cup 

Sukces na Igrzyskach Dzieci
- mamy wicemistrza

Dolnego Śląska

WAKACJE ROZPOCZĘTE

Muzykowanie nad Skorą
- koncert Yagi Kowalik



Rok szkolny 2021/2022 oficjalnie zakończony. 
24 czerwca rozdano nagrody, podziękowano uczniom, nauczy-
cielom, rodzicom, pogratulowano osiągnięć i rozpoczęto czas laby.
Na szkolnych apelach, na czas wakacji, żegnały się klasy 1-7. 
Tego dnia w Szkole Podstawowej nr 4 swój ostatni dzień cele-
browały klasy ósme, dzień wcześniej w MOKSiR uroczyście
ze szkołą rozstawały się klasy ósme Szkoły Podstawowej nr 3. 

Ósmoklasiści żegnali się Polonezem, było przekazanie Sztan-
daru młodszym rocznikom i programy artystyczne…
Koniec roku cieszy, ale dla absolwentów to także chwila wzru-
szeń, niezatartych wspomnień i rozpoczęcie nowego etapu 
w życiu. Pięknie świętowano ten dzień. Wypowiedzi dyrekcji,
burmistrza Jana Serkiesa, przedstawicieli Rady Rodziców 
i reprezentantów klas ósmych, pełne były wdzięczności, uzna-
nia, gratulacji i szczerych życzeń.

Przed uczniami dwa miesiące odpoczynku, 
relaksu, przygód, zwiedzania i wielu nowych wrażeń.

Życzymy spokojnych, bezpiecznych wakacji, 
wspaniałych podróży, ciekawych zajęć, 

wielu niezapomnianych przeżyć… 
UDANYCH WAKACJI!!!

***
Koniec roku szkolnego to podsumowanie całorocznej pracy
dydaktycznej i szczególne nagrody dla najbardziej wyróżniają-
cych się uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 3 przyznaje Orły Trójki, Szkoła Pod-
stawowa nr 4 nadaje kilka tytułów – Asy Czwórki, Korcza-
kowiec, Korczakowiec Junior i Herkules Czwórki.
Kto w tym roku zasłużył na te zaszczytne honory?

ORŁY TRÓJKI
W tym roku Kapituła Orłów Trójki
postanowiła nagrodzić tytułem Orła
Trójki 4 uczniów. 
Wyróżnieni to: Hanna Kądziołka,
Michał Kowalczyk, Franciszek
Olszewski oraz Antoni Filipowicz.

ASY CZWÓRKI
Edyta Siewiera – klasa IVb – średnia
ocen 5,82, zachowanie wzorowe
Martyna Bandziak – klasa Vb 
– średnia ocen 5,83, zachowanie
wzorowe
Anna Bogacz – Bielińska – średnia
ocen 6,00, zachowanie wzorowe
Franciszek Salastowicz – klasa VIId, średnia ocen 5,93,
zachowanie wzorowe
Paulina Fudala – klasa VIIIb, średnia ocen 5,83, zachowanie
wzorowe

KORCZAKOWIEC JUNIOR
Daria Wawroniak – klasa I c
Gabriela Filipowicz – klasa II b
Aleksandra Kityk – klasa III b

KORCZAKOWIEC
Gabriela Gachowska – klasa IV d
Hanna Rudziak – klasa V a
Hanna Barszczyk – klasa VI b
Martyna Myśliborska – klasa VII d
Julia Grzech – klasa VIII b

HERKULES CZWÓRKI 
Kinga Bogacka – klasa VIII a

opr. eg
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Zapraszamy na 
konsultacje spo³eczne

Urz¹d Miejski w Chojnowie - Wydzia³
Rozwoju Gospodarczego - informuje, ¿e
opracowuje "Strategiê Rozwoju Miasta
Chojnowa na lata 2023-2028".
Zmieniaj¹ce siê uwarunkowania wew-
nêtrzne i zewnêtrzne oraz nowy okres
programowania polityk Unii Europej-
skiej s¹ odpowiednim momentem do
wyznaczenia nowych kierunków rozwo-
ju miasta. Strategia Rozwoju ma na celu
zdiagnozowanie potrzeb w sferze spo-
³eczno-gospodarczej i przestrzennej, wyz-
naczenie misji i wizji, celów oraz okre-
œlenie kierunków rozwoju miasta Choj-
nowa przy wsparciu œrodków krajowych
i zagranicznych. 
G³ównym celem spotkañ jest wypraco-
wanie za³o¿eñ koncepcji rozwoju miasta
Chojnowa. Podczas warsztatów bêd¹
mogli Pañstwo wyraziæ swoj¹ opiniê,
poznaæ potrzeby innych oraz zadawaæ
pytania. 
W zwi¹zku z powy¿szym zachêcamy do
wziêcia aktywnego udzia³u w spotka-
niach, które pozwol¹ Pañstwu wspó³de-
cydowaæ o kierunkach rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego Gminy Miejskiej
Chojnów. 
Pierwsze spotkanie odby³o siê w minion¹
œrodê, kolejne jeszcze w tym miesi¹cu
(dok³adny termin podamy w nied³ugim
czasie - na stronie chojnow.eu i miejskim
Facebooku). 

Zapraszamy do uczestnictwa 
w konsultacjach spo³ecznych. 

Nie b¹dŸmy bierni! 
WeŸmy sprawy w swoje rêce!
Zainteresujmy siê przysz³oœci¹ 

swojego miasta!

Informacja dla najemców
lokali mieszkalnych,

zamiennych i socjalnych 
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
informujemy, ¿e zgodnie z zarz¹dzeniem
nr 93/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa
z 7 czerwca 2022 r. w sprawie stawek
czynszu za najem lokali mieszkalnych, za-
miennych i socjalnych od 1 paŸdziernika
2022 r. zostanie zmieniona stawka czyn-
szu za 1 m2 pow. u¿yt. lokalu mieszkal-
nego, zamiennego i bêdzie wynosiæ 4,41 z³/m2

oraz stawka podstawowa miesiêcznego
czynszu za 1 m2 pow. u¿yt. lokalu socjal-
nego i bêdzie wynosiæ 1,35 z³/m2.
Czynniki wp³ywaj¹ce na wysokoœæ czyn-
szu okreœlono w za³¹czniku nr 1 ww. zarz¹-
dzenia, który dostêpny jest pod adresem:
https://chzgkim.chojnow.eu/aktualn_staw
ki_czynszu_-zarzadzenia_burmis-
trza_miasta_chojnowa-informacje,-
s819,m8.html 
Zawiadomienie o wysokoœci czynszu od
1 paŸdziernika 2022 r. zostan¹ przekazane
ka¿demu najemcy indywidualnie.

Wakacyjna zmiana godzin
pracy w MBP

W okresie wakacji biblioteka zmienia
godziny pracy i udostêpnia swoje zbiory:
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek -
od godz.9.00 do godz.16.00
- w œrodê i sobotê biblioteka nieczynna
Dzia³ dla Doros³ych:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek -
od godz.9.00 do godz.17.00
- w œrodê i sobotê - biblioteka nieczynna

Nowy Zarz¹d
Chojnowianki

23 czerwca odby³o siê Walne Zgro-
madzenie Cz³onków Klubu Sportowego
Chojnowianka Chojnów. Tego dnia
udzielono warunkowo absolutorium by-
³emu Zarz¹dowi oraz przeprowadzono
wybory nowego Prezydium Klubu i Ko-
misji Rewizyjnej.
Do nowego Zarz¹du Klubu wybrano:
Jakub Halikowski - prezes
Tomasz Halikowski - wiceprezes
Piotr Seheniewicz - sekretarz
Przemys³aw Tomaszewski - skarbnik,
cz³onek Zarz¹du ds. m³odzie¿y 
£ukasz Romanek - cz³onek Zarz¹du ds.
klubu
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Zbigniew Sus³o, Andrzej Tracz, Ja-
ros³aw Siwka.
Przed nowym Zarz¹dem du¿e wyzwanie.
¯yczymy nieustaj¹cej determinacji, suk-
cesów i wszelkiego powodzenia. 
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12 czerwca 2022r. zmar³ 

Henryk Kolanek
- by³y Naczelnik 

Miasta i Gminy Chojnów

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie i Bliskim
zmar³ego 

sk³adaj¹
Burmistrz Miasta Chojnowa 

Jan Serkies
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Jan Skowroñski

Klub Sportowy "Chojnowianka"
informuje, ¿e

prowadzony jest nabór 
na stanowiska 

trenerów 
sekcji m³odzie¿owych 

KS Chojnowianka Chojnów

Jeœli masz predyspozycje, ambicje 
oraz chêci do pracy trenerskiej 

z m³odzie¿¹ to serdecznie zapraszamy
do sk³adania aplikacji.

Poszukujemy:
*  trenerów 

 * asystentów trenerskich 
*  kandydatów na trenerów 

(przed uprawnieniami)

Jeœli ta oferta Ciê zainteresowa³a 
- NIE ZWLEKAJ! 

Byæ mo¿e to w³aœnie Ciebie szukamy!

Wiêcej informacji pod nr telefonu

660-097-522
Mo¿na tak¿e sk³adaæ aplikacje przy

u¿yciu formularza pod linkiem
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf

IMRDdokjR96.../viewform



To jedna z wa¿niejszych sesji w roku - sesja
absolutoryjna. Podczas czerwcowego po-
siedzenia Rada Miejska jako organ stano-
wi¹cy i kontrolny stwierdza prawid³owoœci
dzia³ania finansowego organu wykonaw-
czego (burmistrza) w minionym roku.
Ocenê poprawnoœci zarz¹dzania miejskim
bud¿etem poprzedza "Raport o stanie gmi-
ny" stanowi¹cy podsumowanie dzia³al-
noœci burmistrza w roku poprzednim, opi-
nia Regionalnej Izby Obrachunkowej oparta
na sprawozdaniu rocznym z wykonania
bud¿etu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
i opinie pozosta³ych Komisji Rady Miejskiej. 

24 czerwca Burmistrz Chojnowa Jan Ser-
kies omówi³ przed Rad¹ "Raport o stanie
gminy" - dokument obejmuj¹cy przede
wszystkim realizacjê programów, strategii,
uchwa³ rady i bud¿etu obywatelskiego.
Chojnowscy radni jednog³oœnie przyjêli
"Raport…" udzielaj¹c tym samym bur-
mistrzowi wotum zaufania.
W kolejnym punkcie obrad burmistrz
przedstawi³ sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za 2021 rok:
"Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado.
Zgodnie z ustaleniami ustawy o finansach
publicznych w obowi¹zuj¹cych terminach
zosta³o Pañstwu przed³o¿one do rozpatrze-
nia sprawozdanie z wykonania bud¿etu Mia-
sta Chojnowa za 2021 r. oraz sprawozdanie
finansowe za 2021 r.
W ci¹gu roku bud¿etowego, na podstawie
uchwa³ Rady Miejskiej oraz zarz¹dzeñ
Burmistrza Miasta dokonano 44 zmiany 
w pierwotnie planowanych wielkoœciach
dochodów i wydatków w wyniku zmian do-
tacji, subwencji ogólnej, dochodów w³asnych.
W 2021 roku wykonanie dochodów bud¿etu
Miasta ogó³em wynios³o 69.658.613,27 z³,
czyli 100,64 % planu, przy czym dochody
bie¿¹ce zosta³y zrealizowane w kwocie
64.670.890,22 z³, co stanowi³o 101,99 % pla-
nu, a dochody maj¹tkowe - 4.987.723,05 z³,
tj. 85,90 % planu.
W 2021 roku wykonanie wydatków bud¿etu
miasta ogó³em wynios³o 62.076.382,85 z³,
tj. 87,90 % planu rocznego, przy czym wy-
datki bie¿¹ce zosta³y zrealizowane w kwo-
cie 57.672.132,69 z³, co stanowi³o 91,82%
planu, a wydatki co stanowi³o 98,97 % zak³a-
danego planu. 
W 2021 r. zrealizowano przychody w wyso-
koœci 9.961.693,06 z³, w tym: z tytu³u wol-
nych œrodków, o których mowa w art.217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
-5.896.192,60 z³ , z tytu³u niewykorzysta-
nych œrodków pieniê¿nych, o których mowa
w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych - 733.880,00 z³, nadwy¿ki z lat
ubieg³ych, pomniejszonej o niewykorzys-
tane œrodki pieniê¿ne, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach pu-
blicznych- 2.824.041,73 z³ oraz z tytu³u za-
ci¹gniêtej w 2020 roku po¿yczki z NFOŒiGW
- 507.578,73 z³ (transza 2021) na realiza-
cjê zadania pn."Budowa ruroci¹gu prze-
sy³owego wody z ujêæ wodnych w Konra-
dówce do Stacji Uzdatniania Wody w Choj-

nowie, zagospodarowanie terenu ujêæ wody
oraz budowa drogi dojazdowej. 
Natomiast rozchody zosta³y wykonane w kwo-
cie 2.620.136,00 z³ i dotycz¹ sp³at wczeœ-
niej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek oraz
wykupu obligacji, które by³y regulowane
zgodnie z harmonogramem- kwota
841.136,00 z³ oraz z tytu³u wczeœniejszej
sp³aty istniej¹cego d³ugu jednostek samo-
rz¹du terytorialnego - przedterminowy
wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r.
na realizacjê zadañ inwestycyjnych miasta
- kwota 1.779.000,00 z³.
Dziêki zrealizowanym dochodom oraz
oszczêdnoœciom na wydatkach na koniec
2021 r. osi¹gniêto nadwy¿kê bud¿etu w wy-
sokoœci 7.582.230,42 z³.
Proszê Wysok¹ Radê o przyjêcie sprawoz-
dania rocznego z wykonania bud¿etu za
2021 rok.
Pozytywne opinie RIO i Komisji Rady 
z wykonania bud¿etu za 2021 r. by³y jed-
noznaczne z udzieleniem Burmistrzowi
Miasta Chojnowa absolutorium.

Sprawozdanie 3/2022 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od 27 kwietnia 2022 r. 
do 23 czerwca 2022 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych:
- pozyskano œrodki z samorz¹du Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego w wysokoœci
89.929,00 z³ na projekt pn. "Podniesienie
poziomu bezpieczeñstwa drogowego
poprzez budowê oœwietlenia drogowego
wraz z rozbiórka istniej¹cego oœwietlenia
w ul. Paderewskiego w Chojnowie" w ra-
mach konkursu pn.: "Dolnoœl¹ski Fundusz
Pomocy Rozwojowej 2022",
- otrzymano promesê wstêpn¹ na dofinan-
sowanie z Programu Polski £ad na zadanie
"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
œcieków w Goliszowie - etap II" w wyso-
koœci 10.400.000,00 z³.
- otrzymano dofinansowanie w wysokoœci
1.638.974,55 z³ na zadanie "Przebudowa
ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie" w ra-
mach Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Dróg
na 2022 rok,
- z³o¿ono wniosek o dofinansowanie do
Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie
inwestycyjne: "Modernizacja kompleksu
sportowego "Moje boisko. Orlik 2012"
przy ul. Kiliñskiego, edycja pilota¿owa 2022.
* Zamówienia Publiczne:
- przeprowadzono postêpowanie - zapy-
tanie ofertowe: "Konserwacja publicznych
instalacji oœwietleniowych, serwisu sieci 
i urz¹dzeñ oœwietlenia drogowego, które
stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów",
- z³o¿ono zapytanie ofertowe w celu wy³o-
nienia wykonawcy projektu systemu infor-
macji miejskiej.
* Inwestycje i remonty:
- trwa realizacja zadania obejmuj¹cego
przebudowê ulic Sikorskiego, Boh. Pow-
stania Warszawskiego, Królowej Jadwigi,
Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i bu-
dowa parkingu przy ul. Kiliñskiego. Gmina
Miejska Chojnów otrzyma³a promesê in-

westycyjn¹ w wys. 4.446.000,00 z³ z Rz¹-
dowego Funduszu Polski £ad: Program
Inwestycji Strategicznych. Obecnie trwaj¹
prace na ul. Andersa, ul. Sikorskiego.
Wykonawc¹ zadania jest firma Budromos
J.T. Bieñkowscy sp. j. z Legnicy wartoœæ
zadania to blisko 5 mln z³.
- zakoñczono budowê oœwietlenia drogo-
wego wraz z rozbiórk¹ istniej¹cego oœwiet-
lenia w ul. Paderewskiego,
- trwaj¹ prace przy przebudowie istnie-
j¹cego zbiornika na komorê tlenowej stabi-
lizacji osadu nadmiernego na terenie oczysz-
czalni œcieków w Goliszowie,
- zlecono monta¿ iluminatora flagi na Basz-
cie Tkaczy,
- wyrównano drogi gruntowe na terenie mias-
ta: ul. Ogrodowa, ul. Reymonta, parking
przy stadionie, 
- odnowiono oznakowanie poziome przejœæ
dla pieszych,
- zakupiono kosze uliczne w celu wymiany
uszkodzonych i zniszczonych, 
- zamontowano lustro na skrzy¿owaniu ul.
Kiliñskiego/Chrobrego, 
- przebudowano wpust uliczny przy ul.
Wolnoœci,
- zakupiono ¿elbetowe pokrywy wpustów
ulicznych (pokrywy studni kanalizacji desz-
czowej),
- wykonano naprawy cz¹stkowe nawierz-
chni dróg i chodników.
* Gospodarka odpadami: 
- sporz¹dzono analizê stanu gospodarki od-
padami komunalnymi na terenie Gminy
Miejskiej Chojnów w 2021r.
- zawarto aneks do umowy na zarz¹dzanie
sk³adowiskiem odpadów w miejscowoœci
Bia³a,
- przygotowano umowê na dotacjê celow¹
z bud¿etu Miasta Chojnowa w kwocie
50.000,00 z³ z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie zadania: "Remont i przebudowa
œwietlika w dachu w budynku gara¿u na
PSZOKu", 
- zg³oszono Gminê Miejsk¹ Chojnów do
projektu "Gospodarka odpadami w gmi-
nach. Diagnoza i wsparcie",
- przeprowadzono analizê sprawozdania
BDO z realizacji zadañ z zakresu gospo-
darowania odpadami komunalnymi za 2021 r.
- przygotowano projekt uchwa³y w sprawie
wyboru metody ustalenia op³aty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki tej op³aty oraz zwolnienia w czêœci
z op³aty,
- zlikwidowano dzikie wysypiska oraz do-
konano zg³oszenia na policjê w celu œciga-
nia sprawcy (Targowisko Miejskie, ul.
Lipowa, ul. Bogus³awskiego),
- na bie¿¹co realizowano zadania wyni-
kaj¹ce z umowy na odbiór i transport od-
padów - zg³oszenia o nieodebranych odpa-
dach, o uszkodzonych pojemnikach, o braku
dostêpu do pojemników na posesji,
- ustalano z zarz¹dcami lokalizacjê miejsc
gromadzenia odpadów,
- przekazano do publicznej wiadomoœci
informacjê o mo¿liwoœci wy³¹czenia z sys-
temu odbioru odpadów nieruchomoœci
niezamieszka³ych, na których powstaj¹
odpady komunalne (BIP, www.chojnow.eu),
- poinformowano zarz¹dców budynków 
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o koniecznoœci weryfikacji czy wielkoœæ
pojemników na odpady jest dostosowana
do potrzeb,
- za poœrednictwem aplikacji "Kiedy Œmieci"
poinformowano mieszkañców o obowi¹zku
stosowania kolorystyki pojemników na
odpady i o dobrych praktykach i korzyœciach
z sortowania oraz zgniatania odpadów.
* Zieleñ i tereny rekreacyjne: 
- zawarto umowê na "Utrzymanie terenów
zielonych oraz wykonanie nasadzeñ roœlin
na terenie miasta Chojnowa w terminie do
dnia 30.11.2022r. - czêœæ II" w zwi¹zku z wy-
borem Wykonawcy na czêœæ II zadania tj.
firm¹ Ogrody Jagielski Maciej Jagielski 
z Boles³awic,
- wykonano nasadzenia roœlin na terenie
miasta,
- usuniêto odrosty z drzew rosn¹cych w ci¹gu
ul. D¹browskiego, ul. Boh. Getta Warszaw-
skiego, ul. Witosa,
- w ramach bie¿¹cego utrzymania terenów
zielonych - posprz¹tano i wykoszono tere-
ny nie objête przetargiem.
* Dzia³alnoœæ Gospodarcza:
1/ Przyjêto i przetworzono 36 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 7 wniosków o wpis do CEIDG przed-
siêbiorcy,
- 16 wniosków o zmianê wpisu do CEIDG,
- 9 wniosków o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 3 wnioski o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 2 wnioski o wykreœlenie przedsiêbiorcy 
z CEIDG.
2/ Wydano:
- 3 decyzje - zezwalaj¹ce na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych o zawartoœci alko-
holu: do 4,5% oraz piwa, powy¿ej 4,5% do
18%, powy¿ej 18%, przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
- 2 decyzje- zezwalaj¹ce jednorazowo na
sprzeda¿ i podawanie napojów alko-
holowych o zawartoœci alkoholu do 4,5%
oraz piwa,
- 3 decyzje - wygaszaj¹ce zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawar-
toœci alkoholu: do 4,5% oraz piwa,
powy¿ej 4,5% do 18%, powy¿ej 18%,
przeznaczonych do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y.
* Pozosta³e:
- w zwi¹zku z Porozumieniem, zawartym 
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy -
Filia w Chojnowie 2 osobom wydano zgodê
na wykonywanie prac spo³ecznie u¿y-
tecznych, a 5 osobom tak¹ zgodê cofniêto,
-  przed³u¿ono 9 umów na najem lokali 
z mieszkaniowych zasobów miasta,
- przygotowano projekt uchwa³y w sprawie
przeprowadzenia na terenie Miasta Choj-
nowa konsultacji spo³ecznych w sprawie
Bud¿etu Obywatelskiego jako czêœci bud-
¿etu Miasta Chojnowa,
- przygotowano projekt uchwa³y w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia projektu
Strategii Rozwoju Miasta Chojnowa na lata
2023 - 2028 oraz okreœlenia szczegó³o-
wego trybu i harmonogramu opracowania

projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
- w terminie od 5 maja do 6 czerwca przy-
jêto 13 wniosków w ramach przeprowa-
dzonego naboru wniosków o udzielenie do-
tacji na wymianê pieców,
* Centralna Ewidencja Emisyjnoœci Bu-
dynków:
- wprowadzono 93 deklaracje dot. Ÿróde³

ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki jedno-
rodzinne,
- wprowadzono 139 deklaracji dotycz¹cych
Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki
wielorodzinne,
- wprowadzono 17 deklaracji dotycz¹cych
Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki
i lokale niemieszkalne.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Gospodarka gruntami:
1. Sprzedano:
a) w drodze bezprzetargowej na rzecz dotych-
czasowych najemców:
- gara¿ po³o¿ony przy ul. Wojska Pol-
skiego,
- 7 lokali mieszkalnych z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat, 
b) w drodze bezprzetargowej na rzecz dru-
giego wspó³w³aœciciela 1/2 udzia³u w lo-
kalu mieszkalnym przy ul. Kiliñskiego 29B,
2. Przygotowano przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzeda¿:
- lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul. Ki-
liñskiego 5,
- lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul. Wi-
tosa 32,
- dzia³ki niezabudowanej przy ul. Wyspiañ-
skiego przeznaczonej pod zabudowê jedno-
rodzinn¹,
3. Og³oszono przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ kompleksu dzia³ek nr 295/24 
i 295/32 przy ul. gen. W³. Andersa o ³¹cz-
nej powierzchni 413 m2. 
4. Podano do publicznej wiadomoœci wy-
kaz nieruchomoœci niezabudowanej o nu-
merze ewidencyjnym gruntu 130/2, obrêb 4
przy ul. Przelot przeznaczonej do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na po-
prawê warunków zagospodarowania nieru-
chomoœci przyleg³ej.
5. Opublikowano informacjê o podaniu do
publicznej wiadomoœci wykazu nierucho-
moœci przeznaczonych do u¿yczenia pod
budowê 6 wiat œmietnikowych przy ul.
Legnickiej, Kolejowej, Koœciuszki oraz
kwarta³u ulic Kolejowa, Koœciuszki, Wi-
tosa i pl. Dworcowy.    
6. Sporz¹dzono umowê dzier¿awy na grunt
pod pawilonem handlowym przy ul. Kole-
jowej.
7. Wydano 2 zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych
gruntów oraz 3 informacje o wysokoœci
op³aty jednorazowej. 
8. Sporz¹dzono 3 zgody na wykreœlenie
hipoteki umownej z ksi¹g wieczystych lo-
kali mieszkalnych sprzedanych z bonifi-
kat¹ na rzecz najemców, w zwi¹zku z up³y-
wem 5-letniego okresu od sprzeda¿y.
* Planowanie przestrzenne:
- wydano 3 wypisy i wyrysy oraz 12 za-
œwiadczeñ o przeznaczeniu dzia³ki w miej-

scowym planie zagospodarowania przes-
trzennego i obszarze rewitalizacji,
- wydano decyzjê zatwierdzaj¹c¹ podzia³ 8
dzia³ek przy ul. gen. K. Pu³askiego.
*  Nadzór nad gospodark¹ drzewostanem:
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
6 szt. zagra¿aj¹cych drzew gatunku gro-
chodrzew z obowi¹zkiem nasadzeñ za-
stêpczych oraz odmawiaj¹c¹ wydania zez-
wolenia na usuniêcie 4 szt. drzew gatunku
grochodrzew dla osoby fizycznej prowa-
dz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
- przeprowadzono 6 wizji w terenie w zwi¹z-
ku z zamiarem usuniêcia drzew przez osoby
fizyczne.
* Zarz¹dzanie kryzysowe i zadania obronne:
- przyjêto ³¹cznie 89 osób przyby³ych z te-
renu Ukrainy w celu czasowego zakwate-
rowania - obecnie pod opiek¹ tut. Urzêdu
pozostaje 40 osób,
- pozyskano zwrot kosztów zwi¹zanych z za-
kwaterowaniem, wy¿ywieniem oraz za-
pewnieniem podstawowych œrodków czys-
toœci i higieny osobistej dla obywateli
Ukrainy zamieszka³ych w obiekcie gmin-
nym przy ul. Koœciuszki 30, 
- uczestniczono w comiesiêcznym treningu
zgrywaj¹cym system wczesnego ostrzega-
nia i alarmowania o zagro¿eniach wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego,
- przekazywano ostrze¿enia o mo¿liwoœci
wyst¹pienia burz z gradem oraz monito-
rowano sytuacjê z nimi zwi¹zan¹.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
* Dowody osobiste:
- z³o¿ono 167 wniosków, wydano 154 do-
wodów,
* Rejestr PESEL:
- nadano 85 numerów PESEL dla obywa-
teli Ukrainy,
* Œwiadczenia pieniê¿ne za zapewnienie
zakwaterowania i wy¿ywienia obywatelom
Ukrainy:
- przyjêto 90 wniosków, pozytywnie rozpa-
trzono 73 wnioski, na które wyp³acono
œwiadczenia w kwocie 323.960,00 z³. dot.
286 obywateli Ukrainy, 
* Œwiadczenia wychowawcze 500 +:
- wyp³acono 3.929 œwiadczeñ na kwotê
1.935.554,80 z³.
* Dodatki mieszkaniowe:
- przyjêto i rozpatrzono 44 wnioski, wyp³a-
cono 285 dodatków na kwotê 63.425,88 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
- sporz¹dzono 70 aktów urodzenia, 95 aktów
ma³¿eñstw i 44 akty zgonów,
- sporz¹dzono 125 przypisków i 65 wzmi-
anek przy aktach stanu cywilnego,
- sprostowano i uzupe³niono 12 aktów stanu
cywilnego,
- sporz¹dzono 25 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa (œlub cywilny - 12; œlub kon-
kordatowy - 13),
- przeprowadzono 167 migracji aktów, 
- wydano 425 odpisów akt stanu cywilnego,
- przyjêto 340 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego,
- sporz¹dzono 2 wnioski o nadanie medali
"Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie".
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Atrakcyjna Noc Kupa³y
18 czerwca w parku przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym odby³a
siê druga (i bardzo wyczekiwana) Chojnowska Noc Kupa³y. 
Jednak przygotowania zaczê³y siê ju¿ w marcu. To wtedy
ruszy³a nowa grupa œpiewaczo-teatralna, która zajê³a siê przy-
gotowaniem baœni, o m³odej dziewczynie i lesie z przeklêtym
drzewem. Baœñ wzbogacona by³a tradycyjnymi pieœniami oraz
instrumentami etnicznymi i muzykoterapeutycznymi, na któ-
rych gra³y same aktorki. 

W tym samym czasie uczestnicy WTZ przygotowywali swoj¹
opowieœæ - szalon¹ wariacjê legendy o kwiecie paproci. 
Obie formy teatralne mia³y swoje premiery w³aœnie w Noc
Kupa³y. Obie grupy przygotowywa³a i prowadzi³a Karolina
Rosocka. 
A co oprócz tego? Zaplataliœmy wianki, œpiewaliœmy pieœni,
tañczyliœmy, robiliœmy kola¿e, le¿eliœmy na kocach i podziwia-
liœmy chmury...
A potem wyruszyliœmy korowodem nad rzekê, by rzucaæ wianki
na wodê. Zaœpiewaliœmy i tu nad rzek¹. By³o piêknie, kameral-
nie i swojsko. 

Zapraszamy serdecznie za rok! 

Karolina Rosocka i Alina Wierzbicka 
- inicjatorki wydarzenia

Kolejna ods³ona cyklu "Muzykowanie nad Skor¹" mia³a wy-
j¹tkowy klimat. Park Œródmiejski 26 czerwca sta³ siê t³em dla
klasyki piosenki francuskiej. 
W cieniu parkowych drzew, skutecznie chroni¹cych przed
pal¹cym tego dnia s³oñcem, Yaga Kowalik - krakowska wo-
kalistka, laureatka licznych festiwali - przypomnia³a piosenki,
które kiedyœ podbija³y œwiat. Francuskie przeboje wszechcza-
sów w jej w³asnej interpretacji, za spraw¹ melodii, brzmienia 
i jêzyka przenios³y s³uchaczy w atmosferê uliczek i klimaty-
cznych lokali znad Sekwany.
Projekt artystki z Krakowa opiera siê na "Chanson á texte"
czyli piosenkach, w których s³owa odgrywaj¹ najwiêksz¹ rolê.
Utwory znanych francuskich wykonawców - Edith Piaf,
Charlesa Aznavoura, Juliette Greco - opowiadaj¹, o paryskiej
bohemie, ¿yciu w biedzie lecz bez trosk, buncie przeciw codzien-
noœci i obyczajowoœci, czy wreszcie o mi³oœci.
Artystce akompaniowa³ akordeonista potêguj¹c paryskiego
ducha.
Koncert w plenerze, w otoczeniu zieleni, w promieniach s³oñca
ma wyj¹tkowy wydŸwiêk - to by³o przyjemne, niedzielne
popo³udnie.
Organizatorem koncertu by³ Miejski Oœrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji.

eg

Muzykowanie nad Skor¹ z Yag¹ Kowalik
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Lipiec
Miejska Biblioteka Publiczna ju¿ pierwszego tygodnia wakacji zaprasza dzieci w wieku
7-12 lat do udzia³u w proponowanych wakacyjnych zajêciach. 
Od 4 do 8 lipca dzieci bêd¹ prze¿ywa³y Przygody na Dzikim Zachodzie. Codzienne
spotkania zachêcaj¹ intryguj¹cymi nag³ówkami - Odkrywanie Dzikiego Zachodu,
Konno przez preriê, Gwiazda szeryfa, W indiañskiej wiosce, Indiañskie pióropusze 
i totemy!!!
Brzmi ciekawie!

Od 25 do 29 lipca na wakacyjn¹ przygodê zaprasza MOKSiR zajêcia ruchowe na
œwie¿ym powietrzu, turniej bowlinga, warsztaty ceramiczne, plastyczne, zajêcia
taneczno-sportowe, zwiedzanie Baszty Tkaczy i wejœcie na wie¿ê ciœnieñ, wycieczka
piesza do Konradówki, wycieczka poci¹giem do Legnicy, wycieczka do Osady
Danieli - to atrakcyjna propozycja na piêæ dni.

Sierpieñ
Pierwszy tydzieñ sierpnia, to kolejne wakacyjne zajêcia z MOKSiR i kolejne atrak-
cje. Oprócz zabaw na œwie¿ym powietrzu, gier sportowych, warsztatów artystycz-
nych zaplanowano odwiedziny u stra¿aków, zwiedzanie muzeum miedzi i wystawy
pt." Wielkie ssaki epoki lodowcowej" po³¹czone z warsztatami oraz wycieczkê na
zamek Grodziec.

MBP w sierpniu zabierze dzieci w sferê pozaziemsk¹! Zapowiadana od 8 do 12 sierpnia
"Kosmiczna przygoda" to wiele zajêæ pod intryguj¹cymi tytu³ami - Niezwyk³a
podró¿ sondy New Horizons przez Uk³ad S³oneczny, Planeta Bruma i Gruma,
Kosmiczne urodziny. Lecimy w Kosmos, Tu jesteœmy, Gwiazdy migocz¹…
9 sierpnia w bibliotece bêdzie te¿ ciekawe przedstawienie Teatru Blaszany Bêbenek
pt. "Szko³a Pana Kleksa".

Zainteresowanych zajêciami podczas wakacji 
odsy³amy do Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji 

oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zachêcamy!

Wakacje w mieœcie

BUZZ ASTRAL
02/03.07. - godz. 15.00

M³ody pilot testowy zostaje bohaterem

w kosmosie i dziêki temu dostaje swoj¹

w³asn¹ zabawkê - Buzza.

Œladami dawnego
Chojnowa

Muzeum Regionalne
gor¹co zaprasza na
wakacyjny spacer

"Œladami
dawnego Chojnowa"

Terminy spotkañ: 
19.07.2022 godz. 12.00
20.07.2022 godz. 12.00
21.07.2022 godz. 12.00
22.07.2022 godz. 12.00 

Iloœæ miejsc ograniczona 
Zapisy 

pod numerem telefonu: 
76
81
88
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Trwaj¹ prace budowalne w zwi¹zku z realizacj¹ zadania "Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego,
Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie", na które
Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a promesê inwestycyjn¹ w wys. 4.446.000,00 z³ z Rz¹dowego Funduszu Polski £ad:
Program Inwestycji Strategicznych. 

Obecnie prowadzone s¹ roboty budowlane w ramach kolejnego etapu dotycz¹cego przebudowy ulicy Sikorskiego i ulicy
Bohaterów Powstania Warszawskiego o ³¹cznej d³ugoœci 222,62 m wraz z budow¹ nowych miejsc parkingowych, w tym
miejsc przeznaczonych dla osób niepe³nosprawnych. W ramach zadania wykonane zostan¹ chodniki oraz sieæ oœwietlenia
ulicznego obejmuj¹cego monta¿ s³upów oœwietleniowych z oprawami energooszczêdnymi LED oraz budowê kablowej linii oœwietle-
nia drogowego i przykanalików kanalizacji deszczowej.
Koszt inwestycji ok. 1.909 tys. z³.

Dobiegaj¹ koñca prace na ulicy Andersa, która zyska³a now¹ nawierzchniê z kostki brukowej. Wykonawc¹ zadania jest firma
BUDROMOS J.T. Bieñkowscy sp. j. z Legnicy. 
Koszt inwestycji ok. 650 tys. z³.

Budowa oœwietlenia na ul. Paderewskiego zakoñczona
23 czerwca dokonano odbioru koñcowego budowy oœwietlenia na ul. Paderewskiego. W ramach
realizacji zadania wymienionych zosta³o 20 kompletów  lamp oœwietleniowych z oprawami LED
wraz z lini¹ zasilaj¹c¹ oraz zosta³a zamontowana rozdzielnica zasilana now¹ lini¹ kablow¹. 
Zakres zadania obejmowa³ doœwietlenie 5 przejœæ dla pieszych.

Wykonawc¹ zadania by³o konsorcjum firm: firma
Maciuœ Artur Guœciora z siedzib¹ w Goliszowie oraz
firma Erget Sp. z o.o. z Chojnowa. 
Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. z³otych.

Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a pomoc finansow¹
w formie dotacji celowej stanowi¹c¹ 75% wartoœci
zadania tj. 89.929,00 z³  na projekt pn. "Podniesienie
poziomu bezpieczeñstwa drogowego poprzez budowê
oœwietlenia drogowego wraz z rozbiórk¹ istniej¹cego
oœwietlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie".

Celem realizacji zadania jest przede wszystkim pod-
niesienie poziomu bezpieczeñstwa drogowego miesz-
kañców miasta Chojnowa.

IINNWWEESSTTYYCCJJEE  WW  MMIIEEŒŒCCIIEE
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O NAS w prasie miast partnerskich

Commentry goœcinne dla imigrantów od ponad 100 lat
Historia przemys³u w Commentry jest œciœle powi¹zana 
z migrantami. Na pocz¹tku XIX wieku miejscowoœæ ¿y³a
g³ównie z rolnictwa, które nie przynosi³o znacz¹cych zysków.
W roku 1824 mieszka³o tu 604 osoby. Kilka lat póŸniej liczba
ta podwoi³a siê.
W 1823 roku powsta³a tutaj fabryka luster, co spowodowa³o
nap³yw robotników oraz kadry zarz¹dzaj¹cej z regionu Lo-
rraine. Ta w³aœnie francusko-francuska migracja zapo-
cz¹tkowa³a znaczny wzrost tutejszej populacji oraz spo-
wodowa³a zanik lokalnej gwary. Nastêpnie wraz z rozwojem
kopalñ oraz budow¹ huty w miejscu fabryki luster, do
Commentry przybywaj¹ hutnicy z likwidowanych fabryk
regionu Jury, Côte d'Or oraz Cher.
Migracja spoza granic pañstwa rozpoczyna siê na du¿a skalê
w roku 1921. Pierwsza fala nap³ywowa to przybycie 362 oby-
wateli polskich. Dzieje siê to w ramach polsko-francuskiej
umowy z 3 wrzeœnia 1919 roku. Francja ubiega siê w niej o pomoc
w zwi¹zku z deficytem si³y roboczej powsta³ym w wyniku 
I Wojny Œwiatowej. Francja ze swej strony zobowi¹zuje siê
traktowaæ przyby³ych obywateli polskich na równi z francus-
kimi, jeœli chodzi o wynagrodzenia oraz uposa¿enia socjalne.
Polacy, którzy maj¹ nadziejê na szybki powrót do kraju, ¿yj¹
na pocz¹tku we w³asnych krêgach i tworz¹ w³asne organizacje.
W 1929 roku powstaje klub sportowy, a dziêki Stanis³awowi
Pieczyñskiemu powstaje tak¿e miejscowy oddzia³ Stowarzy-
szenia Uniwersytetów Emigracyjnych. Ma on na celu rozpow-
szechnianie wœród Polaków nauki, sztuk piêknych oraz kultury
fizycznej. Ka¿dego roku na stadionie Isidor Thivrier odbywaj¹
siê organizowane przez Polaków przedstawienia folklorysty-
czne, ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców
Commentry. Stopniowo mê¿czyŸni i kobiety anga¿uj¹ siê 
w dzia³alnoœæ miejscowych stowarzyszeñ takich jak np. "Przy-
sz³oœæ i Radoœæ" (przewodnicz¹ca i sekretarz s¹ polskiego
pochodzenia).
W 1932 roku, podczas powstawania osiedla Taffanel, którego
fundatorami s¹ w³aœciciele huty, dwa bloki mieszkalne wybu-
dowane opodal domów indywidualnych, zostaj¹ w wiêkszoœci
zajête przez Polaków. Polskie rodziny zamieszkuj¹ tak¿e po
czêœci osiedle Léon Lévy.
Wielu spoœród polskich imigrantów oraz ich dzieci urodzo-
nych ju¿ w Commentry wstêpuje podczas II Wojny Œwiatowej

do ruchu oporu. Casimirowi Cupial, za³o¿ycielowi grupy FTP
(Wolni Strzelcy i Partyzanci) Muller-Chancot w Celle
towarzysz¹ liczni Polacy. Anastazja Holovska oraz jej m¹¿
Francois Kaczmark, równie¿ twórca wspomnianego FTP, wraz
z wieloma innymi uczestnikami podziemnej walki gin¹ z r¹k
okupanta. 
Wraz z up³ywem lat wielu imigrantów wystêpuje z wnioskiem
o obywatelstwo francuskie, które nastêpnie zostaje im nadane.
(…)
Populacja imigrantów stanowi³a w 1936 roku 8,34% tutej-
szych mieszkañców. Dziœ jest to nie wiêcej ni¿ 0,8% ludnoœci
miasta.
(…)

Mireille Boutterin
Autorka "Historii Commentry od A do Z", od 1850 d0 1950

Egelsbach utrzymuje partnerstwo miast na rzecz zjednoczonej Europu
“Musimy w Europie rozwijaæ nasze wspólne wartoœci i przywróciæ pokój" - to wezwanie
by³o tematem wizyty mieszkañców Egelsbach w Chojnowie ich polskim mieœcie partner-
skim w dniach 25.05. - 29.05. Wœród uczestników delegacji byli burmistrz Wilbrand, Pena
i Dimitriou, jak równie¿ przewodnicz¹cy rady gminy Jörg Strobel. Podró¿ zorganizowa³o
po raz ostatni stowarzyszenie kulturalne z Egelsbach pod przewodnictwem Rudiego
Moritza i Claudii Berck. Organizacj¹ przysz³ych podró¿y zajmie siê maj¹ce wkrótce pow-
staæ w Egelsbach nowe stowarzyszenie miast partnerskich.
W podró¿y wziê³o udzia³ w sumie 19 uczestników. Zwiedzono miêdzy innymi historyczny
Wroc³aw i manufakturê ceramiki w Boles³awcu. Wieczory poœwiêcone by³y wzajemnemu
poznawaniu siê, wymianie doœwiadczeñ i spotkaniom towarzyskim. Miêdzy innymi by³a
tak¿e krótka, spontaniczna wizyta kilku osób na lekcji jêzyka niemieckiego w jednej 
z miejscowych szkó³. Na wspólnych spotkaniach roboczych zarówno Tobias Wilbrand jak
i jego polski kolega po fachu Jan Serkies zastanawiali siê nad mo¿liwoœciami, które poz-
woli³yby na integracjê tak¿e m³odych ludzi. 24.letnia Katharina Ritz, - radna z Partii
Zielonych w Egelsbach, najm³odsza uczestniczka podró¿y, powiedzia³a: " Poznajemy siê
na innej p³aszczyŸnie. Mamy uprzedzenia w stosunku do ludzi, których nie znamy. Przy
takim bezpoœrednim spotkaniu wszystko znika. Do tej pory Polska by³a moim krajem
s¹siednim. Teraz wiem, ¿e zawsze mogê tu przyjechaæ. Nie zna³am ich wszystkich, ale zos-
ta³am tak przyjêta, jakbyœmy znali siê ju¿ bardzo d³ugo".

Czêsto w mediach naszych francuskich i niemieckich przyjació³ z miast partnerskich znaleŸæ mo¿na wzmianki o naszym mieœ-
cie lub naszym kraju. Tamtejsza lokalna prasa cyklicznie dociera do naszej redakcji. Z ciekawoœci¹ zapoznajemy siê z t¹ lek-
tur¹ wy³uskuj¹c artyku³y odnosz¹ce siê do Chojnowa lub Polski. Dziœ mamy dla naszych Czytelników reporta¿ z Egelsbach 
o wizycie w Chojnowie i ciekawy materia³ z francuskiej prasy m.in. o polskich imigrantach w Commentry.
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Nasze rockowe zespo³y systematycznie
zaliczaj¹ ró¿ne regiony kraju. Tym ra-
zem, w dwa kolejne weekendy, jeden or-
ganizator zaprosi³ Polisch Fiction 
i Browar Band. Wa³brzyska restauracja
"A'propos" to idealne miejsce na koncerty.
Sobota 10 czerwca. Pogoda idealna.
Szczêœliwie siê z³o¿y³o, ¿e 20.osobowa
ekipa z Chojnowa mog³a zabraæ siê wraz
z P.F. na eskapadê do tego górniczego
onegdaj miasta. Przypomnia³y siê stare,
dobre czasy. Wa³brzych wspomnieñ, to
prze³om wieków i punkrockowy Defekt
Mózgu z legendarnym, nie¿yj¹cym ju¿
za³o¿ycielem i wokalist¹ "Siwym". Na
miejscu okaza³o siê, ¿e bêdzie obecny
perkusista grupy - Heban. Poznaliœmy
muzyka, by³y wspomnienia o Siwym. 
W trakcie dwudniowych koncertów za-
gra³y amatorskie zespo³y o ró¿nych sty-
lach. Nasi muzycy rozpoczynali pier-

wszy dzieñ i by³o œwietnie, widowni siê
podoba³o, choæ ta mog³aby byæ licz-
niejsza.
W kolejny pi¹tek do restauracji
"A'propos" zawita³ chojnowski Browar
Band. Wspólnie z boles³awieckim Pop
And The umila³ 2.dniowy, miêdzynaro-
dowy zlot motocyklowy. Ponad 1000
osób, wspania³a atmosfera, jednym s³o-
wem "czad"! Gaz do dechy, niech ¿yje
rock'n'roll! A w sobotê zagra³ Rammstein.

Long Way Home (LWH) pisze swój roz-
dzia³ country w Chojnowie. Wydaje siê,
¿e sk³ad tego countrowego zespo³u naresz-
cie siê ustabilizowa³. Dzia³a strona inter-
netowa grupy. Okno na œwiat. 18 czerwca
zostali zaproszeni do £agowa ko³o Zgo-
rzelca na "Piknik Motocyklowy". Zagraæ
koncert dla t³umu fanów jednoœladów

by³o nie lada prze¿yciem. Jest naturalny
doping do tworzenia kolejnych utworów.
Sk³ad grupy - Mateusz (gitara), Karol
(wokal), Piotr (gitara basowa), Rafa³
(perkusja).

Nasza "wtyczka do bluesa" czyli
Plug'N'Blues koncertuj¹ znakomicie: 28
maja - Legnica - Zespó³ Szkó³ Budow-
lanych "Narkotykom Stop", 17 czerwca -
Zamienice Osada Danieli XXII siano-
kosy, 12 czerwca - Dni Chojnowa i Kle-
tno - Zlot Motocyklistów - koncert w Do-
mu Dziecka w Domaszkowie.

pm

AA''pprrooppooss  cchhoojjnnoowwsskkiicchh  kkaappeell

25 czerwca odby³a siê pierwsza edycja
Miêdzynarodowego Turnieju Pi³ki No¿nej
Boles³awiec CUP. 
W sobotnich zmaganiach ¯aków U9
Chojnowski klub reprezentowa³a dru-
¿yna M³odzi Gniewni KS Chojnowianka
Chojnów. Wœród 32 dru¿yn nasza m³o-
dzie¿ zajê³a zaszczytne 3 miejsce.
Trener Marcin Rabanda oraz jego podo-
pieczni rozegrali wspania³e spotkania 
w fazie grupowej i awansowali do tur-
niejowej Ligi Mistrzów. 
26 czerwca swoje mecze rozegra³y Or-
liki U11. Po trudnej przeprawie w fazie
grupowej, podopieczni trenera Marcina
Baszczaka zakwalifikowali siê do
turniejowej Ligi Europy, gdzie zdobyli
4 lokatê.

Podsumowuj¹c wystêpy naszych dru¿yn
jesteœmy dumni z poziomu wyszkolenia
m³odzie¿y z chojnowskiego Klubu Spor-
towego.

Jesteœmy przekonani, ¿e kolejne zma-
gania przynios¹ nie mniejsze powody do
zadowolenia.

KS Chojnowianka

Wielkie osi¹gniêcia M³odych Gniewnych
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Niew¹tpliwy sukces odnieœli uczniowie klas sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Nasi uczniowie zdo-
byli wicemistrzostwo Dolnego Œl¹ska w pi³ce no¿nej w ra-
mach Igrzysk Dzieci orgaznizowanych przez Szkolny Zwi¹zek
Sportowy. 

Zanim jednak zagrali w fina³ach wojewódzkich musieli poko-
naæ wczeœniejsze etapy: powiatowy, podstrefowy i strefowy,
rywalizuj¹c ze szko³ami m.in z Legnicy, Jawora, Polkowic.
W fina³ach wojewódzkich m³odzi reprezentanci Chojnowa za-
jêli drugie miejsce, zdobywaj¹c srebrne medale!
W pierwszym meczu pokonali mistrza strefy Jelenia Góra 
- szko³ê z Krzeszowa 5:2, nastêpnie mistrza strefy Wroc³aw 
- szko³ê z Wroc³awia 4:1. 
W meczu o 1 miejsce ulegli nieznacznie 1:2 szkole ze Œwidnicy.

Dodatkowo jednym z najlepszych zawodników turnieju zos-
ta³ nasz pi³karz Filip Jurasik!
Sk³ad SP 4 Chojnów:
Maciej Rybarczyk (UKS Oriens Chojnów)
Filip Jurasik (UKS Oriens Chojnów)
Mateusz Czas³awski (UKS Oriens Chojnów)
Adrian Ga³¹zka (UKS Oriens Chojnów)
Kuba Iwanicki (UKS Oriens Chojnów)
Kacper Chudzik (UKS Oriens Chojnów)
Tymek Budzan (UKS Oriens Chojnów)
Mateusz Budzan (UKS Oriens Chojnów)
Szymon Gruchot (UKS Oriens Chojnów)
Szymon Tomaszewski (Zag³êbie Lubin)
Krystian Sarapata (MiedŸ Legnica)
Trenerzy: Marzena Anton, Chrystian Serkies

Gratulacje dla ca³ego zespo³u!

SSuukkcceess   nnaa  IIggrrzzyysskkaacchh   DDzz ii eecc ii

Pi³ka no¿na
Na dwie kolejki przed zakoñczeniem sezonu pi³karskiego A klasy
wszystkie karty by³y ju¿ rozdane. Chojnowianka uplasowa³a
siê na trzecim miejscu!
W tak bezpiecznej sytuacji w wyjazdowym meczu z Lubia-
towiank¹ Lubiatów trener Miros³aw Zieleñ móg³ wypróbowaæ
m³odych pi³karzy. Rw¹ siê do walki a¿ mi³o. To by³ dobry
moment, aby nabrali doœwiadczenia - uczyli siê na w³asnych
b³êdach. Gospodarze bezlitoœnie wykorzystali ten fakt. Obna-
¿yli s³abe punkty sk³adu, ustawienia i umiejêtnoœci naszych
zawodników. Pora¿ka 1:4 o tym œwiadczy. Wnioski na pewno
zosta³y zapisane w notesie trenera.
W ostatnim meczu tej rundy Chojnowiance przysz³o zmierzyæ
siê z Soko³em Krzywa. Bardzo niewygodny przeciwnik i trud-
ny do ogrania. Niedziela 12 czerwca - jakim akcentem zakoñ-
czy³a Chojnowianka ten sezon? Okaza³o siê, ¿e goœcie posta-
wili niewygórowane warunki pojedynku. Natomiast bia³onie-
biescy zaprezentowali wysokie loty. Doœæ powiedzieæ, ¿e a¿

trzech pi³karzy zaliczy³o dublet - Jêdrusiak, Faluta, Romanek.
Po jednym trafieniu przypad³o Cichoniowi i Kulikowi. 
Wynik 8:0 mówi wszystko.

Lubiatowianka Lubiatów - Chojnowianka Chojnów 4:1
Chojnowianka Chojnów - Sokó³ Krzywa 8:0

pm
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W drugiej edycji turnieju pi³karskiego Chojnów Cup miejscowi
okazali siê bardziej goœcinni ni¿ przed rokiem, lecz do
zdobytego wówczas z³ota dorzucili br¹z. Tym razem triumf
przypad³ zawodnikom JTS-u Jawor, którzy w wielkim finale
pokonali Œlêzê Wroc³aw. Organizatorzy zadbali jednak 
o wszystkich uczestników, o czym mo¿e œwiadczyæ a¿ osiem
wyró¿nieñ indywidualnych i masa uœmiechu na twarzach
pi³karskiego narybku.
Podczas zmagañ grupowych najlepiej wypad³o Zag³êbie Lubin,
w piêciu meczach zdobywaj¹c komplet 15 punktów. Za pleca-
mi lubinian awans do pó³fina³u wywalczy³ pierwszy zespó³
Chojnowianki, który zanotowa³ cztery wygrane.
W grupie B najlepsza okaza³a siê Œlêza Wroc³aw, o dwa "oczka"
wyprzedzaj¹c JTS Jawor.
Choæ w walce o z³oto pozostawa³y ju¿ tylko cztery ekipy, to po-
zostali równie¿ mieli przed sob¹ przynajmniej jedno spotkanie,
gdy¿ przed pó³fina³ami rozegrano mecze o miejsca XI i IX.
W tym pierwszym Wilkowianka Wilków po rzutach karnych
ogra³a Chojnowiankê II, natomiast w drugim BKS Boles³awiec
uleg³ Leœnikowi Osiecznica 3:5.

Pierwszy z pó³fina³ów przyniós³ spor¹ niespodziankê, poniewa¿
id¹ce w grupie jak burza Zag³êbie musia³o uznaæ wy¿szoœæ
rywali z Jawora. JTS dziêki wygranej 2:1 awansowa³ do fina³u,
gdzie przysz³o mu zagraæ ze Œlêz¹. Wroc³awianie w regu-
laminowym czasie nie potrafili wyeliminowaæ Chojnowianki,
ale w konkursie rzutów karnych okazali siê minimalnie lepsi od
gospodarzy.
Zanim jednak poznaliœmy zwyciêzcê drugiej edycji Chojnów
Cup, to na murawie trwa³a walka o miejsca w klasyfikacji koñ-
cowej. Siódma lokata przypad³a Championowi Chocianów,
który pokona³ Football Academy Lubin, na pi¹tym miejscu fini-
szowa³ Górnik Z³otoryja, a najni¿szy stopieñ podium zaw³asz-
czy³a Chojnowianka.
W fazie grupowej JTS zremisowa³ ze Œlêz¹ 1:1, lecz ostatni
mecz turnieju musia³ mieæ swojego zwyciêzcê. Gracze z Ja-
wora tym razem okazali siê lepsi od rywali i dziêki wygranej
2:0 zostali triumfatorem sobotnich zmagañ.
Organizatorzy nieco rozszerzyli wachlarz wyró¿nieñ indywidu-
alnych, bo poza trzema najpopularniejszymi kategoriami

uhonorowali: najlepsz¹ cieszynkê (Max Makowski - Górnik
Z³otoryja), najlepsz¹ interwencjê bramkarsk¹ (Zuzanna
Pawluczuk - Wilkowianka), naj³adniejsz¹ bramkê turnieju
(£ukasz Borowy - Chojnowianka) oraz najwiêksze odkrycie
turnieju (Mateusz Bernasiewicz - Chojnowianka). Dodat-
kowo Marcel Popardowski z Jaworzanki Jawor otrzyma³ na-
grodê fair play.
Najlepszym zawodnikiem wybrano Wojciecha Siwka z Choj-
nowianki, bramkarzem Jakuba Chmielowskiego z JTS-u
Jawor, a tytu³ króla strzelców wywalczy³ Daniel Moroz repre-
zentuj¹cy Championa Chocianów.

Komplet wyników:
Grupa A:
Chojnowianka Chojnów - Jaworzanka Jawor 4:2
Zag³êbie Lubin - Leœnik Osiecznica 9:1
Wilkowianka Wilków - Football Academy Lubin 3:4
Chojnowianka Chojnów - Leœnik Osiecznica 4:1
Jaworzanka Jawor - FA Lubin 3:2
Zag³êbie Lubin - Wilkowianka Wilków 3:1
Chojnowianka Chojnów - FA Lubin 6:0
Leœnik Osiecznica - Wilkowianka Wilków 4:1
Jaworzanka Jawor - Zag³êbie Lubin 1:5
Chojnowianka Chojnów - Wilkowianka Wilków 7:1
FA Lubin - Zag³êbie Lubin 2:3
Leœnik Osiecznica - Jaworzanka Jawor 0:2
Chojnowianka Chojnów - Zag³êbie Lubin 0:5
Wilkowianka Wilków - Jaworzanka Jawor 3:3
FA Lubin - Leœnik Osiecznica 4:4

Grupa B:
Chojnowianka II Chojnów - Champion Chocianów 2:4
Œlêza Wroc³aw - Górnik Z³otoryja 2:0
BKS Boles³awiec - JTS Jawor 1:4
Chojnowianka II Chojnów - Górnik Z³otoryja 0:4
Champion Chocianów - JTS Jawor 3:3
Œlêza Wroc³aw - BKS Boles³awiec 7:0
Chojnowianka II Chojnów -JTS Jawor 1:10
Górnik Z³otoryja -BKS Boles³awiec 4:1
Champion Chocianów - Œlêza Wroc³aw 2:6
Chojnowianka II Chojnów -BKS Boles³awiec 0:2
JTS Jawor - Œlêza Wroc³aw 1:1
Górnik Z³otoryja -Champion Chocianów 4:1
Chojnowianka II Chojnów - Œlêza Wroc³aw 0:5
BKS Boles³awiec -Champion Chocianów 2:10
JTS Jawor - Górnik Z³otoryja 6:0

Mecz o XI miejsce: Chojnowianka II - Wilkowianka 1:1 (k. 2:3)
Mecz o IX miejsce: BKS - Leœnik 3:5
Mecz o VII miejsce: Champion - FA Lubin 7:2
Mecz o V miejsce: Jaworzanka - Górnik 3:3 (k. 0:2)
Pó³fina³y:
Zag³êbie Lubin - JTS Jawor 1:2
Chojnowianka Chojnów - Œlêza Wroc³aw 2:2 (k. 0:1)
Mecz o III miejsce: Chojnowianka Chojnów - Zag³êbie Lubin 2:0
FINA£: Œlêza Wroc³aw - JTS Jawor 0:2 

Dawid Graczyk e-legnicke.pl

Pi³karski Turniej Chojnów Cup 2022
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Posiadam gara¿ do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057. (059208)

Sprzedam rower trójko³owy w bardzo
dobrym stanie o nazwie "Tolek", kolor
czerwony, ma³o u¿ywany, cena 700 z³ 
- do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 600-147-987. (059130)
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul. Szpitalna 6
tel. 768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

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

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

Apteki pe³ni¹ dy¿ur 
w godz. 9.00-13.00 
oraz 17.00 -18.00

Og³oszenia drobne

LIPIEC/SIERPIEÑ
03.07. Centrum

10.07. Pod S³oñcem
17.07. Salix

24.07. Melisa
31.07. Farmed

07.08 Stokrotka
14.08. Centrum

15.08. Melisa
21.08. Pod S³oñcem

28.08. W Intermarche

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
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Nocna i œwi¹teczna pomoc ambulatoryjna

510-784-412 lub 661-999-140
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

Zdecyduj, 
kto odbierze 

Twoje odpady
Do 31 lipca 2022 r. w³aœciciele nierucho-
moœci niezamieszka³ych, na których
powstaj¹ odpady komunalne, mog¹ zde-
cydowaæ o korzystaniu b¹dŸ nie, z miej-
skiego systemu gospodarowania odpadami.
Gmina Miejska Chojnów przygotowuje
siê do og³oszenia kolejnego przetargu na
odbiór i transport odpadów miêdzy innymi
z nieruchomoœci niezamieszka³ych, na
których powstaj¹ odpady komunalne.
Planowany przetarg bêdzie obejmowa³
okres od 1 grudnia 2022 r. do 30
listopada 2023 r.
Je¿eli w³aœciciele nieruchomoœci nieza-
mieszka³ych, na których powstaj¹ odpady
komunalne, chc¹ wy³¹czyæ siê z gmin-
nego systemu odbierania odpadów i samo-
dzielnie zdecydowaæ o wyborze firmy od-
bieraj¹cej odpady komunalne, musz¹ z³o-
¿yæ oœwiadczenie (o wy³¹czeniu siê z sy-
stemu odbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez Gminê Miejsk¹
Chojnów). Nale¿y przy tym zwróciæ
uwagê na kilka wa¿nych kwestii:
* oœwiadczenie nale¿y z³o¿yæ w terminie
do 31 lipca 2022 r. w³¹cznie (decyduje
data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie),
* sk³adaj¹c oœwiadczenie, nale¿y do³¹-
czyæ kopiê umowy zawartej z firm¹ odbie-
raj¹c¹ odpady,
* indywidualna umowa powinna za-
pewniæ odbiór piêciu frakcji odpadów
komunalnych, tj. odpady zmieszane,
metal i tworzywa sztuczne gromadzone
w jednym pojemniku lub worku, papier,
szk³o, bioodpady.

UWAGA! Oœwiadczenia nie mo¿na od-
wo³aæ do koñca trwania umowy za-
wartej przez Miasto na odbiór, trans-
port odpadów komunalnych, tj. do
30.11 2023 r.
Szczegó³y na stronie chojnow.eu
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Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Chojnowie
o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom. nr 1 – 3,4 m2,
pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2, pom. nr 5 – 7,4 m2,
w.c. (nr 6) – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8) – 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2,
pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom. nr 12 – 9,4 m2. 
Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2, pom. przynależne nr 14 – 7,4 m2,
piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6 m2 znajdująca się w budynku gospo-
darczym. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i grzewczą (c.o. etazowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, 
U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komercyjne nieuciążliwe. 

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, 
(o powierzchni użytkowej 180,80 m2) składający się z następujących
pomieszczeń:  pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2,
pomieszczenie nr 3 - 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie
nr 5 - 30,7 m2,  pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2,
łazienka - 6,3 m2,  korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2. Do lokalu przy-
należy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. Lokal położony jest na parterze
budynku i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną 
i grzewczą (c.o. etażowe). Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000. 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Miasto Chojnów jest w trakcie przygotowywania ofert na sprzedaż nieru-
chomości. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży 7 działek przy ul. Andersa 
o średniej powierzchni 1200 m kw. przeznaczonych pod zabudowę budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością usług wbudowanych. Olbrzymią
zaletą działek jest ich lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedle domków jed-
norodzinnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych bu-
dynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz budynków wielorodzin-
nych, a także obiektów handlowo-usługowych. Nie brak jest również w pobliżu
terenów rekreacyjnych.

Kolejne działki przeznaczone do sprzedaży jeszcze w tym roku znajdują
się na tak zwanym osiedlu „domków bolesławieckich”, a dokładnie przy 
ul. Wyspiańskiego. Będzie to również 7 działek o średniej powierzchni 1000 m
kw. Spokojna okolica oraz bliskość do centrum miasta to niewątpliwie naj-
większe zalety tych nieruchomości.

Tuż przed miejscowością Jerzmanowice planowanych jest do sprzedaży 
9 działek pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości uzupełnią już ist-
niejące i wciąż rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych przy 
ul. Radosnej, Pogodnej i Miłej. Działki o średniej powierzchni 1200 m kw
stanowią świetną alternatywę dla osób chcących mieszkać z dala od
miejskiego zgiełku, a jednocześnie mieć bardzo blisko do miasta. Działki
będą dogodnie skomunikowane i uzbrojone w media.

Mówiąc o działalności komercyjnej, nie sposób zapomnieć o dwóch nieruchomościach, które również posiadamy do
sprzedaży na terenie miasta. Otóż są to dwa duże lokale użytkowe. Pierwszy to były Urząd Stanu Cywilnego przy ul.
Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m kw., drugi lokal użytkowy znajduje się przy ul. Witosa 32. Jest to była
szkolna stołówka o powierzchni użytkowej 143,3 m kw z pełnym zapleczem:

Miasto Chojnów w swojej ofercie posiada również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością
budowy baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnych, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni pond 
3 hektarów przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefa
Chojnów.
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Wielkie osiągnięcia Młodych Gniewnych

Maja Bachar - 4.5.letnia zodiakalna
Panna, gra w Minecraft. Ogląda
Pidżamersów i Sonica. Lubi jeść
barszcz czerwony, z kolorów preferuje
niebieski i czerwony.


