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Feerum jak ferrum - jednostka o du¿ym znaczeniu gospodarczym
Niezwykle uroczyst¹ oprawê mia³o otwarcie nowej hali produkcyjno-magazynowej firmy Feerum i nadania jej imienia in¿. Wojciecha Janusza. 

Parafiada w Wilkowie
Uczniowie Gimnazjum nr 2 wziêli udzia³ w Parafiadzie Kaczawskiej organizowanej 

przez Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Wilkowie.

Uroki Szwajcarii Saksoñskiej
Trasê wyprawy przygotowa³o stowarzyszenie

“Frauen auf dem Weg nach Europa” z Görlitz.

Pierwszy sukces
Br¹zowy medal za ”Scouting-Harcerstwo. 

Szko³a ¿ycia m³odych”.

Noc œwiêtojañska, kupa³a b¹dŸ sobótka
Jak chojnowianie œwiêtowali s³owiañsk¹ tradycjê przekonaæ móg³ siê ka¿dy, kto w tym wydarzeniu uczestniczy³.
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Kolejne zezwolenie ze strefy
30 czerwca na rêce Prezesa Daniela Janusza,
zosta³o wrêczone spó³ce Feerum kolejne zez-
wolenie na dzia³alnoœæ w Legnickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. Uroczystego
wrêczenia dokona³ Marsza³ek Województwa
Dolnoœl¹skiego Cezary Przybylski, Woje-
woda Dolnoœl¹ski Tomasz Smolarz, Prezes
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Adam Grabowiecki oraz Burmistrz Choj-
nowa Jan Serkies. 
W pierwszym pó³roczu 2014 roku Legnicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna wyda³a 
19 zezwoleñ dla inwestorów. Planowane
nak³ady inwestycyjne wynios¹ 1.028.933.100 z³,
zostanie utworzonych 543 nowych miejsc
pracy przy utrzymaniu 6 827 etatów. Od po-
cz¹tku funkcjonowania strefy, inwestorzy
zatrudnili 10 220 osób i wydali 5,98 miliarda
z³otych. Feerum planuje na nowych terenach
inwestycje wartoœci 20.000.000 z³.

Stypendia dla uczniów
niepe³nosprawnych 

Rusza kontynuacja Dolnoœl¹skiego programu
pomocy uczniom niepe³nosprawnym pn.
„Sprawny uczeñ”. NABÓR WNIOSKÓW
trwa do 31lipca 2014.
Stypendia przyznawane bêd¹ uczniom nie-
pe³nosprawnym ze szkó³ podstawowych
(klasy 1-6), gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych (z wy³¹czeniem szkó³ policealnych)
mieszkaj¹cym na Dolnym Œl¹sku.
Kto mo¿e sk³adaæ wniosek:
* uczniowie szkó³ publicznych i niepublicz-
nych o uprawnieniach szkó³ publicznych - do
czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jed-
nak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia;
* wychowankowie publicznych i niepublicz-
nych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom 
i m³odzie¿y, o których mowa w art. 16 ust. 7
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty, a tak¿e dzieci i m³odzie¿ z upoœledze-
niem umys³owym z niepe³nosprawnoœciami
sprzê¿onymi realizacjê odpowiednio
obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki - do
czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki;
* uczniowie szkó³ niepublicznych nieposia-
daj¹cych uprawnieñ szkó³ publicznych - do
czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.

Jakie warunki nale¿y spe³niæ aby otrzymaæ
stypendium:
* posiadaæ wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci
lub wa¿ne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci
wydane przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci, ZUS lub instancje od-
wo³awcze na dzieñ z³o¿enia wniosku i pod-
pisania umowy,
* pobieraæ naukê w szkole podstawowej 
w klasach 1-6, gimnazjum lub szkole ponad-
gimnazjalnej z wy³¹czeniem szkó³ policealnych,
* mieszkaæ na obszarze województwa dol-
noœl¹skiego,
* pochodziæ z rodziny, w której dochód 
w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny
nie przekracza kwoty 456 z³,
* z³o¿yæ wniosek o przyznanie stypendium
„Sprawny uczeñ” w wyznaczonym terminie,
* prawid³owo rozliczyæ umowê zawart¹ 
w ramach wczeœniejszej edycji programu
„Sprawny uczeñ” - dotyczy osób korzystaj¹-
cych ze wsparcia w latach poprzednich.
Wiêcej szczegó³ów na http://www.umwd.dol-
nyslask.pl
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7.07 – 11.07. - „Wakacje z Bibliotek¹”; Miejska Biblioteka Publiczna
Zajêcia czytelnicze, plastyczne i multimedialne- godz. 11.00 - 13.00

07.07. - Poniedzia³ek-„Spacer po Chojnowie”
08.07. - Wtorek - Zamek Piastowski-Muzeum Regionalne w Chojnowie
09.07. - Œroda - Zajêcia komputerowe dla ma³ych chojnowian: „Sieciaki 

na wakacjach”, „Ibuk-Libra”
10.07. - Czwartek -Wyprawa Odkrywców: „Husyci w Chojnowie”
11.07. - Pi¹tek -„Legenda o Kniaziu Popielu i Piaœcie Ko³odzieju”

- przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Art-Re z Krakowa

lipiec - „Partnerstwo i wspó³praca miast 2013-2014: Chojnów - Egelsbach -
Commentr - Görlitz” - wystawa fotograficzna, Miejska Biblioteka Publiczna 
lipiec - sierpieñ - „Malarstwo Juliana Pamu³y” Miejska Biblioteka Publiczna 
lipiec - Festyn wakacyjny 

Kalendarz imprez w mieœcie 
 lipiec

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska -  76 818-66-83

SP3 - 76 818-85-43
SP4 - 784-902-180
SP3 - 76 818-85-43
Gimnazjum nr 1 - 76 818-83-32
Gimnazjum nr 2 – 76 818-85-93

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

Zmiany harmonogramu
Informujemy mieszkañców, ¿e od 1 lipca
2014 r. nast¹pi³a niewielka zmiana har-
monogramu odbioru odpadów z miasta
Chojnowa, dok³adnie z ul. Wyspiañskiego 
i Baczyñskiego. W tych rejonach wywózka
œmieci odbywaæ siê bêdzie w œrody. 
Szczegó³owy harmonogram zainteresowani
znajd¹ na stronie www.chojnow.eu
w okienku “Gospodarka odpadami”, w za-
k³adce “Harmonogram odbioru odpadów”.

Wakacyjna  promocja  na  basenie

W okresie wakacyjnym 
od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godzinach 10:00-15:00

obowi¹zuj¹ promocyjne ceny
biletów wstêpu na basen. 
Za bilet ulgowy zap³acimy 
w tym czasie 3z³/godzinê, 
a bilet normalny kosztuje

6z³/godzinê. 
Serdecznie zapraszamy.
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. 
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ 
i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 

4 sierpnia  2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 29 lipca 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœ-
ci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby po-
zostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiad-
czenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozos-
ta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
590,00 z³ - dot. dz. 185/18  i 520,00 z³ - dot. dz. 185/20. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê
na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 
26 czerwca 2012 r., drugi 5 wrzeœnia 2012 r., trzeci 23 paŸdziernika
2012 r., czwarty 12 lutego 2013 r., pi¹ty 26 marca 2013 r., szósty 
11 czerwca 2013 r., siódmy 24 wrzeœnia 2013 r., ósmy 12 lutego 2014 r.,
dziewi¹ty 9 kwietnia 2014 r., dziesi¹ty 11 czerwca 2014 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu 
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetar-
gach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne 
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

Chojnowskie Stowarzyszenie

Przyjació³ Miast Partnerskich 

i Miejska Biblioteka Publiczna

w Chojnowie 

zapraszaj¹ na otwarcie wystawy fotograficznej

„Partnerstwo i wspó³praca miast 2013-2014: 

Chojnów - Egelsbach - Commentry - Görlitz”, 

które odbêdzie siê 4 lipca o godz.17.00 w Galerii M³odych.

Zapraszamy absolwentów SP nr 1, 
klasê od 1959 do 1967 roku, wych. Jolanta Krische,

MSZ lata szkolne 1967-1970, wychow. Springer, Ku³acz
oraz Tech. Mech. dla prac. 1970-1974 

wych. Jadwiga Góralewska 

na spotkanie w Grecji w terminie 10-20.09.2014r.

Informacji udziela Leon Tselis pod adresem:
tselis@hol.gr, tel: 0030-23510-64-329.
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Sprawozdanie z wykonania bud¿etu, informuje
o zmianach wynikaj¹cych z uchwa³ i zarz¹-
dzeñ dokonanych w trakcie roku oraz o przy-
czynach zró¿nicowanego wykonania planów 
po stronie dochodów i po stronie wydatków.
W ci¹gu 2013 roku dokonano zwiêkszenia
bud¿etu po stronie dochodów i wydatków po-
przez wprowadzenie dotacji z Dolnoœl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego na realizacjê zadañ
w³asnych i bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej, na realizacjê inwestycji i zakupów
inwestycyjnych i na dofinansowanie projektu
„ka¿dy ma prawo do sukcesu” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³ Ludzki realizo-
wanego w Szko³ach Podstawowych Nr 3 i Nr 4
oraz w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.
Ponadto wprowadzona zosta³a dotacja na
realizacjê inwestycji z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, Urzêdu Marsza³kowskiego w ramach
programów finansowanych z udzia³em œrod-
ków europejskich, a tak¿e z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Ogó³em na dzieñ 31 grudnia 2013 roku plan
dochodów wyniós³ 39.345.674,89 z³, a wyko-
nanie 38.109.747,46 tj. 96,86 % planu.
£¹cznie tytu³em dotacji miasto otrzyma³o
7.374.223,60 z³.
Natomiast plan wydatków po zmianach doko-
nanych uchwa³ami rady i zarz¹dzeniami
wyniós³ 41.673.685,89 z³, a wykonanie
36.681.508,01 z³, tj. 88,02% planu.

W 2013 roku na wydatki bie¿¹ce wydatko-
wano 33.414.875,84 z³, z tego: na oœwiatê
17.178.817,54 z³, na zabezpieczenie socjalne
osób potrzebuj¹cych tj. na wykonanie zadañ
opieki spo³ecznej - kwotê 6.627.678 z³, w tym
œrodki w³asne w wysokoœci 2.161.152,88 z³. 
Na administracjê publiczn¹ 3.647.826,60 z³,
na gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodo-
wiska - 3.299.627,94 z³. 
Na ochronê i konserwacjê zabytków i funkcjo-
nowanie Muzeum Regionalnego, Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano
kwotê 1.782.719,01 z³.

Opracowano dokumentacje projektowo-kosz-
torysowe inwestycji takich jak:
1. Projekt budowlano-wykonawczy budowy
k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹ w km 11
+249 w Chojnowie. Projekt zlecono w roku
2012, w roku 2013 uzyskano pozwolenie na
budowê,
2. Projekt budowlano-wykonawczy budowy
zespo³u miejsc parkingowych przy ul. Sikorskiego,
3.Projekt budowy placu zabaw w ramach
projektu „Radosna szko³a” przy Szkole Pod-
stawowej nr 4,

4. Projekt budowlany budowy bie¿ni lekko-
atletycznej, skoczni w dal z trójskokiem i wzwy¿
oraz odwodnienia i renowacji p³yty boiska.
Projekty budowlane zlecone w roku 2013 
z terminem zakoñczenia w roku 2014:
Projekt budowlany i wykonawczy budowy
sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ul. Wyspiañskiego w celu
uzbrojenia dzia³ek budowlanych. 
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodoci¹gowej
w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów
Getta Warszawskiego, Ma³achowskiego 
i Niemcewicza. 
Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy
Krótkiej. 
Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy
Rejtana.
Projekt budowlano-wykonawczy zagospoda-
rowania wnêtrza kwarta³u w rejonie ulic: Witosa,
Kolejowej, Koœciuszki i Pl. Dworcowego.
Projekt budowlano-wykonawczy budowy
nawierzchni ulicy Po³udniowej.
Projekt budowlano-wykonawczy budowy
nawierzchni ulic Reymonta i Ogrodowej.
Projekt budowlano-wykonawczy budowy
nawierzchni ulicy Broniewskiego.
Projekt budowlano-wykonawczy budowy
miejsc parkingowych przy ul. Grunwaldzkiej.

W 2013r. na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zaplanowano w bud¿ecie 5.905.980 z³, a zrea-
lizowano na kwotê 3.266.632,17 z³ w tym:
- zakoñczono budowê nawierzchni ulicy
Bielawskiej od ulicy Boles³awieckiej do ulicy
D¹browskiego wraz z oœwietleniem, przebu-
dowano sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacjê sani-
tarn¹ wraz z przy³¹czami w ulicy Krótkiej,
wybudowano sieæ wodoci¹gow¹ w ulicy
Lubiñskiej, wybudowano zatoki parkingowe
przy ulicy Sikorskiego, wykonano odcinek
sieci kanalizacyjnej w ulicy Wrzosowej, prze-
budowano sieæ wodoci¹gow¹ na odcinku od
Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej
do ulicy Chmielnej, wykonano nawierzchnie
ulic Konopnickiej i Orzeszkowej wraz z odwod-
nieniem, wykonano elewacjê budynku Przed-
szkola Miejskiego nr 3, zakupiono i zamontowano
ogród zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4, 
Zadania inwestycyjne realizowane by³y przy
pomocy dotacji, po¿yczek i œrodków w³as-
nych. Dofinansowanie na inwestycje Miasto
otrzyma³o z:
1) Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego
w ramach programów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich na zadanie inwestycyjne
pn. ”Rozwój spo³eczno-gospodarczy obszaru
œródmiejskiego poprzez rewitalizacjê ci¹gu
ulic: Rynek, pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi,
ul. Grottgera, Œciegiennego oraz „Adaptacja 

Domu Schrama na Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 1.088.388,85 z³, 
2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci
19.100 z³, na przebudowê sieci wodoci¹gowej
z przy³¹czami i sieci kanalizacji sanitarnej 
z przykanalikami w ulicy Krótkiej,
3) Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego 
w wysokoœci 63.850 z³ na zakup i monta¿
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4,
4) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na wykonanie prac konserwatorsko-
remontowych wnêtrza Baszty Tkaczy kwotê
129.985,21 z³ . 
£¹cznie w roku 2013 na realizacje inwestycji
miejskich i prace konserwatorsko-remontowe
urz¹d pozyska³ œrodki finansowe w wysokoœci
1.301.324,06 z³.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej udzieli³ preferen-
cyjnej po¿yczki oprocentowanej w wysokoœci
3,5% na realizacjê inwestycji w wysokoœci
488.200 z³ z przeznaczeniem na: przebudowê
sieci wodoci¹gowej na odcinku od stacji uzdat-
niania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmiel-
nej i w ul. Krótkiej i w rejonie ul. Lubiñskiej.
W 2013 roku rozpoczêto przebudowê i rozbu-
dowê budynku Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji - zadanie to bêdzie zakoñczone
w roku 2014. Inwestycja jest wspó³finanso-
wana ze œrodków Funduszy Europejskich 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata
2007-2013 w wysokoœci 6.519.630 z³ tj. 84,99%
ca³kowitych wydatków kwalifikowanych. 
W ramach bud¿etu ubieg³ego roku przekazana
zosta³a dotacja celowa dla Chojnowskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w kwocie 133.750,54 z³ miêdzy innymi
na zakup rozsiewacza piasku do zimowego utrzy-
mania dróg, zakup p³ugu do odœnie¿ania, zakup
zgrzewarki do ³¹czenia rur PCV oraz na wydatki
na oczyszczalni œcieków, na wymianê stolarki
okiennej 94.957,72 z³, na fundusz remontowy
dot. utrzymania czêœci wspólnych w budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych , jako udzia³
gminy - 472.842,88 z³ i remont dachów -

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa by³a jedn¹ z wa¿niejszych w roku. Nazywana absolutoryjn¹
dotyczy³a g³ównie oceny wykonania bud¿etu za rok 2013. Na tego typu posiedzeniach radni oceniaj¹
ca³oroczn¹ pracê burmistrza pod wzglêdem finansowym udzielaj¹c mu (b¹dŸ nie) absolutorium.
Zanim jednak chojnowscy radni wyrazili swoje zdanie, burmistrz przedstawi³ sprawozdanie. 
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Na XLII sesji
172.520,69 z³. Ogó³em zak³ad komunalny
otrzyma³ z bud¿etu kwotê 874.071,83 z³.
Przekazano równie¿ dotacjê celow¹ dla Przy-
chodni Rejonowej na dofinansowanie do zakupu
urz¹dzenia do terapii falami uderzeniowymi 
i do modernizacji dachu budynku ul. Szpitalnej 6
(laboratorium i rehabilitacja) kwotê 43.187 z³.
Ostatecznie bud¿et zamkn¹³ siê nadwy¿k¹ 
w kwocie 1.428.239,45 z³. 
Po analizie przed³o¿onych Wysokiej Radzie
sprawozdañ nale¿y stwierdziæ, ¿e wykonanie
bud¿etu w roku ubieg³ym by³o zgodne z za³o-

¿eniami, sprawne i efektywne.
Zrealizowano zaplanowane inwestycje i wy-
konano zadania spo³eczne.

Dziêkujê wszystkim kierownikom i pracow-
nikom instytucji miejskich, którzy realizowali
bud¿et roku 2013 oraz wszystkim instytucjom
i radnym wspieraj¹cym dzia³ania miasta we
wszystkich sferach ¿ycia publicznego. 

Proszê Wysok¹ Radê o przyjêcie sprawozdañ
finansowych i sprawozdania z wykonania
bud¿etu Miasta Chojnowa za rok 2013. 

Opiniê o wykonaniu rocznego bud¿etu wydaje
tak¿e Regionalna Izba Obrachunkowa,
Komisja Rewizyjna i pozosta³e Komisje Rady
Miejskiej. Ka¿da z nich wyrazi³a pozytywn¹
opiniê, radni zatem nie mieli ¿adnych w¹tpli-
woœci podejmuj¹c uchwa³ê o udzieleniu bur-
mistrzowi absolutorium wyra¿aj¹c aprobatê
dla prowadzonej przez w³adze gospodarki
finansowej.

opr. eg

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowana jest przebudowa i rozbu-
dowa budynku MOKSiR.
2. Trwaj¹ prace przy modernizacji sali gim-
nastycznej w SP-4.
3. Prowadzone s¹ prace w ramach rewitalizacji
terenów zielonych przy ul. Kiliñskiego (“Mor-
skie Oko”).
4. Przeprowadzono odbiór inwestycji pn. „Bu-
dowa k³adki dla pieszych na rzece Skora 
w ci¹gu ulic Brzozowej i Rac³awickiej 
w Chojnowie”.
5. Zakoñczono wymianê nawierzchni chod-
ników przy ul. Szpitalnej. Rozpoczêto bu-
dowê ulicy Krótkiej.
6. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na
budowê bie¿ni lekkoatletycznej na stadionie
miejskim. Rozpoczêcie prac na pocz¹tku lipca.
7. Prowadzone s¹ prace przy odnawianiu
oznakowania poziomego - przejœcia dla
pieszych.
8. Zakoñczono pierwszy etap napraw
cz¹stkowych nawierzchni jezdni.
9. Z³o¿ono wniosek do PUP o zatrudnienie
dodatkowych 6 pracowników prac interwen-
cyjnych w okresie od 23.06 do 30.11.2014r.
10. Z³o¿ono wniosek do PUP w sprawie
organizacji prac spo³ecznie u¿ytecznych.
11. Kontynuowane s¹ prace porz¹dkowe na
Cmentarzu Komunalnym. Wymalowano bramy
wjazdowe, drzwi budynku gospodarczego 
i porêcze na podjeŸdzie. Uzupe³niono ziemiê
w czêœciach przyleg³ych do alejek w celu
obsiania traw¹.
12. Zakupiono materia³y elektryczne i wyko-
nano nowe przy³¹cze do budynku gospodar-
czego (gara¿u) wraz z instalacj¹ wewnêtrzn¹.
13. Przekazano 4 pracowników interwen-
cyjnych do wykonywania pracy w ChZGKiM
- oddzia³ remontowy.
14. Zakupiono 15 szt. ³awek parkowych do
ustawienia w rejonach terenów zielonych.
15. Zakupiono 70 szt. pojemników do zbiórki
selektywnej odpadów.
16. Zakupiono 10 pojemników na odpady
uliczne do wymiany w Rynku, zakupiono 
3 kosze oraz stojak na rowery do zamontowa-
nia przy Baszcie Tkaczy.

17. Zamontowano 5 szt. s³upków (sk³ada-
nych) na ul. Œciegiennego - Rynek.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska

m.in.:

1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ przy
ul. T. Rejtana.
2. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:
- nieruchomoœci zabudowanej gara¿em przy
ul. W. Witosa,
- prawa u¿ytkowania wieczystego dzia³ki
niezabudowanej przy ul. Fabrycznej,
- nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Leg-
nickiej.
3. Zawarto umowê dzier¿awy gruntu, na
poprawê warunków zagospodarowania nieru-
chomoœci - podwórko przy ul. T. Koœciuszki,
4. Wydano dwie decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Samorz¹dowej z urzêdu w celu
wydzielenia dzia³ki przeznaczonej do sprze-
da¿y w drodze przetargu,
- przy ul. Witosa dla osoby fizycznej w celu
wydzielenia dzia³ki przeznaczonej do sprzeda¿y.
5. Wydano postanowienie pozytywnie opini-
uj¹ce podzia³ dzia³ki, pod wzglêdem zgod-
noœci z planem zagospodarowania przestrzen-
nego miasta, 
6. Wydano 4 wypisy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta,
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. Sempo³owskiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie koliduj¹cych z ogro-
dzeniem dwóch drzew gatunku brzoza, dla
osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 
4 drzew,
- przy ul. Kraszewskiego - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drze-
wa gatunku œwierk, dla osoby fizycznej 
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Kiliñskiego - wydano decyzjê ze-
zwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 drzew gatunku
œwierk koliduj¹cych z budynkiem mieszkal-
nym, dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „M£O-
DOŒÆ”, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Parkowej - wydano decyzjê ze-
zwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa
gatunku jesion, dla Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych we Wroc³awiu z obowi¹zkiem
nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. Reja - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹
na usuniêcie usychaj¹cych 2 drzew gatunku
kasztanowiec i wierzba, dla Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego z obowi¹z-
kiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa
gatunku topola, dla osoby fizycznej z obo-
wi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzjê ze-
zwalaj¹c¹ na usuniêcie 3 drzew gatunku topola,
dla osoby prawnej z obowi¹zkiem nasadzenia
6 drzew.

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 40 wnios-
ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
rozpatrzono 32 wnioski przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 2814,16 z³. (wydano
31 decyzji pozytywnych i 1 decyzjê negatywn¹). 
2. Dodatki energetyczne: przyjêto 84 wnioski
o przyznanie dodatku energetycznego, rozpa-
trzono 78 wniosków przyznaj¹c dodatki na
kwotê 1.316,68 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 125 wniosków,
wydano 102 dowody osobiste.

Z zakresu Urzêdu Stanu
Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 6 decyzji administracyjnych, 
2 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³-
¿eñskiego za granic¹, 11 zaœwiadczeñ do
œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 1 akt urodzenia, 15 aktów
ma³¿eñstwa, 14 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 87 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 1 korespondencjê konsular-
n¹, 110 wniosków o wydanie odpisów z akt
stanu cywilnego.
4. Sprawdzono 135 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.

Sprawozdanie 3/2014 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 29 maja 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r.
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Noc œwiêtojañska, kupa³a b¹dŸ sobótka

Jak chojnowianie œwiêtowali s³owiañsk¹
tradycjê przekonaæ móg³ siê ka¿dy, kto w tym
wydarzeniu uczestniczy³.
Zaczê³o siê o godzinie 17. Na scenie zlokali-
zowanej w Parku Œródmiejskim, nad lewym
brzegiem Skory, przestrzeñ wype³ni³ œpiew
folkowego zespo³u Weso³a Gromadka. 
11 pañ i czterech panów, to rzeczywiœcie
weso³a gromadka. Teksty ich przyœpiewek -
w wiêkszoœci humorystyczne i sproœne - nada³y
plenerowemu spotkaniu swojskiego klimatu. 
W tym czasie najm³odsi brali udzia³ w kon-
kursie plastycznym. Ich zadaniem by³o nary-
sowanie kwiatu paproci, którego przez stule-
cia nikomu nie uda³o siê znaleŸæ. Wyobra-
¿enia o magicznej roœlinie obdarzaj¹cej
bogactwem, si³¹ i m¹droœci¹ by³y ró¿ne 
i ka¿de z nich zosta³o nagrodzone przez orga-
nizatora.
Wizerunku kwiatu paproci poœród drzew 
w parku szuka³y te¿ dziesi¹tki pragn¹cych
byæ pierwszymi, którzy zobacz¹ go na w³asne
oczy. Przemierzaj¹c szlak, który wyznacza³y
pomniki przyrody, prowadzeni wierszowany-
mi wskazówkami, wygl¹dali tej jedynej pa-
proci, rozwi¹zuj¹c jednoczeœnie has³o tere-
nowej, przyrodniczej zabawy. 
W traw dywanie, w liœci szumie
Kwiat paproci skryæ siê umie. 
Dziœ szukajmy go tu razem, 
W tê noc id¹c œladem marzeñ, 
Bo w literach imion pomnikowych drzew 
Has³a zabawy zawiera siê œpiew. 
(…)

Pomnik kiedyœ mia³em w tym mieœcie, 
Dziœ ostatni¹ nazwiska literê w szaradzie umieœæcie. 
O “Rêkawiczce” balladê wszystkie damy
niegdyœ zna³y. 
Niczym s¹siad mój - kasztanowiec jestem bia³y.
£atwo nie by³o. Wyprawa wymaga³a cierpli-
woœci, czytania ze zrozumieniem i bystroœci
umys³u, a spoœród tych, którzy tymi cechami
siê wykazali i prawid³owo rozwi¹zali has³o,
rozlosowano atrakcyjne nagrody. Nagrody 

trafi³y tak¿e do autorów, a raczej autorek cudow-
nych, pachn¹cych latem wieñców. Potem
puszczone zosta³y nurtem Skorej. Czy trafi³y
w rêce ukochanego, tego nie wiemy, ale z pew-
noœci¹ przez kilka godzin zdobi³y chojnowsk¹
scenê, wiele mówi¹c o wra¿liwoœci i praco-
witoœci ich w³aœcicielek.
Gdy dzieñ chyli³ siê ku koñcowi, scenê wype³-
ni³y kolorowe, po³yskuj¹ce brokatem cygañ-
skie stroje, a w parku niós³ siê romski œpiew.
Muzyka, œpiew, taniec, temperament artys-
tów, piêkne barwne stroje, wspania³a zabawa
oraz zaczarowany œwiat Cygañskiego Taboru,
bawi³ chojnowian do póŸnych godzin wie-
czornych. Do czasu, gdy tradycji mia³o staæ
siê zadoœæ i Skor¹ puszczono œwiec¹ce blas-
kiem œwiec, œwiêtojañskie wianki. Ponad 200
wieñców, spokojnym nurtem p³ynê³o efek-
townie w dó³ rzeki, maluj¹c obraz choj-
nowskiej Nocy Kupa³y.

eg

Tookreœlenia najkrótszej nocy w roku, które znane
by³y w Polsce oraz we wszystkich krajach s³o-

wiañskich jeszcze przed przyjêciem chrzeœcijañstwa.
Przeprowadzane w trakcie tej wyj¹tkowej nocy obrzêdy
oraz zabawy mia³y zapewniæ uczestnikom zdrowie
oraz udane plony. Podczas radosnych zabaw odby-
wa³y siê ró¿nego rodzaju wró¿by i tañce. Dziewczêta
puszcza³y w nurty rzek wianki z zapalonymi œwiecami.
Jeœli wianek zosta³ wy³owiony przez kawalera, ozna-
cza³o to jej szybkie zam¹¿pójœcie. Jeœli p³yn¹³, dziew-
czyna wyjdzie za m¹¿, ale nieprêdko. Jeœli zaœ p³on¹³,
uton¹³ lub zapl¹ta³ siê w sitowiu, prawdopodobnie

zostanie ona star¹ pann¹. Wa¿nym elementem uroczy-
stoœci jest legenda o kwiecie paproci, który ponoæ
zakwita tylko tej jednej nocy. Znalezienie go zapew-
nia³o szczêœcie, bogactwo i pomyœlnoœæ. Kiedy 
w 966 r. Mieszko I przyj¹³ chrzest, rozpoczêto walkê
z pogañskimi praktykami. Poniewa¿ ludnoœæ nie
chcia³a zrezygnowaæ z uroczystych obchodów sobótki,
postanowiono po³¹czyæ te praktyki z chrzeœcijañ-
skim œwiêtem Jana Chrzciciela. W ten sposób do
zwyczajów dosz³a k¹piel w rzece oraz przeœwiadcze-
nie, ¿e po nocy œwiêtojañskiej mo¿na ju¿ bezpiecznie
p³ywaæ.
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Feerum jak ferrum (¿elazo) - jednostka o du¿ym znaczeniu gospodarczym
Niezwykle uroczyst¹ oprawê mia³o otwarcie nowej hali
produkcyjno-magazynowej firmy Feerum w Chojnowie
i nadanie jej imienia in¿. Wojciecha Janusza. 

Jeszcze nie tak dawno, w miejscu, gdzie dziœ stoi ogromna hala o ³¹cznej
pow. 20.000 m2, by³ sad. Kilkanaœcie miesiêcy wystarczy³o inwe-
storom by tê przestrzeñ wype³ni³ nowoczesny, funkcjonalny obiekt. 

Zaczê³o siê 12 lat temu, kiedy obecny prezes Spó³ki - Daniel Janusz,
rozpocz¹³ jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zajmuj¹c¹ siê przy-
gotowaniem dokumentacji projektowej do produkcji suszarñ zbo¿owych.
Wkrótce potem prezes wykupi³ obiekty upadaj¹cego Dolpakartu, tworz¹c
firmê, która w stosunkowo krótkim czasie sta³a siê jednym z najwiêkszych
w Polsce producentem kompleksowych elewatorów zbo¿owych s³u¿¹-
cych do suszenia i magazynowania produktów roœlinnych. 

Feerum S.A. swój sukces zawdziêcza przede wszystkim innowacyj-
nym rozwi¹zaniom, nowoczesnej technologii i wykwalifikowanej kadrze.
Sukcesywna rozbudowa zak³adu, poszerzanie oferty us³ugowo-pro-
dukcyjnej, wejœcie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy
w koñcu debiut na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych, dowodz¹ pro-
fesjonalnego zarz¹dzania. Odwa¿ne decyzje, przemyœlane kroki rozwoju
i siêganie po unijne dotacje, doprowadzi³y do tego, ¿e dziœ Feerum
jest najwiêkszym pracodawc¹ w mieœcie oraz licz¹c¹ siê spó³k¹ w kraju
i poza jego granicami. 

W uroczystym otwarciu nowej hali uczestniczy³y w³adze wojewódzkie,
powiatowe, miejskie, gminne, klienci Feerum, partnerzy handlowi,
przedstawiciele szkó³ wspó³pracuj¹cych z zak³adem i przedstawiciele
pracowników. 

- Chcia³em zaznaczyæ, ¿e to jest polska firma, polski kapita³ - gratuluj¹c
firmie, wspomnia³ Witold Karczewski, wiceprezes Krajowej Izby
Gospodarczej - Przy tym, to jedyna firma tej bran¿y w Europie, która
swoje produkty niemal w ca³oœci produkuje samodzielnie. Gratulujê
wszystkim, którzy przyczyniaj¹ siê do jej sukcesów.

- Z wielk¹ radoœci¹ uczestniczê w dzisiejszej uroczystoœci - mówi³ burmistrz
Jan Serkies - Jestem dumny, ¿e na terenie naszego miasta powsta³a
tak znakomita firma. Przypominam sobie rok 2004, kiedy pierwszy raz
rozmawia³em z panem Januszem o mo¿liwoœci zainwestowania 
w Chojnowie. Wtedy zaproponowa³em przejêcie upadaj¹cego
Dolpakartu. I dzisiaj jesteœmy w najwiêkszym zak³adzie w regionie.
Doceniaj¹c wieloletni¹ aktywnoœæ firmy, dynamiczny jej rozwój, 
wykwalifikowan¹ kadrê i wiele wyró¿nieñ w postaci nagród i certy-
fikatów, pragnê podziêkowaæ w imieniu w³asnym i mieszkañców
Chojnowa za tworzenie nowych miejsc pracy, promocjê naszego miasta,
nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, a tak¿e za wspania³¹
wspó³pracê z chojnowskim samorz¹dem. 

Nowa hala produkcyjno-magazynowa ma powierzchniê 8,2 tys. m2

i kosztowa³a wraz z wyposa¿eniem, maszynami i urz¹dzeniami 19 mln z³,
z czego 9,5 mln z³ to unijna dotacja. 

Hala pe³ni dwie funkcje - magazynu, którym zarz¹dza nowoczesny,
komputerowy system i funkcjê produkcyjn¹. Zosta³y tu zainstalowane
jedne z najnowoczeœniejszych w Polsce maszyn belgijskiej firmy LVD,
które s¹ zintegrowane z japoñskim robotem specjalnie dostosowanym
do potrzeb Spó³ki Feerum. Obecnie w Feerum pracuj¹ ju¿ dwa takie zro-
botyzowane gniazda maszyn s³u¿¹ce do wykrawania i giêcia blachy. 

Obiekt ma swojego patrona. Prezes Daniel Janusz nada³ mu imiê swojego
ojca - in¿. Wojciecha Janusza.

- To dla mnie szczególnie osobisty dzieñ - mówi³ ze wzruszeniem przy
pami¹tkowej tablicy prezes Janusz. - Mam œwiadomoœæ, ¿e to dziêki mojemu
ojcu in¿ynieria sta³a siê moj¹ pasj¹. Wiem, ¿e by³by dumny z rozwoju tej
firmy, dlatego te¿, w ten symboliczny sposób, chcia³bym uhonorowaæ
jego pamiêæ. 

Przed oficjalnym przeciêciem wstêgi hala zosta³a poœwiêcona, a zaraz
potem goœcie mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z infrastruktur¹,
parkiem maszynowym i etapami produkcji.

Do chwili obecnej spó³ka zainwestowa³a w rozwój firmy ponad 50 milio-
nów z³. I na tym nie zamierza poprzestaæ - planuje kolejne inwestycje
na poziomie 20 mln z³, które zostan¹ zrealizowane do koñca 2018 r. 

eg



W dniach 5-6VI 2014 w Kamiennej Górze
odby³a siê Krajowa Wystawa Filatelistyczna
II stopnia. W wystawie wziê³o udzia³ 95 wys-
tawców, którzy swoje zbiory przedstawiali na
294 ekranach wystawienniczych. Oprócz
wystawców z Polski byli równie¿ reprezen-
tanci Republiki Czech, Ukrainy i Bia³orusi. 
Najm³odszy uczestnik wystawy mia³ osiem
lat, najstarszy osiemdziesi¹t piêæ. Po raz pier-
wszy swój eksponat wystawi³ Artur Reichert
prezes chojnowskiego Ko³a Filatelistycz-
nego. Zbieraniem znaczków zajmuje siê od
dziecka. Swoje pierwsze znaczki przecho-
wywa³ w zeszycie specjalnie do tego przygo-
towanym, a nastêpnie w klaserze, który
otrzyma³ od mamy. Swoj¹ kolekcjê powiêk-
sza³ z roku na rok. Zbiory ros³y, dziêki zaku-
pionemu abonamentowi i pomocy znajomych
oraz rodziny. W 2006 roku za³o¿y³ w Choj-
nowie Ko³o Filatelistyczne, którego cz³onkami
s¹ osoby doros³e i dzieci. 
Inn¹ pasj¹ pana Artura jest Harcerstwo 
i Scouting, i to one w³aœnie zainspirowa³y go
do kolekcjonowania znaczków o tej tema-
tyce. Tak w³aœnie powsta³ eksponat 

zatytu³owany ”Scouting-Harcerstwo.
Szko³a ¿ycia m³odych”. Budowa eksponatu
trwa³a prawie rok i zosta³a uwieñczona
sukcesem. Autor otrzyma³ br¹zowy medal 
w klasie tematycznej oraz pami¹tkowy medal
okolicznoœciowy. 

Wystawiony eksponat nie jest zamkniêt¹
prezentacj¹. Pan Artur wyjaœni³, ¿e bêdzie go
powiêksza³ o dalsze czêœci planu.

tr
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Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, klasy III Technikum
Handlowego: Malwina Janecka, Ma³gorzata Piotrowska, Micha³ Karczma-
rek zajêli I miejsce w Regionalnym konkursie "Najlepszy Uczeñ w Zawo-
dzie Technik Handlowiec 2014" oraz III miejsce w finale tego konkursu. Na
poziomie wojewódzkim Konkursu w Zawodzie Sprzedawca I miejsce
zdobyli: Ewa Czerwiñska, Izabela Mi³uch, Micha³ Uhrynowski. 
Konkurs "Najlepsi Uczniowie w Roku 2014", zorganizowany zosta³ w ra-
mach realizowanego przez Samorz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego projektu
systemowego z POKL pt. "Modernizacja Kszta³cenia Zawodowego na
Dolnym Œl¹sku II". Uczniom Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
serdecznie gratulujemy wiedzy i umiejêtnoœci.
http://www.powiat-legnicki.eu/

Wybitni, wykszta³ceni, najlepsi

Wtym roku po raz pierwszy
Kapitu³a Or³ów Trójki (Szko-

³y Podstawowej nr 3) przyzna³a
wyró¿nienia uczniom, którzy
wystêpuj¹c w ró¿nych konkur-

sach, zawodach, turniejach,
osi¹gaj¹ wysokie lokaty i na-
grody. Tytu³y Or³ów Trójki w tym
roku uzyskali: Marta Zatwarnicka
z klasy VIb, Nikola Drozd 

z klasy Vb, Marta Klimczyk 
z klasy Vb i Kacper Wolski
równie¿ z klasy Vb. Zdobywali
oni w wojewódzkich, ogólnopols-
kich lub miêdzynarodowych

konkursach, turniejach i zawo-
dach najwy¿sze lokaty, z³ote 
medale, tytu³y mistrzowskie. 

Gratulacje dla wyró¿nionych.

Or³y Trójki

Pierwszy sukces



Ten wyjazd zaplanowaliœmy ju¿ dawno. W ramach wspó³pracy
Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich ze stowa-
rzyszeniem “Frauen auf dem Weg nach Europa” z Görlitz postanowi-
liœmy sukcesywnie poznawaæ kraj naszych s¹siadów, zw³aszcza region
granicz¹cy z Dolnym Œl¹skiem, czyli Saksoniê. Po wycieczkach do
Bautzen i Drezna, wybraliœmy siê tym razem do Szwajcarii Saksoñskiej.
Trasê tej wyprawy przygotowa³y nasze niemieckie kole¿anki. 
W œrodê, 25 czerwca wyruszyliœmy rano w stronê granicy z Niemcami.
Po przyjeŸdzie do Görlitz powita³a nas pani kieruj¹ca wydzia³em
wspó³pracy z zagranic¹, tamtejszego magistratu. W ciep³ych s³owach
¿yczy³a nam bezpiecznej podró¿y i mi³ych wra¿eñ. Tu zabraliœmy na
“pok³ad” te¿ nasze niemieckie kole¿anki, które od tej pory by³y prze-
wodniczkami wycieczki. 
Szwajcaria Saksoñska to po³o¿ona nad £ab¹ kraina wzgórz, lasów 
i gór o niesamowitych kszta³tach. Po ponad godzinnej jeŸdzie dojechaliœmy
do Bastei - formacji skalnej stanowi¹cej jedn¹ z najwiêkszych atrakcji
turystycznych Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii w Górach 
Po³abskich. Malowniczy prze³om £aby, strome ska³y z piaskowca 
tworz¹ piêkne krajobrazy. Nawet pogoda nam dopisa³a, deszcz zacz¹³
padaæ, gdy stamt¹d odje¿d¿aliœmy. Krêtymi serpentynami dotarliœmy
do Bad Schandau - nastêpnego celu naszej wycieczki. Tutaj, nad £ab¹
mieliœmy zaplanowany piknik, ale la³o jak z cebra, urz¹dziliœmy zatem
piknik w autokarze. Nasze niemieckie kole¿anki zadba³y o to, aby nikt
z nas nie by³ g³odny. Potem by³ spacer po miasteczku (z parasolami). 

Bad Schandau, to 700-letnie miasteczko le¿¹ce ok 6 km od dawnej
granicy z Czechami. Obecnie uzdrowisko balneologiczne. St¹d pojecha-
liœmy nad wodospad Lichtenhain. Mo¿na tu dojechaæ najkrótszym sys-
temem tramwajowym. Jest to jedna z ciekawszych i atrakcyjniejszych tras
Saskiej Szwajcarii. Poniewa¿ rozpada³o siê na dobre i czas te¿ trochê
nagli³, postanowiliœmy wracaæ do Görlitz. Tu zrobiliœmy drobne zakupy
i udaliœmy siê w drogê powrotn¹ do Chojnowa. Udana wycieczka
wywo³a³a, kolejny zreszt¹ raz, pewn¹ refleksjê - widok naszego urokli-
wego miasteczka sprawi³ nam wielk¹ radoœæ - wszêdzie dobrze, ale 
w domu najlepiej! 

ek
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Wpi¹tek, 13 czerwca, odby³ siê festyn, podczas którego ucznio-
wie ca³ego Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
mogli zaprezentowaæ swoj¹ szko³ê i zachêciæ gimnazja-

listów, aby w przysz³oœci do³¹czyli do nich. PeZeteSy, bo tak¹ nazwê
nosi³o to œwiêto, „ruszy³y” dok³adnie o godzinie 12.00. Organizowane
ju¿ po raz drugi przez uczniów, pracowników i sympatyków PZS, ma
na celu promocjê placówek oœwiatowych dza³aj¹cych na mieœcie.
Mimo, i¿ pogoda nie dopisywa³a, chojnowski Rynek odwiedzi³o wielu

mieszkañców, zaciekawionych tym, co siê dzieje w ich mieœcie.
Impreza, mamy nadziejê, w przystêpny i zabawny sposób, pokazywa³a
„wnêtrze” chojnowskiego PZS-u. Uczniowie pragnêli w atrakcyjny
sposób zaprezentowaæ swoje klasy i kierunki kszta³cenia. Tak wiêc 
kolejne stanowiska przygotowa³y klasy techniczne, ogólnokszta³c¹ce 
i zawodowe. 
Zwiedzaj¹cy mogli poduczyæ siê anatomii cz³owieka (klasa biologiczno -
chemiczna), udzieliæ wywiadu szkolnym dziennikarzom (klasa dzien-
nikarska), pobraæ lekcjê udzielania pierwszej pomocy (klasa po¿arnicza).
Szkolni cukiernicy i sprzedawcy zajêli siê stoiskiem z wypiekami, 
a uczniowie klasy hotelarskiej przygotowali pokaz sk³adania serwetek
oraz zaprezentowali wzorcowo nakryty stó³. Znalaz³o siê coœ dla 
mi³oœników motoryzacji - ka¿dy mieszkaniec Chojnowa móg³ usi¹œæ
za kó³kiem samochodu.
Nikt tak¿e nie by³ tu g³odny. Grochówka, przygotowana przez uczniów
klasy II ZSZ zaspokaja³a najwiêksze apetyty, uczniowie Technikum
¯ywienia czêstowali pysznymi kanapkami, a pozostali mogli nie-
spiesznie, przy kawie i domowym ciastku, przyjrzeæ siê prezentowanym
atrakcjom. Spragnieni rozrywek intelektualnych próbowali swoich si³ 

w quizie dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, przygotowanym przez
uczniów Technikum Ekonomicznego.
Nie zaniedbano najm³odszych mieszkañców naszego miasta. Dla nich
zorganizowano ogródek zabaw, tam mogli siê pobawiæ, wzi¹æ udzia³
w konkursie, skorzystaæ z malowania buziek i czesania fantazyjnych
fryzur. A dla nieco starszych? Mogli pos³uchaæ muzyki, spotkaæ siê ze
znajomymi, porozmawiaæ - s³owem, chwila wytchnienia…
Dziêkujemy za wsparcie przyby³ym goœciom: Staroœcie Powiatu Legnic-
kiego, panu Jaros³awowi Humennemu, Radnemu Sejmiku Dolno-
œl¹skiego, panu Micha³owi Huzarskiemu oraz Burmistrzowi Miasta
Chojnowa, panu Janowi Serkiesowi.
Dziêkujemy rodzicom, którzy równie¿ mieli swój wk³ad w organizacjê imprezy
serwuj¹c mieszkañcom Chojnowa wyœmienite, domowe wypieki.
Mamy nadziejê, ¿e to pi¹tkowe popo³udnie pozwoli³o chojnowianom,
tym ma³ym i du¿ym, mi³o spêdziæ czas w towarzystwie uczniów chojnow-
skiego PZS. Uwa¿amy, ze impreza by³a udana i na sta³e wpisze siê 
w kalendarz chojnowskich imprez. Oby tylko za rok by³o wiêcej s³oñca!

pzs

PeZeteSy po raz drugi!

Uroki Szwajcarii Saksoñskiej



Wielkim sukcesem, a w³aœciwie sukcesami
zakoñczy³ siê udzia³ zespo³u tanecznego
BROOKLYN z Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie w Ogólnopolskim
Konkursie Tañca o Puchar Prezydenta Miasta
Œwidnicy. Konkurs, który odby³ siê 14 czerwca
przyci¹gn¹³ wiele zespo³ów z terenu ca³ej Polski.
Grupy taneczne prowadzone przez Pani¹ Marzenê
Anton zdoby³y w ró¿nych kategoriach 4 pierwsze
miejsca, dwa drugie, a tak¿e w kategorii solistek
Karolina Ziomek zajê³a 3 miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
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Nasi króluj¹ 
w œwidnickim 

festiwalu tañca!

Wmuzycznej karcie dañ kawiarni
“Jubilatka” - pojawi³a siê nowa pozycja.

Pochodz¹ z Legnicy i nazywaj¹ siê WHY. T¹
now¹ poprockow¹ strawê, mo¿na by³o skosz-
towaæ w ostatni¹ sobotê 28 czerwca. Jak
smakuje WHY? G³ówne sk³adniki to doœwiad-
czeni muzycy. Baczni obserwatorzy rockowej
sceny legnickiej na pewno znaj¹ Jarka “Jafo”
Michalskiego. A kto pamiêta perkusistê Wojtka
£abêdzkiego, to kojarzy go ze wspó³pracy 
z chojnowskimi muzykami - gitarzyst¹
Dariuszem Sobañskim i basist¹ Ireneuszem
Matysem (59-70QWINTET). Zjawiskowa
wokalistka - Agata Dura³, doskonale zna
rzemios³o wokalne. A¿ chce siê tego s³uchaæ.
Rytmiczne tematy basowe i spójny wachlarz
œciany dŸwiêków Rafa³a Zaczkowskiego,
wype³nia³y ca³e t³o muzyki. Repertuar WHY
to przede wszystkim lekkie, melodyjne kom-
pozycje, skierowane g³ównie do komercyj-
nych odbiorców. Kilka krajowych list przebo-
jów, zespó³ ju¿ zawojowa³. Na pewno wyró¿niæ
mo¿na utwór “Znikam”. Zespó³ zaprezentowa³
tego wieczoru tak¿e nowe kompozycje.
Brzmi¹ one równie ambitnie. Wyrafinowani
s³uchacze, powinni je doceniæ. WHY ma ju¿
na swoim koncie debiutanck¹ p³ytê. By³a
ona dostêpna podczas tej imprezy. Wygl¹da
na to, ¿e na legnickiej mapie muzycznej, obok
The Photony, pojawi³a siê kolejna ciekawa
formacja. Informacje o grupie na - whyband.pl

pm; fot bm

Za nami kolejny Przegl¹d Zespo³ów Rocko-
wych o Puchar Prezydenta Legnicy. Mia³ on
miejsce w sobotê 21 czerwca na dziedziñcu
LCK. Nasza ekipa braci Misikiewicz, chc¹c
byæ w temacie co w regionalnym rocku
piszczy, nie mog³a przepuœciæ takiego
wydarzenia. Jury pod przewodnictwem Woj-
ciecha Hoffmana - lidera legendarnej heavy-
metalowej grupy Turbo, by³a œwiadkiem na-
prawdê ciekawych wystêpów. Nie bêdziemy
jednak roztrz¹saæ kwestii zwi¹zanych z po-
ziomem grania poszczególnych zespo³ów.
Ju¿ od ponad roku, z zainteresowaniem
obserwujemy poczynania legnickiej formacji
Biess. Za³o¿ycielem jest Stanis³aw Delimata.
Znany z takich grup jak: Maria Nefeli 
i Zielony Groszek. Podczas tegorocznej edycji
Przegl¹du, w sk³adzie zespo³u Biess, na
gitarze basowej pojawi³ siê m³ody chojnowski
muzyk - Szymon Cichocki. Dla niektórych,
to co prezentuje Biess, mo¿e byæ wspania³¹
kontynuacj¹ nieistniej¹cej Marii Nefeli. Cie-
kawe czy zespó³ ma w planach wydanie
p³yty? Nie sposób te¿ by³o przepuœciæ okazji
poznania przewodnicz¹cego jury. Wojciech
Hoffman - to obecnie jeden z najlepszych
gitarzystów w Polsce, lider zespo³u Turbo.
Gdy posiada siê p³yty tego zespo³u i zna

poszczególne utwory (“Doros³e dzieci”,
“Ca³y czas ucz¹ nas”) to takie spotkanie rodzi
niezapomniane wspomnienia. Przegl¹d zaœ,
decyzj¹ jurorów wygra³a z³otoryjska Woda
Ski Bla - nasz cichy faworyt. 

PM
BM - foto

Jak smakuje
WHY

Nie ma to jak Biess

Teresa Halikowska
- seniorka w palestrze choj-
nowskich artystów. Specja-
lizuje siê w rysowaniu o³ów-
kiem i akwarelami. Na eme-
ryturze jej hobby to upra-
wianie dzia³ki.

PPoorrttrreettyy  
naszych  artystów
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17 czerwca uczniowie klas 4-6 Szko³y Podstawowej nr 3 wziêli
udzia³ w wycieczce do Niemiec. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ
sprawdzenia swoich umiejêtnoœci jêzykowych z angielskiego 
i niemieckiego podczas wizyty w fabryce czekolady. Pracownicy
fabryki przygotowali dla uczniów czekoladowy pyszny poczês-
tunek. Uczniowie wziêli równie¿ udzia³ w „czekoladowych”
warsztatach. Dzieci zwiedzi³y planetarium w Cottbus oraz mia³y
mo¿liwoœæ przejazdu kolejk¹ w¹skotorow¹. 

Justyna Piróg

11 czerwca w Czytelni Naukowej Legnickiej Biblioteki Publicznej
odby³ siê fina³ cyklicznego, powiatowego konkursu „Wzorowy
Czytelnik”. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e do grona laureatów
”Wzorowego Czytelnika” do³¹czy³ w tym roku równie¿ chojnowianin
Filip Graban, uczeñ klasy III b ze Szko³y Podstawowej Nr 4. Ser-
decznie gratulujemy! Po uroczystym wrêczeniu dyplomów i nagród,
uczestnicy konkursu wziêli udzia³ w warsztatach pt. „Kreacja bohatera
fikcyjnego. Podstawy rysunku dla ka¿dego”, prowadzonych przez
malarza, rysownika i ilustratora Szymona Teluka.

Wycieczka do Cottbus Wzorowy Czytelnik 2014 

Rok szkolny w³aœnie siê
skoñczy³, trwaj¹ wakacje, ale
za chwilê kolejne roczniki roz-
poczn¹ edukacjê. Dla rodzi-
ców dzieci 6-cio letnich (uro-
dzonych w I po³owie 2008r.)
jest to czas wielu rozterek,
niepewnoœci:
Jeszcze rok w "zerówce" czy
ju¿ do klasy I? Czy moje dziec-
ko jest gotowe do rozpoczê-
cia nauki w szkole? Czy lepiej
dla niego bêdzie jeszcze rok
uczêszczaæ do klasy 0?
Te i wiele innych pytañ spê-
dza rodzicom sen z powiek,
budzi wiele w¹tpliwoœci. 
A wystarczy porozmawiaæ,
zapytaæ pani¹, która przygo-
towywa³a dziecko w klasie 0,
mo¿na te¿ zasiêgn¹æ porady
w Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej,
aby rozwiaæ te w¹tpliwoœci.
Poprzez zabawê, rozmowê 
z dzieckiem pedagog i psy-
cholog szybko zorientuj¹ siê,
jakie s¹ mo¿liwoœci dziecka 
i doradz¹ zaniepokojonym
rodzicom, jaka opcja  bêdzie
korzystniejsza. 

To, ¿e w chwili obecnej Wasza
pociecha nie potrafi czytaæ 
i pisaæ -TO NIC! Te umiejêt-
noœci nabêdzie w klasie I.
Przez ca³y rok uczêszczania
do "zerówki" dzieci przygo-
towywane by³y do rozpoczê-
cia nauki czytania, pisania,
liczenia.
Drodzy Rodzice, nie obawiaj-
cie siê wys³aæ dziecko do
szko³y, jeœli potrafi:
- podzieliæ s³owa na sylaby 
i po³¹czyæ sylaby w s³owa;
- po³¹czyæ g³oski, które us³y-
szy w s³owa;
- u³o¿yæ prosty wzór z klocków;
- odwzorowaæ (przerysowaæ)
proste figury geometryczne;
- u³o¿yæ obrazek z czêœci;
- piêknie pokolorowaæ obrazek;
- narysowaæ szlaczki wed³ug
wzoru;
- orientuje siê w kierunkach 
i w schemacie cia³a;
- posiada podstawow¹ wie-
dzê na temat najbli¿szego œro-
dowiska (potrafi powiedzieæ
ile ma lat, gdzie mieszka, zna
dni tygodnia, pory roku, wie,
jakie miasto jest stolic¹ Polski,
potrafi wskazaæ flagê, god³o
Polski);
- jest sprawne fizycznie;
- jest pozytywnie zmotywo-
wane do nauki (chce uczyæ siê,
podejmuje próby rozwi¹za-
nia ró¿nych zadañ, nie prze-
ra¿a siê niepowodzeniami,

potrafi poradziæ sobie z po-
ra¿k¹);
- ³atwo nawi¹zuje kontakty 
z rówieœnikami i z doros³ymi.

Potrafi¹ to zrobiæ Wasze dzie-
ci? Jeœli tak, to œmia³o ma-
szerujcie do szko³y. Tam cze-
kaj¹ na Was Panie, które za-
opiekuj¹ siê dzieæmi i naucz¹
je wielu wspania³ych rzeczy.
Macie te¿, Drodzy Rodzice,
prawo zadecydowaæ o odro-
czeniu obowi¹zku szkolnego
Waszemu dziecku. Wasze
postanowienie pozostawienia
dziecka jeszcze na rok w kla-
sie 0  poparte badaniami psy-
chologicznymi i pedagogicz-
nymi oraz wydan¹ przez
Powiatow¹ Poradniê Psycho-
logiczno-Pedagogiczn¹ opi-
ni¹ bêdzie decyduj¹ce.

¯yczê Rodzicom rozs¹dnych
decyzji, a Dzieciom wspania-
³ych wakacji, piêknych przy-
gód i w myœl powiedzenia 
"Zabawa jest nauk¹,
nauka jest zabaw¹.
Im wiêcej zabawy, tym wiê-
cej nauki"
- BAWCIE SIÊ PIÊKNIE 
I BEZPIECZNIE

Pedagog mgr Danuta Rabiej
Powiatowa Poradnia

Psychologiczno-
Pedagogiczna

Porady Poradni

Zerówka czy klasa pierwsza? Kiosk Wielobran¿owy 
Zbigniew Kociuba
Chojnów, ul. Lubiñska 4

tel. 76 81 88 568

WW  sspprrzzeeddaa¿¿yy::
- karma dla papug, kanarków 
i innych ptaszków;

- puchary sportowe, medale, 
dyplomy;
- akcesoria dla go³êbi.

Zapraszam!

Czyj to gara¿?
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej poszukuje w³aœciciela gara¿u
blaszanego zlokalizowanego w podwórku
przy ul. Koœciuszki 5. Gara¿ nie jest u¿yt-
kowany, nie jest op³acany i zdecydowanie
szpeci najbli¿sze otoczenie. 
S³u¿by miejskie przeznaczy³y go do rozbiórki,
która nast¹pi 7 lipca. W³aœciciel, b¹dŸ osoby
znaj¹ce w³aœciciela gara¿u proszone s¹ 
o kontakt pod numerem telefonu 76818-83-71.



Koniec czerwca to nie tylko rozpoczêcie
wakacji i zbli¿aj¹cy siê obóz letni, to

ogromny nak³ad pracy wykonany przez
zawodników i trenerów LMKS “SFORA”
Chojnów.
W kolejnoœci chronologicznej, wynik XX Fina³u
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Spor-
tach Letnich Dolny Œl¹sk 2014, który odby-
wa³ siê w dniach 20-22.06.2014 na Sali Sztuk
Walki AZS AWF Wroc³aw, to start dwójki
naszych zawodników Sary Gmerek i Dawida
Laskowskiego. Dawid wywalczy³ 5 miejsce
w konkurencji walk, natomiast Sara zdoby³a

br¹zowy medal w dwuboju technicznym.
Blisko 180 juniorek i juniorów m³odszych,
którzy zakwalifikowali siê do fina³ów w elimi-
nacjach strefowych, rywalizowa³o ze sob¹ 
w dwuboju technicznym, uk³adach formalnych
oraz walkach. To pierwszy medal rangi mis-
trzostw Polski zdobyty przez Sarê (fina³y
OOM s¹ jednoczeœnie Mistrzostwami Polski
Juniorów M³odszych).

Tydzieñ póŸniej 28.06.2014 r. na matach M³o-
dzie¿owych Mistrzostw Polski w Bornem
Sulinowie jednosobowa reprezentacja Choj-
nowa w osobie Kamili Urszulak wywalczy³a
5 miejsce w konkurencji walk.
Ogromne gratulacje dla zawodników i rodzi-
ców oraz wielkie podziêkowania dla trenerów
zaprzyjaŸnionych klubów za sprawowanie
pieczy nad nimi podczas startów.

W czasie rozgrywania wy¿ej wspomnianych
imprez sportowych instruktor LMKS “SFORA”
Chojnów wzi¹³ udzia³ w legendarnej grze
terenowej SELEKCJA kierowanej przej mjr
rez. Arkadiusza Kupsa. Spoœród 200 osób,
które zg³osi³y siê do udzia³u w preSelekcji
uda³o mu siê dostaæ wraz z 86 innymi uczest-
nikami do kolejnego etapu gry. Ostatecznie po
6 dniach morderczego wysi³ku, ograniczonego
snu i racji ¿ywnoœciowych, sprawdzianach
fizycznych, psychologicznych i bardzo zmien-
nej pogody, XVII edycjê SELE-KCJI
ukoñczy³o 14 osób, w tym instruktor LMKS
“SFORA” Chojnów.
Teraz nasta³ czas wakacji, odpoczynku, regene-
racji, ale ju¿ wkrótce czas ciê¿kiej pracy na obozie
i przygotowañ do nowego sezonu i kolejnych
zmagañ na zawodach, pierwsze starty ju¿ 
we wrzeœniu.
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To by³o naprawdê szalone przedsiêwziêcie. Kiedy dzisiaj siedzê przed
komputerem, zastanawiam siê, czy trafiaj¹ siê wiêksi wariaci ni¿ my.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e jakieœ trzy czarownice w kapelusikach 
i koronkowych rêkawiczkach zaklê³y nam pogodê. Niestety, nasza
impreza jest z rodzaju tych, których nie mo¿na odwo³aæ. Jesteœmy
zale¿ni od innych i ponosimy tego koszta. Ale nie o tym chcê wam
opowiedzieæ. Trzeci rok sp³ywów i kolejna próba wody. Poddali siê
jej bez wahania nasi uczestnicy.
Mniej zdeterminowani zrezygnowali w po³owie, reszta p³ynê³a do koñca.
Nale¿y im siê wielki uk³on i s³owa podziwu. W sobotê p³ynêliœmy
tam, gdzie p³yn¹æ siê nie da³o. Walczyliœmy z w³asnymi s³aboœciami 
i z wod¹, której by³o za ma³o, a jednak by³a groŸna. Pierwszy raz zali-
czy³am fiko³ka kajakiem, i nie by³oby sprawy, gdyby nie mój za³ogant.
A dok³adniej za³ogantka, nasza sp³ywowa s³u¿ba medyczna, która
podczas wywrotki znalaz³a siê pod kajakiem. Zadzia³a³am jak nale¿y, 

oczywiœcie kapok równie¿ i wszystko tylko groŸnie wygl¹da³o.
Miêkkie nogi mia³am dopiero wtedy, kiedy na œrodku rzeki musia³am
wylaæ wodê z kajaka i rzuciæ go z powrotem na wodê. Hahaha rzuciæ!
To mn¹ rzuca³o na ca³ego.
By³o hardcorowo. Dotar³yœmy do Jadwisina prawie na koñcu, a ekipa
z najm³odszymi kajakarzami by³a gotowa do wyp³yniêcia i niecierpliwili
siê zw³ok¹. Pewnie nowicjusze bêdê chêtnie opowiadaæ, jak by³o. Mnie
wypada powiedzieæ tylko, ¿e bez pomocy przyjació³ i przyjació³ Jurka
Kucharskiego, Damiana, Micha³a, Mariusza, Grzeœka i Klaudiusza nie
uda³oby siê. By³ jeszcze „gimnazjalny zespó³ rzecznego reagowania” -
Kacper, Mariusz, Sebastian, Rafa³, Micha³, który kolejny raz spisa³ siê
na medal. A co dzia³o siê na wodzie, niech opowiadaj¹ zdjêcia 
i ci, którzy p³ynêli. Ahoj!

Bona Szaban

By³o hardcorowo

Sukcesy Sfory
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Gdy tu¿ przed rozpoczêciem wiosennej rundy rewan¿owej w lidze
okrêgowej na ³awce trenerskiej dru¿yny seniorskiej KS Chojnowianki
nast¹pi³a nieoczekiwana zmiana trenera, du¿o kibiców po prostu
zw¹tpi³o. Czy nowy szkoleniowiec - Arkadiusz Paluch zdo³a wykonaæ
za³o¿eniowy plan awansu do IV ligi? Pocz¹tek pracy trenerskiej
nowego sztabu szkoleniowego nie by³ ³atwy. Potem jednak wszystko

sz³o wed³ug scenariusza, a awans sta³ siê faktem. Nie bêdziemy wyró¿niaæ
poszczególnych zawodników, ca³a dru¿yna zapracowa³a bowiem na ten
sukces. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy awansu. 

Wyniki KS Chojnowianki w rundzie rewan¿owej sezonu
pi³karskiego 2014r.

Arkon Przemków - KS Chojnowianka Chojnów 6:0
KS Chojnowianka Chojnów - Odra Chobienia 1:0
Czarni Rokitki - KS Chojnowianka Chojnów 1:4
KS Chojnowianka Chojnów - Odra Œcinawa 3:1
KS Chojnowianka Chojnów - KS Legnickie Pole 4:0
KS Chojnowianka Chojnów - Konfeks Legnica 2:1
Chrobry II G³ogów - KS Chojnowianka Chojnów 2:0
Iskra Kochlice - KS Chojnowianka Chojów 0:1
KS Chojnowianka Chojnów - Stal Chocianów 2:1
KS Górnik II Polkowice - KS Chojnowiaka Chojnów 3:0
KS Chojnowianka Chojnów - Górnik Z³otoryja 1:0
Zryw Kotla - Chojnowianka Chojnów 0:4
KS Chojnowianka Chojnów Mewa Kunice 5:3
Zamet Przemków - KS Chojnowianka Chojnów 1:1
KS Chojnowianka Chojnów - KS Sparta Grêbocice 0:1
10 zwyciêstw, 1 remis, 4 pora¿ki, stosunek bramek - 28:20 pm

Pi³ka no¿na - podsumowanie

14 czerwca uczniowie Gimnazjum nr 2 wziêli udzia³ w Parafiadzie
Kaczawskiej organizowanej przez Miêdzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy w Wilkowie. W imprezie wziê³y udzia³ gimnazja z terenu
powiatu legnickiego.
O godzinie 9:00 oby³a siê msza œwiêta w koœciele p.w Narodzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny w Wilkowie. Po mszy udaliœmy siê na boisko
Orlik , na którym odby³y siê rozgrywki sportowe. Nasze gimnazjum
zmierzy³o siê z zespo³em z Wilkowa-Osiedle, Z³otoryj¹ i Lubiatowem
w 5 dyscyplinach sportowych: pi³ka no¿na, siatkówka, bieg krótki,
rzut i skok (³¹czony). Opiekê
nad naszym zespo³em sprawo-
wali nauczyciele: pan Bartosz
Gêbala, pani Izabela Putera
oraz pan Grzegorz Kamiñski.
W przerwie zawodów, gospo-
darze imprezy zafundowali po-
czêstunek. Niestety pogoda nie
dopisywa³a, dlatego parafiada
przenios³a siê na salê gimna-
styczn¹ do pobliskiej szko³y
podstawowej. Tam ka¿da z grup,
zaprezentowa³a swoje zdolnoœci
muzyczne, œpiewaj¹c pieœni sa-
kralne, którym przewodniczy³a
katechetka, Izabela Putera. Ze
wzglêdu na to, ¿e impreza mia³a
charakter nie tylko sportowy, 

nastêpnym punktem programu by³a opowieœæ pana Paw³a, o jego
ciê¿kim dzieciñstwie, na³ogach i o tym jak siê z nich wyleczy³. 
Oko³o godziny 17, ponownie wyszliœmy na boisko, gdzie odby³o siê
rozdanie nagród. Zarówno Ch³opcy jak i dziewczêta byli oceniani
grupowo. W sk³adzie ch³opców: Kamil Warzocha (IIIC), Piotr Lizak
(IIIC), Krzysztof Sabadasz (IIIB), Adrian Zakrzewski (IIIC), Jacek
Darmoros (ID), Kacper Górak (ID), Szymon ¯ybura (ID) i Kamil Saja
(IB) oraz dziewczyn: Natalia smole (IIE), Daria Jadach (IA), Kamila
Wydrych (IIC), Alicja Ob³ój (ID), Marta Piaskowy(IIC), Gosia
Mazurkiewicz (IIE), Gabrysia Przyk³ad (IIE), Dominika Popiacka
(ID) i Daria Nowak (IA). 
Zawody wygra³a szko³a z Wilkowa, drugie miejsce przyznano grupie
ze Z³otoryi, a trzecie miejsce zajê³o nasze gimnazjum. 

tekst: Aleksandra Chrzanowska
zdjêcia: Aleksandra Chrzanowska i Patrycja Ho³odowska

Parafiada w Wilkowie
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. Dzia³ki s¹ czêœciowo zakrzaczone, na dzia³ce
nr 467/2 znajduj¹ siê pozosta³oœci ogrodzenia.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym. Dostêp do drogi
publicznej ul. Wincentego Witosa zapewniony jest przez dzia³kê 
nr 467/4 (wydzielon¹ jako drogê wewnêtrzn¹), stanowi¹c¹ w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
4 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 29 lipca 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿sa-
moœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozos-
ta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 660,00 z³ - dot. dz. 467/2 i 780,00 z³ - dot. dz. 467/3. Cenê
nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej  w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 
26 marca 2014 r., drugi 20 maja 2014 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U.  z  2014 r. poz. 518), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zaw-
iadomieniu, 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 przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, 
po³o¿onych przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie:
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie
+ gara¿ + piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.

Sprzedam dom jednorodzinny w bardzo
dobrym stanie z piêkn¹ dzia³k¹ w Chojnowie,
blisko centrum, przy ul. Rzemieœlniczej 2.
Wiadomoœæ: tel. 515-180-115.

Sprzedam dom dwukondygnacyjny o pow.
152 m2, z dzia³k¹ 0,15 ha w Jerzmanowicach.
Budynek ocieplony, okna wymienione.
Wybudowany w latach 80. Piêkny ogród.
Wiadomoœæ: tel. 694-106-212.

Sprzedam dom jednorodzinny, pow. u¿yt-
kowa 140 m2, gara¿, piwnica. Dzia³ka 1500 m2.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 793-328-070.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w bloku
na IIIp. przy ul. Sikorskiego, po kapitalnym
remoncie, o pow. 63 m2. Sprzedam pilnie.
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, o pow.
65 m2, strych, piwnica w starym budownictwie,
ogrzewanie gazowe, atrakcyjna lokalizacja,
bardzo blisko centrum. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 602-851-726, 667-044-001.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
52 m2 kamienica, parter w pobli¿u Rynku, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: 
tel. 784-075-795.

Nowe mieszkanie 3-pokojowe w Chojno-
wie, ul. Koœciuszki, o pow. 66,8 m2 w ka-
mienicy z wind¹, (salon z aneksem kuchen-
nym, 2 sypialnie, ³azienka z wc, przedpokój).
Mo¿liwoœæ zakupu miejsca postojowego i ko-
mórki lokatorskiej w gara¿u podziemnym.
Wiadomoœæ: tel. 76 850-79-57, 797-292-052,
788-318-564.

Nowe mieszkanie 3-pokojowe w Chojno-
wie, o pow. 74,9 m2 (salon z aneksem kuchen-
nym, 2 sypialnie, ³azienka z wc, przedpokój) 
w kamienicy z wind¹, ul. Koœciuszki. Mo¿liwoœæ
zakupu miejsca postojowego i komórki loka-
torskiej w gara¿u podziemnym. Wiadomoœæ:
tel. 76 850-79-57, 797-292-052, 788-318-564.

Nowe 2-pokojowe mieszkanie w Chojno-
wie, o pow. 51,8 m2 (salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, ³azienka z wc, przedpokój) 
w kamienicy z wind¹, ul. Koœciuszki. Mo¿liwoœæ

zakupu miejsca postojowego i komórki loka-
torskiej w gara¿u podziemnym. Wiadomoœæ:
tel. 76 850-79-57, 797-292-052, 788-318-564.

Mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia, ³azienka,
wc, przedpokój, balkon, o pow. 64,4 m2 na
IVp. przy ul. Boh. Powst. Warszawskiego.
Cena 2200 z³/m2. Mieszkanie po remoncie
(nowe tynki, okna, parapety). Piwnica lokatorska.
Sprzedam lub zamieniê na dzia³kê budowlan¹
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398,
797-292-052.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 
w Chojnowie w starym budownictwie o pow.
32m2, Ip., ogrzewanie gazowe, dodatkowo piec
kaflowy. Wymienione wszystkie okna, 2 poko-
je, kuchnia, ³azienka, przedpokój, piwnica.
Bardzo niski czynsz. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 537-049-327.

Do sprzedania mieszkanie w³asnoœciowe 
w starym budownictwie, 3-pokojowe, o pow.
87 m2, w centrum miasta, ul. Legnicka 15/12,
obok nowej apteki, ogrzewanie na gaz. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 792-842-311.

Sprzedam kawalerkê, o pow. 48 m2 po
remoncie, pe³ne wyposa¿enie, nowe okna,
pod³ogi, nowy piec kaflowy, drzwi wejœciowe
antyw³amaniowe, niskie op³aty, IIIp., 
ul. Legnicka. Wiadomoœæ: tel. 515-158-645.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 24 m2, 2 pokoje, sto³owy,
sypialnia, kuchnia, jadalnia, ³azienka, przy
Oœrodku Zdrowia, blisko jeziorka i lasku.
Zapraszamy do obejrzenia, cena 105.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.

Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samo-
dzielne w nowym domku jednorodzinnym 
o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
p. pokój, ganek + piwnica o pow. 36 m2. Obrze¿e
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 603-391-995.

Zamieniê mieszkanie komunalne w centrum
miasta Chojnowa z widokiem na fontannê. 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, piwnica. IIp.
pow. 57 m2, na podobne na parterze. Wiado-
moœæ: tel. 605-959-046.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo wybu-
dowanym obiekcie, na cele medyczne lub inne
us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpitalnej 13
(pow. 25 m2 + wspólna poczekalnia, toaleta 
i pomieszczenie socjalne). Wiadomoœæ: 
tel. 515-180 -115.

Wynajmê lokal - pomieszczenie na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ np. warsztat itp., pow. 75 m2,
pr¹d 220 - 360 V, alarm zabezpieczony, do
tego plac utwardzony, oœwietlony, ogrodzony 
o pow. 230 m2, lokal znajduje siê w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Praca

Przyjmê zlecenie na budowê domu jedno-
lub wielorodzinnego. Profesjonalne i szybkie
wykonanie (okres realizacji od 8-12 tygodni
“POD KLUCZ”). Dom energooszczêdny ju¿
od 2200 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 
76 850-79-57. PHU “D.S.” Dariusz Sywak.

PPU MAGROTEX sp. z o.o. w Chojnowie
ul. Fabryczna 1, zatrudni: kierownika produk-
cji, mistrza produkcji, kierownika magazynów.
Kontakt telefoniczny pod nr tel. 76 81 885 26
w 16 lub osobisty w siedzibie firmy.

Szukam kosmetyczki z doœwiadczeniem do
salonu tatua¿u. Wiadomoœæ: tel. 663-259-221.

Praca od zaraz na wakacje dla Opiekunki
Osoby Starszej w Niemczech, wysokie zarobki.
Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane 10-20 arów,
cena od 20-30 z³/m2. Konradówka 64c/6.
Wiadomoœæ: tel. 787-657-663.

Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w Czerniko-
wicach, po 21 arów, zbrojone, œwiat³o, woda,
gaz, blisko g³ównej drogi. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 535-260-345, 533-145-301.

Inne

Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne,
grzejniki c.o. Kolektory s³oneczne do ogrzewa-
nia ciep³ej wody, zasilania awaryjne do kolek-
torów i kot³owni. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999,
696-473-721.

Sprzedam silnik 4,5 KW, oraz biurko
dziecinne w bardzo dobrym stanie, kolor jasny.
Wiadomoœæ: tel. 725-624-264.

Suknie œlubne od 350 z³ tak¿e komisowe,
firmowe, szycie na miarê. Wiadomoœæ: 
tel. 536-376-308.



Chojnowskie  Dzieciaki

Kacper Burzmiñski 
- 9 miesiêcy 

lubi bawiæ siê kluczami od domu.
Jest w siódmym niebie jak s³yszy

disco polo. Ci¹gle jest
uœmiechniêty i weso³y.

Noc œwiêtojañska, kupa³a b¹dŸ sobótka


