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Badania archeologiczne na terenie Sudanu
- prelekcja w Muzeum Regionalnym

dr hab. Miros³aw Masojæ 

Noc w Zaczarowanym Ogrodzie
Tradycyjne, przedwakacyjne spotkanie Dyskusyjnego

Klubu Ksi¹¿ki £GARZ w Noc Œwiêtojañsk¹

Ferie w mieœcie
... z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ ... z Miejskim Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji

Parafianie na festynie - niedzielne popo³udnie mo¿na by³o spêdziæ bardzo aktywnie - propozycji by³o mnóstwo.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147
z póŸn. zm.), Wydzia³ Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
* w dniach od 12.06.2017 r. do
03.07.2017 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przezna-
czonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy
w drodze bezprzetargowej, znajduj¹cego
siê w budynku po³o¿onym przy ul. Ogro-
dowej 4 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr
66/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 12 czerwca 2017 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz. U. 2016 r. Nr 2147
ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 24.07.2017 r.
* w dniach od 26.06.2017 r. do
17.07.2017 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y  na rzecz najem-
ców w drodze bezprzetargowej, znaj-
duj¹cych siê w budynkach po³o¿onych
przy ul. Legnickiej 28, 14 i ul. Tadeusza
Rejtana 10 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 czerwca 2017 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr
2147 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 07.08.2017 r.
* w dniach od 26.06.2017 r. do
17.07.2017 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do wynajêcia na czas nieoznaczony po³o-
¿onej w Chojnowie przy ul. Parkowej -
czêœæ dzia³ki nr 142/77 zabudowanej
budynkiem magazynowym - Zarz¹dzenie
Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 czerwca  2017r.).
* w dniach od 27.06.2017 r. do
18.07.2017 r.:
- wykazu lokalu u¿ytkowego znajdu-
j¹cego siê w budynku po³o¿onym przy ul.
Rynek 12 w Chojnowie, przeznaczonego
do sprzeda¿y  w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców wraz z oddaniem w u¿yt-
kowanie wieczyste u³amkowej czêœci

gruntu pod budynkiem - Zarz¹dzenie Nr
74/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 27 czerwca 2017 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147
ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 08.08.2017 r.

MMoo¿¿nnaa pp³³aacciiææ kkaarrtt¹¹

Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje,
i¿ od dnia 21 czerwca b.r. w ni¿ej przed-
stawionych jednostkach podleg³ych Gmi-
nie Miejskiej Chojnów regulowanie p³at-
noœci mo¿liwe jest równie¿ za poœred-
nictwem kart p³atniczych, tj. - w kasie
Urzêdu Miejskiego - w Urzêdzie Stanu
Cywilnego - w kasie Chojnowskiego Za-
k³adu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej - w kasie Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji - w kasie Ba-
senu Miejskiego przy Szkole Podsta-
wowej Nr 4.

DDzziieeccii zz UUkkrraaiinnyy 
ww CChhoojjnnoowwiiee

Akcja Letnia Dzieci z Kresów Wschod-
nich organizowana przez Stowarzyszenie
Kulturalne "Krajobrazy" w Legnicy ma
w tym roku swoj¹ dziewiêtnast¹ edycjê.
Na zaproszenie Stowarzyszenia przy-
jecha³o 25 dzieci z Ukrainy. Kilkoro 
z nich goœci w chojnowskich rodzinach.
Organizatorzy zapewniaj¹ wiele atrakcji,
a jedn¹ z nich jest Dzieñ Chojnowski. 

10 lipca grupa przyjedzie do grodu nad
Skor¹, by zwiedziæ najciekawsze miejsca
i poznaæ kolejne miejsce na Dolnym
Œl¹sku. Bêdziemy im towarzyszyæ, a re-
lacjê z tej niecodziennej wizyty zamie-
œcimy w kolejnym wydaniu G.Ch.

PPooddssuummoowwaanniiee ddzziiaa³³aallnnooœœccii
TTPPDD ww ookkrrêêgguu lleeggnniicckkiimm

20 czerwca w M³odzie¿owym Centrum
Kultury w Legnicy odby³o siê uroczyste
podsumowanie dzia³alnoœci Towarzys-
twa Przyjació³ Dzieci z okrêgu legnic-
kiego. Nagrody i wyró¿nienia otrzyma³y
najprê¿niej dzia³aj¹ce oddzia³y. 
KO£O PRZYJACIÓ£ DZIECI przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie
zajê³o II miejsce w konkursie na Naj-
aktywniejsze Ko³o TPD dzia³aj¹ce 
w œrodowisku miejskim w roku szkol-
nym 2016/2017.
Prezes Oddzia³u Okrêgowego p. Kazi-
mierz Pleœniak z³o¿y³ na rêce przewodni-
cz¹cej serdeczne podziêkowania i wyra-
zy uznania za zaanga¿owanie i aktywn¹
pracê spo³eczn¹ na rzecz dzieci potrze-
buj¹cych. Gratulacje nale¿¹ siê równie¿
najm³odszym wolontariuszom, którzy
swoj¹ ¿yczliwoœci¹ i bezinteresown¹ po-
moc¹ przys³u¿yli siê do osi¹gniêcia su-
kcesu ko³a. 

ZZnnaalleezziioonnoo kklluucczzee

20 czerwca na ul Boles³awieckiej znale-
ziono kluczyki od samochodu. 
Zguba jest do odebrania w Urzêdzie Miej-
skim w pok. 12.

LIPIEC

03-07.07 - wakacje z MOKSiR MOKSiR
11.07 - Spotkanie autorskie z Eliz¹ Piotrowsk¹ MBP
28.07 - “£¹cz¹ czy...na pewno?” - wernisa¿ wystawy Juliana Pamu³y              MBP
31.07-04.08 - Œpiewy krzyki i inne wybryki - warsztaty œpiewu ludowego MOKSiR
lipiec-sierpieñ - "Wakacje z Bibliotek¹" - wystawa MBP

SIERPIEÑ
07-11.08 - "Wakacje z Bibliotek¹" MBP
15.08 - Muzyka w Rynku Rynek
21-25.08 - “Wakacje z MOKSiR” MOKSiR
27.08. - II Rajd Ziemi Chojnowskiej - MOKSiR/Old Timers Chojnów

Rynek

Kalendarz imprez w mieœcie 
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Zarz¹dzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
2 lutego 2017 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana
jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.),
ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. W ewi-
dencji gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B - tereny
mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietle-
niow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, telefoniczn¹, grzewcz¹
- c.o. eta¿owe ( ka¿dy lokal posiada w³asny piec c.o.).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16
zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2036 roku.
W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego na ten
cel bêdzie wynosi³a 2,60 z³/m2. 
Przetarg odbêdzie siê 04 sierpnia 2017 r. o godz. 900 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹-
dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410-
2052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 28 lipca 2017 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspól-
noœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu roz-
dzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niez-

w³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie wnoszenia.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 290,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu
odby³ siê 06.04.2017 r., drugi 12.05.2017 r., trzeci 27.06.2017 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.07.2017 r. - 28.07.2017 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿-
nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœcio-
klatkowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4,
usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 09.10.2101 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022072/2
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Sesja absolutoryjna jest jedn¹ z wa¿-
niejszych w roku. Dotyczy rocznej oceny
wykonania bud¿etu i stanowiska
organów nadzoruj¹cych pracê bur-
mistrza. 
27 czerwca radni zapoznali siê z uchwa³¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie opinii o przed³o¿onym spra-
wozdaniu rocznym z wykonania bud¿etu
za 2016r., wys³uchali te¿ sprawozdania
Komisji Rewizyjnej i pozosta³ych Ko-
misji. Wobec pozytywnych opinii udzie-
lono absolutorium burmistrzowi.

Goœciem tej wyj¹tkowej sesji by³a pani
Janina Mazur - starosta powiatu le-
gnickiego , która w krótkim wyst¹pieniu
omówi³a przeprowadzone w ostatnich
latach i planowane inwestycje powia-
towe w naszym mieœcie.
Z dum¹ podkreœli³a otrzyman¹ w³aœnie
informacjê o przyznanym dofinansowa-
niu na termomodernizacjê budynku szko³y
przy ul. Witosa. W mi³ych s³owach ujê³a
tak¿e doskona³¹ wspó³pracê miêdzy
samorz¹dami chwal¹c jednoczeœnie w³a-
dze miasta za rozkwit bliskiego jej sercu
Chojnowa. 

W porz¹dku obrad czerwcowej sesji
znalaz³ siê tak¿e temat letniej oferty
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y.
Z funduszu profilaktyki i przeciwdzia-
³ania alkoholizmowi w 2017 r. op³acony
zostanie wypoczynek wakacyjny dla 47
dzieci, uczniów szkó³ podstawowych 
i gimnazjów, pochodz¹cych z rodzin, 
w których wystêpuje problem uzale¿nieñ
lub przemocy oraz z rodzin objêtych
opiek¹ spo³eczn¹. Dzieci te wyjad¹ 
w terminie 5-18 sierpnia na dwutygo-
dniow¹ koloniê nad morzem do Oœrodka
Wczasowo-Kolonijnego "Polar" w miejs-
cowoœci Stegna, zorganizowan¹ przez
Caritas Diecezji Legnickiej. 

Obecnie Miejski Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Chojnowie przeprowadza nabór
na kolonie, a ostateczn¹ imienn¹ listê
uczestników przeka¿e do Urzêdu Miej-
skiego. Ca³kowity koszt, jaki poniesie
samorz¹d na tê formê wypoczynku
wyniesie 44.650 z³, tj. 950 z³ za 1 dziecko.

Podobnie jak w ubieg³ych latach Dol-
noœl¹skie Kuratorium Oœwiaty organizu-
je dla uczniów z terenu województwa
dolnoœl¹skiego wakacyjny wyjazd na ko-
lonie i dla ka¿dego samorz¹du przez-
nacza okreœlon¹ liczbê miejsc. W tym
roku miasto Chojnów otrzyma³o do
wykorzystania 20 miejsc na kolonie 
w nadmorskiej miejscowoœci Pustkowo 
w terminie 7-20 lipca. Nabór na tê formê
wypoczynku równie¿ prowadzi Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie. 

M³odzie¿ zainteresowana sportem i czyn-
nym spêdzaniem czasu wolnego, w okre-
sie wakacji, podobnie jak w latach ubieg-
³ych, bêdzie mog³a korzystaæ w godzi-
nach przedpo³udniowych z boisk szkol-
nych, po wczeœniejszym zg³oszeniu siê 
w szkole u w³aœciwego, wyznaczonego
przez dyrektora pracownika. Równie¿
kompleks boisk sportowych Orlik,
sztuczne boisko "Chojnowianki" oraz
korty tenisowe bêd¹ w okresie wakacji
udostêpnione dzieciom i m³odzie¿y, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi na nich regulami-
nami. Ponadto uczniowie chojnowskich
szkó³ w okresie wakacji bêd¹ mogli
korzystaæ z basenu od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 12.00 do 15.00 za
cenê 3 z³/godz. (cena biletu ulgowego i ro-
dzinnego).

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje
zajêcia dla dzieci w wieku 7-12 lat pod
has³em "Œwierszczykowe Wakacje" - na
podstawie czasopisma "Œwierszczyk" 
w terminach 26-30 czerwca oraz 7-11
sierpnia w godz. 11.00-13.00 oraz dwa
spotkania autorskie dla przedszkolaków 
z p. Eliz¹ Piotrowsk¹ i p. Przemys³awem
Wechterowiczem w dniach 11 lipca i 10
sierpnia.

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w dniach 3-7 lipca oraz 21-25 sierp-
nia w godz. 10.00-12.00 organizuje zajê-
cia dla dzieci, które w zale¿noœci od po-
gody odbywaæ siê bêd¹ na boisku lub 
w budynku oœrodka. Ponadto w terminie
31 lipca - 4 sierpnia odbêd¹ siê warsz-
taty œpiewu ludowego "Œpiewy, krzyki 
i inne wybryki". Do wykorzystania przez
m³odzie¿ w okresie wakacji jest sala fit-
ness i krêgielnia. 

W okresie wakacyjnym wstêp do Mu-
zeum dla dzieci i m³odzie¿y bêdzie bez-
p³atny. Baszta Tkaczy jako punkt wido-
kowy czynna jest od œrody do niedzieli 
w godzinach pracy Muzeum. 

Sprawozdanie 4/2017 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 25 maja  2017 r. 
do dnia 26 czerwca 2017 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:

* Kontynuowana jest przebudowa sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami oraz kanali-
zacji ogólnosp³awnej z przykanalikami 
w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Boh.
Getta Warszawskiego (etap II i III). 
* Wykonawca, firma Granit Bruk Miro-
s³aw Furmanek, prowadzi prace
zwi¹zane z przebudow¹ dojazdu do
budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego 
z w³¹czeniem do ul. Boh. Powstania
Warszawskiego.
* Rozpoczêto prace przy budowie oœwie-
tlenia bie¿ni lekkoatletycznej na stadio-
nie miejskim oraz przyleg³ych terenów
MOKSiR. 
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê parkingu wraz z odwodnieniem
przy budynku MOKSiR.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
remont boiska wielofunkcyjnego przy
stadionie.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczo-
ny na budowê parkingu dla samochodów
osobowych przy ul. Grunwaldzkiej.
* Uniewa¿niono czwarty przetarg nieo-
graniczony na budowê k³adki dla pie-
szych nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ul. Ma-
tejki ze wzglêdu na ceny ofert znacznie
przewy¿szaj¹ce wartoœæ kosztorysu in-
westorskiego. Po sprawdzeniu przez pro-
jektanta dokumentacji technicznej, przy-
gotowywany bêdzie kolejny przetarg.
* Zamontowano 5 masztów flagowych. 
* W Parku Piastowskim zamontowano
osiem ³awek parkowych, zamówiono
deski do naprawy pozosta³ych ³awek oraz
utwardzono alejê g³ówn¹.
* Rozpoczêto budowê dwóch ogrodów
zabaw, przy ul. Samorz¹dowej i przy 
ul. Kiliñskiego w Parku Piastowskim.
* Trwa naprawa ogrodów zabaw (malo-
wanie ³awek, wymiana przêse³ ogrodzeñ,
naprawa urz¹dzeñ).
* Zakupiono 16 szt. opraw ledowych do
monta¿u na ul. Paderewskiego. 
* Wykoszono tereny przeznaczone pod
inwestycje i budownictwo mieszkaniowe
przy ul. Kraszewskiego, Sikorskiego i Ma-
czka. 
* Trwaj¹ prace zwi¹zane z likwidacj¹ pni
po wyciêtych drzewach na terenie cmen-
tarza. 

Na XXXVI sesji
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* Opracowywany jest regulamin udziela-
nia dotacji celowych osobom fizycznym
oraz wspólnotom mieszkaniowym ze
œrodków bud¿etu Gminy Miejskiej Choj-
nów na zadanie s³u¿¹ce ograniczeniu
niskiej emisji, polegaj¹ce na zmianie
systemu ogrzewania w ramach programu
"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnoœl¹skiego" przy
wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej we Wroc³awiu. 
* Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie
projektu pn. "Zagospodarowanie terenu
zabytkowego Parku Œródmiejskiego 
w Chojnowie" w ramach PROW 2014-
2020 (nabór wniosków nr 8/2017 na
realizacjê operacji przez podmioty inne
ni¿ LGD w ramach realizacji przez Sto-
warzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina"
Lokalnej Strategii Rozwoju). 
* Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu "Budowa centrum
medycznego dla regionu Chojnowa wraz
z zakupem specjalistycznego sprzêtu
medycznego" ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wniosek zosta³ pozytywnie oceniony 
i otrzyma³ dofinansowanie w wysokoœci
3.068.249,82 z³. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 
6 lokali mieszkalnych z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat;
- trzy gara¿e na rzecz dotychczasowych
najemców przy ul. Drzyma³y i ul. Samo-
rz¹dowej;
- dzia³kê o powierzchni 39m2 na po-

prawê warunków zagospodarowania nie-
ruchomoœci przyleg³ej przy ul. Koœciuszki.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokal mieszkalny przy
ul. Grunwaldzkiej 4/14.
* Przeprowadzono przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzeda¿ 4 dzia³ek pod
zabudowê gara¿ami przy ul. Zielonej,
zakoñczony wy³onieniem nabywców.
* Og³oszono przetarg ustny nieograni-
czony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabu-
dowanej przy ul. Konstytucji 3 Maja.
* Wydano zgodê na wykreœlenie hipote-
ki ustanowionej z tytu³u bonifikaty
udzielonej przy wykupie lokalu w zwi¹z-
ku z up³ywem 5 lat od dnia jego nabycia
od miasta oraz zawiadomieniu o ustale-
niu numeru porz¹dkowego dla nierucho-
moœci.
* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt
bezpoœrednio przyleg³y do nieruchomo-

œci przy ul. Æwikliñskiej z przeznacze-
niem na ogród przydomowy. 
* Przygotowano i z³o¿ono wniosek do Pol-
skiego Zwi¹zku Dzia³kowców o zwrot
niezagospodarowanych gruntów na rzecz
miasta, oddanych w u¿ytkowanie wie-
czyste, a wchodz¹cych w sk³ad ROD
"Po³udnie" tj. terenu ogrodu "Nowoœæ" przy
ul. Z³otoryjskiej o powierzchni 0,59 ha 
i terenu ogrodu "Rozdro¿e" przy ul. Parko-
wej o powierzchni 4,78 ha. 
* Wydano decyzjê w sprawie prze-
kszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczys-
tego w prawo w³asnoœci dla osoby fizy-
cznej.
* Wydano 5 wypisów i wyrysów z miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta. 
* Wydano dla Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i
Kolei we Wroc³awiu decyzjê zezwala-
j¹c¹ na usuniêcie drzewa gatunku topola
przy ul. Legnickiej, koliduj¹cego z prze-
budow¹ mostu, z obowi¹zkiem nasa-
dzenia 2 drzew.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich m.in.:

* Wyp³acono dodatki mieszkaniowe za
VI br. na kwotê 26.853,59 z³. 
* Wyp³acono zrycza³towane dodatki
energetyczne na kwotê 2.663,22 z³.
* Wyp³acono 1.154 œwiadczenia wycho-
wawcze na kwotê 576.389,30 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:

* Przyjêto 203 wnioski o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Wydano 266 odpisów aktów stanu cy-
wilnego.
* Sporz¹dzono 117 przypisków, 38 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego, 7 aktów
urodzenia, 14 aktów ma³¿eñstwa i 10 aktów
zgonów.
* Przeprowadzono 122 migracje aktów.
* Sporz¹dzono 15 zapewnieñ do zawar-
cia zwi¹zku ma³¿eñskiego, w tym 6 za-
pewnieñ do œlubu cywilnego i 9 do œlubu
konkordatowego.
* Sprostowano i uzupe³niono 15 aktów
stanu cywilnego.
* Wpisano 12 zagranicznych dokumen-
tów stanu cywilnego do polskiego reje-
stru w drodze transkrypcji.
* Sporz¹dzono wniosek o nadanie
medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

opr. eg

Na XXXVI sesji
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Przebudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami i sieci kanaliza-
cji ogólnosp³awnej z przykanalikami w ulicach Witosa, Mi-
ckiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego (II i III etap prze-
budowy sieci)

Budowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego wraz 
z zatokami postojowymi z w³¹czeniem do ul. Bohaterów Pow-
stania Warszawskiego. 

Przebudowa i budowa zatok postojowych w ul. Sikorskiego
wraz z wymian¹ nawierzchni asfaltowej ulicy.

Budowa oœwietlenia bie¿ni lekkoatletycznej na stadionie miej-
skim, na parkingu i terenach przyleg³ych MOKSiR.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy
chodnika na odcinku Michów-Chojnów.

Budowa oœwietlenia w ul. Kraszewskiego i Wrzosowej.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie z³o¿y³a wniosek o dofinan-
sowanie ze œrodków unijnych inwestycji pn. "Budowa centrum
medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjali-
stycznego sprzêtu medycznego". Projekt zosta³ zaopiniowany
pozytywnie, a jego realizacja odbêdzie siê w latach 2017-2018.

* Rozstrzygniêto przetarg na budowê parkingu dla samocho-
dów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej. Jeszcze w tym mie-
si¹cu rozpoczn¹ siê prace budowlane.
* Og³oszono przetarg na budowê parkingu przy MOKSiR.
* Og³oszono przetarg na modernizacjê dachu budynku Gim-
nazjum nr 2.
* Og³oszono II przetarg na remont boiska wielofunkcyjnego
przy stadionie miejskim.

Inwestycje w mieœcieInwestycje w mieœcie
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...z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
Œwierszczykowe Wakacje
"Œwierszczyk" dwutygodnik, który biblio-
teka posiada w swoich zbiorach i mo¿na
go wypo¿yczaæ w Dziale dla Dzieci i M³o-
dzie¿y. 
A teraz troszkê historii. By³ 1 maja 1945
roku, trwa³a jeszcze wojna. W wyz-
wolonej £odzi, w Spó³dzielni Wydaw-
niczej "Czytelnik", ukaza³ siê pierwszy
numer "Œwierszczyka". Ten tytu³ wy-
myœli³a znana pisarka Ewa Szelburg -
Zarembina. Œwierszcz mia³ byæ symbo-
lem tego, co wiele dzieci utraci³o w cza-
sie wojny - ciep³a rodzinnego domu.

Pierwszy tydzieñ wakacyjnych zajêæ ju¿
za nami. Has³em przewodnim  spotkañ,
które odby³y siê od 26 do 30 czerwca,
by³y "Œwierszczykowe Wakacje", po-
niewa¿ przygotowane zosta³y na pod-
stawie popularnego czasopisma dla naj-
m³odszych.
Po czytaniu wybranych artyku³ów dzieci
wykonywa³y prace plastyczne, uczest-
niczy³y w ró¿nych zabawach oraz kon-
kursie  "Wakacyjna £amig³ówka". 
W ka¿dym dniu realizowaliœmy inny
temat:
1) "Hodowcy bujnej wyobraŸni" - to wa-
kacyjne przygody w formie kola¿y, 
2) "Tutaj goœci moc radoœci" - spotkanie
ze zwariowan¹ i kolorow¹ rodzink¹,
3) "Lubiê to" - malowanie ulubionego
bohatera literackiego oraz  wykonywanie
ciekawych zak³adek do ksi¹¿ek, 
4) "PrzyjaŸñ. Co to znaczy?" - tworzenie
portretu przyjaciela i prezentu dla niego,
5) "Papier" - papierowe opowieœci z ró¿-
nego rodzaju papieru. 
Na zakoñczenie czerwcowego cyklu za-
jêæ odby³o siê losowanie nagrody "Wa-
kacyjnej £amig³ówki". Ksi¹¿kê "Opo-

wiadania z kluczem", wspó³autorstwa
pisarki, któr¹ niedawno goœciliœmy 
w bibliotece - Kaliny Jerzykowskiej, ze
specjaln¹ dedykacj¹, wylosowa³ Micha³
Gurgul.
Dzieci czêsto na zajêciach mówi³y, ¿e 
w bibliotece jest fajnie. I to jest dla nas
najwiêksza radoœæ z tych spotkañ.

Zapraszamy na sierpniowe zajêcia,
a przedszkolaków na spotkania

autorskie: 11 lipca z Eliz¹ Piotrowsk¹ 
i 10 sierpnia z Przemys³awem

Wechterowiczem.
ml

...z MOKSiR
Od 3 do 7 lipca w Miejskim Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
odby³y siê zajêcia dla dzieci z cyklu
“WAKACJE Z MOKSIR”. 
W tym roku by³y one wyj¹tkowe. Obok
instruktorki MOKSiR prowadzili je stu-
denci z Hongkongu, Tajlandii i Maroka. 

Dla M³odych Chojnowian przygotowali
krótkie filmowe prezentacje swoich kra-
jów, a w proponowanych grach i zaba-
wach zaznajamiali dzieci ze sposobami
w jaki bawi¹ siê ich rówieœnicy w innych
czêœciach œwiata. 
Obok sta³ych atrakcji jak krêgle i zaba-
wy ruchowe by³y te¿ wycieczki. Tym
razem poznaliœmy Chojnów z wysoka,
czyli z wie¿y ciœnieñ i Baszty Tkaczy.
Przez cztery godziny dziennie grupa
blisko 30 m³odych chojnowian spêdza³a
wakacyjny czas z MOKSiR.

WWWWaaaakkkkaaaaccccjjjjeeee   wwww  mmmmiiii eeeeœœœœcccc iiii eeee
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- Chcemy ¿eby ten festyn parafialny by³
takim czasem wspólnego œwiêtowania,
odpustu parafialnego. Liczymy, ¿e bê-
dzie to wspania³a forma integracji para-
fian. Przygotowaliœmy razem z rad¹
parafialn¹, innymi wspólnotami naszej
parafii i si³ami ludzi dobrej woli, liczne
atrakcje. Zale¿y nam, aby to by³ tak¿e
czas pokazania radosnej, rozrywkowej
strony naszych parafian i ich talen-
tów…
Tak na antenie Radia Plus zachêca³ do
udzia³u w I Festynie Parafialnym po-
mys³odawca i koordynator tego wyda-
rzenia, ks. Daniel Zaj¹c.

Informacja dotar³a do wielu chojnowian.
25 czerwca park przy liceum ogólno-
kszta³c¹cym wype³ni³ siê - najpierw li-
cznymi punktami gastronomicznymi 
i rekreacyjnymi, potem publicznoœci¹.
Niedzielne popo³udnie mo¿na by³o spê-
dziæ bardzo aktywnie - propozycji do
rozrywki by³o mnóstwo.
Strefa rekreacyjna obejmowa³a m.in.
krêcenie hula-hop, krêgle i ringo, zaba-
wy z pi³k¹ lub skakank¹, strzelnicê, rzuty
do celu, dmuchañce, przeja¿d¿ki moto-
cyklowe, zajêcia ze stra¿akami, pokazy
zapasów…

Na ustawionej w centralnym punkcie
scenie te¿ wiele siê dzia³o - wystêpy
akrobatyczne, wokalne, solowe, zespo-
³owe, z g³oœników p³ynê³y melodie dzie-
ciêce, m³odzie¿owe, ludowe i religijne. 

Wokó³ unosi³y siê liczne zapachy. Sta-
nowiska kulinarne przyci¹ga³y aromatem
i ró¿norodnoœci¹. Liczne domowe wy-
pieki, swojski bigos, ¿ur, placki ziemnia-
czane, smalec, ogóreczki, grillowane
miêsa, cukrowa wata i…parafialne na-
lewki z wiod¹cym "ponczem Daniela"…
Festyn, oprócz misji integracyjnej i ro-
zrywkowej mia³ te¿ bardzo konkretny cel
- zebranie œrodków finansowych na po-

krycie kosztów ocieplenia siedzisk koœ-
cielnych ³awek. St¹d te¿ pomys³ na lote-
riê fantow¹, w której ka¿dy los by³ tra-
fiony czy na licytacjê atrakcyjnych prze-
dmiotów.
By³y te¿ konkursy - na rymowankê 
i w lepieniu pierogów. W tym ostatnim,
g³ównymi uczestnikami byli ks. Marek
Osmulski i ks. Damian Skrzypek. Kon-
kurencjê na czas wygra³ ksi¹dz proboszcz
lepi¹c w ci¹gu 5 minut 6 pierogów. 

Parafia œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a -
g³ówny organizator festynu - z pewnoœ-
ci¹ ma dobre uk³ady ze "zwierzchnoœ-
ci¹". Pogoda by³a idealna, publika do-
pisa³a, a szeroki gest parafian pozwoli³
uzbieraæ znacz¹c¹ czêœæ potrzebnej kwoty. 

eg

PPaarraaffiiaanniiee nnaa ppiikknniikkuu

W ramach projektu "Od bajki do bajki" w czerwcu 2017r.
przeprowadzony zosta³ konkurs piêknego czytania, który zor-
ganizowali: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie, Szko-
³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie i Szko³a Podstawowa nr 4 
w Chojnowie. W konkursie mogli uczestniczyæ uczniowie klas
III z chojnowskich szkó³ podstawowych. Teksty do czytania
wybrano z bajek Justyny Bednarek, Anny Onichimowskiej 
i Marcina Pa³asza - pisarzy, z którymi w maju odby³y siê spot-
kania autorskie.
Konkurs przeprowadzono w 2 etapach: pierwszy etap przygo-
towany przez bibliotekê szkoln¹ oraz fina³ w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. W konkursie wziê³o udzia³ ogó³em 27 uczniów. 
W finale, który odby³ siê 21 czerwca, uczestniczy³o 10 osób.
Jury w sk³adzie: Klaudia Dominiak, Jadwiga Matys, Lucyna
Spes oceni³o prezentacje czytelnicze i przyzna³o: 
I miejsce - Kalina Sajewicz z SP 3, II miejsce - Hanna Fidor 
z SP 4 i Nikola Grzyb z SP 3, III miejsce - Micha³ Bodnar 
z SP 4 i Ksawery Olchowy z SP 3. 
Prezentacje czytelnicze laureatów zosta³y sfilmowane i bêd¹ za-
mieszczone na stronach internetowych MBP w Chojnowie oraz
miejskich Chojnowa (w tym Facebook). 

Gratulujemy!
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim zaanga¿owanym w to baj-
kowe przedsiêwziêcie.

Ksi¹¿ki, z których przygotowano teksty konkursowe:
Justyna BednarekJustyna Bednarek - "Nowe przygody skarpetek (jeszcze bar-
dziej niesamowite)", "Piêæ sprytnych kun";
Anna OnichimowskaAnna Onichimowska - "Aleksander", "Duch starej kamieni-
cy", "Maciek i ³owcy duchów", "Tam gdzie wiedŸma leci w pia-
skowej zamieci", "Wieczorynki z kotem Miœkiem", "Wieczorynki
z ¿ó³wiem Antosiem", "Zasypianki na ka¿dy dzieñ miesi¹ca";
Marcin Pa³aszMarcin Pa³asz - "B@jki", "Opowieœci z Krainy Potworów",
"Powrót do Krainy Potworów", "Straszyæ nie jest ³atwo"

bl

Projekt "Od bajki do bajki" dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Konkurs piêknego czytania "Od bajki do bajki"
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Tradycyjnie, przedwakacyjne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki £GARZ
odbywa siê w Noc Œwiêtojañsk¹.
Tym razem, w s³oneczne popo³udnie,
spotka³yœmy siê w Zaczarowanym Ogro-
dzie Eli. Tegorocznym has³em przewo-
dnim Nocy by³o: My S³owianki. I dlatego
nasze stroje by³y wariacj¹ na temat, jak
wygl¹da³y dawniej S³owianki. 

Zabawê zaczê³yœmy, jak zwykle, od uwi-
cia œwiêtojañskich wianków. Kiedy ju¿
ka¿da z nas mia³a na g³owie cud – kwie-

cie, zasiad³yœmy do uczty. A by³y na niej
przeró¿ne strawy i napitki, m in. ostre jê-
zyczki Dobrogniewy, paluszki Wo³ocha
maczane w zio³ach, skrzydlaty przysmak
Mieszka, sa³atka Kupa³y, Ÿródlana woda
Œwiêtos³awy czy miód chwackich wojów.
Podczas biesiady toczy³y siê rozmowy
na przeró¿ne tematy. Nie zabrak³o dy-
skusji i o czerwcowej lekturze, któr¹
by³a powieœæ Edmunda de Waala  „Zaj¹c
o bursztynowych oczach”. Zdaniem jed-
nej z klubowiczek, to wspania³a opo-
wieœæ na lato, a osoba, która chcia³aby
rozwi¹zaæ zagadkê „netsuke”, musi
obowi¹zkowo przeczytaæ tê ksi¹¿kê. 
W trakcie spotkania zwiedzi³yœmy  tak¿e
Zaczarowany Ogród. Podziwia³yœmy roz-
kwit³e kwiaty, kosztowa³yœmy owoców 
z krzewów i drzew wszelakich. Naj-
bardziej do gustu przypad³y nam dojrza³e
czereœnie. 
Oczywiœcie, nie zapomnia³yœmy o in-
nym naszym œwiêtojañskim zwyczaju,
jakim jest „Sp³yw Wianków o Pó³nocy” .

Wieczorem posz³yœmy nad  spokojne wo-
dy Skory i tam odby³ siê emocjonuj¹cy
wyœcig naszych kwiecistych stroików.

A potem..., a potem pod gwieŸdzistym
niebem, jeszcze d³ugo mo¿na by³o s³y-
szeæ nasze rozmowy przeplatane œmie-
chem.
Ja tam by³am i miód pi³am, a co widzia-
³am, to opisa³am. 

Z ³garskim 
wakacyjnym pozdrowieniem – Ahoj!

Anna Kopyra
moderator MDKK i DKK £GARZ

przy MBP w Chojnowie

NNoocc  ww  ZZaacczzaarroowwaannyymm  OOggrrooddzz ii ee

Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka
Razem z rzek¹ czeka las, a tam ci¹gle nie ma nas…
Ale z pewnoœci¹ bêd¹. Fragment znanej piosenki Haliny
Kunickiej mo¿e byæ wstêpem do tegorocznych poczynañ
cz³onków chojnowskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i In-
walidów. Nasi seniorzy od kilku lat hucznie witaj¹ (potem
równie hucznie ¿egnaj¹) najcieplejsz¹ porê roku. 27 czerwca 
w urokliwej agroturystyce w Michowie liczn¹ grup¹, w nie-
zwykle rozrywkowych nastrojach zwi¹zkowcy bawili siê zakli-
naj¹c aurê na najbli¿szych kilkanaœcie tygodni. Sprzyjaj¹ca
pogoda potrzebna jest nie tylko do udanego wypoczynku, ale 
i planowanych przez seniorów wycieczek za miasto - byæ mo¿e
nad rzekê, do lasu…, a mo¿e w zupe³nie inne miejsca. Pewne
jest jednak, ¿e wyjazdy, dobra zabawa i pozytywna energia
bêd¹ towarzyszyæ ka¿dej zwi¹zkowej inicjatywie.

Kolejny ju¿ raz ZERiI zaprosi³ redakcjê na swoje letnie party, 
a my znaj¹c atmosferê tych spotkañ nie zamierzaliœmy odmó-
wiæ. Byliœmy tam zatem, jad³em siê raczyliœmy, pl¹sów doœwiad-
czyliœmy i wspólne relacje pog³êbiliœmy…

eg

Witaj lato

29 czerwca w Muzeum Regionalnym
wyg³osi³ prelekcjê na temat badañ arche-
ologicznych w Sudanie dr. hab. Miro-
s³aw Masojæ, pracownik  naukowy In-
stytutu Archeologii Uniwersytetu Wro-
c³awskiego, zastêpca Dyrektora Instytutu
do spraw badañ naukowych i kierownik
grantu „Homo erectus w drodze ku Euro-
azji...” przyznanego przez Narodowe
Centrum Nauki. W ramach grantu pro-
wadzone s¹ przez Muzeum Archeolo-
giczne w Gdañsku, Instytut Archeologii
Uniwersytetu Wroc³awskiego i Uniwer-
sytet Dwóch Nilów w Chartumie prace
badawcze na  Pustyni Wschodniej w Su-
danie. Polscy naukowcy obecni s¹ w Su-
danie od dwóch dekad, a badania w tej
czêœci Afryki zapocz¹tkowa³ dyrektor
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
Uczestnicz¹ w nim oprócz polskich ba-
daczy, naukowcy i studenci sudañscy, 
a tak¿e naukowcy z Korei Po³udniowej.
Prelegent nie ograniczy³ siê jedynie do

omówienia zagadnieñ œciœle archeolo-
gicznych, które mog³yby byæ nieco her-
metyczne dla odbiorców, tym bardziej,
¿e dotycz¹ one najstarszych kultur i po-
cz¹tków hominidów w tym rejonie Afry-
ki, ale stara³ siê ukazaæ je w szerszym
kontekœcie politycznym i kulturowym.

Podkreœla³, ¿e nie jest ³atwo prowadziæ
badania w kraju targanym przez wew-
nêtrzne konflikty, pod sta³ym nadzorem
wojskowych, w surowych warunkach
tamtejszego klimatu i w miejscu odda-

lonym od pewnych osi¹gniêæ cywiliza-
cyjnych, do których przyzwyczajeni s¹
europejczycy. Ekspedycjê interesowa³y
œlady aktywnoœci hominidów, które zos-
ta³y odkryte niedawno w doœæ zaska-
kuj¹cych okolicznoœciach. Gor¹czka
z³ota, jaka zapanowa³a w Sudanie, po
odkryciu tego kruszcu na Pustyni
Wschodniej, przyczyni³a siê do spek-
takularnych znalezisk... 
Po odczycie s³uchacze zadawali liczne
pytania zwi¹zane nie tylko z archeologi¹,
dotycz¹ce warunków ¿ycia  mieszkañ-
ców Sudanu i samych badaczy, pracy 
w ekstremalnych niekiedy warunkach,
podró¿owania po kraju, ró¿nic kulturo-
wych i obyczajowych, spraw dotycz¹-
cych religii, bezpieczeñstwa  i zagro-
¿enia terroryzmem. 
Zgromadzeni wyrazili chêæ wys³uchania
prelekcji na temat badañ, jakie dr Mi-
ros³aw Masojæ prowadzi³  pod koniec lat
90. ubieg³ego stulecia w dolinie Czarnej
Wody i dolnej Skory.

J.J.

Badania archeologiczne na terenie SudanuBadania archeologiczne na terenie Sudanu
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To ju¿ kolejna trzecia edycja, w której
bierzemy udzia³ (a czwarta w ogóle, bo
braliœmy udzia³ w 2002r. po raz pierwszy).
Edycja inna ni¿ dotychczasowe, bo jej za-
daniem jest wspólne wypracowanie zmian.
Bior¹ w niej udzia³ uczniowie, nauczyciele
i rodzice. W tym roku szkolnym trzon ze-
spo³u stanowi³y: koordynator (Justyna
Dziubak - Sobiechowska) i cz³onkowie:
Violetta Gachowska, Marzena Rudzka -
Kupczyñska, Aneta Czapska, Iwona
Nowicka, Sabina Kaszowska, Dorota
Chopkowicz, Beata Wawrzeñczyk i Bar-
bara S³otwiñska.

Has³o naszych wspólnych dzia³añ:
Cz³owiek bez pasji jest jak okrêt, 

który nie wie, dok¹d zmierza.

W miarê up³ywu czasu, analiz ró¿nych
ankiet uszczegó³owiliœmy nasze dzia³ania.
Chcieliœmy, by w naszej szkole by³o cie-
kawiej, przyjaŸniej i bardziej bezpiecznie.
Dok³adnie cel szczegó³owy brzmia³ tak:
Szko³a tak zagospodaruje czas uczniów
spêdzony w szkole, a nauczyciele w pe³ni
wykorzystaj¹ dostêpny sprzêt i pomoce
naukowe, ¿eby w szkole by³o ciekawiej,
przyjaŸniej i bardziej bezpiecznie.

Trudno w kilku zdaniach powiedzieæ 
o wszystkich dzia³aniach, jakie podjêli
nauczyciele, rodzice, dyrekcja i uczniowie,
ale ka¿dy z nich do³o¿y³ swoj¹ cegie³kê.
Zmiany, które zasz³y, wi¹¿¹ siê z prze-
strzeni¹ szkoln¹, dydaktyk¹ i relacjami.

Jakie zadania by³y podejmowane? Nie
tylko zmieni³y siê nasze korytarze, pow-
sta³y ró¿ne k¹ciki, np. dziêki dyrekcji k¹cik,
gdzie mo¿na spo¿ywaæ posi³ki - "Kanap-
kowo". Uczniowie wykonywali te¿ projek-
ty w jêzyku angielskim, które by³y ekspo-
nowane na kartonowych "trójk¹tach" na
korytarzu (klasy V mia³y projekt pt. "My
typical day", a klasy IV projekt o ekologii 
i recyklingu). W ramach rozwijania pasji
do nauki i potrzeby poprawnego pisania
powsta³o "Korytarzowe centrum orto-
graficzne". Oczywiœcie zmiana przestrzeni
jest najprostsza - potrzebny jest pomys³,
chêci i pieni¹dze.

Wa¿n¹ rzecz¹ jest próba zmiany metod
nauczania, by zdobywanie wiedzy sta³o  siê
atrakcyjniejsze dla uczniów. Takich dzia-
³añ te¿ siê podjêliœmy.
Nauczyciele, jak w poprzednich edycjach,
stosowali ró¿ne metody nauczania. Orga-
nizowane by³y w ró¿nych klasach lekcje
typu "Uczymy innych" (ich tematy to m.in.
stres i sposoby radzenia sobie z nim, aser-
tywnoœæ, tolerancja - uczniowie z tej samej
klasy prowadz¹ lekcje dla swoich kolegów
i kole¿anki inne - klasy starsze ucz¹ m³od-
szych), "Uczymy u³amków" - uczniowie 
z klasy 5d uczyli uczniów z klasy 4c, 
w klasach szóstych uczniowie wykonywali
na matematyce projekty o wielok¹tach
w formie prezentacji Power Point, w kla-
sie VI c - "Rozpoznajemy bry³y geome-
tryczne".
W szóstej klasie zosta³y zgrywalizowane
"Bajki robotów" i uczniowie mogli 
w swoim tempie oraz za pomoc¹ ró¿nych
œrodków poznaæ utwory Stanis³awa Lema.
Propaguj¹c znajomoœæ jêzyków obcych,
uczniowie przy pomocy nauczyciela pro-
wadz¹cego wydali gazetkê w jêzyku nie-
mieckim" Deutschaktuell" i gazetkê w jê-
zyku angielskim  " English in Action".
Uczniowie  z klas pierwszych przyst¹pili
do Ogólnopolskiego Programu "Ma³y Mistrz",
który propaguje  aktywn¹ postawê oraz
zdrowy styl ¿ycia (wuefiœci i wychowawcy
klas pierwszych).
Warto wymieniæ konkursy, które organi-
zowane by³y w naszej szkole:
"Piêknie czytam" (p. D. Chopkowicz i p. E.
Rusiecka), konkurs "Piêknego czytania 
w jêzyku angielskim" (p. S. Kaszowska),
IV Szkolne Dyktando pod has³em "Wa-
kacyjne woja¿e" (p. A. Czapska, p. B.
Wawrzeñczyk), "Mój s³owniczek obraz-
kowy" (p. I. Nowicka), dru¿ynowy dla klas
3-4 "Czas na zabawê… z matematyk¹" 
(p. M. Rudzka-Kupczyñska, p. M. Lepka),
konkurs miêdzyszkolny z j. angielskiego
"Mali Poligloci" (p. A. Czapska, p. J. Dziu-
bak-Sobiechowska), "Maluchy lubi¹ wiersze"
(p. A. Gac, p. M. Kozio³) i inne.
Na co dzieñ jest wykorzystywany sprzêt,
który posiada szko³a, dlatego TIK staje siê
dla nas codziennoœci¹, a wszystko to dziêki
Szkole z Klas¹. By uwra¿liwiæ uczniów na
niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce w sieci, œwie-
tlica podjê³a siê Mega Misji (projekt edu-
kacyjny, o którym pisaliœmy wczeœniej).
RozTIKowa³a siê równie¿ szkolna gazeta.
Jej cz³onkowie poznali w tym roku apli-
kacjê ThingLink i zrobili multimedialny
reporta¿ w Atavist. Jedna z cz³onkiñ ze-
spo³u dziennikarskiego zajê³a II miejsce 
w konkursie ogólnopolskim na projekt na
koszulkê dla "Junior Dziennikarza".

W szkole odby³o siê 10 spotkañ z cieka-
wymi ludŸmi ró¿nych zawodów, którymi
okazali siê przede wszystkim rodzice -
wielu z nich potrafi zaprezentowaæ nie-
zwyk³e talenty. Byæ mo¿e w przysz³ym
roku znajdziemy wiêcej odwa¿nych i chêt-
nych do spotkañ z uczniami.

Wszystkie klasy odwiedzi³y równie¿ Mu-
zeum Regionalne w Chojnowie, tam uczestni-
czy³y w historycznych spotkaniach dotycz¹-
cych naszego miasta.

Z innych wyzwañ, które niew¹tpliwie s¹
dzia³aniami zwi¹zanymi ze Szko³¹ z Klas¹
by³o organizowane w kwietniu w zwi¹zku
ze Œwiatowym Dniem Ksi¹¿ki spotkanie
uczniów klas IV z Baœniami Hansa Chris-
tiana Andersena. Jednym z tegorocznych
priorytetów Ministerstwa Oœwiaty by³o upow-
szechnianie czytelnictwa, rozwijanie kom-
petencji czytelniczych wœród dzieci i m³o-
dzie¿y. Dlatego te¿ turniej dla czwartokla-
sistów przebiega³ pod has³em "Czytaj i baw
siê". Polonistki chcia³y pokazaæ, ¿e czy-
tanie mo¿e byæ inspiracj¹ do zabawy. 

Uczniowie musieli wykazaæ siê nie tylko
wiedz¹ polonistyczn¹, ale i sprawnoœci¹
fizyczn¹, kiedy np. pêdz¹ce renifery nale-
¿a³o zawieŸæ do celu Gerdê. Podobne dzia-
³ania przeprowadza³a biblioteka szkolna.
Rok szkolny zakoñczy³ Tydzieñ Projek-
tów, w którym uczestniczy³y wszystkie
klasy.
a. projekt "Poznajemy mieszkañców i ro-
œlinnoœæ lasu" (klasa I)
b. projekt: "Zwierzêta te¿ czuj¹" (klasy II)
c. projekt "W zdrowym ciele zdrowy duch"
d. projekt "Edukacyjna gra planszowa"
(realizowany przez wszystkie klasy 4-6).

Dzia³añ w tym roku by³o podejmowanych
wiele i tak jak w poprzednich latach zas³u-
¿yliœmy sobie na tytu³ SZKO£Y EKSPER-
CKIEJ.

Wszystkie dzia³ania s¹ dostêpne na stronie
szko³y, nie sposób ich opisaæ, bo zajêlibyœ-
my ca³e wydanie Gazety Chojnowskiej.
Zainteresowanych zapraszamy do lektury.

bw
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SMERFY: POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ WIOSKI
07,08.07.2017 o godz. 16:00, 18:00

Smerfetka ulepiona z gliny przez z³ego Gargamela, mia³a spe³niaæ funkcjê konia trojañskiego - przynêty na
Smerfy - i doprowadziæ czarnoksiê¿nika do ukrytej g³êboko w lesie osady. Dziêki czarom Papy Smerfa
urok zostaje odczyniony, a w wioskowej spo³ecznoœci pojawia siê pierwsza niebieska dziewczyna - nieste-
ty, bez okreœlonego miejsca w smerfowej strukturze.

MAMY2MAMY
07,08.07.2017 o godz. 20:00

Kiedy poznajemy Mado i Avril, trudno jest zgadn¹æ, kto jest kim. Grana przez Juliette Binoche Mado trys-
ka m³odzieñcz¹ energi¹ i beztrosk¹ typow¹ dla nastolatki. Z kolei Avril (Camille Cottin) wydaje siê kobiet¹
wiecznie zestresowan¹, zmêczon¹, snuj¹c¹ siê po domu i ulicy. To Avril dba o to, by Mado jad³a regularnie
posi³ki i martwi siê, kiedy tej d³ugo nie ma w domu. A jednak to Mado jest biologicznie matk¹, a Avril jej
córk¹. Owo odwrócenie biegunów wzajemnej relacji jest prete-kstem do wielu zabawnych momentów, 
w których Binoche i Cottin popisuj¹ siê komediowym talentem. 

AUTA 3
14,15.07.2017 o godz. 16:00 (3D), 18:00

3…2…1… Start! Auta wracaj¹ na ekrany i pruj¹ bez opamiêtania. A gdy ju¿ zaje¿d¿aj¹ do pit-stopu, nie
marnuj¹ czasu na b³ahostki, bior¹ na warsztat sprawy wagi najciê¿szej. To nie tylko najlepsza ods³ona ca³ej
serii i przeprosiny po nieudanej "dwójce", ale tak¿e m¹dry film o przemijaniu, na które - nawet w œwiecie
pstrokatych i rozgadanych wyœcigówek - nie ma lekarstwa.

UCIEKAJ
14,15.07.2017 o godz. 20:00

Historia m³odego czarnoskórego ch³opaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera siê 
z zapoznawcz¹ wizyt¹ do posiad³oœci rodziców jego bia³ej dziewczyny - Rose Armitage (znana z serialu
"Dziewczyny" Allison Williams). Szybko orientuje siê, ¿e atmosfera domu jest, mówi¹c delikatnie, dziw-
na. Nie spodziewa siê jednak, ¿e powodem zaproszenia nie jest wy³¹cznie chêæ poznania go przez rodz-
iców Rose. Chris wierzy, ¿e nerwowa atmosfera panuj¹ca w domu Armitage'ów wynika z przyczyn
rasowych. Nied³ugo jednak odkryje zadziwiaj¹c¹ prawdê. 

VOLTA
21.07.2017 o godz. 17:00, 19:00

Bruno Volta to prawdziwy "kiler" w rozwi¹zywaniu zagadek i przegl¹daniu ludzi na wylot. Pewnego dnia
jego zmys³ kombinowania i zarabiania zostaje postawiony w stan pe³nej gotowoœci. Jego znacznie m³odsza
partnerka Agnieszka w niecodziennych okolicznoœciach poznaje dziewczynê o imieniu Wiki. Nowa znajo-
ma znajduje w œcianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle drogocenny przedmiot. Volta nie mo¿e
przepuœciæ wartej miliony okazji. 
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Czerwiec obfitowa³ w liczne szkolne
zawody sportowe, które zdominowa³a
lekkoatletyka. W Lubinie odby³y siê
zawody Fina³u Strefy Legnickiej Szkó³
Podstawowych (rocznik 2004 i m³odsi) 
z udzia³em 19 reprezentacji dziewcz¹t 
i 13 ch³opców. Zawody odby³y siê w na-
stêpuj¹cych konkurencjach: bieg na 60m
(Hanna Sikora, Kacper £ukaszczyk);
skok w dal (Karolina Wojsiat - 6 msc.,
Szymon Szczepanowski - 10 msc.); rzut
pi³eczk¹ palantow¹ (Kinga Bogacka - 10
msc., Micha³ P³omiñski - 3 msc); pchniê-

cie kul¹ 3kg (Karolina Demiañczuk -
5msc.); bieg na 300m (Emilia Ko-
pczyñska - 9 msc., Bartosz Ka³as - 2
msc./; bieg na 600m (Agata Zderska -
8msc.); bieg na 1000m (Krystian So-
bieraj - 8 msc.); sztafeta 4 x 100m 
(dz.- Hanna Sikora, Kinga Bogacka, Ka-
rolina Wojsiat, Karolina Demiañczuk -
5msc., ch³. - Ka³as Bartosz, Szymon
Szczepanowski, Kacper £ukaszczyk,
Micha³ P³omiñski - 2 msc.); sztafeta
"szwedzka" (dz. - Roznowska Natalia,
Jab³oñska Julia, Sypieñ Oliwia, Do-

brzyñska Anna - 5 msc., ch³. - K³usek
Kacper, Szymon Paw³owski, Lima-
nowski Jacek, Wolski Hubert - 5msc.);
skok wzwy¿. W zawodach po raz pier-
wszy wyst¹pili reprezentanci SP 4 Choj-
nów zajmuj¹c w klasyfikacji dru¿ynowej
5 miejsca (dz. i ch³.). 
Awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego uzyski-
wali zawodnicy, którzy uplasowali siê na
miejscach I - VI oraz sztafety z miejsc 
I - II. 
Reprezentacjê SP 4 do zawodów przygo-
towali - Andrzej Matuszewski i Renata
Rychliñska.

mat
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Dzia³ dla Doros³ych

Bogus³aw Wo³oszañski 
„Wiek krwi"

Piêæ lat zabra³o Autorowi napisanie tej
ksi¹¿ki. Powsta³o dzie³o, od którego
trudno siê oderwaæ.
Wydawa³oby siê, ¿e wiemy ju¿ wszystko
o wydarzeniach tamtego wieku. ¯e po-
trafimy zrozumieæ mechanizmy, które

pcha³y ca³e narody do krwawych wojen,
niszczenia miast i niezrozumia³ego okru-
cieñstwa. Czy na pewno znamy pe³ny
i prawdziwy obraz tego, co sta³o siê 
w XX wieku?
Im bli¿ej naszego czasu, XXI wieku,
pytañ jest coraz wiêcej. A to dlatego, ¿e
rz¹dy mocarstw uznaj¹, i¿ wci¹¿ trzeba
chroniæ prawdê, gdy¿ jest zbyt cenna 
i groŸna dla rz¹dz¹cych.
Dlatego mo¿emy jedynie podejrzewaæ,
¿e w 1980 roku bliski by³ wybuch trze-
ciej wojny œwiatowej. Wskazuj¹ na to
choæby wielkie æwiczenia Uk³adu War-
szawskiego „Bariera 79" w 1979 roku,
gdy sprawdzano scenariusz uderzenia na
Zachód. Czy to wielka rewolucja „Soli-
darnoœci" powstrzyma³a Kreml przed
wydaniem rozkazu do ataku?
Warto podj¹æ próbê wyjaœnienia tego, co
jest wa¿ne dla zrozumienia XX wieku.
Ta ksi¹¿ka jest tak¹ prób¹, choæ czasami

Autor musia³ wkraczaæ w obszar hipotez,
jednak¿e bazuj¹cych na wynikach naj-
nowszych badañ historycznych o biegu
wieku krwi.
Dzia³ dla Dzieci

Monika Jaworowska-Duchliñska
„Z duchem (do) teatru"

Duch zaprasza do teatru…
Niezwyk³y przewodnik po teatrze stwo-
rzony z myœl¹ o najm³odszych widzach.
Autorka, która jest scenografem i zna
teatr od podszewki (czasem wrêcz do-
s³ownie!), snuje fascynuj¹c¹ opowieœæ 
o miejscu magicznym, pe³nym tajemnic,
przes¹dów i… duchów. Jeden z nich –
DUCH TEATRU wystêpuje w ksi¹¿ce 
w roli przewodnika. Razem z nim za-
gl¹damy za kulisy… i poznajemy rzeczy,
o istnieniu których nie mieliœmy pojêcia.
Jeœli i wy nie wiecie, gdzie teatr ma
kieszeñ, do czego s³u¿y sztankiet, co to
s¹ butaforia albo czy praktykabel ma coœ
wspólnego z elektrycznoœci¹, a horyzont
z umeblowaniem pa³acu, koniecznie
musicie przeczytaæ tê ksi¹¿kê!
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Miejska Biblioteka
Publiczna poleca

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 
z póŸn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 z póŸn. zm.), zawizamia, ¿e na wniosek Marcina Magie³da reprezentuj¹cego firmê TermoTech Sp. z o.o.,
dzia³aj¹cego w imieniu Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spó³ka Akcyjna, ul. Poznañska 48,
59-220 Legnica, zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjê przedsiêwziêcia pn. Kogeneracja gazowa dla Chojnowa - rozbudowa kot³owni przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie.

Planowane przedsiêwziêcie kwalifikuje siê do przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,
wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71) i podlega postêpowaniu o wydanie decyzji 
o œrodowiskowych uwarunkowaniach. 
Organem w³aœciwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Chojnowa.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 
z póŸn. zm.) decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach  na realizacjê w/w przedsiêwziêcia wydaje siê po uzyskaniu opinii
regionalnego dyrektora ochrony  œrodowiska oraz pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
W zwi¹zku z powy¿szym rozstrzygniêcie sprawy nast¹pi niezw³ocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnieñ oraz opinii
pomocniczych.
Poniewa¿ liczba stron niniejszego postêpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wy¿ej wspomnianej ustawy o udostêpnie-
niu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomoœci poprzez zamieszczenie :
- na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego przy pl. Zamkowy 1, 
- na stronie internetowej Urzêdu Miasta Chojnowa (www. chojnow.eu ),
- na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnowa (bip.chojnow.net.pl), 
- w miejscu realizacji przedsiêwziêcia.
Zgodnie z art. 10 Kpa w ka¿dym stadium postêpowania strony mog¹ zapoznaæ siê z materia³em dowodowym zgromadzonym 
w przedmiotowej sprawie, jak równie¿ wypowiedzieæ siê co do zebranych dowodów i materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ 
w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego pl. Zamkowy 1, (pokój 12, II piêtro, tel. 76 8186
684 wew. 110, poniedzia³ek, œroda, czwartek w godz. 730 - 1530, wtorek w godz. 730 - 1630 i w pi¹tek w godz. 730 - 1430) w terminie
14 dni od dnia publicznego og³oszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa.

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
BURMISTRZA   MIASTBURMISTRZA   MIASTA  CHOJNOWA  CHOJNOWAA
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieru-
chomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mias-
ta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudo-
wy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rol-
niczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³ucz-
niem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zo-
bowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹cze-
niu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerw-
ca 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172,
poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿o-
ne s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN 
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodo-
ci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy
dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomoœci w te-
renie oraz z zapisami w/w planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomunika-
cyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz  napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y za-
chowaæ zapisy okreœlone w normach elektro-
energetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
swobodny do niej dostêp  w celu jej konserwa-
cji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z prze-
biegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.

Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym
istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci 
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabyw-
ców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê 04 sierpnia 2017 r. 
o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nie-
ruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tko-
wej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwe-
go rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸ-
niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób
odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien prze-
d³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu do 28 lipca 2017 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czyn-
nego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki
wymienione w dowodzie wp³aty. 

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zby-
cie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸ-
niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie po-
dlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r.,
pi¹ty 12.05.2017r., szósty 27.06.2017r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nu-
merem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1
miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:



Domy mmieszkania llokale
Sprzedam mieszkanie 47,70m2, 2. poko-
jowe, kuchnia, ³azienka w starym bu-
downictwie na Ip., ul. M. Reja 6 z cen-
tralnym ogrzewaniem gazowym oraz
mo¿liwoœæ ogrzewania piecem kaflo-
wym. Wiadomoœæ: tel. 601-569-479.

(0006884)

Posiadam mieszkanie do wynajêcia sa-
modzielne w nowym domku jednoro-
dzinnym, 72,00m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc, przedpokój, ganek, piwni-
ca. Obrze¿e Chojnowa.
Wiadomoœc: tel. 603-391-995. (006900)

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-
nowie. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 76-81-88-801. (06749)

Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
w Rokitkach o pow. 72a - 29 z³ metr.
Uzbrojona, piêkny drzewostan. Blisko
przystanek autobusowy i k¹pielisko.
Wiadomoœæ: tel. 667-699-906. 

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Praca 

"Firma Corrugated Board" z Polkowic
zatrudni: pracowników produkcji, pa-
kowaczy, magazynierów. Praca dla kobiet
i mê¿czyzn. Atrakcyjne wynagrodzenie -
mo¿liwy dojazd z innymi pracownikami
z Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. 664-999 437, 
praca@alken.pl
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Og³oszenia drobne Wa¿ne 
numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie 
- 76 818 82 85

MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe - 112,

999;
Stra¿ Po¿arna              - 112,   

998;   76 856 74 71
Policja - 112, 997;

- 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

- 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992; 

76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 

991; - 76 818 82 83
Informacja PKS 

- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM       - 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa

- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny

- 76 818 66 80

OOpp³³aattaa 
zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc nnaa CCmmeennttaarrzzuu KKoommuunnaallnnyymm

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e okres wa¿noœci op³aty za miejsce pochówku
wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która

skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie

op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do

sprawdzenia wa¿noœci op³at za miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

Zatrudniê do pracy 
w restauracji 

nale¿¹cej do du¿ej sieci 
gastronomicznej.

Zapewniam sta³¹ umowê
o pracê i atrakcyjne 

wynagrodzenie. 

Wiêcej informacji 
pod numerem telefonu: 

883 348 848

Firma w Chojnowie
zatrudni 

kkiieerroowwccêê  KKaatt  ""BB""  
nnaa  ppee³³nnyy  eettaatt  

Kontakt 
pod numerem telefonu:

698-549-138698-549-138



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/884 15

I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba,

która spe³nia wymagania okreœlone w § 1,

§ 2 i § 5 oraz w § 10 rozporz¹dzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wy-

magañ, jakim powinna odpowiadaæ oso-

ba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz

inne stanowisko kierownicze w poszcze-

gólnych typach publicznych szkó³ i ro-

dzajach publicznych placówek (Dz. U. 

z 2009r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 roz-

porz¹dzenia Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie

regulaminu konkursu na stanowisko

dyrektora publicznej szko³y lub pub-

licznej placówki oraz trybu pracy

komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r.

Nr 60, poz. 373 ze zm.), oferty osób

przystêpuj¹cych do konkursu powinny

zawieraæ: 

1. uzasadnienie przyst¹pienia do konkur-

su oraz koncepcjê funkcjonowania i roz-

woju przedszkola; 

2. poœwiadczon¹ przez kandydata za

zgodnoœæ z orygina³em kopiê dowodu

osobistego lub innego dokumentu po-

twierdzaj¹cego to¿samoœæ oraz poœwiad-

czaj¹cego obywatelstwo kandydata; 

3. ¿yciorys z opisem przebiegu pracy za-

wodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci

informacjê o: 

- sta¿u pracy pedagogicznej w przypadku

nauczyciela, albo

- sta¿u pracy dydaktycznej w przypadku

nauczyciela akademickiego, albo 

- sta¿u pracy, w tym sta¿u pracy na sta-

nowisku kierowniczym w przypadku oso-

by niebêd¹cej nauczycielem; 

4. orygina³y lub poœwiadczone przez

kandydata za zgodnoœæ z orygina³em

kopie dokumentów potwierdzaj¹cych

posiadanie wymaganego sta¿u pracy, 

o którym mowa w pkt 3; 

5. orygina³y lub poœwiadczone przez

kandydata za zgodnoœæ z orygina³em

kopie dokumentów potwierdzaj¹cych

posiadanie wymaganego wykszta³cenia,

w tym dyplomu ukoñczenia studiów

wy¿szych lub œwiadectwa ukoñczenia

studiów podyplomowych z zakresu za-

rz¹dzania albo œwiadectwa ukoñczenia

kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹-

dzania oœwiat¹; 

6. zaœwiadczenie lekarskie o braku prze-

ciwwskazañ zdrowotnych do wykonywa-

nia pracy na stanowisku kierowniczym; 

7. oœwiadczenie, ¿e przeciwko kandyda-

towi nie toczy siê postêpowanie karne,

postêpowanie o przestêpstwo œcigane 

z oskar¿enia publicznego lub postêpo-

wanie dyscyplinarne; 

8. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³

skazany prawomocnym wyrokiem za

umyœlne przestêpstwo lub umyœlne

przestêpstwo skarbowe; 

9. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³

karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹-

zanych z dysponowaniem œrodkami pub-

licznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialnoœci za naruszenie dys-

cypliny finansów publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 168 ze zm.); 

10. oœwiadczenie o dope³nieniu obo-

wi¹zku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

i ust. 3a ustawy z dnia 18 paŸdziernika

2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-

mentach organów bezpieczeñstwa pañ-

stwa z lat 1944 -1990 oraz treœci tych

dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721

ze zm.); 

11. orygina³ lub poœwiadczon¹ przez

kandydata za zgodnoœæ z orygina³em

kopiê aktu nadania stopnia nauczyciela

mianowanego lub dyplomowanego 

- w przypadku nauczyciela; 

12. orygina³ lub poœwiadczon¹ przez

kandydata za zgodnoœæ z orygina³em

kopiê karty oceny pracy lub oceny do-

robku zawodowego - w przypadku

nauczyciela; 

13. oœwiadczenie, ¿e kandydata nie by³

karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mo-

wa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 sty-

cznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) lub w art.

140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

- Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) - w przypad-

ku nauczyciela i nauczyciela akademi-

ckiego; 

14. oœwiadczenie, ¿e kandydat ma pe³n¹

zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i ko-

rzysta z pe³ni praw publicznych - w przy-

padku osoby niebêd¹cej nauczycielem; 

15. oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a

zgodê na przetwarzanie danych osobo-

wych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sier-

pnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

III. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniê-

tych kopertach z podanym imieniem i na-

zwiskiem, adresem zwrotnym i numerem

telefonu oraz dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko dyrektora

Przedszkola Miejskiego Nr 3 

w Chojnowie"

w terminie do dnia 11 lipca 2017 r. na

adres: Urz¹d Miejski w Chojnowie, pl.

Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, pok. nr 6

- sekretariat.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja kon-

kursowa powo³ana przez Burmistrza

Miasta Chojnowa. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia

postêpowania konkursowego kandydaci

zostan¹ powiadomieni indywidualnie. 

OG£OSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie, ul. Krasickiego 1



I Festyn ParafialnyI Festyn ParafialnyChojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Bartuœ M³ynarz - 8 miesiêcy
Obserwuje chmurki na niebie, 
kamyczki w rzece Skorze, wró-
belki i inne ptaszki podczas spa-
cerów z rodzicami.

Burmistrz Miasta Chojnowa
zaprasza do korzystania 

z bezp³atnego mobilnego systemu
powiadamiania i ostrzegania. 

Informujemy o: 
zagro¿eniach,

niebezpieczeñstwach, aktualnych
sprawach dotycz¹cych

mieszkañców, utrudnieniach 
i awariach, 

imprezach kulturalnych
i sportowych, 

innych wa¿nych wydarzeniach 
z terenu naszego miasta. 

Informacja i bezpieczeñstwo
- bezp³atne powiadomienia

prosto z Urzêdu Miejskiego.




