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Konkurs Stowarzyszenia Rodzin
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Ponadto w numerze:
* Urlop z zasadami - o czym musimy wiedzieć
planując wypoczynek
* Przywracanie normalności - w mieście,

powiecie, w kraju
* O pożarze na Piotra Skargi 
* Z notatnika dyżurnego policji
* ŚDS-y w przygotowaniu
* Wiadomości z WTZ 

NRNR 11 11 (951)(951) ROK XXVIII 05.06.2020ROK XXVIII 05.06.2020 CENACENA 1,70 z³1,70 z³

Na XXVII sesji Rady Miejskiej O sytuacji 
w Niebieskim Parasolu

Ludzie z pasją
Patrycja Hinczewska



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/9512

Ogłoszony przez Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Legnickiej między-
pokoleniowy konkurs literacki i plasty-
czny pt. “Święty Jan Paweł II człowie-
kiem pokoju i nadziei” związany jest 
z obchodami Roku Św. Jana Pawła II 
i uczczeniem 100. rocznicy urodzin Pa-
pieża. Konkurs został zgłoszony do ogólno-
polskiego projektu "Dar na Stulecie" od-
bywającego się pod hasłem: “Człowiek sta-
je się wolny poprzez dar z siebie" (św. Jan
Paweł II, Centesimus Annus). Jego ce-
lem było upowszechnienie wśród dzieci,
młodzieży oraz dorosłych wiedzy o ży-
ciu i nauczaniu św. Jana Pawła II, uka-
zanie Jego miłości do Boga i do każdego
człowieka, ojczyzny oraz innych naro-
dów, szacunku dla życia i do rodzin, jako
podstawy każdego społeczeństwa.
Autorzy 78 zgłoszonych do konkursu prac
wykazali się wrażliwością artystyczną,
indywidualnym spojrzeniem na doniosłe
wydarzenia we współczesnej historii Ko-
ścioła i świata, na które Ojciec Święty
wpływał poprzez nauczanie, modlitwę,
świadectwo życia.
Prace plastyczne oceniało jury w skła-
dzie: Krystyna Kalagasidis, Zofia Kas-
przak, Olga Niemasik, Jadwiga Matys. 
Jury wyłoniło następujących laureatów w
poszczególnych kategoriach wiekowych:

1. W konkursie na prace plastyczne 
w kategorii wiekowej kl. 0 - 3 przy-
znano:
I miejsce Dawidowi Gąsiorowskiemu,
II miejsce Gabrieli Goleń, III miejsce
Arystotelesowi Kalagasidis.
Wyróżnienia otrzymali: Jadwiga Ja-
błońska, Kacper Drozdek, Antoni
Blatkiewicz, Katarzyna Józefów,
Marcel Górczyński.

2. W konkursie na prace plastyczne 
w kategorii wiekowej kl. IV –VI przyz-
nano: I miejsce - Martynie Myślibor-
skiej, II miejsce – Antoniemu Jabłoń-
skiemu, III miejsce – Natalii Zawadzkiej.
Wyróżnienie otrzymał: Benedykt Ja-
błoński

3. W konkursie na prace plastyczne 
w kategorii wiekowej  kl. VII – VIII
przyznano: I miejsce – Adrianowi Boj-
dzie, II miejsce – Kacprowi Guściorze,
III miejsce – Maciejowi Kućko.
4. Zwycięzcami w konkursie na prace
plastyczne wykonane przez młodzież
zostali: Daria Jadach i Jakub Jadach,
II miejsce zajęła Anna Wylęgła. 

Jury w konkursie literackim pt. “Święty
Jan Paweł II człowiekiem pokoju i na-
dziei” w składzie: Krystyna Kalagasidis,
Jadwiga Matys, Stanisława Repa przy-
znało w kategorii osób dorosłych: 
I miejsce Dariuszowi Filistyński za
wiersz “Jan Paweł II. II miejsce zajęła
Eżbieta Szprycha, a III miejsce – Zofia

Maćkowiak za świadectwa o Janie
Pawle II.
Wyróżnienie za “ Bajkę o Lolku” otrzy-
mała Paulina Mazur reprezentująca
Chojnowską Drużynę Strzelecką im. 19
Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa.
Wyróżnienie otrzymały również prace
literackie dwojga piątoklasistów: Hanny
Zięby z SP nr 18 w Legnicy oraz Karola
Repy z chojnowskiej SP nr 4.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Die-
cezji Legnickiej serdecznie dziękuje
organizacjom, które włączyły się w or-
ganizację konkursu i przygotowanie
wystaw nagrodzonych prac: Kołu Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich przy Pa-
rafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Chojnowie, Kołu przy Parafii MBNP
w Bolesławcu, Chojnowskiej Drużynie
Strzeleckiej im. 19 Pułku Piechoty Od-
sieczy Lwowa, Powiatowemu Zespołowi
Szkół w Chojnowie oraz Stowarzyszeniu
Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu
Szkół w Chojnowie  “Wsparcie”, Ru-
chowi ERM. 

Prace biorące udział w konkursie zostały
wystawione w 100. rocznicę urodzin św.
Jana Pawła II w kościele pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła, będą pokazywane
w rocznicę legnickiej pielgrzymki pa-
pieskiej w Bolesławcu, a prace dzieci ze
świetlicy w siedzibie grup terapeutycz-
nych w Dzień Papieski.
Stowarzyszenie kieruje wyrazy wdzię-
czności do Fundatorów nagród dla 42
dzieci ze świetlicy oraz podopiecznych
Społecznego Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
biorących udział w konkursie w ramach
dofinansowania projektu realizowanego
przez SRKDL: Władz Miasta Chojnowa i
członków stowarzyszenia. Bardzo dzię-
kuje za ufundowanie nagród dla laurea-
tów konkursu startujących indywidual-
nie: Parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła, Radzie I Zarządowi Banku Spół-
dzielczego w Chojnowie, Diecezji Le-
gnickiej, Zarządowi Regionu NSZZ So-
lidarność Zagłębia Miedziowego, Pani
Zofii Kasprzak za własnoręcznie wyko-
nane upominki wielkiej urody.
Nagrody i dyplomy zostały wręczone
dzieciom w Chojnowie 18.05. br. po
uroczystości uczczenia św. Jana Pawła II
w dniu 100. rocznicy jego urodzin. 
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Konkurs Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
“Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei” 



O sytuacji w "Niebieskim Parasolu"
W prywatnym oœrodku pielêgnacyjno - rehabilitacyjnym "Niebieski
Parasol" sytuacja siê stabilizuje. Walka z wysoce zaraŸliwym wirusem
SARS-CoV-2 wywo³uj¹cym chorobê COVID-19 trwa ju¿ ponad miesi¹c.
Izolacja i sta³e badania s¹ w ostatnim czasie bardzo mêcz¹ce zarówno dla
pacjentów, jak i pracowników placówki. Na koniec maja podjêta zosta³a
decyzja o przewiezieniu wiêkszoœci zaka¿onych osób do szpitali.
Pacjenci leczeni s¹ w Legnicy, Boles³awcu, Wroc³awiu oraz w izolator-
ium w Obornikach Œl¹skich. 
W tych trudnych chwilach nie brakuje te¿ dobrych wieœci. Przybywa
osób o tzw. statusie ozdrowieñców, czêœæ pacjentów i personelu prze-
chodzi³a zaka¿enie bezobjawowo. 
Z informacji podanych przez Starostwo Powiatowe wynika, ¿e od 1 czerwca
liczba chorych nie zwiêkszy³a siê. Wspólna i solidarna walka z wirusem
w koñcu odniesie zwyciêstwo. Zdrowia! 

Ulica S³owiañska w remoncie
Inwestycja pod nazw¹: "Przebudowa drogi ul. S³owiañskiej w zakresie
zmiany nawierzchni drogowej oraz budowy kanalizacji deszczowej"
rozpoczê³a siê w maju. Chojnowska firma "MK Granit" Mariusz G¹sior
prowadzi intensywne prace maj¹ce na celu modernizacjê tej czêœci miasta. 
Ulica S³owiañska maj¹ca swój pocz¹tek w osi ulicy £u¿yckiej prze-
chodzi swoj¹ przebudowê na odcinku 124 metrów. Prace polegaj¹ m.in.
na umo¿liwieniu dojazdu do posesji, odwodnieniu terenu, poprawie bez-
pieczeñstwa ruchu i w³¹czeniu do s¹siaduj¹cej ulicy. Droga wykonana
zostanie z kostki betonowej, wmontowane zostan¹ uliczne wpusty wraz
ze studniami betonowymi w celu prawid³owego odprowadzania wód
opadowych i roztopowych. 
Na czas prowadzenia remontu prosimy o zachowanie szczególnej ostro¿-
noœci w rejonie prowadzonych prac. 

MOKSiR informuje
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji informuje, ¿e budynek
Domu Kultury w Chojnowie, a œciœlej - wszystkie funkcjonuj¹ce w nim
dla mieszkañców sale i pracownie oraz kino i krêgielnia - pozostaj¹
nieczynne do odwo³ania. 
MOKSiR udostêpnia boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ (przez ca³y
tydzieñ od godz. 16:00 do 21:00). Mo¿na korzystaæ z bie¿ni; treningi
prowadzi te¿ KS "Chojnowianka".

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 65) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu od 05.06.2020 r. do 26.06.2020 r. wykazu:
* lokalu mieszkalnego mieszcz¹cego siê w budynku po³o¿onym w Choj-
nowie przy ul. Wincentego Witosa 15,
* lokalu niespe³niaj¹cego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego
mieszcz¹cego siê w budynku po³o¿onym w Chojnowie przy ul. Miko³aja
Reja 13 przeznaczonych do sprzeda¿y w trybie przetargu  - Zarz¹dzenie
Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03.06.2020r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu ww. nieruchomoœci
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w terminie do dnia 17.07.2020 r. Wykazy  dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na majowej sesji radni Rady Miejskiej za-
poznali siê m.in. z realizacj¹ w Chojnowie
zadañ obrony cywilnej, zadañ obronnych
i zarz¹dzania kryzysowego oraz realizacj¹
Programu wspó³pracy Miasta Chojnowa 
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego w 2019 roku.

Realizacja zadañ obrony cywilnej, zadañ
obronnych i zarz¹dzania kryzysowego

Zasadniczym celem realizacji zadañ obron-
nych i obrony cywilnej jest realizacja przy-
gotowañ obronnych w czasie pokoju oraz
ocena stopnia gotowoœci administracji sa-
morz¹dowej na wypadek wyst¹pienia za-
gro¿enia oraz realizacja tych zadañ przez
podleg³e jednostki organizacyjne i nadzo-
rowane przez Burmistrza, wykonuj¹ce za-
dania obronne i obrony cywilnej.
Jednym z przedsiêwziêæ obrony cywilnej
jest organizacja systemu ostrzegania i alar-
mowania ludnoœci, który ma ostrzegaæ lud-
noœæ przed gro¿¹cym niebezpieczeñstwem
napadu z powietrza oraz ska¿eniem pro-
mieniotwórczym i chemicznym, a tak¿e 
o klêskach ¿ywio³owych i zagro¿eniu œrodo-
wiska w celu umo¿liwienia odpowiedniego
zareagowania. Do og³aszania i odwo³ywa-
nia alarmów wykorzystuje siê syreny alar-
mowe oraz zastêpcze œrodki alarmowania
(dzwony koœcielne, pojazdy z urz¹dzenia-
mi nag³oœniaj¹cymi, itp.).
Na terenie miasta dzia³aj¹ trzy syreny alar-
mowe wchodz¹ce w sk³ad systemu ostrze-
gania i alarmowania ludnoœci, który po-
zwala alarmowaæ ludnoœæ przy pomocy
ustalonych ogólnopañstwowych sygna³ów
dŸwiêkowych.
Miasto posiada system sms-owego powiada-
miania o zagro¿eniach oraz system mobil-
nego pomiaru zanieczyszczeñ powietrza 
i jego wizualizacji.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem dzia³ania
obrony cywilnej, co miesi¹c tut. Urz¹d uczest-
niczy w treningach organizowanych przez
Urz¹d Wojewódzki we Wroc³awiu w zakre-
sie alarmowania i ostrzegania ludnoœci. 
Za bezpieczeñstwo, porz¹dek oraz koordy-
nacjê dzia³añ s³u¿b w sytuacjach kryzy-
sowych w mieœcie odpowiada Burmistrz.
Jest przewodnicz¹cym Miejskiego Ze-
spo³u Zarz¹dzania Kryzysowego i w przy-
padku zaistnienia sytuacji kryzysowej lub
innego nadzwyczajnego zagro¿enia wspó³-
pracuje z kieruj¹cymi akcj¹ ratownicz¹.
G³ówn¹ jednostk¹ koordynuj¹c¹ dzia³ania
wszystkich s³u¿b podczas wyst¹pienia
zdarzeñ masowych na terenie miasta jest
Miejski Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego,
który ma za zadanie koordynacjê wszel-
kich przedsiêwziêæ w przypadku wyst¹pie-
nia sytuacji kryzysowej na danym obszarze
administracyjnym. W przypadku zagro¿e-
nia przekraczaj¹cego obszar miasta, dzia-
³ania przejmuje Powiatowe Centrum Zarz¹-
dzania Kryzysowego w Legnicy.

Do najczêstszych zdarzeñ kryzysowych
wystêpuj¹cych w ostatnim czasie nale¿y
zaliczyæ:
* klêski ¿ywio³owe - susze, wichury,
ulewne deszcze, podtopienia,
* awarie sieci gazowniczej,
* ptasi¹ grypê,
* epidemiê koronawirusa, na któr¹ dotych-
czas wydatkowano ze œrodków samo-
rz¹dowych kwotê 132 029,24 z³ tj.:
* œrodki ochrony indywidualnej (maseczki,
rêkawice, przy³bice, fartuchy ochronne
itp.) - 32 859,20 z³,
* wsparcie dla s³u¿b ratowniczych 
to 36 000,00 z³, w tym: 2 000,00 z³ na
zakup pralko-suszarki dla Pogotowia Ra-
tunkowego i 34 000,00 z³ na zakup ma-
szyny do dezynfekcji pomieszczeñ dla Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Legnicy,
* wsparcie dla Niebieskiego Parasola to
kwota 2 300,00 z³ - zakup ozonatora,
1 438,56 z³ zakup 120 szt. poœcieli, oraz
przekazano z zasobów Domu Schrama 
19 szt. poduszek, poœcieli i przeœcierade³,
* zakup ³ó¿ek i poœcieli na zabezpieczenie
miejsc kwarantanny- 7 374,00 z³, 
co daje kwotê - 79 971,76 z³, oraz koszty
poniesione przez jednostki organizacyjne 
- 52 057,48 z³. 
Samorz¹d jest w sta³ym kontakcie z "Nie-
bieskim Parasolem", gotowy do reagowa-
nia na potrzeby placówki.

Program wspó³pracy Miasta Chojnowa
z organizacjami pozarz¹dowymi 

i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego 

w 2019 roku".
Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o dzia³alnoœ-
ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du
terytorialnego uchwala, po konsultacjach 
z organizacjami pozarz¹dowymi Program
Wspó³pracy.
Projekt Programu Wspó³pracy zosta³ pod-
dany konsultacjom na podstawie Uchwa³y
Nr LV/228/10 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
szczegó³owego sposobu konsultacji podej-
mowanych uchwa³ w zakresie dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego z gminn¹ rad¹ dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego lub organiza-
cjami pozarz¹dowymi i innymi organiza-
cjami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego na terenie Miasta Chojnowa.
Og³oszenie o konsultacjach wraz z projek-
tem Programu wspó³pracy Miasta Choj-
nowa z organizacjami pozarz¹dowymi i in-
nymi podmiotami prowadz¹cymi dzia-
³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2019
zosta³o umieszczone w BIP na stronie
internetowej chojnow.eu, oraz dostarczone
w formie pisemnej organizacjom dzia-
³aj¹cym na terenie miasta Chojnowa. Za-
interesowane podmioty otrzyma³y mo-
¿liwoœæ przekazania swoich wniosków 
i uwag. ¯adna z organizacji nie wnios³a
uwag do projektu programu.
Wspó³praca Miasta Chojnowa z organiza-

cjami pozarz¹dowymi i innymi podmiota-
mi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego w 2019 r. obejmuje zadania
w³asne gminy mieszcz¹ce siê w sferze za-
dañ publicznych wed³ug katalogu zadañ 
z art. 4 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie, 
a w szczególnoœci z zakresu: 
- ochrony i promocji zdrowia,
- wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji,
- nauki, edukacji, oœwiaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu,
- dzia³alnoœci na rzecz integracji europej-
skiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³-
pracy miêdzy spo³eczeñstwami,
- dzia³alnoœci na rzecz rodziny, macie-
rzyñstwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka.
- dzia³alnoœci na rzecz mniejszoœci naro-
dowych i etnicznych oraz jêzyka regional-
nego.
W bud¿ecie na 2019 r. zaplanowano na
realizacjê zadañ publicznych w otwartych
konkursach ofert 212 000 z³., z tego wyko-
rzystano 188 000 z³.
Wspó³praca Miasta z organizacjami poza-
rz¹dowymi umo¿liwi³a zaspokojenie po-
trzeb mieszkañców Chojnowa w szerszym
zakresie. Samorz¹d wspieraj¹c realizacjê
zadañ publicznych ze œrodków bud¿etu
Miasta przyczynia³ siê do rozwoju demo-
kracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wspó³praca odbywa³a siê na zasadach
pomocniczoœci, suwerennoœci stron, part-
nerstwa, efektywnoœci, uczciwej konku-
rencji i jawnoœci. Organizacje realizuj¹c
zadania publiczne wykorzystywa³y w³asny
potencja³ osobowy oraz œrodki finansowe
w³asne. 
Zlecanie realizacji zadañ publicznych orga-
nizacjom pozarz¹dowym wraz z udziele-
niem dotacji na dofinansowanie ich reali-
zacji odbywa³o siê w trybie otwartych
konkursów ofert. Og³oszenia o organizo-
wanych przez Miasto konkursach na reali-
zacjê zadañ publicznych zamieszczane
by³y na stronie internetowej miasta
www.chojnow.eu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim. Udzielono tak¿e dotacji 
w trybie uproszczonym (pozakonkurso-
wym) na realizacjê zadañ publicznych. 
Na realizacjê zadañ publicznych w 2019 r.
og³oszonych zosta³o 6 konkursów w zakre-
sie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej na wsparcie realizacji zadania
publicznego. Umowy na realizacjê progra-
mu w zakresie wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej podpisano z:
* Uczniowski Klub Sportowy "ORIENS" 
* Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie
"ORIENS MTB" 
* Ludowy Miêdzyszkolny Klub Sportowy
"SFORA" 
* Klub Sportowy "CHOJNOWIANKA
W zakresie ochrony i promocji zdrowia
zawarto umowê ze Spo³ecznym Stowarzy-
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szeniem Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej
Troski w Chojnowie.
W ramach procedury art. 19 a ustawy 
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wo-
lontariacie z pominiêciem otwartego
konkursu ofert z³o¿onych zosta³o 3 oferty
na realizacjê zadañ publicznych. 
Zawarto 3 umowy:
1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o
Terenowe 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych "Dajmy
Szansê" w Chojnowie 
3. Klub Sportowy "CHOJNOWIANKA
£¹cznie w 2019 r. zawartych zosta³o 12
umów na realizacjê zadañ publicznych.

Wspó³praca pozafinansowa z sektorem
pozarz¹dowym dotyczy³a ró¿nych sfer dzia-
³alnoœci, a w szczególnoœci:
1. Organizacje pozarz¹dowe i podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwiet-
nia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r.
poz. 688 ze zm.) uczestniczy³y w konsul-
tacjach spo³ecznych nad wymienionym
Programem.
2. Przedstawiciele organizacji pozarz¹do-
wych brali udzia³ w komisjach konkurso-
wych powo³anych w celu zaopiniowania
ofert z³o¿onych do otwartych konkursów
ofert na realizacjê zadañ w 2019 r.
3. Miasto Chojnów wspó³pracowa³o z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi w zakresie orga-
nizacji imprez kulturalnych, wspó³dzia³a³o
ze œrodowiskiem organizacji kombatan-
ckich podczas organizacji œwi¹t i uroczys-
toœci pañstwowych. 
4. Nieodp³atnie udostêpniano lokale na
spotkania integracyjne dla organizacji. 
5. Prowadzono promocjê dzia³alnoœci orga-
nizacji pozarz¹dowych na stronie interne-
towej Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
oraz w Gazecie Chojnowskiej. 
6. Na stronie internetowej urzêdu w za-
k³adce organizacje pozarz¹dowe, zamiesz-
czane by³y informacje dotycz¹ce wspó³pracy
Miasta z organizacjami pozarz¹dowymi. 

Sprawozdanie 2/2020 
z pracy Burmistrza Chojnowa w okresie
od 01 lutego 2020 r. do 26 maja 2020 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Kontynuowane s¹ prace zwi¹zane z bu-
dow¹ ruroci¹gu przesy³owego z ujêcia 
w Konradówce do SUW w Chojnowie. 
W zakresie sieci tranzytowej wraz z arma-
tur¹ z ujêcia do budynku SUW wykonano
100%  robót, na ujêciu wody w Konra-
dówce wykonano w 100% zagospodaro-
wanie terenu - place i kostka, w 95% drogi
t³uczniowe. 
* Wykonawca przyst¹pi³ do realizacji za-
dania pn. "Przebudowa nawierzchni ul.
S³owiañskiej". 

* Przygotowano postêpowanie przetargowe
na zadanie "Przebudowa ul. Asnyka w Choj-
nowie". Zadanie jest dofinasowane w ramach
programu Fundusz Dróg Samorz¹dowych.
* Zakoñczono etap napraw cz¹stkowych
nawierzchni dróg miejskich, prowadzona
jest bie¿¹ca naprawa nawierzchni z kostki
betonowej i granitowej.
* Wymieniono na nowe 5 barier drogo-
wych na skrzy¿owaniu ul. Reja i Wolnoœci
w zwi¹zku z ich uszkodzeniem.
* Przeprowadzono procedurê przetargow¹
dla zadania pn. "Utrzymanie terenów zie-
lonych miasta Chojnowa w terminie do 
30 listopada 2020 r.". W wyniku przetargu
wy³oniono dwóch wykonawców, z którymi
podpisano umowy, s¹ to nastêpuj¹ce firmy:
- Agro-Œwit Edward Œwita³a, Sylwia Œwi-
ta³a, ul. Krótka 4, Chocianów,
- Ryszard Grz¹dkowski, Gospodarstwo
Rolno-Ogrodnicze, Jerzmanowice 12A,.
* W ramach bie¿¹cego utrzymania (prace
publiczne) wykaszane s¹ tereny miejskie.
* Posadzono 75 drzew na terenie miasta 
(45 lip, 25 klonów, 5 jesionów).
* Trwaj¹ prace zwi¹zane z odnawianiem 
i konserwacj¹ infrastruktury na placach zabaw;
na bie¿¹co wymieniane s¹ uszkodzone znaki
drogowe.
* Przed³u¿ono 8 umów na najem lokalu 
z mieszkaniowych zasobów miasta.
* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie po-
rz¹dku na terenach miejskich.
* Wydano  decyzjê zezwalaj¹c¹ na sprze-
da¿ napojów alkoholowych o zawartoœci
alkoholu do 4,5% i piwa do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y oraz przyjêto i prze-
tworzono 40 wniosków CEIDG-1, w tym:
- 7 wniosków o wpis do CEIDG,
- 22 wniosków o zmianê wpisu do CEIDG,
- 7 wniosków o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 4 wniosków o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej na rzecz doty-
chczasowych najemców 3 lokale miesz-
kalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bo-
nifikat;
- w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego 2 dzia³ki pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej.
* Przygotowano i przeprowadzono przetar-
gi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- 3 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej i Pogodnej,
zakoñczony wy³onieniem nabywców 2 dzia³ek, 
- lokalu mieszkalnego przy ul. W³adys³awa
£okietka 1B i lokalu u¿ytkowego przy 
ul. W. Witosa 32, oba zakoñczone wynikiem
negatywnym.
* Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿ :
- lokalu mieszkalnego przy ul. W. £okietka
1B/7,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwal-
dzkiej 12/5.

* Wydano 36 zaœwiadczeñ o wykreœlenie 
z ksiêgi wieczystej roszczenia o roczne op³a-
ty przekszta³ceniowe, w zwi¹zku z wnie-
sieniem op³aty jednorazowej z tytu³u prze-
kszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczys-
tego gruntów zabudowanych na cele mie-
szkaniowe w prawo w³asnoœci tych grun-
tów oraz 36 informacji o wysokoœci op³aty
jednorazowej za przekszta³cenie gruntów.
* Zawarto 3 umowy dzier¿awy na grunt 
- jako ogród przydomowy przy ul. Koœ-
ciuszki i Parkowej oraz grunty rolne przy
ul. £u¿yckiej.
* Wydano na wniosek osoby fizycznej de-
cyzjê na podzia³ nieruchomoœci po³o¿onej
przy ul. Zielonej, w celu wydzielenia dzia³ki
do sprzeda¿y. 
* Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 3 za-
œwiadczenia z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta. 
* Wydano 2 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³ dzia³ek przy ul. M³y-
narskiej i Ogrodowej pod wzglêdem zgod-
noœci z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta.
* Wydano 2 decyzje nak³adaj¹ce obowi¹-
zek œwiadczeñ rzeczowych na rzecz obrony
kraju oraz 2 uchylaj¹ce.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 27 wniosków, 
- wydano decyzjê uchylaj¹c¹ prawo do œwiad-
czenia wychowawczego,
- wyp³acono 3.886 œwiadczeñ na kwotê
1.937.682,90 z³.
* Dodatki mieszkaniowe
- przyjêto i rozpatrzono 30 wniosków,
- wyp³acono dodatki na kwotê 42.942,92 z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 64 wnioski,
- wyp³acono 141 dodatków na kwotê
2.023,86 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 143 akty stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 4 akty ma³¿eñstwa i 25 aktów
zgonów; 
* Sprostowano i uzupe³niono 6 aktów stanu
cywilnego;
* Sporz¹dzono 6 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa (œluby cywilne - 3, zaœwiad-
czenia do œlubu konkordatowego - 3);
* Przeprowadzono 111 migracji aktów;
* Usuniêto 81 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL;
* Przyjêto 99 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego;
* Wpisano 2 zagraniczne dokumenty stanu
cywilnego do polskiego rejestru w drodze
transkrypcji;
* Wys³ano wniosek o nadanie medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. 

NNaa  XXXXVVIIII   sseess jj ii
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POMÓ¯ RODZINOM
DOTKNIÊTYM 

COVID-19

Stowarzyszenie 
Pomocy Uczniom

Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie 

"WSPARCIE" 
i Szkolne Ko³o Caritas, 

zwraca siê z proœb¹ 
do wszystkich ludzi dobrej
woli o pomoc finansow¹ dla
tych z naszych uczniów i ich

rodzin, którzy w obecnej
chwili s¹ w bardzo trudnej

sytuacji materialnej. 

Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na
konto Stowarzyszenia; 

82 8644 0000 0012 6436
2000 0010

Bank Spó³dzielczy 
w Chojnowie

w tytule proszê napisaæ
"covid-19" 

Wiêcej informacji mo¿na

uzyskaæ pod numerem telefonu

605686085
Bardzo dziêkujemy wszystkim

za pomoc, 
liczy siê ka¿da z³otówka. 

1347rok, 1520r., 1899r, 1918… `57…
`68…`81… - dotarliœmy tak do roku
2020, gdzie znów jest nietypowo, gdzie
pojawi³y siê czasy dostosowywania siê.
Dziœ na szczêœcie wraz z rozkwitem zie-
leni i my tak¿e po d³u¿szej przerwie
mo¿emy rozkwitn¹æ, krok po kroku
staramy siê powróciæ do codziennoœci.
Placówka Warsztatu Terapii Zajêciowej
jest stworzona z myœl¹ o ludziach, na-
stawion¹ na uspo³ecznienie, relacje
interpersonalne… U nas funkcja bu-
dynku jest usytuowana na szczycie pi-
ramidy - podstaw¹ jest jednak cz³owiek.
Ju¿ w niedalekim czasie bêdziemy mogli
zamieniæ pracê zdaln¹ i napawaæ siê
d³u¿szym widokiem naszych Uczestników.

Niestety, aby mog³o siê tak staæ, nasz
budynek musia³ przejœæ ma³¹ metamor-
fozê: odizolowanie czêœci budynku, za-
chowanie stref, wszechobecne tablice
informacyjne, czy stworzenie izolator-
ium. Dodatkowo zakup niezbêdnych
œrodków ochrony osobistej i dezynfek-
cyjnych, opracowanie procedur - to

wszystko, aby za-chowaæ bezpieczeñstwo
podczas spotkañ.
Podobno nic nie dzieje siê bez przyczyny.
Trzymamy kciuki i mamy nadziejê, ¿e
ju¿ w niedalekim czasie nasz Warsztat
rozkwitnie, a ta izolacyjna przerwa po-
zostawi w nas naukê i stanie siê wspom-
nieniem. 
Do³¹czamy kilka zdjêæ z dotychczaso-
wych zajêæ i prac w domu. 
Pozdrawiamy gor¹co uczestników i cze-
kamy na powrót wszystkich do codzien-
nej pracy. 

wtz

1 czerwca w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy Nr 1 w Chojnowie odby³o
siê szkolenie pracowników z zakresu
wdro¿enia procedury bezpieczeñstwa na
terenie oœrodka w czasie zagro¿enia
COVID-19. 
Kadra zosta³a przeszkolona z zakresu
prowadzenia zajêæ i stosowania zasad

obowi¹zuj¹cych w ŒDS w dobie walki 
z koronawirusem oraz wyposa¿ona 
w œrodki ochrony osobistej. 
Placówka zgodnie z rekomendacjami 
i wytycznymi G³ównego Inspektoratu
Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia
przygotowana jest do wznowienia dzia-
³alnoœci. 

œds1

Wieœci z WTZWieœci z WTZ

Œrodowiskowe Domy Samopomocy w przygotowaniu
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Patrycja Hinczewska pracuje jako tera-
peuta zajêciowy w ŒDS nr 2 w Chojnowie.
Prowadz¹c pracowniê komputerow¹,
zwraca uwagê na rozwój swoich podo-
piecznych, przekazuj¹c im cenn¹ wiedzê
na zajêciach udoskonalaj¹cych wiele
umiejêtnoœci. Swoj¹ pracê traktuje jak
misjê czynienia dobra, dlatego aktywnie
dzia³a w "Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym". Bohaterkê "Ludzi 
z pasj¹" zajmuj¹ tak¿e prace rêkodzielni-
cze, które nie tylko sprawiaj¹ jej i otocze-
niu radoœæ, ale tak¿e przyczyniaj¹ siê do
tworzenia pozytywnych dzia³añ. Wysta-
wiane s¹ bowiem na aukcjach charytatyw-
nych. W wolnym czasie p. Patrycja wykonuje
makija¿e i interesuj¹ce charakteryzacje.
Testowanie i œledzenie trendów w make-
upie przyczynia siê nie tylko do wspania-
³ych efektów, ale przede wszystkim wpra-
wia w zachwyt wszystkie panie… 

Gazeta Chojnowska: Pracuje Pani jako
terapeuta zajêciowy w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie.
Z jakimi obowi¹zkami mierzy siê Pani
na co dzieñ?
Patrycja Hinczewska - Tak, od prawie
piêciu lat pracujê w ŒDS nr 2 w Choj-
nowie. Do obowi¹zków terapeuty zajê-
ciowego zalicza siê wiele ró¿nych czynnoœci.
Przede wszystkim terapia zajêciowa jest
jedn¹ z form leczenia usprawniaj¹cego 
w trzech najwa¿niejszych sferach: psychicz-
nej, fizycznej i spo³ecznej, poprzez wyko-
rzystanie odpowiednich metod i form.
Zajêcia w Oœrodku s¹ urozmaicone i zaw-
sze dostosowane do mo¿liwoœci oraz zain-
teresowañ podopiecznych. Ja prowadzê
pracowniê komputerow¹, gdzie podopieczni
mog¹ doskonaliæ swoje umiejêtnoœci m.in.
z zakresu obs³ugi komputera oraz sprzêtu
komputerowego, korzystania z Internetu,
ró¿norodnych gier edukacyjnych-rozwi-
jaj¹cych logiczne myœlenie, ale tak¿e nauki
pisania oraz czytania. Zajêcia kompute-
rowe rozwijaj¹ pamiêæ, postrzeganie, wy-
obraŸniê, sferê manualn¹. Pozytywnie
wp³ywaj¹ na rozwój nowych zaintereso-
wañ, ucz¹ zagospodarowania czasu wol-
nego oraz wykorzystywania zasobów inter-
netowych. W naszym Domu dzia³a osiem
pracowni terapeutycznych i nie sposób siê
nudziæ. Mimo, ¿e ka¿dy terapeuta prowadzi
inn¹ pracowniê, to chêtnie wybieramy
równie¿ prace zespo³owe, w jeden dzieñ
jest akcja ogród, wiêc wszyscy sprz¹tamy,
plewimy, siejemy, w drugi dzieñ szykujemy
siê do wystêpów muzyczno-teatralnych,
wiêc idziemy wspieraæ wystêpuj¹cych, akcja
œwiêta - wszyscy wykonujemy stroiki lub
kartki œwi¹teczne. Œmia³o mogê powie-
dzieæ, ¿e jesteœmy jedn¹, wielk¹ "oœrod-
kow¹" rodzin¹. S¹ równie¿ organizowane
kilkudniowe wycieczki, dziêki którym nasi
uczestnicy nabywaj¹ umiejêtnoœæ aktyw-
nego spêdzania czasu, maj¹ mo¿liwoœæ
oderwania siê od trudów dnia codziennego
oraz nawi¹zania nowych znajomoœci, które
póŸniej owocuj¹ umiejêtnoœciami pokony-
wania lêków przed kontaktami.

G.Ch. - Udziela siê Pani w Stowarzy-
szeniu Pomocy Osobom Niepe³nospraw-
nym "W Stronê S³oñca". Wsparcie osób
z dysfunkcjami jest szczególnie wa¿ne,
nie tylko wi¹¿e siê z wielop³aszczyznow¹
pomoc¹, ale i nauk¹ dla samych siebie…
P.H. - To prawda, Stowarzyszenie zosta³o
za³o¿one przez nasz zespó³ terapeutyczny 
i sprawnie funkcjonuje ju¿ ponad 4 lata.
Dzia³amy na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Dziêki projektom, które piszemy (a jest ich
mnóstwo) pozyskujemy œrodki finansowe
na pomoc dla osób niepe³nosprawnych,
g³ównie skupiamy siê na organizacji wy-
cieczek, poniewa¿ wiemy, ile radoœci spra-
wiaj¹ im takie wyjazdy, ale tak¿e na reali-
zacji imprez kulturalno-oœwiatowych, dzia-
³añ z zakresu edukacji i promocji zdrowia
czy kultury fizycznej. Jako Stowarzyszenie
wspieramy dzia³ania umo¿liwiaj¹ce li-
kwidowanie barier dotykaj¹cych osoby nie-
pe³nosprawne w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.
Myœlê równie¿, ¿e dziêki naszym dzia³a-
niom prze³amujemy troszkê stereotypy 
w myœleniu o ludziach chorych i niepe³no-
sprawnych, uwra¿liwiaj¹c spo³eczeñstwo
na los takich osób. Zajêcia prowadzone 
w ramach projektów, to szansa na rozwój,
aktywizacjê i integracjê spo³eczn¹ osób 
z niepe³nosprawnoœciami.

G.Ch. - W wolnych chwilach zajmuje siê
Pani pracami rêkodzielniczymi. Czy ta
pasja zrodzi³a siê w zwi¹zku z aktyw-
noœci¹ zawodow¹?
P.H. - Dok³adnie tak by³o, na zajêciach 
z arteterapii musieliœmy wykonywaæ
mnóstwo ró¿norodnych prac na zaliczenie,
co póŸniej przek³ada³o siê na mo¿liwoœæ
ich terapeutycznego wykorzystania.
Ró¿ane misie, które tworzê w wolnych
chwilach powsta³y stosunkowo niedawno,
chcia³am sprawiæ prezent przyjació³ce 
i zale¿a³o mi, ¿eby to by³o coœ stworzonego
przeze mnie, samodzielnie. Efekt tak bardzo
siê spodoba³ znajomym, ¿e zaczê³am obda-
rowywaæ misiami rodzinê oraz przyjació³.
PóŸniej wpad³am na pomys³, ¿eby ró¿ane
misie wystawiaæ w licytacjach i aukcjach
charytatywnych, co równie¿ spotka³o siê 
z du¿ym uznaniem, z czego bardzo siê cieszê.
Lubiê uszczêœliwiaæ ludzi, a jeœli jeszcze
wiem, ¿e mogê tym pomóc, to bardzo chêt-
nie siê anga¿ujê i nie trzeba mnie d³ugo
namawiaæ.

G.Ch. - Talent manualny sprawdza siê
równie¿ w wykonywaniu makija¿y i cha-
rakteryzacji. Make - up i jego trendy
ulegaj¹ sta³ym wp³ywom nowoczesnoœci.
Czy mog³aby siê Pani podzieliæ ulu-
bionymi trikami zwi¹zanymi z wiza¿em
i charakteryzacj¹? 
P.H. - Oj tak, ja uwielbiam testowaæ no-
woœci i sprawdzaæ hity makija¿owe. Naj-
lepszy trik i moje jedenaste przykazanie,
które zawsze powtarzam, to przede wszys-
tkim odpowiednia pielêgnacja. Piêkny
makija¿ to tylko 50% sukcesu, jeœli odpo-
wiednio nie zadbamy o nasz¹ cerê. Najwa¿-
niejsze jest nawadnianie i nawil¿anie, aby
nie dopuœciæ do odwodnionej skóry. Stosuj-
my maseczki oraz produkty g³êboko nawil-
¿aj¹ce cerê. Kolejny przydatny trik, który
czêsto przekazujê kole¿ankom oraz swoim
klientkom to bia³a kredka na³o¿ona na
wodn¹ liniê oka. Tym sposobem nie tylko
powiêkszymy optycznie oko, ale nasze spoj-
rzenie sprawi równie¿ wra¿enie bardziej
promiennego i lekkiego.

G.Ch. - Poza wieloma obowi¹zkami i za-
interesowaniami potrzebna jest chwila
wytchnienia. Jak¹ formê odpoczynku
lubi Pani najbardziej?
P.H. - Kocham podró¿owaæ i chcia³abym
zwiedziæ prawie ka¿dy zak¹tek œwiata.
Podró¿uj¹c, lubiê poznawaæ historiê, kul-
turê, kuchniê, zwyczaje. Na podró¿e wyko-
rzystujê praktycznie wszystkie dni urlo-
powe w roku i mimo to czujê niedosyt.

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu.¯yczymy zatem wielu inspiruj¹-
cych podró¿y i wszystkiego, co najlepsze!

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Szko³a Podstawowa nr 3
Kszta³cenie zdalne trwa ju¿ ponad 2 mie-

si¹ce. Przez ten czas wszyscy - i uczniowie, 

i rodzice, i nauczyciele nauczyli siê nowych

form komunikowania i nauczania. Du¿¹ rolê

w zakresie wspomagania kszta³cenia przejêli rodzice.

Szko³a wykorzystuje ró¿ne œrodki do kontaktu z uczniami. 

W ostatnim czasie najwiêksz¹ rolê zyska³ Microsoft Teams,

który spe³nia funkcjê kontaktu on-line na poziomie nauczyciel-

uczeñ. Odbywaj¹ siê w nim lekcje z ró¿nych przedmiotów:

jêzyka polskiego, matematyki, historii, jêzyka angielskiego,

jêzyka niemieckiego, techniki, informatyki, biologii, przyrody,

fizyki itp. Pozwalaj¹ one na prawie bezpoœredni kontakt

nauczyciel-uczeñ, rozmowê, wyjaœnianie bie¿¹cych zagadnieñ,

zadawanie pytañ przez uczniów, rozwiazywanie zadañ,

przesy³anie odpowiedzi itp.

Microsoft Teams wchodzi w sk³ad pakietu Microsoft 365,

który ju¿ kolejny rok jest udostêpniany wszystkim uczniom 

i nauczycielom w ramach zakupionego przez szko³ê abona-

mentu. Do nauki i pracy wykorzystywane s¹ równie¿ pozosta³e

aplikacje wchodz¹ce w sk³ad Microsoft 365.

Oprócz tej platformy kontakt z uczniami i rodzicami zostaje

zapewniony przez e-dziennik, który uruchomiony zosta³ przez

szko³ê we wrzeœniu 2012 r. W tym roku szkolnym zosta³a

zmieniona platforma e-dziennika. Po marcowych problemach

na serwerach e-dzienników w zwi¹zku z bardzo du¿ym ruchem

spowodowanym kszta³ceniem zdalnym obecnie sprawuje siê

raczej bez problemów. 

Uczniowie i nauczyciele wykorzystuj¹ równie¿ inne platformy

udostêpnione do kszta³cenia zdalnego. Jest to rekomendowany

przez ministerstwo portal epodreczniki.pl, Eduelo, Testportal,

czy Quizzy.

W niektórych przypadkach niezast¹piony pozostaje telefon. 

W miêdzyczasie szko³a (i jej uczniowie) uzyska³a w ramach

programu "Zdalna szko³a" dodatkowe laptopy przekazane

przez Urz¹d Miejski. W najbli¿szych dniach mamy otrzymaæ

kolejne. 

W szkole pojawili siê wreszcie uczniowie. Choæ na zajêcia

opiekuñczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III nie by³o

chêtnych, to konsultacje dla uczniów klas VIII oraz zapo-

wiedziane konsultacje dla uczniów klas IV-VII spowodowa³y

obecnoœæ uczniów tych klas i nauczycieli wybranych przed-

miotów w budynku szko³y. Zaczê³y siê dy¿ury nauczycieli-

bibliotekarzy w bibliotece szkolnej.  W zwiêkszonym rygorze

sanitarnym szko³a choæ w czêœci wraca do normalnoœci.

Najbli¿szym, du¿ym wyzwaniem bêdzie organizacja w takich

warunkach egzaminu ósmoklasisty, który bêdzie organizowany

w dn. 16-18 czerwca. Wczeœniejsze przydzia³y uczniów do

poszczególnych sal nie ulegaj¹ zmianie, ju¿ styczniowy

podzia³ zapewnia³ odpowiednie warunki. Uczniowie i rodzice

zostali ju¿ poinformowani o zaostrzonych warunkach sani-

tarnych tego egzaminu. Zmodyfikowane zosta³y terminy rekru-

tacji do szkó³ ponadpodstawowych, zaœwiadczenie o wynikach

sprawdzianu uczniowie otrzymaj¹ dopiero 30 lipca. Od 31 lip-

ca do 4 sierpnia bêdzie mo¿na je do³¹czyæ (równie¿ w wersji

elektronicznej) do dokumentacji sk³adanej do wymarzonej

szko³y.

Szko³a czeka na unormowanie sytuacji. Forma kszta³cenia

zdalnego, która zosta³a wprowadzona w bardzo krótkim czasie

uleg³a znacznemu usprawnieniu dziêki zaanga¿owaniu nauczy-

cieli, rodziców i samych uczniów, ale nie jest ona "wyma-

rzona". Czêœæ rodziców przejê³a zadania nauczycieli, czêœæ

nauczycieli pracuje teraz znacznie d³u¿ej i wiêcej ni¿ poprzed-

nio. Komputer i Internet sta³ siê niezast¹pion¹ czêœci¹ takiej

formy kszta³cenia. Bardzo trudno jest wypoœrodkowaæ iloœæ

wiadomoœci, materia³ów, zadañ czyli przede wszystkim czas,

który uczeñ powinien spêdzaæ przy tym kszta³ceniu - jak

zwykle s¹ to sprawy indywidualne. Z czêœci¹ uczniów i ich

rodziców nadal bardzo utrudniony jest kontakt, s¹ oni trochê

poza g³ównym nurtem obecnego kszta³cenia. 

Zbli¿aj¹ca siê klasyfikacja roczna bêdzie stawia³a du¿o pytañ 

i problemów, jak sprawiedliwie oceniæ uczniów. Jeszcze cie-

kawsz¹ w takim przypadku bêdzie ocena zachowania, która

nadal jest bardzo wa¿n¹ sk³adow¹ szkolnego œwiadectwa. 

W najbli¿szym tygodniu zostan¹ og³oszone przez ministerstwo

kolejne informacje o dalszych losach kszta³cenia do koñca

roku szkolnego. Czekamy na wytyczne.

Wieœci z chojnowskich szkó³



Szko³a Podstawowa nr 4
Rok szkolny wielkimi krokami zbli¿a siê ku

koñcowi, jednak zanim to nast¹pi, czeka nas

jeszcze sporo wyzwañ! Nasi ósmoklasiœci pilnie

przygotowuj¹ siê do egzaminu, który wi¹¿e

siê z ich najbli¿sz¹ przysz³oœci¹, a wiêc wyborem dalszej drogi

kszta³cenia ponadpodstawowego. 

Chc¹c im pomóc, jak tylko to mo¿liwe, w SP4 ju¿ od 25.05

rozpoczê³y siê konsultacje z nauczycielami z przedmiotów

wiod¹cych - j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, 

a korzysta z nich a¿ 62 uczniów. 

Rzeczywistoœæ wygl¹da obecnie nieco inaczej ni¿ zwykle, dla-

tego stosujemy siê do wszystkich obostrzeñ i zaleceñ oraz

przestrzegamy rozmaitych wymogów sanitarnych. 

Dyrekcja opracowa³a procedury bezpieczeñstwa zgodne 

z wytycznymi MEN, GIS, MA, z którymi zostali zapoznani

nauczyciele, rodzice i uczniowie. Wszystkie procedury zosta³y

umieszczone na stronie naszej szko³y. 

Mimo tych niecodziennych okolicznoœci nie poddajemy siê,

szukamy sposobów, wdra¿amy je i staramy siê z ca³ych si³ byæ

wsparciem dla naszych ¿aków. 

Nie tylko ostatni rocznik ma mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w kon-

sultacjach. M³odsze klasy od 4 do 7 równie¿ od 1 czerwca ko-

rzystaj¹ ze spotkañ z nauczycielami, g³ównie po to, by zawal-

czyæ o wy¿sz¹ ocenê koñcoworoczn¹. Dla najm³odszych

uczniów z klas 1-3 odbywaj¹ siê zajêcia opiekuñczo-wycho-

wawcze w szkole. 

To wszystko odbywa siê dodatkowo, obok, przy nauce zdalnej,

która wci¹¿ jest na ten czas podstawow¹ drog¹ kszta³cenia.

Obecna sytuacja w ka¿dej dziedzinie naszego ¿ycia wpro-

wadzi³a niema³e zmiany, jedno jest pewne wymaga od nas

konkretnych rozwi¹zañ i my, jako placówka oœwiatowa sta-

ramy siê podejmowaæ rozs¹dne, maj¹ce na celu przede wszys-

tkim bezpieczeñstwo i dobro naszych uczniów, dzia³ania. 

Na medal spisuj¹ siê nasi uczniowie, którzy przestrzegaj¹ pro-

cedur oraz pracownicy obs³ugi odpowiedzialni za dezynfekcjê

pomieszczeñ i ci¹gów komunikacyjnych. 

Co poza tym w SP4? Wci¹¿ remontujemy, odœwie¿amy, odna-

wiamy! Projekt "Czwórka- kolorowa szko³a" ca³y czas trwa i na-

biera mocy! Kolejne przestrzenie staj¹ siê barwniejsze, a¿ mi³o

popatrzeæ! A wszystko po to, by powrót do szko³y okaza³ siê

jeszcze przyjemniejszy! 

Co najmniej tak przyjemny, jak wieœci o kolejnych sukcesach

naszych uczniów. Niezmiennie uczniowie SP4 bior¹ udzia³ 

w rozmaitych konkursach i tak uczennica klasy VIII Martyna

Merunowicz zosta³a laureatk¹ Olimpiady Kopernika 

z wiedzy ekologicznej! Wielkie gratulacje! Ogólnopolski

Konkurs Jêzyka Polskiego " Galileo 2020" równie¿ przyniós³

nam powody do dumy- a¿ 6 uczniów z SP4 znalaz³o siê 

w pierwszej 15 w Polsce, tym samym otrzymuj¹c dyplom

wyró¿nienia! A dokonali tego: Maciej Or³owski, Hanna

Fidor, Amelia Ratman, Zuzanna Gawron, Vanessa

Maloszczyk i Piotr Roztoczyñski. 

Brawa, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! 
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Bran¿a turystyczna w tym roku dotkliwie
odczuje skutki szalej¹cej na œwiecie pan-
demii koronawirusa. Niemal¿e na ca³ym
globie w mniejszym lub wiêkszym stop-
niu COVID-19 stale daje o sobie znaæ.
Wirusolodzy twierdz¹, ¿e latem iloœæ
zachorowañ mo¿e byæ mniejsza, a epide-
mia mo¿e spowolnieæ. To jednak nie
oznacza spokojnych i beztroskich wa-
kacji. W tym roku obowi¹zuj¹cym ha-
s³em urlopowym jest: bezpieczeñstwo 
i ostro¿ny optymizm. 
Pierwsze przypadki koronawirusa po-
jawi³y siê w ró¿nych czêœciach œwiata,
w³aœnie przez ruch: turystyczny, bizne-
sowy, robotniczy, handlowy… Dlatego
odmra¿anie swobodnych podró¿y nastê-
puje bardzo powoli i bêdzie wi¹zaæ siê z
wytycznymi, które pozwol¹ na zwiêk-

szenie poczucia bezpieczeñstwa i przede
wszystkim minimalizowanie reemisji
wirusa jesieni¹. W maju odmro¿ona zos-
ta³a dzia³alnoœæ hotelarska, w czerwcu
wznowiony zosta³ ruch lotniczy w kraju,
w po³owie wakacji eksperci przewiduj¹
otwarcie granic na niektóre kraje, w któ-
rych zachorowalnoœæ na COVID-19 jest
stabilna i siê zmniejsza. Jednak nadal

trudno przewidzieæ, jak bêd¹ wygl¹daæ
najbli¿sze tygodnie. 
Sektor turystyczny, gastronomiczny, ho-
telarski na now¹ rzeczywistoœæ przygo-
towuje siê solidnie. Czêsto w³aœnie od
tego przygotowania zale¿eæ bêdzie ist-
nienie danego hotelu, restauracji czy
przewoŸnika. Wszystkie dzia³alnoœci
zwi¹zane z przyjêciem b¹dŸ obs³ug¹ goœ-
ci musz¹ spe³niaæ wymogi sanitarne.
Bardzo wa¿ne, aby turystyczna fala przy-
jê³a zasadê grupowej odpowiedzialnoœci,
zachowuj¹c dystans i unikanie t³umów.  
Dlatego gospodarze miejsc zwi¹zanych 
z kultur¹ i rekreacj¹ pomna¿aj¹ swoje
pomys³y, których celem jest uatrakcyj-
nienie wolnego czasu m.in. przez Internet.
Obecnie jest to jedna z najbezpieczniej-
szych dróg relaksu. Wirtualne ¿ycie nie
zast¹pi jednak swobodnego wyjœcia do
lasu czy parku, które jak najbardziej s¹
wskazane z jedn¹ wa¿n¹ wskazówk¹ -
unikania zat³oczonych miejsc. 
W tym roku wiêkszoœæ rodaków zdecy-
duje siê na tzw. "wakacje pod grusz¹",
wybieraj¹c najbli¿sz¹ okolicê, jako miej-
sce odpoczynku. Liczna grupa deklaruje
tak¿e podró¿e krajowe. Przyczynami s¹

nie tylko œwiadome wspieranie lokalnych
przedsiêbiorców i krajowej gospodarki,
ale tak¿e poczucie bezpieczeñstwa, po-
niewa¿ w Polsce wspó³czynnik zachoro-
wañ nie jest tak wysoki, jak w innych
krajach np. Europy Zachodniej. Wakacje
na "w³asn¹ rêkê" z roku na rok ciesz¹ siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. W tym
roku do indywidualnego planowania do-
chodzi jeszcze kwestia zamkniêcia granic.
Zwolennicy wyjazdów miêdzynarodo-
wych równie¿ podejm¹ wyzwanie. S¹
tak¿e takie osoby, które chêtnie przyjad¹
do Polski na wakacje i równie¿ nie mog¹
siê doczekaæ, a¿ nasza granica otworzy
swoje symboliczne drzwi na turystów. 
Od 4 maja obowi¹zkowej kwarantanny
nie musz¹ przechodziæ osoby, które prze-
kroczy³y polsk¹ granicê w celach zawo-
dowych, s³u¿bowych, zarobkowych albo
w celu pobierania nauki w naszym kraju
lub w pañstwie s¹siednim (nie dotyczy to
jednak osób wykonuj¹cych zawód medy-
czny i zatrudnionych w oœrodkach pomo-
cy spo³ecznej).
Sytuacja jest dynamiczna, nie wiadomo,
jak bêdzie kszta³towaæ siê krzywa zacho-
rowania na COVID-19 na wakacjach.
Jeœli na jesieñ bêdzie pojawiaæ siê wiêk-
sza liczba zaka¿onych, znów mo¿emy
zmierzyæ siê z obostrzeniami. 

opr. K.Burzmiñska
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Bezpieczne wakacje w czasie pandemii

Cena wywo³awcza rocznego czynszu
dzier¿awnego wynosi - 173,00 z³.
Wadium - 34,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê 7 lipca 2020 r. 
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie,  Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wy-
sokoœci nale¿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 lipca 2020r. Dat¹ dokonania wp³aty
kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ po-
siadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwier-
dzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnic-
two do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿aw-
nego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-

targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, po-
zosta³ym osobom.
Przetarg ograniczony jest do w³aœcicieli 
i najemców lokali w budynku przy ul. So-
bieskiego 4, gdy¿ dojœcie do przedmiotu
dzier¿awy mo¿liwe jest tylko przez teren
w/w nieruchomoœci.
Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ w prze-
targu do 6 lipca 2020r. do godz. 14.00
zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ w siedzibie tut.
Urzêdu pisemne zg³oszenie uczestnictwa
w przetargu wraz z kserokopi¹ dokumen-
tu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do lo-
kalu mieszkalnego znajduj¹cego siê 
w w/w budynku oraz oœwiadczenie o wy-
ra¿eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Urz¹d Miejski w Choj-
nowie. Dokumenty, o których mowa na-
le¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z napi-
sem "Zg³oszenie uczestnictwa w przetargu:
dzier¿awa czêœci nieruchomoœci nr 30/3
obrêb 6 miasta”.
Na dzieñ przed terminem przetargu, na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, pl. Zamkowy 1 zostanie wywie-
szona lista osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w przetargu. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-

³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mnie ni¿
10,00 z³. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg, od zawarcia umowy dzier¿awy
w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium.
Ustalony w licytacji czynsz dzier¿awny
p³atny jest do 31 marca ka¿dego roku ka-
lendarzowego. Czynsz podlega corocznej
waloryzacji w oparciu o wskaŸnik cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych poda-
wany przez GUS (stawka rocznego czyn-
szu nie obejmuje podatku od nierucho-
moœci) i nie wymaga zmiany umowy w for-
mie aneksu. 
Do wylicytowanego czynszu dzier¿awnego
zostanie doliczony podatek VAT w wy-
sokoœci 23%.
Szczegó³owe warunki korzystania z nie-
ruchomoœci okreœlone zostan¹ w umowie
dzier¿awy.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu 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 organizowa-
nych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Parkowej, oznaczonej 
numerem geodezyjnym 30/3 obrêb 6 miasta o powierzchni 557m2 wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013613/1, 
z przeznaczeniem na jako teren rekreacyjny - bez mo¿liwoœci trwa³ych nasadzeñ.
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Ostatniego dnia maja, krótko przed pó³-
noc¹, dy¿urny Komisariatu Policji w Choj-
nowie przyj¹³ zg³oszenie o po¿arze w bu-
dynku przy ulicy P. Skargi.

Ustalono, ¿e z nieznanych na chwilê
obecn¹ przyczyn, dosz³o do spalenia je-
dnego z boksów piwnicznych, a ogieñ roz-
przestrzeni³ siê na kolejne trzy boksy
tworz¹c du¿e zadymienie. Na czas akcji
gaœniczej dowódca zarz¹dzi³ wypro-
wadzenie 18 osób, które powróci³y do
miejsc zamieszkania po jej zakoñczeniu. 
¯adna z osób nie ucierpia³a, nie by³a tak¿e
konieczna pomoc medyczna. 
Policjanci wykonali oglêdziny z udzia-
³em bieg³ego z zakresu po¿arnictwa.
Trwaj¹ ustalenia przyczyn po¿aru.

* Chojnowscy policjanci zatrzymali
dwóch mê¿czyzn w wieku 30 i 31 lat,
którzy dokonali zniszczenia wiaty przys-
tankowej w Chojnowie. Wandale zostali
zatrzymani bezpoœrednio po zdarzeniu.
Straty, jakie powsta³y oszacowano, na
kwotê 600 z³otych. Za swoje nieod-
powiedzialne zachowanie mieszkañcy
powiatu legnickiego odpowiedz¹ przed

s¹dem. Za pope³nione przestêpstwo grozi
im kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Mê¿czyŸni bêd¹ równie¿ musieli napra-
wiæ wyrz¹dzon¹ szkodê.

* Funkcjonariusze z Komisariatu Policji
w Chojnowie zatrzymali 22-latka, który
kierowa³ pojazdem pod wp³ywem narko-
tyków. W samochodzie by³ równie¿ pa-
sa¿er, który mia³ przy sobie metamfeta-
minê. O dalszym losie podejrzanych zde-
cyduje s¹d. Za posiadanie œrodków
odurzaj¹cych, grozi kara do 3 lat pozba-
wienia wolnoœci, za kierowanie pojaz-
dem pod ich wp³ywem, grozi kara do 
2 lat wiêzienia.

m³.asp. Jagoda Ekiert

* Wielu kierowców, w pojazdach po-
zostawianych bez nadzoru na parkingach
nie zabezpiecza odpowiednio mienia
znajduj¹cego siê w œrodku (torebki,
aktówki, laptopy, aparaty fotograficzne,
telefony komórkowe, nawigacje sateli-
tarne). 
Pamiêtajmy, ¿e w³aœciwe zabezpiecze-

nie naszego mienia uchroni nas przed
przykrymi nastêpstwami kradzie¿y.

Wybicie szyby w aucie i zabranie torby
pozostawionej na siedzeniu samochodu
zajmuje z³odziejowi kilka, kilkanaœcie
sekund. Pamiêtajmy, ¿e okazja czyni
z³odzieja. Kierowcy i pasa¿erowie czêsto
bagatelizuj¹ wartoœæ przedmiotów po-
zostawianych przez siebie w autach. Dla
z³odzieja, czêsto przypadkowego, nawet
pusta torba, stara nawigacja, karton po
komputerze czy telefonie ma wartoœæ 
i budzi jego zainteresowanie. Bez wiêk-
szego zastanowienia wybije szybê, aby
zabraæ pozostawion¹ rzecz i sprawdziæ,
czy przypadkiem ma jak¹œ wartoœæ.
Czêsto wydaje nam siê, ¿e w pobli¿u nie
ma nikogo i pozostawiamy w samocho-
dzie cenne przedmioty. Wychodzimy prze-
cie¿ z auta tylko na chwilê... Jakie jest
póŸniej nasze zdziwienie, gdy z samo-
chodu znikaj¹ dokumenty, pieni¹dze 
i inne cenne przedmioty.
Policjanci apeluj¹ do kierowców i pasa-
¿erów, aby nie pozostawiali w autach
sprzêtu elektronicznego, pude³, toreb, ple-
caków, odzie¿y, dokumentów, telefonów
komórkowych, nawigacji itp.
Pamiêtajmy, ¿e nasze bezpieczeñstwo
zale¿y przede wszystkim od tego, jak
bardzo jesteœmy roztropni i uwa¿ni.

Zespó³ Prasowy 
KMP w Legnicy

Po¿ar w piwnicy

Z notatnika
dy¿urnego

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. 

Aktualnoœci z Chojnowa

fot. Natanael Kopañski

fot. Natanael Kopañski
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Zarz¹dzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
8 kwietnia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Województwa Dolno-
œl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.) ujêta jest, jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug
komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dnia 23.07.2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹ i gazow¹.

Przetarg odbêdzie siê 9 lipca 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 2 lipca 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœ-
ci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 

o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 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. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do
wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 850,00 z³. 
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 zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 22.06.2020 r. - 02.07.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
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 Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a w budynku po³o¿onym przy ul. Rynek 4 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 o powierzchni 215 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023456/5.
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
08.04.2020 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci miasta, w strefie œród-
miejskiej, kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej.  Bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci
komercyjnych. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej.
Dojazd do przedmiotowych dzia³ek drog¹ gruntow¹,
wewnêtrzn¹, bez utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34
poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie ozna-
czonym symbolem 61 KS, dla którego ustalono funkcjê ob-
s³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci
w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ, nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. 

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w 10 lipca 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument 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
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu 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 Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 3 lipca 2020 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy. Wadium upowa¿nia do czyn-
nego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione 
w dowodzie wp³aty.  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 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, zaœ pozosta³y uczestnikom przetargu zostanie zwrócone
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wy-
nikiem negatywnym.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2020  r. poz. 65 t.j.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia 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 wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 

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

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych 
przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprze-
da¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wy-
mienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:



Domy mieszkania lokale

Nowe mieszkania w centrum Chojnowa 
Kamienica Ma³achowska - 34 nowe
komfortowe mieszkania w Chojnowie
przy ulicy Ma³achowskiego.
Zainteresowanych zapraszamy na nasz¹
stronê: http://MIESZKANIA.CHO-
JNOW.BIZ, na której znajd¹ Pañstwo
wszystkie szczegó³y dotycz¹ce inwestycji. 

Wiadomoœæ: tel. 664-999-343 mail: kon-
takt@yourflat.pl 

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie ul. Leœna i Asnyka. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Choj-
nowa obrêb Konradówka. 
Wiadomoœæ: tel. 791-463-992.
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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

Og³oszenia drobne
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tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
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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

PAŸDZIERNIK
04.10. - CEN-
TRUM
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



Muzeum Regionalne w Chojnowie na
swojej stronie Internetowej prezentuje
zabytki w ciejkawy sposób opisuj¹c ich
historiê. Pragn¹c zachêciæ Pañstwa do tej
lektury, zamieszczamy kilka przyk³adów
tego typu prezentacji. 
Nas bardzo zaciekawi³y...

Szklana butelka w kolorze zielonym, zdo-
biona malowaną dekoracją przedstawia-
jącą mężczyznę odzianego w barwny
strój, który siedząc przy stoliku, wznosi
dumnie puchar. Jego głowę zdobi kape-
lusz z piórami, a całości dopełnia miecz
przypasany u boku. Warto zwrócić uwagę
na ciekawy kształt butli: pękata u dołu,
przechodzi w bardzo wydłużoną i wąską
szyjkę. 
Butelka wykonana została na terenie
Niemiec na przełomie XIX/XX wieku.

Pojemnik pochodzący z niemieckiej fa-
bryki Annaburg, powstały w latach 1922
- 1945. Brzegi pojemnika zdobi profilo-
wany wzór w formie fal. Kwiatową deko-
rację natryskową wykonano przy użyciu
szablonu. Pojemnik nakrywa kopertowa
pokrywa z podłużnym uchwytem. Na spo-
dzie znajduje się znak firmowy w formie
litery „A” krytej koroną zamkniętą, zaś
w środku znaku wpisane zostały litery
„AG”. Fabryka, w której powstał pojem-
nik, założona została w 1874 r., jako fa-
bryka fajansu. Po II wojnie światowej
przekształciła się w przedsiębiorstwo pań-
stwowe, a na początku lat 90. ubiegłego
wieku została sprywatyzowana.

Produkowała naczynia przeznaczone na
potrzeby hoteli np. serwisy stołowe, kub-
ki do kawy czy herbaty, wyposażenie
barów i restauracji. 
Jako ciekawostkę warto dodać, że fabryka
Annaburg tworzyła naczynia dostoso-
wane do potrzeb osób leworęcznych.

Para srebrnych, pozłacanych sztućców
podaniowych do ryb, pochodzących z
Wrocławia. Powstały w latach 90. XIX
wieku. Prócz bogatych zdobień, charak-
teryzują się również sporym rozmiarem,
ponieważ ich długość to prawie 30 cm.
Trzony widelca i noża są mocno profi-
lowane, zdobione motywem rocaille oraz
liśćmi akantu. 
Głownia noża jest niezwykle efektowna:
ażurowa z motywem wici roślinnej, 
a wśród niej ukazana została ryba.
Przedmioty oznaczone są znakiem pro-
bierczym w formie korony i półksiężyca
oraz znakiem wytwórcy E. Klee.

Złocony talerz o motywach floralnych
wykonany w fabryce porcelany Carla
Franza Kristera w 1868 roku. Fabryka
powstała w 1831 roku w Wałbrzychu.
Głównym celem założycieli było nawią-
zanie do wyrobów Konigliche Porzellan-
Manufaktur prowadzonej w Berlinie,
czego wynikiem jest podobieństwo wy-
twarzanych przedmiotów i sygnatur. 
W latach 50. XIX wieku fabryka okazała
się jednym z najbardziej znanych produ-
centów porcelany w Europie, zdobywa-

jąc nagrody podczas wystaw we Wro-
cławiu i Paryżu. 
Po II wojnie światowej manufaktura
przejęta została przez polskie władze, 
a jej nazwę zmieniono na „Porcelana
Stołowa KRZYSZTOF”. 
W latach 90. ubiegłego wieku fabryka
została sprywatyzowana.

Medal z wizerunkiem Marszałka - 85 lat
temu zmarł marszałek Józef Piłsudski,
przypominamy o tej rocznicy, prezentu-
jąc medal z brązu z jego wizerunkiem.
Medal powstał na 10-tą rocznicę Wojny
Polsko-Bolszewickiej. Zaprojektowany
został przez polskiego medaliera Józefa
Aumillera. Na awersie widnieje profil
marszałka zwrócony w lewo, a w otoku
znajduje się napis wersalikami:
MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI
wraz z herbem Kościesza (znakiem men-
nicy Warszawskiej). 
Rewers prezentuje mapę terytorium 
II Rzeczpospolitej z uwzględnieniem
większych miejscowości oraz nazwy kra-
jów sąsiadujących. 
U góry upamiętniono datę zawieszenia
broni 1920-1930 18/X. 
W otoku napis: 

MĘSTWEM ŻOŁNIERZA 
-WYSIŁKIEM NARODU 
-GENIUSZEM WODZA.

Medal został zakupiony w 2018 roku
dzięki wsparciu finansowemu Pana Łu-
kasza Piątka. 
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Gracjan Jackiewicz - 11.latek spod
znaku Wagi, uczeń IV klasy o profilu
sportowym z SP 4. Gra na podwórku 
w piłkę nożną, kibicuje Zagłębiu Lubin.
W wolnych chwilach słucha rapu w wy-
konaniu Soboty.

Pozdrowienia z Chojnowa Pozdrowienia z Chojnowa 
sprzed latsprzed lat


