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Centrum Medyczne dla Regionu Chojnowa otwarteWizyta we francuskim Commentry

Mury gimnazjów opuścił ostatni rocznik. 
Od tego momentu, ten szczebel edukacji stał się historią.

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Daria Tkaczyszyn-Kałużna

Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 1



Gabinety specjalistyczne, gabinet
zabiegowy, nowoczesne laboratorium,
pracownie – USG i RTG wyposażone 
w sprzęt najwyższej klasy, świąteczno-
nocna opieka medyczna, przestronne
pomieszczenia, estetyczny wygląd. 
W tych kilku słowach podsumować
można nowo otwarte Centrum Medyczne
będące nowoczesnym uzupełnieniem
Przychodni Rejonowej. 

Obiekt funkcjonuje już od kilku tygodni,
ale oficjalne otwarcie miało miejsce 27
czerwca.
- Dobiegły końca prace przy budowie
centrum medycznego dla regionu Choj-
nowa wraz z zakupem specjalistycznego
sprzętu – mówił na wstępie burmistrz Jan
Serkies. - To jedna z kilku większych
inwestycji w naszym mieście, jakie zreali-
zowaliśmy w ostatnich latach. 
Procedury zmierzające do rozpoczęcia
inwestycji rozpoczęły się w marcu 2016r.
W czerwcu została zawarta umowa z fir-
mą Archiprojekt Włodzimierz Banaś 
z Lubina na pełnobranżową dokumen-
tację projektowo-kosztorysową. Następ-
nie w przetargu nieograniczonym wyło-
niono Inżyniera Kontraktu spółkę Kom-
plet Inwest z Gorzowa Wielkopolskiego,
a głównym inspektorem nadzoru bu-
dowlanego został inż. Jerzy Zatylny. 
24 października 2017 roku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski – Marszałek Województwa
Dolnośląskiego i kierownik Przychodni
Rejonowej - Bolesław Jakubiak podpisali
umowę na dofinansowanie w wysokości
3.068.249 zł. Kwotę tę, aneksem do
umowy, zwiększono kilka miesięcy
później do 4.561.272 zł. Chojnowski
samorząd także wyasygnował środki
finansowe dokładając do inwestycji po-
nad milion złotych. W kwietniu 2018
roku podpisano umowę z wykonawcą -
firmą PRO-BUD Janusz Pawłowski 
i Wspólnicy Spółka Jawna z Legnicy.
Dokładnie rok później, kierownictwo
przychodni oficjalnie odebrało budynek
wraz z pozwoleniem na użytkowanie.
Pragnę w tym miejscu, w imieniu choj-
nowian, serdecznie podziękować wszys-
tkim, którzy przyczynili się do realizacji

inwestycji i z życzliwością obserwowali
kolejne etapy projektu.
Przecięcie wstęgi stało się symbolicz-
nym, oficjalnym rozpoczęciem funkcjo-
nowania placówki. 
- W Chojnowie wiele się dzieje – gratulu-
jąc inwestorom mówiła wicestarosta
Janina Mazur - Często uczestniczę 
w podobnych uroczystościach w tym
mieście. Podziwiam operatywność
samorządu, zawsze skierowaną na po-
trzeby mieszkańców.

Gratulacji i podziękowań w tym tonie
było więcej. Wśród gości - przedstawi-
ciele służb medycznych, władz ościen-
nych miejscowości, służby mundurowe,
dyrektorzy lokalnych placówek. Personel
przychodni wręczył swojemu kierowni-
kowi oryginalny prezent – jukę karo-
lińską, 
- Pień tej rośliny, to nasz szef – wyjaśniała
pielęgniarka Renata Żemiańczuk - Ga-
łązki, to my pracownicy, a liczne na nich
kwiaty to nasi pacjenci. Na pana ręce
przekazujemy symbol trwałości i jedności.

Nowy budynek poświęcił dziekan de-
kanatu Chojnów ks. doktor Marek Os-
mulski, potem kierownik Bolesław Jaku-
biak oprowadził gości po obiekcie.
- Cieszę się niezmiernie, że mieszkańcy
Chojnowa i całego regionu będą mogli
korzystać z nowego obiektu medycznego
- kończył swoje przemówienie burmistrz.
- Wszyscy możemy być dumni z tak
wspaniałej placówki. Podniesie ona
znacząco standard świadczonych usług

zarówno w zakresie diagnostyki jak 
i leczenia, to natomiast przełoży się na
ogólny stan zdrowia całej naszej spo-
łeczności. Całemu personelowi życzę
wielu sukcesów, których miarą będzie
wdzięczność i zaufanie pacjentów.
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Dobiegaj¹ w³aœnie koñca wakacyjne za-
jêcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Nie znaczy to jednak, ¿e dla uczniów
spêdzaj¹cych czas w Chojnowie nie ma
propozycji na aktywny wypoczynek.
Chojnowska biblioteka przez ca³y czas
oferuje dostêp do interesuj¹cych, zabaw-
nych pozycji, lekturze których mo¿na siê
oddaæ podczas ka¿dej wolnej chwili. 
A na nastêpne wakacyjne zajêcia pod
has³em “Takich bajek jeszcze nie czyta-
liœcie” zaprasza od 5 do 7 sierpnia. 

Na czas wolnego od szko³y miejska p³y-
walnia zaprasza wszystkich chêtnych
codziennie od godz. 12:00 do 21:30. Od
poniedzia³ku do pi¹tku; od godz.12:00
do 15:00 na p³ywalni obowi¹zuj¹ promo-
cyjne ceny biletów: normalny - 7z³/h;
ulgowy i rodzinny - 4z³/h. 
Warto zatem skorzystaæ.

Swoje podwoje otwarte ma tak¿e Miejski
Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Chêtni mog¹ korzystaæ z bilarda, krêgiel-
ni, która oferuje dwa tory do gry oraz 
z sali fitness z m.in. nowym atlasem, 
4. bie¿niami, wioœlarzem, maszyn¹ do
æwiczeñ miêœni brzucha, rowerkami
stacjonarnymi.
Tu tak¿e jest kino, repertuar którego znaj-
dziecie na stronie MOKSiR lub na naszej
ulotce kulturalnej wewn¹trz tego numeru.
Od 8 do 12 lipca MOKSiR zaprasza na
warsztaty twórcze dla dzieci od 7 do 10 lat.
Sia³a baba mak....Kipi kasza kipi
groch.... a mo¿e …. Terefere kuku strzela
baba z ³uku .... albo....Kukuryku
kukuryku siedzi krowa na nocniku....?
Stare rymowanki i wyliczanki stan¹ siê
kanw¹ ciekawej opowieœci. W programie
tak¿e gimnastyka, podskakiwanie, tupa-
nie i bieganie w rytm wystukiwany na
instrumentach perkusyjnych. Brzmi ciekawie?
Zachêcamy! 
Zapisy: sekretariat MOKSiR / tel. 76 818
86 21 Info: krosocka@gmail.com; tel.
574-550-792.

Przez okres ca³ych wakacji dzia³a Klub
modelarski "Arsena³", który serdecznie
zachêca do w³¹czenia siê w realizowany
w³aœnie projekt. Na okolicznoœæ 80. rocz-
nicy wybuchu II wojny œwiatowej choj-
nowscy modelarze przygotowuj¹ modele

polskiego i niemieckiego uzbrojenia  
z tamtego okresu. Zapraszaj¹ wszystkich,
którzy chêtnie naucz¹ siê modelarstwa,
pragn¹ efektywnie i mi³o spêdziæ czas,
poznaæ nieco historii i staæ siê jednym 
z autorów ciekawej wystawy. Zajêcia
odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek i sobotê 
w godz. 16.00-18.00 w MOKSiR.
Do swoich zabytkowych sal zaprasza
Muzeum Regionalne oferuj¹c ciekawe
wystawy sta³e i czasowe, bogate zbiory
oraz mo¿liwoœæ wspiêcia siê na szczyt
Baszty Tkaczy, sk¹d rozpoœciera siê wi-
dok na ton¹cy w zieleni gród nad Skor¹.

Mo¿na te¿ korzystaæ z si³owni tereno-
wych, placów zabaw, miejsc rekrea-
cyjnych czy parków. Dla kreatywnej
g³owy ka¿de miejsce mo¿e staæ siê stref¹
przygody! 

Internetowe 
Konto PPacjenta

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Sy-
stemów Informacyjnych Ochrony Zdro-
wia informuje o udostêpnionej  dla oby-
wateli us³udze - Internetowe Konto
Pacjenta (IKP) 
IKP jest internetow¹ aplikacj¹ dostêpn¹
pod linkiem https://pacjent.qov.pl/, dziêki
której w ³atwy, szybki i bezpieczny spo-
sób mo¿na odnaleŸæ informacje o swoich

danych medycznych, które dotychczas
by³y rozproszone w ró¿nych miejscach.
Jak wynika z informacji z resortu zdro-
wia aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale
ju¿ teraz dziêki niej mo¿na odebraæ i zrea-
lizowaæ e-receptê, a nastêpnie miêdzy
innymi weryfikowaæ historiê zrealizo-
wanych recept maj¹c tym samym dostêp
np. do dawkowania, jakie zaleci³ lekarz
czy do wykazu zakupionych w ostatnim
czasie leków.
Loguj¹c siê do IKP uzyskujemy równie¿
dostêp do historii swoich wizyt, za które
zap³aci³ Narodowy Fundusz Zdrowia, 
a w przypadku rodziców równie¿ do ana-
logicznych danych dla swoich dzieci. Za
pomoc¹ tej aplikacji mo¿na wype³niæ
ankietê zdrowego stylu ¿ycia i dowie-
dzieæ siê o mo¿liwoœci skorzystania 
z wybranych programów profilaktyki
zdrowotnej. Dostêp do IKP mo¿e uzys-
kaæ ka¿dy za pomoc¹ dwóch prostych
kroków:
1. Za³o¿enie Profilu Zaufanego - je¿eli
jeszcze nie jest za³o¿ony,
2. Logowanie do IKP nastêpuje na stro-
nie www.pacjent.qov.pl za pomoc¹
Profilu Zaufanego. 
Warto zwróciæ uwagê, ¿e logowanie do
IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje
pe³ne bezpieczeñstwo danych.
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Zaginê³a 76-letnia mieszkanka Chojnowa!
Trwaj¹ intensywne poszukiwania prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Polkowicach, którzy od wczoraj poszukuj¹ 76-letniej Józefy
Solarz, mieszkanki Chojnowa. Zaginiona 30 czerwca 2019r. zbiera³a w lesie jagody
nieopodal wsi Micha³ów (gmina Chocianów) i oko³o godz. 14.30 towarzysz¹cy jej
m¹¿ straci³ j¹ z pola widzenia.

ZAGINIONA: Józefa SOLARZ, lat 76

RYSOPIS: wzrost 168 cm, waga 70 kg, szczup³ej
budowy cia³a, w³osy siwe, oczy niebieskie, uszy
œrednie przyleg³e, proteza uzêbienia górna oraz dol-
na. Znaki szczególne: znamiê w postaci plami 
z lewej strony podbródka.

UBIÓR: spodnie czarne – materia³owe, bluzka
koloru br¹zowego, buty ciemne - mokasyny

Wszystkie osoby mog¹ce przyczyniæ siê 
do ustalenia miejsca pobytu zaginionej osoby,

prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod
numer Dy¿urnego Komendy Powiatowej Policji 

w Polkowicach 76-846-33-00 
lub numer alarmowy 112.



W programie czerwcowego posiedzenia
Rady Miejskiej Chojnowa znalaz³y siê
m.in. dwa znacz¹ce punkty. Jednym 
z nich by³ Raport o stanie Miasta Choj-
nowa za rok 2018, drugim ocena wyko-
nania bud¿etu za 2018 rok i udzielenie
absolutorium Burmistrzowi miasta
Chojnowa.

- Przedstawiam Raport o Stanie Miasta
Chojnowa za rok 2018 opracowany
zgodnie z wprowadzon¹ w 2018 r. nowe-
lizacj¹ ustawy o samorz¹dzie gminnym -
mówi³ w s³owie wstêpnym burmistrz. 
- Nowe przepisy w art. 28 aa ust. 1 zo-
bowi¹zuj¹ burmistrza do przedstawienia
radzie gminy sprawozdania podsumo-
wuj¹cego dzia³alnoœæ samorz¹du gmin-
nego za rok poprzedni. Zakres opracowa-
nego dokumentu obejmuje przede wszys-
tkim realizacjê strategii, programów oraz
uchwa³ podjêtych przez organ uchwa³o-
dawczy Radê Miejsk¹ Chojnowa. 
Mam nadziejê, ¿e informacje zawarte w ra-
porcie pos³u¿¹ Mieszkañcom i Radnym
Chojnowa do zwiêkszenia wiedzy na te-
mat funkcjonowania samorz¹du, a tak¿e
przyczyni¹ siê do prowadzenia dialogu
na temat przysz³oœci naszego miasta.

Raport obejmuje wszystkie sfery dzia³añ
samorz¹du - dane statystyczne dot. mi-
gracji ludnoœci w 2018 r., inwestycje,
dochody i wydatki, gospodarkê gruntami
i ochronê œrodowiska, oœwiatê, podmioty
gospodarcze, promocjê, wspó³pracê 
z organizacjami pozarz¹dowymi, och-
ronê zdrowia, zadania z zakresu spraw
obywatelskich.
Szczegó³owa treœæ Raportu zamiesz-
czona jest w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Ka¿dego roku burmistrz - jako zarz¹-
dzaj¹cy miastem, poddaje siê ocenie
Rady z wykonania bud¿etu. Opiniê w tej
sprawie wydaje Regionalna Izba Obra-
chunkowa, Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej i pozosta³e Komisje Rady.
Radni, po zapoznaniu siê z finansowym
sprawozdaniem i uchwa³¹ RIO jedno-
myœlnie udzielili burmistrzowi absoluto-
rium stwierdzaj¹c tym samym prawi-
d³owoœæ dzia³ania finansowego organu
wykonawczego.

Sprawozdanie 5/2019 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 29 maja 2019 r. 
do dnia 25 czerwca 2019 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Przeprowadzono drugie postêpowanie
o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na
"Modernizacjê budynku szko³y przy ul.
Reymonta w Chojnowie wraz zagospo-
darowaniem terenu - etap I - remont
budynków " - wybrano najkorzystniejsz¹
ofertê; z Wykonawc¹ podpisano umowê.
* Przeprowadzono drugie postêpowanie
o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na
"Modernizacja budynku szko³y przy ul.
Reymonta w Chojnowie wraz zagospo-
darowaniem terenu - etap II - Zagospo-
darowanie terenu" - wybrano najkorzyst-
niejsz¹ ofertê; z Wykonawc¹ podpisano
umowê .
* Przeprowadzono postêpowanie maj¹ce
na celu wy³onienie wykonawcy, który na
zlecenie miasta wykona zabezpieczenie
po¿arowe Przedszkola nr 1 i nr 3. Wp³y-
nê³a jedna oferta na Przedszkole nr 3. Po-
stêpowanie powtórzono na Przedszkole nr 1.
* Przeprowadzono postêpowanie i wy³o-
niono wykonawcê, który dostarczy i za-
montuje zewnêtrzn¹ si³owniê przy ul.
Samorz¹dowej.
* Zakoñczono remonty cz¹stkowe dróg
oraz odnowiono oznakowanie poziome
przejœæ dla pieszych w ci¹gach dróg miej-
skich; na bie¿¹co naprawiane i uzupe³-
niane s¹ znaki drogowe.
* W ramach prac publicznych prowa-

dzone s¹ prace zwi¹zane z koszeniem te-
renów zielonych, skarp rzeki.
* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie
Parku Œródmiejskiego i ogrodów zabaw. 
* Przyciêto odrosty drzew w pasach dro-
gowych miejskich, w sprawie dróg po-
wiatowych skierowano pismo do Za-
rz¹dcy drogi; prowadzona jest wycinka
samosiejek/ krzaków w korycie rzeki Skora.
* Na zlecenie miasta, lokalna firma wy-
kona³a nasadzenie kwiatów w rabatach,
gazonach oraz w skrzynkach, które za-
wieszono na latarniach; kwiaty na bie-
¿¹co s¹ podlewane przez pracownika
Urzêdu. 
* Przeprowadzane s¹ wizje w terenie 
w celu weryfikacji warunków umowy
dot. utrzymania terenów zielonych w mieœ-
cie - prowadzona jest dokumentacja foto-
graficzna, sporz¹dzane s¹ protoko³y. 
W poprzednim miesi¹cu z powodu nie-
dotrzymywania warunków umowy nali-
czono Wykonawcy karê umown¹. 
* CHZGKiM rozebra³ budynek starej
pracowni plastycznej przy Gimnazjum nr 1.
* Wyst¹piono do Wojewody Dolnoœl¹-
skiego o wydanie pozwolenia na budowê
dla zadania zwi¹zanego z przebudow¹
ruroci¹gu przesy³owego z ujêcia wod-
nego w Konradówce - Wojewoda wyda
pozwolenie na przejœcie przez teren PKP.
* Zakupiono i zamontowano dodatkowe
elementy placów zabaw przy ul. Pa-
derewskiego 30 i w Przedszkolu nr 1.
* Zamówiono kurtynê wodn¹, która
bêdzie ustawiona na chojnowskim Rynku.
* Wydano 3 decyzje o wygaszeniu zez-
woleñ na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych oraz 4 zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych, w tym jednora-
zowe zezwolenie na sprzeda¿ napojów
alkoholowych podczas Dni Chojnowa.
* Przeprowadzono weryfikacjê (oko³o 40)
op³at II raty za korzystanie z zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.
* Przydzielono 2 lokale mieszkalne.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano:
- w drodze przetargu ograniczonego po-
mieszczenie mieszkalne w budynku przy
ul. Wolnoœci 9,
- w drodze przetargu nieograniczonego
lokal u¿ytkowy w budynku przy ul. Le-
gnickiej 9. 
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* Wydano 66 zaœwiadczeñ potwierdza-
j¹cych przekszta³cenie prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœ-
ci tych gruntów oraz 30 informacji o wy-
sokoœci op³aty jednorazowej za przeksz-
ta³cenie gruntów.
* Wydano zawiadomienie o ustaleniu nu-
meru porz¹dkowego dla nieruchomoœci
po³o¿onej przy ul. Tulipanowej 5.
* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt
przyleg³y do budynku przy ul. Boles³a-
wieckiej.
* Zaktualizowano 8 umów najmu w za-
kresie czynszów.
* Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 6 zaœ-
wiadczeñ z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta. 
* Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew:
- gatunku grochodrzew i œwierk przy ul.
Maczka 2 dla Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Chojnowie (drzewa w z³ej kondycji
zdrowotnej),
- gatunku daglezja przy ul. D¹browskiego
dla Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek 
w Dêbicy (drzewo usychaj¹ce).
*Wydano 5 decyzji uchylaj¹cych obo-
wi¹zek œwiadczeñ na rzecz obrony kraju.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 9 wniosków,

- wyp³acono 1.060 œwiadczeñ wycho-
wawczych na kwotê 529.292,10 z³.

* Dodatki mieszkaniowe 
- przyjêto i rozpatrzono 15 wniosków,
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 21.970,58 z³.

* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 8 wniosków
- wyp³acono 174 dodatki energetyczne
na kwotê 2.483,31 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Za³atwiono 88 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 4 akty urodzenia, 
8 aktów ma³¿eñstwa, 7 aktów zgonu,
sprostowano i uzupe³niono 4 akty stanu
cywilnego.
* Usuniêto 55 niezgodnoœci oraz prze-
prowadzono 45 migracji aktów.
* Przyjêto 10 zapewnieñ o braku oko-
licznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³-
¿eñstwa oraz 2 wnioski o nadanie medali
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
* Za³atwiono sprawê konsularn¹ i wy-
dano zaœwiadczenie do zawarcia ma³-
¿eñstwa za granic¹. 
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UCHWA£A NR XIII/59/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania Panu Jerzemu Janusowi 
tytu³u "Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 1 ust. 1 Regulaminu zasad i trybu
nadawania tytu³ów: Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa, zas³u¿ony dla Miasta
Chojnowa, Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Nadaje Panu Jerzemu Janusowi tytu³ "Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa".
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w BIP, na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

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

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
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"W dniu naszych Z³otych Godów wy-
ra¿am serdeczne podziêkowanie za
okazan¹ mi mi³oœæ, przywi¹zanie i opie-
kê i przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko,
aby nasze ma³¿eñstwo by³o nadal zgodne,
szczêœliwe i trwa³e."
Tê formu³ê skierowan¹ do wspó³ma³-
¿onka wypowiedzieli, po 50 latach ma³-
¿eñstwa, Pañstwo Danuta i Bogumi³
Sankiewicz.
22 czerwca w Urzêdzie Stanu Cywilnego
Jubilaci w asyœcie najbli¿szych cele-
browali swoje Z³ote Gody. To szczegól-
na uroczystoœæ. Pó³ wieku wspólnego
¿ycia - w radoœci i smutku, w chwilach
przyjemnych i trudnych, obarczonego
licznymi obowi¹zkami  - nale¿y stosow-
nie doceniæ i uszanowaæ. 

- Tê wyj¹tkow¹ okolicznoœæ, najwy¿sze
w³adze pañstwowe postanowi³y uhono-
rowaæ Pañstwa nadaj¹c odznaczenia
bêd¹ce symbolicznym wyrazem uznania,
jakie ¿ywi¹ dla ¿ycia rodzinnego oraz
wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci
ka¿dej rodziny - mówi³ podczas uroczys-
toœci burmistrz Jan Serkies. - W imieniu
Prezydenta RP, z ogromn¹ satysfakcj¹
wrêczam Pañstwu Medale za D³ugolet-
nie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Kwiaty, gratulacje, ¿yczenia i lampka
szampana ukoronowa³y ceremoniê. Po
niej liczne grono bliskich, znajomych 
i przyjació³ spotka³o siê na wspania³ym
przyjêciu. 

***
To nie by³a mi³oœæ od pierwszego wej-
rzenia. Poznali siê na prywatnych lek-
cjach gry na skrzypcach, kiedy Danusia
mia³a 7 lat, a Boguœ 10. Mimo, ¿e
przez cztery lata spotykali siê syste-
matycznie, ¿adne z nich nie pa³a³o do
drugiego wyj¹tkowym uczuciem. Ich
drogi rozesz³y siê na d³ugi czas. Ponow-

nie zetknêli siê na miejskim festynie. 
To by³o zrz¹dzenie losu. Nastoletnia
wtedy ju¿ Danusia wraca³a z kole-
¿ankami z zabawy, Bogumi³ towarzy-
szy³ kolegom, którzy na zabawê w³aœ-
nie siê wybierali. Po¿egna³ przyjació³ 
i zaproponowa³ dziewczêtom, ¿e je
odprowadzi.
- Tak to siê zaczê³o - opowiada pan
Bogumi³.
- Potem zaprosi³ mnie do kina, na
spacer… - dodaje pani Danuta -
PóŸniej poszed³ do wojska, ja poje-
cha³am na przysiêgê... Dla mnie to
ca³y czas by³ tylko znajomy.
Dla m³odego Bogumi³a, to jednak nie
by³a zwyk³a znajomoœæ. Kiedy wyszed³
z wojska, a jego wybranka ukoñczy³a
szko³ê i osiemnaœcie lat, oœwiadczy³
siê, zosta³ przyjêty i wkrótce oboje
stanêli na œlubnym kobiercu.
Zamieszkali u jej rodziców, po dwóch
latach przenieœli siê do swojego miesz-
kania. Na œwiat przyszed³ pierwszy
syn, szeœæ lat póŸniej drugi. Ojciec

rodziny pracowa³ w Dolzamecie, ma-
ma w Dolpakarcie. W wolnych chwi-
lach uprawiali dzia³kê, a pan Bogumi³,
pozostaj¹c wiernym muzycznej pasji,
spe³nia³ siê (i spe³nia do dziœ) w kilku
folkowych zespo³ach. 
Obowi¹zki zawodowe i prywatne wy-
pe³nia³y ka¿dy dzieñ, a czas p³yn¹³.
- Pó³ wieku minê³o niepostrze¿enie -
zgodnie twierdz¹ ma³¿onkowie. - Dziœ
cieszymy siê wnuczêtami i chêtnie od-
poczywamy na ³onie natury przy na-
szym letniskowym domku w Rokitkach.

***
Recepta pañstwa Sankiewicz na zgodne,
d³ugoletnie po¿ycie to kompromisy 
i wyrozumia³oœæ. Wci¹¿ stosuj¹ tê za-
sadê, wspieraj¹c siê wzajemnie i otacza-
j¹c trosk¹.
Gratulujemy Jubilatom cudownej roczni-
cy i, powtarzaj¹c za burmistrzem, ¿yczy-
my du¿o zdrowia, spokoju oraz kolej-
nych, piêknych godów - ¯elaznych, Ka-
miennych, Brylantowych i Diamentowych
.

ZZZZ³³³³ oooo tttt eeee  GGGGooooddddyyyy  PPPPaaaaññññssss ttttwwwwaaaa  SSSSaaaannnnkkkk iiii eeeewwwwiiii cccczzzz

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat
w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie 

ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; e-mail: usc@chojnow.eu

Medale ddla mma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote
czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób
uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
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"Nie wystarczy pokochaæ, trzeba jeszcze
umieæ wzi¹æ tê mi³oœæ w rêce i przenieœæ
j¹ przez ca³e ¿ycie". cytat K. I. Ga³czyñ-
skiego by³ tego dnia przywo³ywany
kilkukrotnie. Jubilaci Zbigniew i Maria
Steæ s¹ wzorem piêknej, silnej i trwa³ej
mi³oœci.
Uroczystoœæ obchodów 60.lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego zainaugurowa³a Msz œw.
celebrowana przez ks. £ukasza Œwier-
niaka, który w swoim kazaniu mówi³ 
o mi³oœci i trosce, o pielêgnowaniu uczuæ
i okazywaniu ich najbli¿szym.
Oficjalna ceremonia, w otoczeniu licznej
rodziny, przyjació³ i znajomych odby³a
siê w Michowie. 
- Dziêkujê Pañstwu za wiele lat pracy na
rzecz miasta - mówi³ burmistrz wrêcza-
j¹c Jubilatom okolicznoœciow¹ statuetkê.

- Pani Maria do dziœ jest niezwykle aktyw-
n¹ mieszkank¹ wspieraj¹c ró¿nego
rodzaju organizacje i animuj¹c wiele
spo³ecznych inicjatyw. Gratuluj¹c cu-
downej rocznicy, ¿yczê wszelkiej pomyœl-
noœci, du¿o zdrowia i wielu radosnych dni.
¯yczenia, kwiaty, gratulacje, szampan,
tort i wielogodzinna zabawa przy mu-
zyce na ¿ywo - wspania³a, serdeczna
uroczystoœæ, która, jak poinformowali
nas nastêpnego dnia Jubilaci - na zawsze
pozostanie w ich pamiêci:

- Jesteœmy niezmiernie wdziêczni naszym
goœciom, ¿e tak licznie odpowiedzieli na
nasze zaproszenie. Serdecznie dziêkuje-
my burmistrzowi Janowi Serkiesowi 
i kierownik USC pani Marii Zawiœlañ-
skiej za wzruszaj¹c¹ ceremoniê. Nasz
Jubileusz, w organizacjê którego w³¹-
czyli siê najbli¿si, to dla nas cudowne
prze¿ycie, niezapomniane chwile w oto-
czeniu bardzo bliskich nam osób.
Dziêkujemy.
Historiê znajomoœci Pañstwa Steæ opisy-
waliœmy dziesiêæ lat temu przy okazji Ich
Z³otych Godów:
“Poznali siê na chojnowskim dworcu.
Brat przysz³ego mê¿a zaczepia³ jej ko-
le¿ankê, ona stanê³a w obronie przy-
jació³ki. Kiedy Zbyszek przybieg³ z od-
siecz¹ zauroczy³a go urod¹ i hardoœci¹ -
nie odszed³ zanim nie umówi³a siê z nim
na pierwsz¹ randkê. 
¯ycie Ich nie rozpieszcza³o, do wszys-
tkiego dochodzili sami. Niczego nie
¿a³uj¹, niczego by nie zmienili. S¹ dumni
z córki i syna, na których zawsze mog¹

liczyæ, z wnucz¹t, z którymi maj¹ wspa-
nia³y kontakt i z licznego grona przy-
jació³, którzy s¹ dla nich jak rodzina. 
Ich dewiz¹ udanego zwi¹zku jest wza-
jemne zrozumienie i szacunek. Zawsze 
i wszêdzie staraj¹ siê byæ razem. Pragn¹
doczekaæ prawnuków i cieszyæ siê zdro-
wiem przez kolejne lata. 

Otoczeni mi³oœci¹, sympati¹ i szacun-
kiem swoich bliskich, doceniaj¹ ka¿d¹
wspólnie spêdzon¹ chwilê i wielki dar od
losu - cudowne, piêkne ¿ycie…
Gratulujemy!

eg

DDDDiiii aaaammmmeeeennnn tttt oooowwwweeee  GGGGooooddddyyyy  PPPPaaaaññññssss ttttwwwwaaaa  SSSStttt eeeeææææ
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Francuskie Commentry, to miejscowoœæ,
z któr¹ od 2005 roku jesteœmy zwi¹zani
aktem partnerstwa. W 2018 Chojnów
goœci³ liczn¹ reprezentacjê mieszkañców
departamentu Allier. Rok póŸniej dele-
gacja z naszego miasta uda³a siê z rewi-
zyt¹ do swoich francuskich przyjació³.
Wizyta trwaj¹ca od 12 do 17 czerwca
podzielona zosta³a na kilka czêœci. Nasze
miasto w oficjalnych uroczystoœciach re-
prezentowa³ burmistrz Chojnowa Jan
Serkies wraz z radnymi: p. Barbar¹ Ku-
³acz i p. Jerzym Poznarem. Francjê
odwiedzili tak¿e cz³onkowie Stowarzy-
szenia Przyjació³ Miast Partnerskich,
którzy od lat zajmuj¹ siê pielêgnowa-
niem przyjaŸni miêdzy bliŸniaczymi
miastami.
Drug¹ ods³on¹ intensywnego programu
by³y atrakcje edukacyjne dla dzieci 
z Chojnowa. Uzupe³nieniem wycieczko-
wego planu by³o wspólne zwiedzanie
okolic Commentry. 

G³ówn¹ koncepcj¹ i motywem przewod-
nim turystycznej ods³ony wizyty by³ te-
mat wody. Ekologia i dba³oœæ o œrodo-
wisko naturalne poruszone by³y podczas
zwiedzania Gannes Dam (zapory wodnej
na skalnym pod³o¿u), rezerwatu przyro-
dy Val d'Allier, lasu Forest of Troncais.
Nie zabrak³o tak¿e rysu historyczno -
kulturowego. Chojnowianie zwiedzili
miejscowoœæ Souvigny i Saint Menoux
oraz interesuj¹ce miejsca w Commentry. 
Niezwykle barwn¹ ods³on¹ wyjazdu by³
koncert chojnowskiego chóru "Allegro" dzia-
³aj¹cego przy Szkole Podstawowej nr 4

w Chojnowie w Theatre de la verdure.
Kierownik zespo³u p. Zenon Chmielew-
ski wraz z p. Natali¹ Halikowsk¹ wyœmie-
nicie przygotowali dzieci do wystêpu.
Akademia "Allegro" zgromadzi³a liczn¹
widowniê. Najbardziej wzruszaj¹ce mo-
menty podczas wystêpu prze¿yli nasi ro-
dacy tworz¹cy liczn¹ grupê Polonii fran-
cuskiej. W koncercie uczestniczy³a 100.
letnia mieszkanka Commentry urodzona
w Polsce, która swoje urodziny œwiêto-
wa³a tak¿e z reprezentacj¹ Chojnowa.
Dzieci zaprezentowa³y nie tylko repertuar
polski, ale i francuski.  
Najwa¿niejszym punktem wyjazdu by³o
ods³oniêcie i poœwiêcenie figury Jana
Paw³a II, która stanê³a przy koœciele Naj-
œwiêtszego Serca w Commentry. Polska
delegacja uczestniczy³a w Eucharystii,
któr¹ uœwietni³ wystêp chojnowskiego
chóru "Allegro". Strona francuska zade-
klarowa³a nazwanie placu przy œwi¹tyni
imieniem wielkiego Papie¿a - Polaka. 
Punktami niezwykle istotnymi dla wspó³-
pracy by³y rozmowy o przysz³oœci miast
partnerskich. Dialog prowadzony by³ na
wielu p³aszczyznach. Poruszone zosta³y
kwestie kulturalne, obyczajowe, spor-
towe. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli
wzi¹æ udzia³ w specjalnie zorganizowa-
nych debatach dla dzieci i doros³ych.
Dziêki temu obie strony mog³y wymie-
niæ siê koncepcjami dotycz¹cymi dalszej
wspó³pracy. 
Dla najm³odszych uczestników wyjazdu
do Francji zosta³y zorganizowane spe-
cjalne zajêcia w szkole Lycee Genevieve
Vincent w Commentry. Dzieci zwiedzi³y
szko³ê i bra³y udzia³ w zajêciach praktycz-
nych, robi¹c m.in. naturalne kosmetyki 
i przygotowuj¹c francuskie specja³y kuli-
narne. Doroœli w tym samym czasie
zwiedzili MuPop de Muntlucon pierwsze
muzeum we Francji poœwiêcone historii 
i obiektom francuskiej muzyki popular-
nej od 1750 roku do dziœ. 
Mieszkañcy Commentry niezwykle ciep³o
i ¿yczliwie opiekowali siê uczestnikami
wycieczki. Nasi partnerzy do³o¿yli wszel-
kich starañ, by Chojnowianie za nimi od
razu zatêsknili. Zawi¹za³y siê nowe przy-
jaŸnie i zacieœni³y relacje w myœl s³ów:
"Nie ma rzeczy bardziej oczywistej ni¿
przyjaŸñ, dopóki trwa".
Niech ¿yje przyjaŸñ polsko - francuska! 
Vive l'amitie franco-polonaise! 

K. Burzmiñska

Symbol przyjaŸni pomiêdzy 
miastem kuŸni a Chojnowem

W ramach partnerstwa pomiêdzy Co-
mmentry i Chojnowem ods³oniêto pom-
nik Jana Paw³a II.
Jest on symbolem przyjaŸni ³¹cz¹cej oba
miasta. Dziêki programowi przygotowa-
nemu przez Urz¹d Miasta oraz Komitet
Miast Parterskich w Commentry, tydzieñ
pobytu polskiej delegacji w naszym mieœ-
cie okaza³ siê bardzo owocny. Co szczególne,
by³ on okazj¹ do umocnienia wiêzi przy-
jaŸni pomiêdzy partnerskimi miastami
oraz utrwalenia istniej¹cych ju¿ od dawna
g³êbokich relacji pomiêdzy niektórymi
mieszkañcami Chojnowa i Commentry.
Wszystkim bardzo podoba³ siê m³odzie-
¿owy chór z Polski, który niew¹tpliwie
uatrakcyjni³ wizytê Chojnowian i przy-
czyni³ siê w badzo du¿ym stopniu do po-
wodzenia tegorocznej wymiany.

Kiedy plac im. Jana Paw³a II?
Punktem, w którym emocje siêgnê³y zen-
itu by³a niew¹tpliwie niedzielna uroczys-
toœæ, podczas której Jan Serkies, bur-
mistrz miasta Chojnowa oraz ksi¹dz Bro-
ult, w becnoœci Jean'a -Philippe'a Morin,
wikariusza generalnego, ods³onili pomnik
Jana Paw³a II. Jest to dar delegacji polskiej,
maj¹cy byæ symbolem przyjaŸni ³¹cz¹cej
obie spo³ecznoœci.
Z tej okazji mer, Fernand Spaccaferri po-
wiedzia³, ¿e Jan Pawe³ II by³ jednym z naj-
zrêczniejszych polityków XX wieku. 
Wyprzedzaj¹c nieznacznie obchody 100.
rocznicy urodzin 264-go Papie¿a Koœ-
cio³a Katolickiego nawi¹za³ do proœby
przed³o¿onej mu przez Burmistrza Choj-
nowa, dotycz¹cej nazwania przykoœciel-
nego placu imieniem Jana Paw³a II. Pro-
jekt ten bêdzie poddany g³osowaniu na
najbli¿szym posiedzeniu rady miasta.
Nastêpnie mieliœmy ponownie okazjê
pos³uchaæ polskiego chóru, który zgro-
madzony na schodach koœcio³a zaœpiewa³
Czarn¹ Madonnê, jedn¹ z ulubionych pieœni
Papie¿a. 
Na zakoñczenie uroczystoœci Jan Ser-
kies, w imiê przyjaŸni polsko-francus-
kiej wrêczy³ ksiêdzu Broult portret Jana
Paw³a II, namalowany na tle miasta
Chojnowa przez lokalnego artystê.

Francuska prasa lokalna kilkakrotnie
pisa³a o wizycie Polaków informuj¹c 
o przebiegu zaplanowanego programu 
i wydarzeniach z nim zwi¹zanych. Do
redakcji Gazety Chojnowskiej dotar³o kil-
ka t³umaczeñ artyku³ów z “La Montagne”. 
Jak opisano uroczystoœciods³oniêcia fi-
gury Papie¿a Polaka?

Wizyta we francuskim Commentry

Od redakcji G.Ch.:
Radni Commentry, na posiedzeniu 26 czerw-
ca, wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli projekt
zmiany placu Najœwiêtszego Serca na plac
Jana Paw³a II.
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Wyj¹tkowo wczeœnie, bo ju¿ 19 czerwca,
uczniowie i nauczyciele oficjalnie za-
koñczyli rok szkolny 2018/2019, rozpo-
czynaj¹c tym samym ponad dwumie-
siêczne wakacje. Œwiadectwa, nagrody,
gratulacje, podziêkowania, kwiaty, ¿y-
czenia… - atrybuty dorocznych uroczys-
toœci wydaj¹ siê naturalne i standardowe.
Nie w tym roku jednak. O ile w szko³ach
podstawowych czy œrednich zakoñczenie
roku szkolnego przebiega³o schematy-
cznie, to w gimnazjach by³o ze wszech
miar szczególne. Mury gimnazjów opusz-
cza³ ostatni rocznik, od tego momentu
ten szczebel edukacji sta³ siê histori¹.
W Chojnowie okolicznoœciowe akade-
mie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2
mia³y wyj¹tkowy nastrój. Dominowa³
¿al, rozgoryczenie i ogromne wzrusze-
nie. Wiele emocji wzbudza³y wspom-
nienia - obrazy z przesz³oœci przypomi-
naj¹ce o dokonaniach, sukcesach, o sze-
rokiej dzia³alnoœci edukacyjnej, sporto-
wej, artystycznej…
£zy same cisnê³y siê do oczu. 20 lat
ogromnej pracy, zaanga¿owania, 20 lat
wspólnej nauki, zabawy, wspólnych
wzlotów, czasem potkniêæ.
- Za chwilê m³odzie¿ opuœci szkolne
mury, dokumenty powêdruj¹ do archi-
wum, nasz sztandar przeka¿emy muzeum
a budynek Szkole Podstawowej nr 3...
Gimnazjum przestanie istnieæ. Zniknie.
Ale nie zniknie to, co najwa¿niejsze -
nasza wspólnota - mówi³a podczas
uroczystoœci dyrektor Gimnazjum nr 1
Magdalena Czapska - Gimnazjum, to nie
budynek ani tabliczka przed drzwiami.

To nie klasy i ³awki. Gimnazjum nr 1, to
wielka wspólnota, któr¹ budowaliœmy
przez dwadzieœcia lat. Wspólnota ucz-
niów, rodziców i pracowników szko³y.
Wspólnota zbudowana na uczuciach,
emocjach, wspomnieniach, na tym, co
³¹czy najmocniej i trwa, bo ka¿dy z nas
wniós³ tutaj cz¹stkê siebie i zostawi³ j¹
dla wspólnego dobra.

- Nigdy wczeœniej nie myœla³em, ¿e przyj-
dzie mi uczestniczyæ w uroczystoœci zam-
kniêcia gimnazjum - ze wzruszeniem
witaj¹c goœci mówi³ dyrektor Gimnaz-
jum nr 2. - "¯eglowanie jest koniecznoœ-
ci¹" - s³owa Pompejusza piêknie ³¹cz¹
siê z nasz¹ szkoln¹ sentencj¹, "Przez
ciernie do gwiazd". Tak jak kiedyœ ¿egla-
rze wpatrywali siê w gwiazdy, by dotrzeæ
do wybranego miejsca, tak i my patrzymy
w gwiazdy, które s¹ metafor¹ naszych
marzeñ, naszych pragnieñ, naszych ce-
lów. Dla ¿eglarzy gwiazdy by³y wska-
zówk¹, dla naszego patrona Miko³aja
Kopernika obiektem badañ, a dla nas
azymutem ku d¹¿eniom. Uczyliœmy na-
szych uczniów patrzeæ w gwiazdy przez
20 lat, nasz okrêt dop³yn¹³ ju¿ do portu 
i jego podró¿ siê skoñczy³a. Z tak¹
za³og¹, z jak¹ przez 20 lat p³yn¹³em, co
roku udawa³o siê wysadzaæ pasa¿erów
na bezpieczny l¹d i szczêœliwie dobiæ do
ostatecznej przystani.

Nagrody i statuetki dla najlepszych trze-
cioklasistów, wyró¿nienia dla nauczy-
cieli, wiele ciep³ych s³ów podziêkowañ
od w³adz samorz¹dowych miasta i gminy
dla nauczycieli, uczniów, absolwentów,
pracowników administracji i rodziców,
gratulacje za osi¹gniêcia i wielk¹ promo-
cjê naszego miasta poza jego granicami -
ze sceny sali widowiskowej MOKSiR
zarówno 18 czerwca, gdy ¿egna³o siê
Gimnazjum nr 1, jak i 19 czerwca, kiedy
swoj¹ uroczystoœæ mia³o Gimnazjum nr 2,
nios³y siê emocje. Radoœæ przeplata³a siê
ze smutkiem, wzruszenie z powag¹.
Jedno jest pewne - czas spêdzony w gim-
nazjum dla wszystkich, którzy tego doœ-
wiadczyli, pozostanie w pamiêci. 
Spojrzenia w przesz³oœæ zachowaj¹ licz-
ne zdjêcia, filmy i komentarze publi-
kowane w Internecie. Odsy³amy zainte-
resowanych do kont obu placówek. Ich
strony w wirtualnym œwiecie zostan¹ tam
na zawsze.

eg

Koniec roku szkolnego - koniec gimnazjów

Wszystkim uczniom 
odpoczywaj¹cym od nauki

¿yczymy udanych,
s³onecznych, aktywnych 

i ciekawych wakacji, 
a absolwentom realizacji

planów i œwietlanej
przysz³oœci.

redakcja

fot. chojnow.pl

fot. chojnow.pl

fot. chojnow.pl



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/93010

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Daria Tkaczyszyn-Ka³u¿na od czterech
lat biega, ale tak naprawdê sport od
zawsze sprawia³ jej radoœæ i satysfakcjê.
Wymagaj¹ca aktywnoœæ nierzadko idzie
w parze z kontuzjami, niecodziennym
wysi³kiem i poœwiêceniem czasu. Jed-
nak z ka¿dym biegiem odczuwa wiêksz¹
motywacjê i determinacjê na kolejn¹
trasê. Bohaterka "Ludzi z pasj¹" nale¿y
do chojnowskiej grupy Rozbiegani
Chojnów. Grono mi³oœników biegania
wzajemnie siê wspiera w sportowych
przedsiêwziêciach. Mi³oœniczka biega-
nia swoj¹ pasj¹ stara siê zara¿aæ naj-
m³odszych! W tym roku po raz pierwszy
zrealizowa³a projekt sportowy dla malu-
chów z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Choj-
nowie, w myœl s³ów: sport to zdrowie! 
Gazeta Chojnowska - Kiedy zaczê³o
siê Pani aktywne hobby? 
Daria Tkaczyszyn-Ka³u¿na - Tak
naprawdê od dziecka lubiê sport, akty-
wne spêdzanie czasu. Na szkolnych lek-
cjach zajêæ fizycznych dobrze siê czu³am
w ró¿nych dyscyplinach, od æwiczeñ, po
gry zespo³owe. Biegaæ zaczê³am w 2015
roku. Chcia³am po prostu schudn¹æ.
Uda³o siê, zrzuci³am oko³o 14 kg. Zasz-
³am w ci¹¿ê (do 5 miesi¹ca biega³am
nadal pod opiek¹ lekarza oczywiœcie).
Kiedy urodzi³am córkê przesta³am bie-
gaæ ze wzglêdów zdrowotnych. Na nowo
zaczê³am biegaæ rok temu w marcu, by
odzyskaæ formê sprzed ci¹¿y. Kolega
zachêci³ mnie do startowania w biegach
ulicznych. Pierwszy mój start to by³ bieg
Z³ota Dycha w Z³otoryi. Bardzo ciê¿ki
dystans, ale zakocha³am siê w tym na
100 % i ju¿ nie mogê przestaæ! 

G.Ch. - Jak wed³ug Pani mo¿na zachê-
ciæ kogoœ do biegania? 
D. T-K. - Jak zachêciæ do biegania? Po
prostu kupiæ odpowiednie buty i zacz¹æ
powoli od ma³ych dystansów, ale systema-
tycznie. Mój pierwszy trening zakoñczy³
siê na dystansie 1200 m, oczywiœcie ze
trzy razy stawa³am, aby odpocz¹æ. Na-
le¿y pamiêtaæ, ¿e na grupie Rozbiegani
Chojnów mamy s³absze dni i te¿ czasami
nie chce siê biegaæ. Jesteœmy zmêczeni,
momentami os³abieni. Zdarza siê, ¿e nie
mo¿emy znaleŸæ czasu i najgorsze, ¿e
dokuczaj¹ nam tak¿e kontuzje. Jednak
satysfakcja jaka towarzyszy po biegu jest
nie-powtarzalna. W tym hobby nieoce-
nionym odczuciem jest po prostu spe³nie-
nie, a tak¿e kluczowa myœl: "Dajê radê!". 

Mam takie emocje szczególnie, gdy prze-
biegnê pó³maraton. Ponadto zachêcam
do biegania ka¿dego! Mo¿na poznaæ
bardzo interesuj¹cych, sympatycznych 
i zakrêconych na punkcie biegania ludzi,
którzy teraz tworz¹ grupê Rozbiegani
Chojnów. I nie ma znaczenia, czy ktoœ
jest szybszy, czy wolniejszy. Ka¿dy ka¿-
dego wspiera i gratulujemy sobie wza-
jemnie sukcesów, tych wiêkszych i tych
mniejszych! 
Bo o to w³aœnie chodzi w naszym hobby! 

G.Ch. - Zorganizowa³a Pani sportowe
zajêcia dla maluchów z Przedszkola
Miejskiego nr 3 w Chojnowie, czy 
w zamyœle ma Pani jeszcze inne aktyw-
ne inicjatywy?
D.T-K. - Olimpiadê Sportow¹ dla przed-
szkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 3
zorganizowa³am przy pomocy moich
kole¿anek z pracy, w celu propagowania
aktywnego spêdzania czasu. Myœlê, ¿e 
w przysz³ym roku równie¿ zorganizujemy
tak¹ imprezê. W przedszkolu na co dzieñ
prowadzimy zajêcia, w których du¿o jest
ruchu i zdrowego stylu ¿ycia. Chcemy
edukowaæ najm³odszych, aby po prostu
by³y zdrowsze. Bo przecie¿ sport to zdro-
wie! Dodatkowo po g³owie chodzi mi 
i moim kole¿ankom inny projekt, ale
bêdziemy siê nim chwaliæ, jak go wcie-
limy w ¿ycie! 

G.Ch. - Czy poza bieganiem ma Pani
jeszcze jakieœ hobby? 
D. T-K. - Dodatkowe hobby?  Mój m¹¿
by tego chyba ju¿ nie wytrzyma³  (œmiech).
Bieganie zajmuje sporo czasu, jest to ro-
dzaj dyscypliny, która zdecydowanie
wci¹ga, a ¿eby mieæ efekty, trzeba daæ
siê wci¹gn¹æ w pokonywanie nie tylko
tras, ale przede wszystkim siebie. Gdy
wypada bieg uliczny, to mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ca³y dzieñ jest z g³owy. Do tego
dochodzi moja córka, która bardzo jest
ruchliwa i mog³aby ca³ymi dniami prze-
bywaæ na placu zabaw. Wiêc za wiele
czasu nie zostaje, ale bardzo lubiê wy-
konywaæ prace plastyczno-techniczne,
które mogê realizowaæ w mojej pracy… 

G.Ch. - Kiedy biegam to ...
D. T-K. - Oczywiœcie mêczê siê, ale za-
razem uspokajam myœli, przewietrzam
g³owê. Relaksujê siê, bardzo dobrze siê
czujê. Na tzw. trasie spotykam ciekawych
ludzi, pasjonatów biegania. Nawzajem
jesteœmy dla siebie inspiratorami w³aœnie
tej dziedziny sportu. Zdarza siê czasami
podczas biegu (a szczególnie na biegach
ulicznych), ¿e sama do siebie mówiê: co
ja tu robiê? Po co mi to by³o? Mog³am 
w domu odpoczywaæ nic nie robi¹c…
Uczucie zmêczenia zmienia siê diame-
tralnie, gdy ju¿ dobiegam do mety.
Otrzymanie medalu sprawia mi ogromn¹
radoœæ, jest to rodzaj osobistego triumfu.
Zawody zwykle koñcz¹ siê wzajemnymi
gratulacjami w naszej grupie Rozbiegani
Chojnów. Ka¿dy trening i ka¿de uczest-
nictwo w zawodach daje mi wielk¹ por-
cjê motywacji do ci¹g³ego doskonalenia
formy i jednoczeœnie charakteru. 

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udziele-
nie wywiadu, ¿yczymy wielu sukcesów
w rozwijaniu swojej pasji, ale te¿ 
w ¿yciu zawodowym i prywatnym. 
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III O³awski Charytatywny Rajd Koguta by³ przeds-
makiem tego, co czeka nas w sierpniu.
21 czerwca przez Rynek przejechali uczestnicy
kilkudniowej wyprawy zabytkowych samochodów,
które przemierza³y szlak z O³awy, przez Bosz-
kowo, Karpacz i Nysê, by po 600. kilometrach
ponownie stawiæ siê w O³awie. Rajd wspieraj¹cy
chorych i potrzebuj¹cych mia³ swój epizod w cen-
trum naszego miasta, gdzie Klub Old Timer Choj-
nów przygotowa³ jeden z punktów kontrolnych.
Mieszkañcy mogli zatem podziwiaæ zabytkowe
pojazdy. Krótko wprawdzie, bo unikatowe samo-
chody by³y u nas tylko przejazdem, ale ju¿ wkrótce
bêdziemy œwiadkami IV Rajdu Zlotu Pojazdów
Zabytkowych OLDTIMER Chojnów. W tym roku
przebiegaæ bêdzie pod has³em "Echa przesz³oœci", 
a honorowym uczestnikiem i pilotem rajdu we
wspania³ym wojskowym Jeepie Willisie bêdzie
regionalista i publicysta Zdzis³aw Abramowicz,
który odkryje przed rajdowiczami fascynuj¹ce his-
torycznie zak¹tki naszego regionu.

IV RRajd ZZlot PPojazdów ZZabytkowych 
OLDTIMER CChojnów 

24 ii 225 ssierpnia. 
Zapraszamy!

eg; fot. oldimer chojnów

W ramach Dni Otwartych Komisariatu Policji w Chojnowie oraz obchodów
100-lecia Polskiej Policji, 18 czerwca w godzinach od 9.00 do 13.00 prze-
prowadzono zbiórkê krwi. W tym dniu na parkingu przy Komisariacie
Policji zaparkowa³ Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Ka¿da chêtna do honorowego oddania krwi osoba,
musia³a wype³niæ szczegó³ow¹ ankietê dotycz¹c¹ m. in. przebytych chorób,
okazaæ dowód osobisty, poddaæ siê badaniu krwi oraz badaniu lekarskiemu.
Aby zostaæ krwiodawc¹, trzeba byæ zdrow¹ osob¹ w wieku od 18 do 65 roku
¿ycia, o wadze powy¿ej 50 kg oraz posiadaæ przy sobie dokument stwier-
dzaj¹cy to¿samoœæ. Wskazane jest wczeœniejsze zjedzenie lekkiego posi³ku,
gdy¿ nie zaleca siê oddawania krwi na czczo. Ka¿dy honorowy dawca kwa-
lifikuj¹cy siê do oddania krwi mo¿e równoczeœnie zostaæ honorowym
dawc¹ szpiku. W tegorocznej akcji udzia³ wziê³o 30 ochotników obojga
p³ci, z których 25 zosta³o zakwalifikowanych do zostania dawc¹. £¹cznie,
dziêki nim, zebrano ok. 11 litrów krwi. Niestety, to trochê mniej, ni¿ w po-
przednim roku, jednak bardzo cieszy fakt, ¿e wœród chojnowian s¹ osoby,
które bior¹ udzia³ w takich akcjach i tym samym przyczyniaj¹ siê do rato-
wania ludzkiego ¿ycia.

Tradycyjnie Dni Otwarte Komisariatu Policji to tak¿e sposobnoœæ do
zapoznania siê z prac¹ policjantów oraz skorzystania z atrakcji przygo-
towanych na ten dzieñ dla odwiedzaj¹cych. Wœród licznie przyby³ych osób
najwiêksz¹ chyba grupê stanowi³y chojnowskie przedszkolaki. Dzieci 
z przejêciem przygl¹da³y siê pokazom pierwszej pomocy, bra³y udzia³ 
w atrakcjach przygotowanych przez stra¿aków, ogl¹da³y stoisko 10. Bry-
gady Kawalerii Pancernej ze Œwiêtoszowa oraz zabytkowe pojazdy 
i motocykle zgromadzone na placu. 

W podziêce najm³odsi chojnowianie zaprezentowali policjantom wierszyki 
i piosenki przygotowane na tê okolicznoœæ. 
Wspó³organizatorem policyjnej akcji „I ty podaruj komuœ ¿ycie” by³ Urz¹d
Gminy Chojnów. Margot Stel

Chojnów na trasie Koguta Dni OOtwarte KKomisariatu PPolicji ww CChojnowie
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To dziesi¹ta placówka w kraju. Jej ot-

warcie mia³o uroczysty charakter i od-

by³o siê w obecnoœci licznych zwolen-

ników zdrowego stylu ¿ycia. 

1 lipca w Chojnowie, przeciêciem wstêgi

oficjalnie otwarto Wellnes Center by
Oriflame. Ambasadorem tego projektu

jest niezwyk³y cz³owiek - Jerzy Górski,

bohater filmu "Najlepszy", triathlonista 

i mistrz œwiata w podwójnym Ironmanie,

uczestnik najtrudniejszych œwiatowych

tras wysi³kowych, który tego dnia by³

honorowym goœciem gospodarzy otwar-

cia - Andrzeja i Izabeli Kaczmarek. 

Wellness w dos³ownym t³umaczeniu to

dobrostan. Celem Wellness Center jest

zatem przywracanie równowagi w cz³o-

wieku oparte na czterech filarach - œwia-

domym od¿ywianiu, aktywnoœci fizy-

cznej, suplementacji i wsparciu.

Chojnowska placówka zajmowaæ siê

bêdzie miêdzy innymi dystrybucj¹ prze-

sy³ek, organizacj¹ szkoleñ i spotkañ oraz

doradztwem dla wszystkich pragn¹cych

zmieniæ, udoskonaliæ i podnieœæ komfort

swojego ¿ycia.

Po czêœci oficjalnej goœcie mogli poroz-

mawiaæ z Jerzym Górskim, zasiêgn¹æ

szczegó³owych informacji o funkcjono-

waniu Wellnes Center, zapisaæ siê na

bezp³atn¹ analizê sk³adu cia³a i testy zdro-

wia Wellness, doœwiadczyæ smaków pole-

canych produktów.

Jerzy Górski - który podkreœla³, ¿e lubi

zawsze wszystko sprawdzaæ - po kilku

miesi¹cach z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹

stwierdza, ¿e to pracuje, to dzia³a… 

By siê przekonaæ samemu, te¿ nale¿y

sprawdziæ!

eg

W ramach XXI Miêdzynarodowego Fe-
stiwalu Folklorystycznego "Œwiat pod
Kyczer¹" odbywaj¹cego siê od 28 czer-
wca do 14 lipca m.in. w Legnicy, Cho-
cianowie i Rudnej zespó³ dzieciêcy z Litwy
odwiedzi³ Chojnów. Roztañczeni goœcie
pojawili siê w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy nr 2 w Chojnowie z ini-
cjatywy p. Jadwigi Stopy. M³odzi tan-
cerze i œpiewacy zaprezentowali kilka
ludowych choreografii: 
- Witamy pañstwa bardzo serdecznie!
Jesteœmy dzieciêcym zespo³em pieœni 
i tañca i przyjechaliœmy do pañstwa 
w ramach piêknego festiwalu "Œwiat pod
Kyczer¹". Mieszkamy 30 km od Wilna 
i blisko 1000 km od Legnicy! - mówi³a
prowadz¹ca zespó³. 

Wystêp grupy bardzo podoba³ siê wi-
downi, która nagradza³a niecodziennych
goœci gromkimi brawami. 

K. Burzmiñska

Szmat czasu prze¿yliœcie razem
By³y to lata pe³ne wra¿eñ
Dziœ znasz Jej ka¿dy krok i gest
A Ona wszystkie Twoje myœli
Czasami niespodziank¹ jest
Gdy coœ mi³ego Wam siê przyœni
Tak jakby wczoraj siê zdarzy³o
Spojrzenie pierwsze, dotyk ust
Wówczas to najpiêkniejsze by³o
Wy wiedzieliœcie, ¿e po grób
Wiêc dziœ, gdy Diamentowe Gody Wasze
¯yczymy najpiêkniejszych chwil
Radoœci i spe³nienia marzeñ
By ka¿dy krok wci¹¿ wspólny by³.

Pañswu Marii i Zbigniewowi Steæ
cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów z okazji Diamen-
towych Godów sk³adaj¹ ¿yczenia
wszystkiego najlepszego, du¿o zdrowia,
szczêœcia i radoœci. Niech Was troski
omijaj¹ i wszyscy Was kochaj¹, bo jak
nikt na œwiecie, na to zas³ugujecie!

Kronika ttowarzyskaLitewski folklor w ŒDS nr 2 

Wellness czyli dobrostan
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo pow-
sta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane
rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez
drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej
t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny -
grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów 
z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.),
dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN 
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sani-
tarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia-
³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w tere-
nie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania 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 uzbroje-
nia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebie-
ga  korytarz  napowietrznej linii   energetycznej SN (20kV), planuj¹c
zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elek-
troenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci prze-
biegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp  w celu jej kon-
serwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana
zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y
j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci
op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w 8 sierpnia 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy
ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-

zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 1 sierpnia 2019 r. (ze
wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie
wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿-
nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
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 umo-
wy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawar-
ciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœ-
ci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r., trzeci
16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r., pi¹ty 12.05.2017 r., szósty
27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy  10.10.2017 r., dziewi¹ty
30.11.2017 r., dziesi¹ty  15.02.2018 r., jedenasty 26.04.2018 r., dwu-
nasty 03.07.2018 r., trzynasty 18.09.2018 r., czternasty 06.11.2018 r.,
piêtnasty  08.01.2019 r., szesnasty 27 lutego 2019 r., siedemnasty
10.04.2019 r., osiemnasty odby³ siê w dniu 21.05.2019 r.
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

dziewiêtnasty 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:
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
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Sprzedam dom poniemiecki po kapital-
nym remoncie i stodo³ê na dzia³ce 1,02 h
w Jerzmanowicach. 
Wiadomoœæ: tel. 602-453-620. (29883)

Sprzedam dom mieszkalny, willê z lat
30. ubieg³ego wieku, po³o¿ony na dzia³-
ce 1200m2 w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (32375)

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

DDzziiaa³³kkii
Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka bu-
dowlana o pow. 11,62 ah. Z nowoczes-
nym projektem budowlanym PATRYK
III G1 oraz pozwoleniem na budowê 
w miejscowoœci Jerzmanowice. Dzia³ka
ogrodzona p³otem. Media: woda, pr¹d.
Cena 85 000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (31227)

Sprzedam dzia³ki budowalne po³o¿one
w Chojnowie przy ul. Leœnej i  ul. Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (32376)

Og³oszenia drobne
Z uwag¹ obserwujemy, jak poczynaj¹
sobie najm³odsi chojnowscy pi³karze. 
W naszym miejscowym klubie roœnie
zdolny i m³ody narybek pi³karzy. Kadrê
seniorów trzeba stale uzupe³niaæ, zaple-
cze osobowe jest konieczne.
Grupê M³odzików rocznik 2006 i 2007
trenuje Marcin Rabanda. Kto jak kto, ale
ten trener odziedziczy³ talent po ojcu,
nieod¿a³owanym Marianie Rabandzie,
znakomitym pi³karzu Chojnowianki.
Sam Marcin te¿ by³ postrachem bram-
karzy rywali. Teraz przyszed³ wiêc czas,
by doœwiadczenie wyniesione z ligo-
wych pojedynków, przenieœæ na nowe
pokolenie.
M³oda kadra pi³karzy znakomicie spisuje
siê w rozgrywkach ligi okrêgowej m³o-
dzików. Co prawda w pierwszym se-
zonie dzia³alnoœci narybek trenera Ra-
bandy zaj¹³ 4 miejsce, ale w 2-gim,
w³aœnie zakoñczonym, lideruje niepo-
dzielnie. Na 14 rozegranych spotkañ –

13 zwyciêstw i tylko 1 pora¿ka. Zdobyte
39 pkt.
Pojedynkiem, który na d³ugo zapadnie 
w pamiêæ by³ mecz z Zag³êbiem Lubin.
Do przerwy goœcie prowadzili 1:0. 
W drugiej po³owie jedenastka trenera
Marcina Rabandy pokaza³a lekcjê fut-
bolu m³odym miedziowym trzykrotnie
pakuj¹c pi³kê do ich siatki. Zas³u¿ona
wygrana i sensacja sta³y siê faktem.
To wydarzenie zwróci³o uwagê ster-
ników klubu Zag³êbia. Chojnowskich
m³odzików odwiedzi³ bowiem dyrektor
sportowy ekstraklasowicz – Micha³ ¯ew-
³akow. Jest szansa na szeroko pojêt¹
wspó³pracê. 
Póki co, do kadry m³odzików trzeba szukaæ
uzupe³nieñ. £atwo nie jest.
W SP 4 powsta³a klasa sportowa o pro-
filu pi³karskim. Trzeba wiêc kuæ ¿elazo,
póki gor¹ce.
Inne, trochê starsze, chojnowskie grupy
pi³karskie te¿ dzielnie walcz¹ w swoich
ligach. Zaplecze chojnowianka wiêc ma.

pm
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Miasto Chojnów zosta³o pierwsz¹ miej-
scowoœci¹, któr¹ odwiedzi³ zespó³ ani-
matorów wraz z dyrektorem ds. mar-
ketingu i PR Zag³êbia Lubin Markiem
Wachnikiem w ramach edukacji pokole-
nia kibiców, jak i przysz³ych pi³karzy
klubu sportowego Zag³êbia Lubin! 

- W tym sezonie chcemy powtórzyæ nasz¹
akcjê i zrzeszaæ kibiców z miast partner-
skich. Przed sezonem robiliœmy badania
i analizowaliœmy w systemie, z których
miast kibice przyje¿d¿aj¹ do nas najczêœ-
ciej.  Okaza³o  siê ¿e Chojnów, Bole-
s³awiec, Chocianów s¹ to miejscowoœci 
z których najliczniejsze grupy fanów 

i kibiców Zag³êbia przyje¿d¿aj¹ na mecze.
Dlatego chcemy odwiedzaæ te miejsca 
i edukowaæ najm³odszych w myœl spor-
towego stylu i kibicowania. - mówi³
dyrektor ds. marketingu i PR Marek
Wachnik. 
Frekwencja pomimo upa³u dopisa³a, 
a mali zawodnicy bardzo chêtnie strze-
lali gole! Miasto Chojnów reprezentowa³
pi³karz Kacper Laskowski, dogl¹daj¹c
m³ode talenty podczas ich pokazowego
treningu. 

Wszyscy bior¹cy udzia³ w sportowej
akademii Zag³êbia Lubin otrzymali na-
grody i gad¿ety. To nie koniec emocji!
Organizatorzy ju¿ zapowiedzieli kolejn¹
wizytê w naszym mieœcie, chwal¹c jed-
noczeœnie prê¿nie dzia³aj¹cy fanklub! 

K. Burzmiñska

CChhoojjnnoowwsskkaa mmooddaa nnaa ZZaagg³³êêbbiiee 



Gabinety specjalistyczne, gabinet
zabiegowy, nowoczesne laboratorium,
pracownie – USG i RTG wyposażone 
w sprzęt najwyższej klasy, świąteczno-
nocna opieka medyczna, przestronne
pomieszczenia, estetyczny wygląd. 
W tych kilku słowach podsumować
można nowo otwarte Centrum Medyczne
będące nowoczesnym uzupełnieniem
Przychodni Rejonowej. 

Obiekt funkcjonuje już od kilku tygodni,
ale oficjalne otwarcie miało miejsce 27
czerwca.
- Dobiegły końca prace przy budowie
centrum medycznego dla regionu Choj-
nowa wraz z zakupem specjalistycznego
sprzętu – mówił na wstępie burmistrz Jan
Serkies. - To jedna z kilku większych
inwestycji w naszym mieście, jakie zreali-
zowaliśmy w ostatnich latach. 
Procedury zmierzające do rozpoczęcia
inwestycji rozpoczęły się w marcu 2016r.
W czerwcu została zawarta umowa z fir-
mą Archiprojekt Włodzimierz Banaś 
z Lubina na pełnobranżową dokumen-
tację projektowo-kosztorysową. Następ-
nie w przetargu nieograniczonym wyło-
niono Inżyniera Kontraktu spółkę Kom-
plet Inwest z Gorzowa Wielkopolskiego,
a głównym inspektorem nadzoru bu-
dowlanego został inż. Jerzy Zatylny. 
24 października 2017 roku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski – Marszałek Województwa
Dolnośląskiego i kierownik Przychodni
Rejonowej - Bolesław Jakubiak podpisali
umowę na dofinansowanie w wysokości
3.068.249 zł. Kwotę tę, aneksem do
umowy, zwiększono kilka miesięcy
później do 4.561.272 zł. Chojnowski
samorząd także wyasygnował środki
finansowe dokładając do inwestycji po-
nad milion złotych. W kwietniu 2018
roku podpisano umowę z wykonawcą -
firmą PRO-BUD Janusz Pawłowski 
i Wspólnicy Spółka Jawna z Legnicy.
Dokładnie rok później, kierownictwo
przychodni oficjalnie odebrało budynek
wraz z pozwoleniem na użytkowanie.
Pragnę w tym miejscu, w imieniu choj-
nowian, serdecznie podziękować wszys-
tkim, którzy przyczynili się do realizacji

inwestycji i z życzliwością obserwowali
kolejne etapy projektu.
Przecięcie wstęgi stało się symbolicz-
nym, oficjalnym rozpoczęciem funkcjo-
nowania placówki. 
- W Chojnowie wiele się dzieje – gratulu-
jąc inwestorom mówiła wicestarosta
Janina Mazur - Często uczestniczę 
w podobnych uroczystościach w tym
mieście. Podziwiam operatywność
samorządu, zawsze skierowaną na po-
trzeby mieszkańców.

Gratulacji i podziękowań w tym tonie
było więcej. Wśród gości - przedstawi-
ciele służb medycznych, władz ościen-
nych miejscowości, służby mundurowe,
dyrektorzy lokalnych placówek. Personel
przychodni wręczył swojemu kierowni-
kowi oryginalny prezent – jukę karo-
lińską, 
- Pień tej rośliny, to nasz szef – wyjaśniała
pielęgniarka Renata Żemiańczuk - Ga-
łązki, to my pracownicy, a liczne na nich
kwiaty to nasi pacjenci. Na pana ręce
przekazujemy symbol trwałości i jedności.

Nowy budynek poświęcił dziekan de-
kanatu Chojnów ks. doktor Marek Os-
mulski, potem kierownik Bolesław Jaku-
biak oprowadził gości po obiekcie.
- Cieszę się niezmiernie, że mieszkańcy
Chojnowa i całego regionu będą mogli
korzystać z nowego obiektu medycznego
- kończył swoje przemówienie burmistrz.
- Wszyscy możemy być dumni z tak
wspaniałej placówki. Podniesie ona
znacząco standard świadczonych usług

zarówno w zakresie diagnostyki jak 
i leczenia, to natomiast przełoży się na
ogólny stan zdrowia całej naszej spo-
łeczności. Całemu personelowi życzę
wielu sukcesów, których miarą będzie
wdzięczność i zaufanie pacjentów.

eg
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III Festyn Parafialny

Chojnowska Noc Kupały

Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Piotruś Grzelak ma już skończony
roczek. Jest bardzo energicznym
dzieckiem, jak przystało na zodia-
kalnego Byka. Ogląda telewizyjne
bajki, przegląda książki z obrazkami,
tańczy oraz lubi zabawy z piłką.

Wizyta we francuskim Commentry


