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Chojnów akcjonariuszem deklaracji o współpracy

Koncert noworoczny Społecznego Ogniska Muzycznego

Z miłości do Babci i Dziadka

Wyśpiewany sukces 
chóru Allegro

102 lata 
Pani Władysławy Osesik! 

Malujemy samodzielnie i z pomocą 
- wystawa w MBP



Nauka gry na instrumentach to proces
długi i czasochłonny. Wymaga cierpli-
wości zarówno ze strony ucznia, jak 
i nauczyciela. Istotą wartości tego czasu
jest nie tylko efekt, a więc umiejętność
czytania z nut i grania ulubionych pio-
senek. Najpiękniejsze w tej nauce jest to,
że mali muzycy uczą zarówno siebie, jak
i odbiorców wrażliwości muzycznej.
Utalentowani uczniowie Społecznego
Ogniska Muzycznego w Chojnowie zgod-
nie z tradycją zagrali dla chojnowian
Koncert Noworoczny będący melodyj-
nym podarunkiem na Nowy Rok.
Wykonawców do wielkiego występu przy-
gotowali nauczyciele gry na instrumen-
tach: pani Róża Pakuła, pani Agata Ko-
ziar i pan Piotr Koziar. Koncert zgroma-
dził liczną publiczność, która nagradzała
muzyków oklaskami.
- Kolędy niegdyś nazywane były pieśnia-
mi noworocznymi, współcześnie to pieśni
bożonarodzeniowe nawiązujące do Świąt
Bożego Narodzenia. My Polacy mamy
bardzo bogatą tradycję kulturową, jeśli
chodzi o kolędy świąteczne. Dziś nasi
uczniowie zaprezentują państwu kolędy,
które najbardziej lubią - mówiła pani
Róża Pakuła.

Wykonawcy zaprezentowali wybrane
przez siebie utwory. Zabrzmiała gitara,
saksofon, trąbka, fortepian, skrzypce.
Nie zabrakło także śpiewu. Dzieci wys-
tępowały indywidualnie, pojawiły się
również duety i tria. Muzyczne aranżacje
podkreśliły wysoki poziom przygotowa-
nia zdolnych uczniów.

Prężnie rozwijające się umiejętności i szli-
fujące się talenty młodych muzyków są
wielkim skarbem naszego miasta. Już
dziś zachwycają, napełniają radością 
i wzruszają swoich słuchaczy…
W niedalekiej przyszłości ozdabiać będą
swoim muzycznym talentem większe wy-
darzenia i dadzą się poznać szerszemu
gronu odbiorców…
Gratulujemy pięknego koncertu!

K. Burzmińska
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Koncert utalentowanych młodych muzykówKoncert utalentowanych młodych muzyków

Pani Władysława Osesik jest najstarszą
mieszkanką Chojnowa i 17 stycznia
obchodziła swoje 102 urodziny!
Imponujący jubileusz był okazją do zło-
żenia życzeń i rozmowy z nestorką. 
Urodzinowe spotkanie rozpoczęło się od
toastu. Pani Władysława w towarzystwie
synów wspominała czasy młodości i wzru-
szające momenty związane z macie-
rzyństwem: 
- Najpiękniejszym darem dla kobiety jest
posiadanie dzieci. Ja moich synów bar-
dzo kocham. Uważam, że to najlepsze co
mnie w życiu spotkało – mówiła z przeję-
ciem jubilatka. 
Tematów do rozmów nie brakowało.

Nestorka poruszała kwestie filozoficzne
oraz historyczne. Pani Władysława stale
czyta książki i pisze wiersze. Chętnie
recytuje i układa spontanicznie fraszki.
Spotkaniu przyświecały też refleksje do-
tyczące przeszłości: 
- Żałuję w swoim życiu jednego, że nie
śpiewałam! Mogłam rozwinąć swój ta-
lent, bo miałam piękny głos. Niestety
niezbyt sprzyjające czasy przyczyniły się
do tego, że nie mogłam uczyć się pro-
fesjonalnego śpiewu – zaznaczyła seniorka.
Miłemu spotkaniu towarzyszyły łzy wzru-
szenia i radości. 
Droga Pani Władysławo życzymy Pani
wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia,

pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Kolejnych wyjątkowych jubileuszy! 

K. Burzmińska

102 lata Pani Władysławy Osesik! 
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Szanowni Mieszkañcy!

Urz¹d Miejski w Chojnowie uprzejmie infor-

muje, ¿e z dniem 1 stycznia 2020r. przesta³y

funkcjonowaæ indywidualne rachunki bankowe

w ramach p³atnoœci masowych, za³o¿one w Ban-

ku PKO. B.P. dla p³atnoœci z tytu³u podatków,

op³at i innych niepodatkowych wp³at.  

Prosimy zatem o niedokonywanie wp³at na kon-

ta w PKO B.P.  

Aktualne indywidualne rachunki bankowe zostan¹

wygenerowane przez tut. Urz¹d dla ww. nale¿noœci

w Banku Spó³dzielczym w Chojnowie i rozes³ane. 

W przypadku koniecznoœci dokonania wp³aty 

z tytu³u podatków, op³at i innych niepodatkowych

przed otrzymaniem informacji o nadaniu indywidu-

lanego rachunku bankowego w Banku Spó³dziel-

czym w Chojnowie, dane do wp³aty mo¿na uzys-

kaæ telefonicznie dzwoni¹c na numer 76 818 82 12

lub osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie Plac Zamkowy 1, parter - Wydzia³

Finansowo-Bud¿etowy pokój numer 2 D.

Informujemy, ¿e pod adresem elektronicznym

https://podatki.chojnow.eu funkcjonuje Gminny

Portal Podatkowy, dziêki któremu za pomoc¹ konta

ePUAP/Profilu Zaufanego lub nadanego loginu 

i has³a mo¿emy zalogowaæ siê do naszego konta

podatkowego, gdzie:

- mo¿emy podejrzeæ nasze zaleg³oœci w podatkach,

np. podatek od nieruchomoœci, op³ata za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, wieczyste u¿yt-

kowanie, itp.,

- mo¿emy wprowadziæ nasz adres e-mail oraz/lub

nr telefonu i wyraziæ zgodê na otrzymywanie

powiadomieñ o przeterminowanych p³atnoœciach,

- mo¿emy dokonaæ p³atnoœci na nasze indywidu-

alne konto bankowe bezpoœrednio z tego portalu za

pomoc¹ bezpiecznych p³atnoœci online (PayU).

Osoby chc¹ce uzyskaæ dostêp do konta podmio-

tu, np. firmy, spó³dzielni, proszone s¹ o zg³osze-

nie siê z upowa¿nieniem do kasy Urzêdu Miej-

skiego w Chojnowie w celu po³¹czenia kont.

Osoby nieposiadaj¹ce konta ePUAP/Profilu

Zaufanego, a chc¹ce mieæ dostêp do swojego

konta w Portalu Podatnika, proszone s¹ o zg³o-

szenie siê do kasy Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie w celu za³o¿enia konta.

Chojnów akcjonariuszem 
deklaracji o wspó³pracy

W³adze Chojnowa przyst¹pi³y do dwóch
projektów opartych na wspó³pracy oko-
licznych samorz¹dów. 
28 stycznia w Sali Królewskiej Aka-
demii Rycerskiej w Legnicy Dekla-
racjê o Wspó³pracy podpisa³o 31 sa-
morz¹dów z terenu by³ego wojewódz-
twa legnickiego. 
Porozumienie prezydentów, starostów,
burmistrzów i wójtów ma na celu zwiê-
kszenie skutecznoœci w pozyskiwaniu
œrodków z Unii Europejskiej na inwe-
stycje zaplanowane na lata 2021-2027
w ramach wypracowanego dokumentu
pod nazw¹ Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne. ZIT obejmuje m.in. dzia-
³ania ekologiczne i niskoemisyjne,
us³ugi publiczne, wa¿ne po³¹czenia
drogowe…
- Wszyscy mamy jeden cel - rozwój re-
gionu - komentuje wydarzenie bur-
mistrz Jan Serkies. - Wspó³praca
opiera siê na wzajemnym zaufaniu 
i wspólnym realizowaniu polityki zrów-
nowa¿onego rozwoju. Wierzê, ¿e ta
strategia podniesie jakoœæ ¿ycia naszej
spo³ecznoœci.

Dwa dni póŸniej, 30 stycznia w Cen-
trali KGHM Polska MiedŸ S.A. bur-
mistrz Jan Serkies oraz przedstawi-
ciele pozosta³ych miast i gmin Za-
g³êbia Miedziowego podpisali dekla-
racjê wspó³pracy pomiêdzy KGHM 
i samorz¹dami. Projekt KGHM Polska
MiedŸ S.A. przygotowany we wspó³-
pracy ze Zwi¹zkiem Pracodawców
Polska MiedŸ pn. "Wspólne dzia³ania
KGHM i samorz¹dów na rzecz ro-
dziny w 2020 roku" obejmuje badania
diagnostyczne nastolatków, kursy roz-
wijaj¹ce kompetencje dyrektorów szkó³
oraz programy profilaktyczne rekomen-
dowane przez uznane instytucje na-
ukowe.

- To dokument, który potwierdza wspólne
dzia³ania. Nie zaczêliœmy od dekla-
racji, ale od wielu dzia³añ, prowa-
dzonych w porozumieniu z gminami,
miastami i powiatami. Razem mo¿emy
zrobiæ jeszcze wiêcej na rzecz rodzin -
podkreœli³ na spotkaniu z samorz¹-
dowcami Prezes Zarz¹du KGHM
Marcin Chludziñski.

W za³o¿eniach programowych udzia³
weŸmie kilkadziesi¹t szkó³, kilka ty-
siêcy nastolatków, ich rodzice i nau-
czyciele. 
Dziêki podpisanej deklaracji Chojnów
mo¿e liczyæ na uczestnictwo w pro-
rodzinnych projektach, w których
KGHM ma ju¿ kilkuletnie doœwiad-
czenie. 

UWAGA!!! PIT-y za 2019 r.
Filia Powiatowego Urzêdu Pracy 
w Chojnowie informuje, ¿e Pity za
2019 r. bêd¹ wydawane w okresie 
od 05.02.2020 r. do 24.02.2020 r.
w pokoju nr 11 (I piêtro) w godzinach
pracy urzêdu, tj. od 7.00 do 15.00.
Pity odbieramy osobiœcie, mo¿e je te¿
odebraæ osoba upowa¿niona - wzór
upowa¿nienia dostêpny jest na stronie
internetowej urzêdu: ww.legnica.pra-
ca.gov.pl

Wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej

œp. Feliksa Depty 
serdeczne podziêkowania za wsparcie i obecnoœæ

sk³ada 

rodzina zmar³ego
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

ZA 2019r. 
W zakresie inwestycji, projektów inwest-
ycyjnych i infrastruktury miejskiej:
* Wybudowano Centrum medyczne dla re-
gionu Chojnowa oraz zakupiono specjalisty-
czny sprzêt medyczny na wyposa¿enie pla-
cówki ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Ca³kowita wartoœæ
inwestycji wynios³a 6 388 375, 88 z³, w tym
Urz¹d Marsza³kowski 4 558 815,55 z³,
Urz¹d Miejski - 774 275,24, Przychodnia
Rejonowa - 1 055 285,06 z³.
* Zmodernizowano budynek Szko³y Pod-
sta-wowej nr 3 przy ul. Reymonta wraz z
zagospodarowaniem terenu. Kompleksowo
wyremontowano wnêtrze szko³y, wyremon-
towano ³azienki, wymieniono sieæ kanaliza-
cyjn¹, deszczow¹ i sanitarn¹, wykonano
now¹ aran¿acjê podwórka wraz z czêœciow¹
wymian¹ ogrodzenia. Boisko szkolne
wyczyszczono, odnowiono ogrodzenie,
rozebrano budynek przy szkole
* W ramach realizacji Bud¿etu
Obywatelskiego 2019: zakupiono 374 szafki
dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 oraz
wykonano i wyposa¿ono salê do nauki
jêzyków obcych w Szkole Podstawowej nr
4 przy ul. Konarskiego. 
* Przebudowano ul. Matejki wraz z wymi-
an¹ instalacji kanalizacyjnej. 
* Przebudowano chodnik przy ul.
Wyspiañskiego. 
* Wyrównano i utwardzono kruszywem
ulice Bielawsk¹, Leœn¹, Ró¿an¹,
Tulipanow¹, Kusociñskiego i Fabryczn¹.
* Z³o¿ono dwa wnioski w ramach Funduszu
Dróg Samorz¹dowych dotycz¹ce przebu-
dowy dróg ul. Jerzmanowickiej i ul.
Asnyka. Wniosek znalaz³ siê na liœcie rezer-
wowej zadañ przeznaczonych do dofinan-
sowania.
* Uzgodniono i uzyskano decyzjê na przejœ-
cie przez teren zamkniêty PKP ruroci¹giem
z Konradówki do stacji uzdatniania wody w
Chojnowie. 
* Wykonano projekt zasilania studni g³êbi-
nowych wraz z modernizacj¹ sieci
zasilaj¹cej oraz sterowaniem pomp ujêæ
wody w Konradówce. 
* Wy³oniono wykonawcê zadania
zwi¹zanego z budow¹ ruroci¹gu
przesy³owego wody z ujêæ w Konradówce
do stacji uzdatniania wody w Chojnowie. 
* Zlecono opracowanie projektu i uzyskanie
pozwoleñ na budowê sieci wodno-kanaliza-
cyjnych ul. Leœnej i Wrzosowej.
* Rozliczono zadanie dot. budowy Otwartej
Strefy Aktywnoœci - OSA na terenie
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji.
* Zamontowano: œciankê wspinaczkow¹ na
terenie MOKSiR, si³owniê plenerow¹ wraz
z oœwietleniem przy ul. Samorz¹dowej, kur-
tynê wodn¹, dodatkowa kamerê moni-
toringu w Rynku
* Zamontowano wiatê przystankow¹ na ul.
Paderewskiego.
* Odnowiono oznakowanie poziome przejœæ
dla pieszych - 2700 m2.
* Wykonano naprawy cz¹stkowe naw-

ierzchni jezdni asfaltowych przy u¿yciu
emulsji i grysów - wbudowano 120 ton
materia³u.
* Zakupiono 50 t. soli drogowej przeznac-
zonej do zimowego utrzymania dróg miejs-
kich i powiatowych zgodnie z zawartym
Porozumieniem ze Starostwem
Powiatowym w Legnicy.
* Zamontowano na miejskich drogach 32
znaki drogowe oraz 20 barier na chod-
nikach, 65 s³upków chodnikowych na ul.
Œciegiennego, ul. Rynek, ul. M. Reja.
* Zamontowano nowe oprawy oœwietle-
niowe (typu CE) na osiedlu Wyspiañskiego:
61 sztuk, ul. Akacjowa, Lipowa,
Rzemieœlnicza i Sobieskiego: 32 szt.
* Zamontowano 5 lamp typu Led na
wysiêgnikach w ci¹gu ul. Legnickiej w celu
doœwietlenia przejœæ dla pieszych.
* Przeprowadzono przegl¹dy techniczne
placów zabaw; wymieniono uszkodzone
elementy ogrodzeñ i urz¹dzeñ zabawowych.
* Wykonano I etap zabezpieczenia
po¿arowego Przedszkola nr 1 i Przedszkola
nr 3.

W zakresie inwestycji i remontów w sferze
komunalnej:
* W budynkach mieszkalnych, w ramach
kredytu oraz œrodków z Funduszu
Remontowego, zrealizowano prace remon-
towe na kwotê 1.046.924,00 z³ w n/w
budynkach komunalnych:
- ul. Kolejowa 7, ul. Witosa 22, ul.

Koœciuszki 3, ul. Rejtana 10, ul. Chmielna
21 - wykonano remonty dachów,
- ul. Legnicka 38 - remont dachu, elewacji,
klatki schodowej, 
- ul. Komuny Paryskiej 3- remont dachu,
spiêcie budynku;
- ul. Rynek 7 - spiêcie budynku; 
- ul. Spacerowa 4 - spiêcie budynku, remont
dachu i przemurowanie kominów;
- ul. Witosa 24, pl. Dworcowy 1 - przebu-
dowa instalacji gazowej;
- ul. Wolnoœci 1-3-5 - wymiana kot³a c.o.;
- ul. Piotra Skargi 12-14 - docieplenie
stropodachu;
- ul. Koœciuszki 27 - remont elewacji;
* Wymieniono 21 kompletów okien w
lokalach komunalnych za kwotê 18.292,00
z³. 
III. W zakresie gospodarki gruntami i
ochrony œrodowiska: 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej: na
rzecz najemców 18 lokali z bonifikat¹ przy
jednorazowej wp³acie ceny lokalu i 3 nieru-
chomoœci zabudowane gara¿ami przy ul.
Samorz¹dowej i Witosa oraz lokal
u¿ytkowy - ul. Kolejowej 11,
- dzia³kê na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przy ul.
Witosa, 
- udzia³ gminy w czêœci wspólnej budynku
przy ul. Miko³aja Reja 11.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego: lokal u¿ytkowy przy ul.
Legnickiej 9,
10 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹: ul. Pogodna (2 dzia³ki), ul.
Mi³a (2 dzia³ki),Radosna (1 dzia³ka) ul. Jana
Paw³a II (5 dzia³ek), dwie nieruchomoœci
niezabudowane przeznaczone pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i us³ugi
- ul. gen. W³adys³awa Sikorskiego i ul. Boh.

Powstania Warszawskiego, 
* Wydano 1.124 zaœwiadczenia
potwierdzaj¹ce przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asnoœci gruntów oraz 787 informacji o
wysokoœci op³aty jednorazowej za przeksz-
ta³cenie gruntów. 
* Przeprowadzono 20 przetargów na sprze-
da¿ i dzier¿awê nieruchomoœci.
* Zawarto 7 umów dzier¿awy pod ogrody
przydomowe i podwórka oraz umowê
u¿yczenia na wiatê œmietnikow¹ przy ul.
Rejtana.
*  Zaktualizowano 125 umów dzier¿awnych
i 8 umów najmu w zakresie czynszów.
* Wydano 7 decyzji na podzia³ dzia³ek oraz
19 zawiadomieñ o ustaleniu numerów
porz¹dkowych dla nieruchomoœci.
* Wydano 12 zezwoleñ na wykreœlenie
hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci
lokalowe z tytu³u zwrotu
bonifikaty. 
* Wydano 32 wypisy i wyrysy i 55 zaœwiad-
czeñ z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta oraz 4
postanowienia pozytywnie opiniuj¹ce
podzia³y dzia³ek pod wzglêdem zgodnoœci z
planem.
* Podpisano porozumienie w sprawie
odszkodowania za grunt zajêty pod chodnik
przy ul. Grodzkiej - wyp³acono
odszkodowanie osobie fizycznej.
* Gmina na podstawie Decyzji Wojewody
Dolnoœl¹skiego z mocy prawa nieodp³atnie
uzyska³a prawo w³asnoœci dzia³ki nr 382/1 o
powierzchni 416 m2 przy ul. Staszica.
* Wydano 14 decyzji zezwalaj¹cych na
usuniêcie drzew oraz przeprowadzono 20
oglêdzin drzew 
* Podpisano umowê na przekazanie dotacji
dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a, na prace remon-
towo-konserwatorskie elewacji frontowej
wraz z konserwacj¹ kamiennych detali
architektonicznych budynku plebanii przy
ul. Œciegiennego.
* Zakupiono dwa czujniki monitoruj¹ce
jakoœæ powietrza na terenie miasta i zamon-
towano je na budynku ¯³obka Miejskiego
przy ul. Sikorskiego i MOKSiR przy ul.
Ma³achowskiego. Wyniki dostêpne s¹ na
stronie miasta i darmowej aplikacji na
urz¹dzeniach mobilnych.
* Koordynowano akcjê "Sprz¹tanie Œwiata"
na terenie miasta.
* Uczestniczono w æwiczeniach obronnych
oraz w treningach zgrywaj¹cych system
wczesnego ostrzegania i alarmowania o
zagro¿eniach województwa dolnoœl¹skiego. 
* Uczestniczono w akcji ewakuacji ludnoœ-
ci, w zwi¹zku z zagro¿eniem wybuchu ulat-
niaj¹cego siê gazu przy ul. Witosa.
* Wydano 7 decyzji uchylaj¹cych
obowi¹zek œwiadczeñ na rzecz obrony kraju
oraz 11 decyzji nak³adaj¹cych obowi¹zek
œwiadczeñ rzeczowych na rzecz obrony kra-
ju.
* Przeprowadzono akcjê kuriersk¹ na tere-
nie Chojnowa uruchomion¹ przez WKU
G³ogów
IV. W zakresie aktywizacji osób bezrobot-
nych i dzia³alnoœci gospodarczej
* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy
porozumienia na aktywizacjê bezrobotnych
w okresach:
14.02.2019 - 31.12.2019 - 11 miesiêcy dla
15 bezrobotnych
18.03.2019 - 31.12.2019 - 10 miesiêcy dla

NNaa  XXXXIIVV  sseessjj ii
Na styczniowej sesji, burmistrz Jan Serkies
zda³ radnym Rady Miejskiej Chojnowa ob-
szerne sprawozdanie z dzia³alnoœci za 2019 rok. 
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10 bezrobotnych
20.05.2019 - 20.07.2019 - 2 miesi¹ce dla 8
bezrobotnych (Program PAI)
* Zaktywizowano w ramach tej formy 45
osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku,
bêd¹cych jednoczeœnie podopiecznymi
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Program Aktywizacja i Integracja obej-
muj¹cy poza prac¹ poradnictwo psycholog-
iczne i warsztaty trenerskie ukoñczy³o 8
osób. 
* Sporz¹dzono 106 wniosków o refundacjê
czêœci wynagrodzenia w zwi¹zku z zatrud-
nieniem skierowanych bezrobotnych w
ramach prac interwencyjnych, publicznych,
spo³ecznie-u¿ytecznych.
* Przyjêto, przekszta³cono w formê elek-
troniczn¹, podpisano i przekazano do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzia³alnoœci Gospodarczej 394 wnioski
przedsiêbiorców, w tym w sprawach doty-
cz¹cych: 
- wpisów do ewidencji (rozpoczêcie
dzia³alnoœci) - 58,
- wykreœlenia z ewidencji (zakoñczenie
dzia³alnoœci) - 38,
- zmiany wpisów (zmiana treœci wpisu, zaw-
ieszenie lub wznowienie dzia³alnoœci) - 298. 
* Wydano: 7 zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y, 10 zezwoleñ na
sprzeda¿ i podawanie napojów alko-
holowych, 2 jednorazowe zezwolenia na
sprzeda¿ i podawanie napojów alko-
holowych.
* Wygaszono: 7 zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, 3 zez-
wolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych w miejscu sprzeda¿y.
V. Z zakresu oœwiaty, zdrowia i spraw
spo³ecznych:
* Przyznano 41 stypendiów naukowych
Burmistrza Miasta Chojnowa oraz 5 nagród
sportowych na kwotê 26.600 z³.
* Wydano 161 decyzji w sprawie przyzna-
nia stypendium szkolnego i zasi³ku szkol-
nego dla uczniów na kwotê 114.873,60 z³.
* Rozpatrzono wnioski i przyznano 9
nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla
nauczycieli na kwotê 29.100 z³.
* Wydano 7 zaœwiadczeñ o udzieleniu
pomocy de minimis. 
* Przeprowadzono postêpowanie kwalifika-
cyjne o uzyskanie awansu na stopieñ
nauczyciela mianowanego.
* Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³
i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.
* Zorganizowano dowo¿enie uczniów
niepe³nosprawnych do szkó³ i placówek
specjalnych. 
* Wydano 7 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów poniesionych w
zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego pra-
cownika na kwotê 61.632,32 z³.
* W ramach "Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa" doposa¿ono bib-
liotekê w Szkole Podstawowej Nr 3 w nowe
ksi¹¿ki na kwotê 15.000 z³, z czego
pozyskana dotacja z bud¿etu pañstwa
wynios³a 12.000 z³.
* Otrzymano dofinansowanie w kwocie
82.500,00 z³ na realizacjê zadañ w zakresie
rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi w
wieku do lat 3 "MALUCH+";

* Zrealizowano rz¹dowy program
wyposa¿ania szkó³ podstawowych w
podrêczniki, materia³y edukacyjne lub mate-
ria³y æwiczeniowe w ramach dotacji w
wysokoœci 97.460,13 z³. 
* W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego 2014-2020 wspó³finan-
sowanego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego realizowano projekt
pn. Kompetencje kluczowe szans¹ sukcesu
dla uczniów szkó³ podstawowych Gminy
Miejskiej Chojnów; ca³kowita wartoœæ pro-
jektu 1.498.952,11 z³. 
* W ramach Programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepieñ profilaktycznych prze-
ciwko grypie osób powy¿ej 60 roku ¿ycia
zamieszka³ych w Chojnowie zaszczepiono
367 osób - ca³kowity koszt realizacji
Programu w wysokoœci 20.185,00 z³. ponie-
siony zosta³ z bud¿etu miasta.
* Œwiadczenia wychowawcze 500 +: przyjê-
to 1.561 wniosków, wydano 1.453 decyzji;
wyp³acono 17.881 œwiadczeñ na kwotê
8.910.247,97 z³.
* Dobry start 300 +: przyjêto 1.026
wniosków; rozpatrzono 982 wnioski;
wyp³acono 1.283 œwiadczenia na kwotê
384.900 z³.
* Dodatki mieszkaniowe: rozpatrzono 274
wnioski; wyp³acono 1.935 dodatków  na
kwotê 264.702,74 z³.
* Dodatki energetyczne: rozpatrzono 258
wniosków; wyp³acono 1.247 dodatków na
kwotê 7.839,34 z³.
* Wydano 1.044 dowody osobiste. 
* Wszczêto 11 postêpowañ administra-
cyjnych o wymeldowanie. 
* Sporz¹dzono dla szkó³ wykazy dzieci
podlegaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu.
* Zrealizowano 661 spraw zwi¹zanych z
udostêpnianiem danych osobowych i
wydawaniem zaœwiadczeñ. 
* Zaktualizowano 977 danych mieszkañców
dot. zameldowania i wymeldowania, aktual-
izowano sta³y rejestr wyborców. 
* Urz¹d Stanu Cywilnego: sporz¹dzono 321
aktów stanu cywilnego, w tym: 48 aktów
urodzenia, 146 aktów ma³¿eñstwa, 127
aktów zgonu; 87 zaœwiadczeñ, w tym: 80 -
do œlubu cywilnego, 7 - do zawarcia
zwi¹zku za granic¹; za³atwiono 5 korespon-
dencji konsularnych; wys³ano 7 wniosków
do Prezydenta RP o nadanie medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie; za³atwiono
783 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego; wykonano 939 migracji aktów
do aplikacji "�ród³o"; wydano 859 odpisów
aktów stanu cywilnego.

VI. Z zakresu spraw organizacyjnych i pro-
mocji:
* Z archiwum urzêdu wystawiono 4
zaœwiadczenia o zatrudnieniu oraz wydano
5 duplikatów œwiadectw pracy.
* Zawarto umowy: z Poczt¹ Polsk¹ S.A. na
œwiadczenie us³ug pocztowych, na obs³ugê
kot³owni w budynku Urzêdu, na moni-
torowanie Urzêdu Miejskiego i Urzêdu
Stanu Cywilnego, na przeprowadzanie
badañ lekarskich pracowników oraz
prowadzenie spraw z zakresu BHP.
* Przekazano do publikacji materia³y pro-
muj¹ce miasto w gazetach: Gmina Polska i
Gazeta Wroc³awska oraz w

wydawnictwach: okolicznoœciowym CCC
Tour Grodów Piastowskich i Przystanek
Dolny Œl¹sk
* Do lokalnych mediów wysy³ano cotygod-
niowe serwisy informacyjne z zapowiedzia-
mi wa¿nych miejskich wydarzeñ.
* Na miejskim portalu i ekranie w holu
urzêdu emitowano filmy promuj¹ce miasto,
z miejskich wydarzeñ spo³ecznych, kultural-
nych, oœwiatowych, inwestycji w mieœcie,
niektóre filmy emitowane by³y w telewizji
DAMI.
* aktualizowano wpisy na stronach portalu
miejskiego www. chojnow.eu oraz na
Facebooku. Wizerunek miasta promowany
jest tak¿e na aplikacji Instagram.
* Opracowano "Kalendarz imprez 2019"
obejmuj¹cy wydarzenia organizowane przez
jednostki oœwiatowe, spo³eczne, kulturalne i
sportowe. 
* Prowadzono system esemesowego
powiadamiania oraz aplikacjê "Blisko" na
smartfony informuj¹c na bie¿¹co o
zagro¿eniach i niebezpieczeñstwach oraz o
wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
* Wydano 13 stronicowy kalendarz 2020r. z
grafik¹ lokalnej artystki Marty Kociuby.
* Na sesji nadzwyczajnej nadano Panu
Jerzemu Janusowi - dyrektorowi Muzeum
Regionalnego w Chojnowie - tytu³
"Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa".
* Samorz¹d by³ organizatorem lub
wspó³organizatorem imprez i wydarzeñ:
- Ogólnopolski Nocny Maraton P³ywania
Otyliada;
- wizyta mieszkañców z miast partnerskich
Egelsbach i Commentry;
- Noc Muzeów;
- Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego;
- Dni Chojnowa (gwiazdy - Wilki,
Weekend). Œwiêto miasta relacjonowane
by³o na ¿ywo przez Radio Plus;
- Imieninowe Spotkania Marii, Maryœ,
Marysieniek;
- IV Zlot Pojazdów Zabytkowych i IV Rajd
Ziemi Chojnowskiej;
- Narodowe Czytanie w Rynku;
- 36. Zjazd Emerytów i Rencistów Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego;
- Œwiêto Niepodleg³oœci w Chojnowie;
- jubileuszowe obchody 60.lecia Muzeum
Regionalnego i 70.lecia Miejskiej Biblioteki
Publicznej;
- konwent burmistrzów i wójtów powiatu
legnickiego.
- Jarmark Œwi¹teczny w Rynku; 
IX. Z zakresu podatków, op³at lokalnych i
ksiêgowoœci bud¿etowej: 
* Wydano 6.735 decyzji ustalaj¹cych i
okreœlaj¹cych wysokoœæ zobowi¹zania, 24
decyzje w zakresie ulg w sp³acie nale¿noœci
podatkowych (roz³o¿enia na raty,
odroczenia, umorzenia) 
* Wydano 14 zaœwiadczeñ w sprawach
podatkowych i o udzieleniu pomocy de min-
imis, 11 decyzji w sprawie zwrotu czêœci
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napêdowego
* Sporz¹dzono 412 pism i wezwañ do
podatników oraz do urzêdów skarbowych.
* Wykonano 1.799 czynnoœci
sprawdzaj¹cych w zakresie deklaracji i
informacji podatkowych. 
* Wys³ano 1.346 upomnieñ w sprawie
zaleg³oœci podatkowych, 304 pisma i noty z
zakresu ksiêgowoœci bud¿etowej i realizacji
bud¿etu.
* Wystawiono 171 tytu³ów wykonawczych
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Przedszkole Miejskie nr 1
Kochamy Was! Gromkim wyznaniem
rozpoczê³o siê œwiêtowanie Dnia Babci 
i Dziadka przez maluchy z Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Chojnowie.
Spotkanie odby³o siê 28 stycznia w Do-
mu Kultury. Przedszkolaki piêknie przy-
wita³y przyby³ych goœci. Konferansjerzy
urzekli swoim przygotowaniem i pro-
fesjonalizmem. 

Wspaniale zaprezentowa³y siê wszystkie
grupy. Wierszyki, piosenki i tañce
wzrusza³y, bawi³y i przede wszystkim
wzbudza³y podziw i dumê dziadków. 
Druga po³owa spotkania poœwiêcona
by³a talentom aktorskim. Odegrano bo-
wiem piêkne Jase³ka. Wierszyki przepla-
tane kolêdami bardzo podoba³y siê goœ-
ciom. Na koniec wszystkie dzieci zaœpie-
wa³y 100 lat swoim kochanym Babciom
i Dziadkom.

Przedszkole Miejskie nr 3
Dzieñ Babci i Dziadka to œwiêto wzbu-
dzaj¹ce ogrom mi³oœci, jaka wi¹¿e dzieci
z dziadkami. Jest tak¿e uhonorowaniem
trudu pracy, jaki dziadkowie wk³adaj¹,
aby pomóc w  wychowaniu wnuków. 
23 stycznia dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 wraz z nauczycielkami przy-
gotowa³y artystyczne wystêpy dedyko-
wane babuniom i dziadziusiom. 

Piêkne inscenizacje odby³y siê na wiel-
kiej scenie w Domu Kultury. Maluchy
œpiewa³y, tañczy³y, recytowa³y i sk³ada³y
¿yczenia swoim kochanym dziadkom. 
Ka¿da grupa przygotowa³a oryginalny 
i niepowtarzalny program. Babcie by³y
szczêœliwe, dziadkowie byli bardzo dum-
ni, a dzieci tryska³y radoœci¹. 
Œwiêto Babci i Dziadka jest wyj¹tkowo
piêkn¹ tradycj¹, która pielêgnuje naj-
wa¿niejsze wartoœci jak: mi³oœæ, sza-
cunek i szczêœcie w relacji dziadkowie -
wnuki.                              K. Burzmiñska

Z mi³oœci do Babci i Dziadka
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Kiedy praca jest pasj¹ i towarzyszy nam
ponad pó³ wieku, staje siê sposobem na
¿ycie - pe³nym satysfakcji, radoœci i zado-
wolenia. Pani Alicja Dul, mieszkanka
Legnicy, doskonale znana w Chojnowie,
ca³e swoje zawodowe ¿ycie zwi¹za³a 
z grodem nad Skor¹.

Gazeta Chojnowska - Nie mylimy siê
twierdz¹c, ¿e praca jest Pani pasj¹?
Alicja Dul - To prawda, niestety. I to
straszn¹.

G. Ch. - Dlaczego niestety?
A.D. - Bo mam ju¿ swoje lata i dawno
mog³abym odpoczywaæ na emeryturze,
ale nie wyobra¿am sobie siebie w zaciszu
domowym, w ciep³ych paputach przed
telewizorem, bez kontaktu z ludŸmi, bez
codziennych wyzwañ... Gdybym przed la-
ty przesz³a na emeryturê, podejrzewam,
¿e ju¿ by mnie nie by³o na tym œwiecie.
Praca, mobilizacja, ci¹g³a aktywnoœæ nie
tylko sprawiaj¹ mi radoœæ, ale wrêcz trzy-
maj¹ przy ¿yciu.

G.Ch. - Mieszka Pani w Legnicy, ale
Chojnów zapewne te¿ jest Pani bliski?
A.D. - Bli¿szy jak Legnica. Tu spêdzam
przecie¿ wiêkszoœæ czasu, tu mam wielu
znajomych, tu toczy siê moje ¿ycie od
ponad 56 lat.

G.Ch. - Jak zatem los zwi¹za³ Pani¹ 
z Chojnowem?
A.D. - To by³ przypadek. By³am wtedy
nastolatk¹. Siostra, która tu pracowa³a,
podczas zak³adowego kiermaszu, gdy
brakowa³o r¹k do pracy, zasugerowa³a
kierownictwu, ¿e mogê pomóc. Popro-
szono mnie o pomoc przy sprzeda¿y
ubrañ. Zgodzi³am siê. Ówczesny prezes,
po tym jednym dniu, uzna³, ¿e doskonale
nadajê siê na sprzedawczyniê i zapro-
ponowa³ (tonem nie uznaj¹cym sprzeci-

wu) pracê w sklepie odzie¿owym przy obec-
nym Domu Schrama. Strasznie siê wtedy
ba³am, czy sobie poradzê. Dziœ z senty-
mentem wspominam tamten czas. Starsi
chojnowianie na pewno pamiêtaj¹ ten
sklep. To by³y ciê¿kie czasy, ale u mnie
towaru by³o zawsze w bród. Sprzedawa-
³am w drzwiach i mia³am zawsze najwiêk-
sze obroty. Przpracowa³am tam 20 lat.
Potem na krótko trafi³am za bufet w Po-
lonii. To lokal przy ulicy Chmielnej, by³y
"Zag³oba". Doceniano moj¹ operaty-
wnoœæ, uczciwoœæ i kontakt z ludŸmi. Po
ciê¿kiej chorobie przeniesiono mnie na
"l¿ejszy odcinek" - do Jubilatki. Do dziœ nie
wiem, co prezes mia³ na myœli mówi¹c,
¿e tu bêdzie mi ³atwiej - nigdy ³atwo nie
by³o. Ale jakby nie by³o, jestem tu ju¿ 36 rok.

G.Ch. - Ku radoœci dziesi¹tek miesz-
kañców. Jubilatka i Pani Ala to dla
wielu kultowe miejsce i niezmiennie
energetyczna zarz¹dzaj¹ca. Ludzie Pa-
ni¹ kochaj¹ i podziwiaj¹ za tempera-
ment, otwartoœæ i szczeroœæ.
A.D. - No, niektórzy uwa¿aj¹, ¿e jestem
za szczera i za bezpoœrednia! Có¿, tak¹
mam naturê. A praca, jakakolwiek, zaw-
sze sprawia³a mi przyjemnoœæ. Tu w Jubi-
latce szczególnie. Od pocz¹tku kawiarnia
têtni³a ¿yciem. W tygodniu schodzili siê
tu ludzie z okolicznych zak³adów pracy,
¿eby spotkaæ siê prywatnie, porozma-
wiaæ, a w soboty by³y zabawy... t³oczno,
gwarno, weso³o. Ta atmosfera bardzo mi
odpowiada³a. Lubiê ludzi, lubiê zabawê,
lubiê byæ u¿yteczna. Potem przysz³y gor-
sze lata. GS siê rozpad³. Zdecydowa³am
siê przej¹æ kawiarniê i prowadziæ j¹ pod
w³asnym szyldem. Zainwestowa³am tu
mnóstwo pieniêdzy i czasu. Narodzi³ siê
te¿ pomys³ organizowania koncertów. 

G.Ch. - To by³ chyba strza³ w dziesi¹tkê!
A.D. - Nie wiem czy w dziesi¹tkê, ale
pojawi³a siê nowa klientela. Przez te lata
odby³o siê tu mnóstwo koncertów muzyki
ró¿nego gatunku, wybrzmiewa³y tu me-
lodie kilku pokoleñ. Ba, nawet odbywa³y
siê spektakle teatralne...

G.Ch. - Dziœ w³aœnie z tej dzia³alnoœci
znana jest Jubilatka. Œmia³o mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e jest pani lokaln¹ anima-
tork¹ kultury.
A.D. - Taaak? No popatrz pani, nie wie-
dzia³am. Ale to chyba przesada. W Choj-
nowie jest wiele innych, ciekawych wy-

darzeñ kulturalnych. Do mnie zapewne
przyci¹ga sentyment i specyficzny nastrój
lokalu. Ciesz¹ mnie te koncerty. Nawet
g³oœne wystêpy rockowe mi nie przesz-
kadzaj¹. Wci¹¿ mam w sobie radoœæ
¿ycia, lubiê patrzeæ jak ludzie siê bawi¹,
a i sama jeszcze zawirujê czasem na
parkiecie.
Poza tym odbywa siê tu wiele spotkañ
okolicznoœciowych - imprezy zak³adowe,
urodziny, imieniny, komunie, bale an-
drzejkowe, sylwestrowe... dzieje, siê dzieje
w tej naszej starej Jubilatce.

G.Ch. - Tak, wiemy i nie mo¿emy wyjœæ
z podziwu, jak udaje siê Pani, z tak¹
energi¹ przygotowaæ ka¿d¹ z tych im-
prez.
A.D. - No bo to jest w³aœnie pasja. Ja,
kochana pani mam ju¿ ponad 80 lat, ale
nie zgas³a jeszcze we mnie chêæ dzia-
³ania, sympatia do ludzi, poczucie spo-
³ecznej przynale¿noœci. Nie mam ju¿
oczywiœcie tyle energii, co przed laty, ale
gdybym to wszystko zostawi³a, zapewne
straci³abym j¹ zupe³nie. Przez te wszys-
tkie lata, dziêki pracy, spotyka³am wspa-
nia³ych ludzi na swojej drodze. Ludzi,
którzy mnie wspierali, motywowali, po-
magali. I to poczytujê sobie jako naj-
wiêksz¹ wartoœæ. Do dziœ czujê wiele sym-
patii ze strony moich goœci - tych sta³ych
i tych nowych. Jakbym mog³a z tego zre-
zygnowaæ?! Do przejœcia na emeryturê
najprêdzej zmusz¹ mnie coraz to nowe
przepisy i wymogi w prowadzeniu dzia-
³alnoœci, ale staram siê na razie o tym
nie myœleæ, tym bardziej, ¿e na najbli¿sze
miesi¹ce mam ju¿ kilka rezerwacji i mu-
szê siê zaj¹æ ich organizacj¹.

G.Ch. - ¯yczymy zatem du¿o, du¿o
zdrowia i wielu kolejnych wyrazów ¿y-
czliwoœci. Oby goœcinna Jubilatka i jej
charyzmatyczna gospodyni d³ugo jesz-
cze cieszy³y siê aktywnoœci¹.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Dwa dni - 28-29 stycznia w Muzeum
Regionalnym odbywa³y siê warsztaty pn.
"Podstawy Tkactwa Tradycyjnego dla
osób prowadz¹cych warsztaty dla dzieci
i m³odzie¿y" zorganizowane wspólnie
przez Muzeum Regionalne w Chojnowie
oraz Stowarzyszenie LGD Wrzosowa
Kraina. Zajêcia poprowadzi³a pasjonatka
tkactwa i rêkodzie³a, pani Beata Stasiak,
dzia³aj¹ca na co dzieñ w pracowni tkac-
kiej BARDO. 

Uczestniczki spotkania, poœród których
znalaz³y siê panie zatrudnione w choj-
nowskim muzeum oraz animatorki kultu-
ry dzia³aj¹ce na terenie Wrzosowej Kra-
iny, mia³y wspania³¹ okazjê poznaæ pod-
stawowe techniki tkactwa oraz narzêdzia
s³u¿¹ce do tworzenia tkanin, gobelinów,
krajek i ozdobnych sznurów. 
Oczywiœcie teoria by³a poparta praktyk¹ 
i ka¿da z pañ wysz³a z warsztatów bogat-
sza nie tylko o now¹ wiedzê, ale tak¿e 

o piêkne, wielokolorowe prace tkackie,
samodzielnie wykonane.
Zdobyt¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami dzie-
liæ sie teraz bêd¹ z innymi.

M.G.

Warsztaty z Wrzosow¹ Krain¹

"I powsta³y nowe pustynie:
piaski Majdanka, Sobiboru,
wydmy Treblinki i Be³¿ca,
gdzie wiatr uk³ada na wieczny spoczynek
nie krzemieñ, mikê, piaskowiec
- zmielone w ¿arnach starych mórz -
ale wapieñ i wêgiel
ludzkiego rodu zrównanego z ziemi¹".

27 stycznia minê³a 75 rocznica wyzwo-
lenia niemieckiego nazistowskiego obozu
Auschwitz-Birkenau. 
Z tej okazji, p. Agnieszka Rybczyñska 
i p. Agnieszka Robak przygotowa³y wy-
j¹tkow¹ lekcjê historii. Lekcjê pe³n¹ zadu-
my, wspomnieñ i wzruszeñ, lekcjê pamiê-
ci z³o¿on¹ w ho³dzie tym, którzy zginêli 
i którzy przetrwali piek³o obozu. By³ czas
na wys³uchanie relacji, wierszy, obejrze-

nie filmu przygotowanego przez uczen-
nicê liceum pt. "Holocaust". Ca³oœæ do-
pe³ni³a wystawa prac plastycznych ucz-
niów, którzy w ujmuj¹cy sposób przed-
stawili dramat ówczesnych ludzi - wiêŸ-
niów obozu. By³ tak¿e czas na okreœlenie
w³asnych emocji, wœród których u m³o-
dzie¿y dominowa³y smutek, ¿al, przera-
¿enie, strach, rozpacz. 
Po zakoñczonej lekcji pozosta³a refleksja
oby "nigdy wiêcej, ¿adne Auschwitz siê
nie powtórzy³o". 
Na koniec warto przytoczyæ fragment prze-
mówienia Ocalonego Mariana Turskiego: 
"Nie b¹dŸcie obojêtni, kiedy widzicie, ¿e
przesz³oœæ jest naci¹gana do aktualnych
potrzeb polityki. Nie b¹dŸcie obojêtni,
kiedy jakaœ mniejszoœæ jest dyskrymi-
nowana, poniewa¿ istot¹ demokracji jest
to, ¿e wiêkszoœæ rz¹dzi, ale na tym polega,
¿e prawa mniejszoœci musz¹ byæ chro-
nione jednoczeœnie. (...) Inaczej ani siê nie
obejrzycie, a jakieœ Auschwitz na was
spadnie z nieba. Auschwitz nie spad³o 
z nieba. Przysz³o drobnymi kroczkami" -
przypomnia³ Ocalony zaznaczaj¹c, ¿e to
mo¿e wydarzyæ siê wszêdzie, na ca³ej
Ziemi.                                                 pzs

75 rocznica wyzwolenia 75 rocznica wyzwolenia 
niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenauniemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau Komitet Organizacyjny 

VI Zjazdu Absolwentów 
i Pedagogów Zespo³u Szkó³

Rolniczych 
w Chojnowie 

zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do
swoich Kole¿anek 

i Kolegów, mieszkañców
Chojnowa i okolic 

o udostêpnienie zdjêæ
dotycz¹cych dzia³alnoœci szko³y

na niwie 
oœwiatowej, kulturalnej 

i innej. 
Zdjêcia po zeskanowaniu

zostan¹ zwrócone ich w³aœci-
cielom.

Podpisane i opisane 
zdjêcia prosimy dostarczyæ do

sekretariatu 
Urzêdu Miejskiego 
Pl. Zamkowy 1, 

do dnia 31.III.2020 r.
Za u¿yczenie zdjêæ 

ewentualnie innych pami¹tek
(czasopisma, 

itp wydawnictwa, etc) 
z góry serdecznie 

dziêkujemy. 

Komitet 
Organizacyjny AiP ZszRol

w Chojnowie.
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Jak mi³o i po¿ytecznie
spêdziæ czas, 

czyli o wyjeŸdzie klas
sportowych s³ów kilka!

Wszystkim dobrze znane jest przys³owie
mówi¹ce o tym, ¿e to w³aœnie trening
czyni mistrza, co niew¹tpliwie jest prawd¹.
Sukcesy osi¹gane przez uczniów klas
sportowych z SP4 s¹ wynikiem ciê¿kich
treningów, æwiczeñ, systematycznoœci,
wytrwa³oœci w dzia³aniu oraz ich talentu.
Aby po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym,
nasi uczniowie wraz z nauczycielami
wychowania fizycznego styczniowy ty-
dzieñ spêdzili na zielonej szkole z zajêcia-
mi sportowymi w nadmorskim mieœcie
Rewal. Trzy razy dziennie odbywa³ siê
solidny trening. Uczniowie mieli do dys-
pozycji halê sportow¹ i boisko ze sztucz-
n¹ nawierzchni¹, nie oby³o siê tak¿e bez
zajêæ biegowych na pla¿y, wyciszaj¹cej
jogi oraz nape³niaj¹cego energi¹ aerobiku.
Miejsce pobytu równie¿ nie by³o przy-
padkowe. W zamieszkiwanym przez
sportowców z Chojnowa Oœrodku Wypo-
czynkowym Adria, m³odzie¿ mia³a mo-
¿liwoœæ w wolnej chwili skorzystaæ ze
sztucznego boiska, by pograæ w pi³kê
no¿n¹ lub zaczerpn¹æ trochê radoœci z gry
w Teqball. Nasze dru¿yny nie mog³y prze-
puœciæ okazji, by zmierzyæ siê z rówieœ-
nikami nadmorskiego regionu. Reprezen-
tanci SP4 pokonali zawodników Ba³tyku
Gdynia, podczas dwóch sparingów, co
przypieczêtowa³o ich ciê¿k¹ treningow¹
pracê. 
Za udany pobyt "czwórkowa" delegacja
dziêkuje Oœrodkowi Wypoczynkowemu
Adria, zaœ za bezpieczny dojazd Firmie
AW Transport z Chojnowa! 

W karnawale to s¹ bale!
Karnawa³ to niezwykle kolorowy, ta-
neczny i radosny czas! Wraz z pocz¹t-
kiem nowego roku idziemy przed siebie
tanecznym krokiem w rytmach brazylij-
skiej samby! Najm³odsze klasy SP4

pokaza³y, jak nale¿y siê bawiæ w karna-
wale. Ciê¿ko by³o rozpoznaæ któ¿ to taki
zmierza na czwórkowy bal, a to za spra-
w¹ piêknych przebrañ naszych uczniów.
Kreatywnoœæ dzieciaków i ich rodziców,
którzy zaanga¿owali siê w przygotowa-

nie strojów, by³a widoczna na ka¿dym
kroku. Czwórkê odwiedzili królowe,
ksiê¿niczki, superbohaterowie, tancerki,
Indianie, czarownice, kowboje, bajkowe
zwierzaki i wiele wiele innych. Dzieci
bra³y udzia³ w licznych zabawach, które
stanowi³y przerwy podczas tañców przy
muzyce granej na ¿ywo. Lista przebojów
z ostatniego roku podbi³a serca naszych
dzieciaków, ale nie oby³o siê tak¿e bez
tradycyjnych "kaczuch" oraz "macare-
ny", bo przecie¿ tylko w karnawale s¹
takie bale!

Z multimediami za pan brat!
Chemia i matematyka, có¿ mog¹ mieæ
wspólnego z multimediami? Pozornie
niewiele, otó¿ nic bardziej mylnego! 
W naszej szkole odby³o siê spotkanie sieci
szkó³ dzia³aj¹cych w ramach projektu
"Aktywna tablica", podczas którego pa-
nie Ma³gorzata Potacza³a i Violetta Ga-
chowska udowodni³y, ¿e stosowanie
multimediów w nauczaniu wymienio-
nych wy¿ej przedmiotów jest jak naj-
bardziej trafnym zabiegiem. Podczas
pierwszej czêœci spotkania przybyli mieli
okazjê uczestniczyæ w otwartej lekcji
chemii. Uczniowie wcielili siê w rolê
prawdziwych chemików, przeprowadza-
j¹cych eksperyment, po czym podejmo-
wali wnioski ilustrowane w³aœnie multi-
medialn¹ tabel¹ rozpuszczalnoœci.
Nastêpnie omówiono zastosowanie tablic

multimedialnych w chemii. Druga czêœæ
spotkania polega³a na szkoleniu prezen-
tuj¹cym narzêdzia aplikacji GeoGebra i ich
wykorzystanie podczas lekcji matematyki.
Podjête dzia³ania i prezentacje s¹ najlep-
szym dowodem na to, ¿e stosowanie mul-
timediów istotnie wzbogaca tok lekcji,
tym bardziej i¿ s¹ one nieod³¹cznym ele-
mentem œwiata teraŸniejszej m³odzie¿y 
i dzieci.

Wyœpiewany sukces chóru Allegro!
W naszych czwórkowych szeregach mo¿na
odnaleŸæ wiele niebiañskich g³osów,
które da³y siê poznaæ przy niejednym wy-
stêpie szkolnym i nie tylko. Wiêkszoœæ 
z nich uczêszcza na cotygodniowe spot-
kania chóru "Allegro".  Chór kierowany
przez pasjonata muzyki - pana Zenona
Chmielewskiego, od wielu lat jest chlub¹
naszej szko³y, wci¹¿ zdobywa najwy¿sze
miejsca, osi¹ga sukcesy, dziêki czemu
jest powodem wielu naszych uciech. 
I tym razem nie jest inaczej. 
Nasz chór wyruszy³ na podbój XII Festi-
walu Kolêd i Pastora³ek, który odby³ siê
w dniach 24 i 25 stycznia w Mi³kowi-
cach. Do muzycznej rywalizacji przyst¹-
pi³o wiele utalentowanych wokalistów, 
w tym nasi chórzyœci. Po wyœpiewanym
boju, efekt reprezentantów SP4 by³ mi³¹
niespodziank¹! Czwórkowe Œnie¿ynki
podbi³y swym wykonaniem serca jury, a tym
samym zdoby³y zaszczytne III miejsce!

W nagrodê za piêkny wystêp otrzyma³y
statuetkê oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wyso-
koœci 150 z³! 
Wielkie brawa i serdeczne gratulacje 
z ¿yczeniami dalszych sukcesów!

N. Halikowska

SP 4 news
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Teatr jednego aktora, teatr mistrzowski,
teatr autorski - ka¿de z tych okreœleñ do-
skonale pasuje do spektaklu, jaki choj-
nowianie mieli okazjê obejrzeæ 25 stycz-
nia na scenie Miejskiego Oœrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji. 
"Go³a Baba" - monodram w wykonaniu
znakomitej polskiej aktorki Joanny Szczep-
kowskiej, to spektakl o dwóch skrajnych
osobowoœciach, artystkach ró¿nie pos-
trzegaj¹cych sztukê, ró¿nie odczuwaj¹-
cych, ró¿nie propaguj¹cych misjê kagan-
ka kultury.
Joanna Szczepkowska wciela siê w dwie
postaci - wra¿liw¹, delikatn¹ idealistkê
nios¹c¹ koncert "gry na ciszy", której nie-
wielu chce s³uchaæ i zupe³nie odmienn¹ -

prostack¹, rubaszn¹, szmirowat¹ "tancer-
kê-striptizerkê", która przyci¹ga na swo-
je wystêpy t³umy.
Obie kobiety rywalizuj¹ ze sob¹. Sce-
niczny pojedynek jednak nie jest równy.
Fina³ przedstawienia zaskakuje widza.
Czy postaæ pozornie zabawnej, prostoli-
nijnej i tandetnej Baby nie jest sugesti¹
ludzkiego dramatu? Czy Kobieta z Para-
solk¹, to nie jest czasem aluzja do upad-
ku kultury i sztuki wy¿szego gatunku?
Czy to by³y dwie postacie, czy mo¿e jedna?
Autorka tekstu i bohaterka spektaklu pozo-
stawia odbiorcy interpretacjê w³asn¹. 
"Go³a Baba" prezentowana jest w Polsce
i zagranic¹ od ponad 20 lat. Jej prze-
s³anie i treœæ wci¹¿ s¹ aktualne. 

Prawda i fa³sz, komercja i sztuka, krê-
puj¹ca emocjonalna nagoœæ i pospolita
golizna..., a wszystko to spowite w niez-
wyk³y talent i warsztat aktorski Joanny
Szczepkowskiej. Majstersztyk!        eg

“Go³a Baba” w Chojnowie

Wielka operowa scena w kinie "Kultura"
Od lutego 2020 zapraszamy chojnowian na spotkania ze œwiatem opery 

i wielkich muzycznych wydarzeñ, prezentowanych na ekranie kina KULTURA.
We wspó³pracy z firm¹ NAZYWOWKINACH 

MOKSiR raz w miesi¹cu zaprasza mi³oœników opery 
czy te¿ muzyki klasycznej na retransmisje wybitnych dzie³ 

prezentowanych na scenach œwiata. 
Na pocz¹tek - 20 lutego br. /czwartek/ bêdzie mo¿na obejrzeæ 

i pos³uchaæ niezwyk³ego koncertu z okazji 70. urodzin 
mistrza skrzypiec i króla walca Andre Rieu.

W marcu, wyj¹tkowo w niedzielê 8, 
zapraszamy

na monumentaln¹ realizacjê 
AIDY w nowojorskiej Metropolitan Opera. 

Projekcje rozpoczynaæ siê bêd¹ o godz. 18:00. 
Bilety (w cenie 20,00 z³) mo¿na ju¿ nabyæ drog¹ internetow¹ 

na stronie www.kino.chojnow.eu 
Jeœli pomys³ spotka siê z uznaniem i zainteresowaniem koneserów opery,

bêdzie kontynuowany.  Zapraszamy do udzia³u.

Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat na zajêcia Ferie w Bibliotece 

od 10. 02. 2020 do 14.02.2020 w godz.11.00-13.00. 
Liczba miejsc ograniczona. 

Wstêp na wszystkie zajêcia wolny. 
Zapisy - przez rodziców - w Dziale dla Dzieci  i M³odzie¿y 

od dnia 28.01.2020 r.,tel.76 8188346

Ferie z Bibliotek¹ Zima w baœniach Andersena

10.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Choinka”

11.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Dziewczynka z zapa³kami”

12.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Brzydkie kacz¹tko”

Teatr w Drodze-przedstawienie teatralne

13.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Ba³wan ze œniegu”

14.02.2020, godz.11.00 – 13.00
„Dni tygodnia”
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25 stycznia w Domu Schrama odby³ siê
V Wielki Bal Myœliwski ko³a ³owiec-
kiego "Sokó³"w Chojnowie. Pi¹ta edycja
karnawa³owego spotkania by³a przede
wszystkim ukoronowaniem zakoñczenia
sezonu polowañ zbiorowych. Zgroma-
dzonych goœci przywita³ sekretarz ko³a
pan Zbigniew Darmoros: 

- Spotykamy siê dziœ na niwie balowej,
aby wœród naszych dam, kolegów po
strzelbie, przedstawicieli w³adz samo-
rz¹dowych i koœcielnych, duszpasterzy
oraz przyjació³ i sympatyków naszego
ko³a œwiêtowaæ i cieszyæ siê z kolejnego
udanego i szczêœliwego sezonu.

Wielki Bal Myœliwski otworzy³ uroczyœ-
cie prezes ko³a ³owieckiego "Sokó³" Ju-
lian Mrozik.  B³ogos³awieñstwa wszys-
tkim goœciom udzieli³ ks. dziekan Marek
Osmulski. 
O profesjonaln¹ oprawê muzyczn¹ spot-
kania zadba³ muzyk z Lubina - DJ JA-
REK. Na pierwszych mi³oœników tañca
nie trzeba by³o czekaæ. Karnawa³owe
szaleñstwo porwa³o na parkiet liczne
pary. Nowoœci¹ w tym roku by³ ambitny
duet barmañski z Legnicy, który raczy³
goœci wyœmienitymi trunkami. 

Myœliwska ceremonia dope³niona by³a
pysznym menu. Na sto³ach goœci³a dzi-
czyzna w prawdziwym wiejskim wyda-
niu. Furor¹ okaza³a siê pierogowa uczta.
O wytworne i smaczne posi³ki zadba³a
szefowa kuchni pani Jolanta. 
Uroczyste spotkanie mia³o równie¿ cha-
rakter charytatywny. Odby³a siê bowiem
loteria, z której dochód w ca³oœci zosta-
nie przekazany na zakup ba¿antów, któ-
rymi zostanie zasilona populacja. 
Kluczowym elementem mi³ego spotka-
nia by³o podziêkowanie dla ¿on, które
maj¹ wiele wyrozumia³oœci dla czaso-
ch³onnej pasji swoich ukochanych mê¿ów.
Ich wsparcie wiele znaczy, dlatego 
w piêkny sposób oddano ho³d wszystkim
paniom, obdarowuj¹c je czerwonymi
ró¿ami. 

V Bal Myœliwski przeszed³ do historii.
Atmosfera wyj¹tkowego wydarzenia na
pewno zostanie w pamiêci goœci na
d³ugo… 

K.Burzmiñska

Jeszcze nie wybrzmia³y dŸwiêki sobotniej zabawy, a ju¿ 
w czwartek chojnowscy seniorzy okupowali parkiet sali 
w Domu Schrama na kolejnej swojej uroczystoœci.
18 stycznia Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów zorga-
nizowa³ "op³atkowe" spotkanie dla mieszkañców Chojnowa, 
a 23 stycznia cz³onkowie spotkali siê we w³asnym gronie, by
wspólnie celebrowaæ karnawa³, Dzieñ Babci i Dziadka ³¹cz¹c
te okolicznoœci z tradycyjnym spotkaniem z okazji œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.

¯yczenia, dzielenie siê bia³ym, kruchym op³atkiem i modlitwa
zainicjowane przez ks. kanonika Marka Osmulskiego, roz-
poczê³y œwi¹teczne popo³udnie.

90 osób, krótko po wspólnych powinszowaniach, odda³o siê
tañcom i towarzyskiej atmosferze, daj¹c siê ponieœæ melodiom
p³yn¹cym z g³oœników. Muzyczn¹ oprawê serwowa³ zespó³
Sukces z Gromadki, bawi¹c uczestników przez kilka godzin.
Ach, co to by³ za bal...

eg

Wielki Bal Myœliwski 2020

Bal za balem
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Sobota 25 stycznia, dla spragnionych
kulturalnych rozrywek mia³a dwie pro-
pozycje - monodram Joanny Szczep-
kowskiej w Domu Kultury i wieczorek
bluesrockowy z PLUG"N"BLUES (PNB)
w kawiarni Jubilatka. Obie oferty zna-
laz³y liczne grono odbiorców.
Pe³ne ob³o¿enie zapanowa³o w "Jubi-
latce". Taki stan rzeczy panuje, gdy gra
PNB. Wspania³a radosna atmosfera. Na
parkiecie pary tañcz¹ce w rytm znanych,
lub trochê mniej kultowych utworów. 
W roli g³ównej krajowy repertuar z lat
70 i 80tych (D¿em, Nalepa i inni). Nie
zabrak³o tak¿e autorskich kawa³ków. Ka-

pitalnie wpisa³y siê w ogólne odczucia
estetyczno-muzyczne.
Zespó³ prowadzony przez Tomasza £a-
bowicza konsekwentnie zmierza ku sze-
rokim wodom. Szansa jest, potencja³u
nie brakuje. Zapa³ najwyraŸniej panuje
na systematycznych próbach. I wizja, by
marka PNB by³a rozpoznawalna w kra-
jowym œwiatku bluesrockowym.
Wszystkie te czynniki razem wziête spra-
wi³y, ¿e ten wieczorek bluesrockowy by³
bardzo udany. Chcia³o siê s³uchaæ naszej
chojnowskiej grupy.

pm
fot. - bm

Radosny Blues w Jubilatce
Serdeczne podziêkowania

lekarzowi
 Jackowi Chopkowiczowi

i personelowi 
Przychodni Rejonowej

w Chojnowie, 
a szczególnie pielêgniarce

U. Kudelskiej 
za troskê, zrozumienie, 
za wielkie serce i pomoc 
udzielon¹ 13 stycznia 

w godzinach
popo³udniowych 

sk³ada w imieniu mê¿a 
i swoim w³asnym 

wdziêczna 
Krystyna Kuliniak

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego wy-
nosi - 50,00 z³.
Wadium - 10,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê 10 marca 2020 r.  o godz. 1100 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na-
le¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu do 6 marca 2020 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 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 Rozporz¹dzeniem 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).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at z tytu³u
czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.

Ustalony w licytacji czynsz dzier¿awny p³atny jest mie-
siêcznie do dnia 10-go ka¿dego miesi¹ca. Mo¿e byæ walory-
zowany co rok, pocz¹wszy od roku 2021, zgodnie ze
wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim
przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy      w formie
aneksu.
Do wylicytowanego czynszu dzier¿awnego zostanie doliczony
podatek VAT w wysokoœci 23%.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy dzier¿awy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy, dzier¿awca zobo-
wi¹zany bêdzie:
- uiszczania nale¿nych podatków zwi¹zanych z dzier¿awion¹
nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków, doty-
cz¹cych ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludz-
kiego, a tak¿e innych warunków okreœlonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach
dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych
wywozu œmieci, dostawy energii elektrycznej i innych me-
diów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod  numerem 76 818-66-84.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów,
oznaczonej numerem geodezyjnym 1/2 obrêb 7 miasta Chojnowa o powierzchni 2 m2 (grunt pod 1 zniczomat) wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr LE1Z/00013616/2.
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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 formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo
powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿yt-
kowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicz-
nej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwar-
dzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako
u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem po-
zwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji 
o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30
czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985
z 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym sym-
bolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹-
gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znaj-
duj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomoœci w terenie 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 uzbro-
jenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19
przebiega korytarz napowietrznej linii energetycznej SN (20kV),
planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w
normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci
przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projek-
towana 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 zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku, z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istnie-
j¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu war-
toœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y
nabywców nieruchomoœci op³at¹ adiacenck¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 11 lutego
2020 r. godz. 1200 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 nierucho-
moœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci ma-
j¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹t-
kowej 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 cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci 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 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 4 lutego 2020 r. (ze
wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowo-
dzie wp³aty. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapozna-
niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w spra-
wie 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, zaœ pozosta³ym uczestnikom przetar-
gu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym.
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 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed za-
warciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem 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 oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem 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 12.05.2017 r., szósty 27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r.,
ósmy 10.10.2017 r., dziewi¹ty 30.11.2017 r., 15.02.2018 r., jede-
nasty 26.04.2018 r., dwunasty  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., osiem-
nasty 21.05.2019 r., dziewiêtnasty 8.08.2019 r., dwudziesty
23.10.2019 r., dwudziesty pierwszy 11.12.2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o prze-
targach 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

dwudziesty drugi 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

Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 86,6 m2 w Chojnowie 
ul. D¹browskiego 30/4. Trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, toaleta,
spi¿arnia, piwnica, komórka strychowa. I piêtro. 
Wiadomoœæ: tel. 606-717-254, 697-561-108. (38789)

Sprzedam mieszkanie 56m2 w Goliszowie lub zamieniê na
Legnicê, Chojnów. W tym 3 komórki, ogródek, piwnica, strych.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 517-038-919. (38636)

Do wynajêcia mieszkanie (kawalerka) Chojnów, ul. Rynek.
Wiadomoœæ: tel. 601-498-504. (38515)

Praca
Agencja Ochrony zatrudni do pracy emerytów i rencistów na
terenie Gromadki. Wiadomoœæ: tel. 322-192-557.

Inne
Wynajmê gara¿ przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 602-151-135. (38311)

Sprzedam dzia³kê pod budowê gara¿u o pow. 19m2 przy 
ul.  Zielonej nr 52/20, cena 5500 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 667-791-912. (38950)
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LUTY
16.02. - STOKROTKA
23.02. - SALIX

MARZEC
01.03. - FARMED
08.03 - POD S£OÑCEM
15.03. - CENTRUM
22.03. - MELISA
29.03. - STOKROTKA

KWIECIEÑ
05.04. - W INTERMARCHE
12.04. - POD S£OÑCEM
13.04. - SALIX
19.04. - CENTRUM
26.04. - W INTERMARCHE

MAJ
01.05. - FARMED
03.05. - SALIX
10.05. - STOKROTKA
17.05. - POD S£OÑCEM
24.05. - CENTRUM
31.05. - MELISA

CZERWIEC
07.06. - FARMED
11.06. - POD S£OÑCEM
14.06. - SALIX
21.06. - STOKROTKA
28.06. - W INTERMARCHE

LIPIEC
05.07. - MELISA
12.07. - CENTRUM

19.07. - FARTMED
26.07. - POD S£OÑCEM

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

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

PAZDZIERNIK
04.10. - CENTRUM
11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

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

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

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

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

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

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

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

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

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



Przez ponad 50 lat istnienia Muzeum
Architektury we Wrocławiu była gro-
madzona wystawa bogatej kolekcji
grafik z XVI – XVIII wieku. Cenne
miedzioryty i akwaforty powstawały na
podstawie dzieł architektury, rzeźby 
i malarstwa oraz oryginalnych projek-
tów wielkich mistrzów epoki odro-
dzenia. Repliki znamienitych geniuszy,
jak Michał Anioł, Giorgio Vasari czy
Rafael Santi, zdobią w obecnym czasie
sale wystaw w Muzeum Regionalnym
w Chojnowie, gdzie prezentowana jest
kolekcja pt. „Dzieła Mistrzów Rene-
sansu w grafice od XVI do XVIII wieku
ze zbiorów Muzeum Architektury we
Wrocławiu”. 
Wernisaż nietuzinkowej ekspozycji odbył
się 24 stycznia.

- To szczególne święto dla nas muzeal-
ników, bo nie mamy okazji na co dzień
wystawiać prace Donato Bramante, 
a to jest bardzo duże wyróżnienie.
Jesteśmy zaszczyceni państwa obecnoś-
cią. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie
wspaniałe zbiory Muzeum Architektury
we Wrocławiu. Dzisiejsze spotkanie to
pokłosie wielu lat współpracy między
naszymi muzeami. – mówił dyrektor
Muzeum Regionalnego w Chojnowie
Mariusz Garbera.
Na otwarcie ekspozycji przybyła kura-
tor wystawy p. Beata Fekecz – Toma-
szewska, która opowiedziała o poszcze-
gólnych elementach kolekcji, jak i o ge-
nezie jej tworzenia:
- Czasy renesansu przyniosły znamien-
ny zwrot w kierunku starożytności. 
A gdzie było to największe źródło, z któ-
rego artyści czerpali? Właśnie w Rzymie.
Zaczęto doceniać, na fali zainteresowa-
nia starożytnością, relikty i resztki ar-
chitektury starożytnej. O ile Florencja
była źródłem myśli humanistycznej,
pierwszym impulsem, gdzie tak na-
prawdę renesans się narodził, tak Rzym
w tym czasie był miastem zapomnia-
nym, zaniedbanym, opuszczonym.

Architekci zaczęli wracać do Rzymu,
aby studiować resztki budownictwa
antycznego. Do Rzymu wrócił także
papież. Pojawili się kardynałowie, za
nimi pieniądze, dzięki którym wieczne
miasto zaczęło się odradzać – tłuma-
czyła p. Fekecz-Tomaszewska, która
jest także współautorką publikacji
„Dzieła Mistrzów Renesansu w grafice
od XVI do XVIII wieku” wraz z Ol-
gierdem Czernerem.
Wyjątkową perłą ekspozycji jest rycina
autorstwa jednego z najwybitniejszych
włoskich architektów – Donata Bra-
mantego. Na krótki moment Muzeum
Regionalne w Chojnowie staje się cen-
trum odrodzeniowych dzieł sztuki, które
warto zobaczyć na własne oczy.
Polecamy!

K. Burzmińska

Tak organizator, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, zapowiadała wernisaż wystawy
„Malujemy samodzielnie i z pomocą”.
Dziewiąta edycja tego projektu prezentu-
je artystyczne talenty podopiecznych
dwóch Środowiskowych Domów Samo-
pomocy w Chojnowie – Nr 1 i Nr 2,
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choj-
nowie i Zespołu Placówek Specjalnych
w Legnicy.
Każdy kolejny przegląd rękodzielnictwa
osób niepełnosprawnych zadziwia i za-
chwyca. Rośnie też zainteresowanie i przy-
bywa prac.
- W pierwszym roku było tylko 15 osób
wystawiających - mówiła witając gości
Agnieszka Tworzydło, koordynatorka
wystawy. - W tym roku mamy 46 wys-
tawców. Serdecznie im wszystkim dzięku-

ję za poświęcony czas i podzielenie się
swoimi talentami.
Efekty wielogodzinnych prac podzi-
wianych w Galerii Młodych MBP, to
rezultat zaangażowania uczestników, 
a także ich opiekunów, którzy aby za-
spokoić kreatywność swoich podopiecz-
nych, szkolą się, poznają nowe techniki,
uczą się współczesnego rękodzielnictwa.

O tym, jak powstawały eksponowane pra-
ce, jak wiele sprawiały ich twórcom satys-
fakcji opowiadały prowadzące zajęcia. 
Na wystawie zobaczyć można 130 róż-
nego rodzaju prac wykonanych wieloma
technikami - kropkowania, wyklejania
szydełkowania, malowania, wyszywania,
dequpage, rzeźbienia, wypalania i innych.

- To jedyna taka wystawa w naszym
mieście, na której osoby niepełno-
sprawne mogą pokazać swoje prace,
dziękujemy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej za tę możliwość – mówiła 
w imieniu wszystkich placówek Anna
Marciniszyn. 
Każdy z uczestników otrzymał z rąk
dyrektor MBP Barbary Landzberg i rad-
nego Mariusza Kowalczyka słodki
upominek, każda jednostka otrzymała
także miejski kalendarz, a wernisaż za-
kończył się poczęstunkiem, podczas któ-
rego wszyscy goście mogli porozma-
wiać, wymienić się wrażeniami i artysty-
cznymi doświadczeniami. 
Wystawa w Galerii Młodych Miejskiej
Biblioteki Publicznej dostępna będzie do
końca lutego. 
Serdecznie zachęcamy do jej obejrzenia.

eg
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Wyjątkowe prace wyjątkowych ludzi

Perły Renesansu w Chojnowie



Przedszkole Miejskie nr 1

Przedszkole Miejskie nr 3

Z miłości do Babci i DziadkaZ miłości do Babci i Dziadka


