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Trudno powiedzieć czy to wyczekiwane wydarzenie. Z jednej
strony kilka miesięcy poza szkołą, nauka zdalna, brak kontak-
tów z rówieśnikami, w wielu przypadkach spotęgowało tęs-
knotę za szkolną bracią i normalnym tokiem nauczania. 
Z drugiej…, czy to będzie normalny tok? Maseczki, dezynfek-
cje, badanie temperatury, dystans społeczny, atmosfera lęku
przed chorobą… 

Ten rok szkolny będzie z pewnością inny niż poprzednie.
Niemniej oficjalnie się rozpoczął. W budynkach znów dzwoni
dzwonek, słychać gwar, w ławkach uczniowie, przy tablicy
nauczyciele. Tak, jak powinno być. Miło spotkać się po waka-
cjach…

Każda chojnowska placówka oświatowa – żłobek, przedszkola,
szkoły – opracowała procedury zapewnienia bezpieczeństwa, 
z którymi należy się zapoznać. Zapoznać i stosować. To nie
będzie proste, ale zdecydowanie konieczne. W trosce o pod-
opiecznych i personel. By uniknąć zakażeń i powrotu do sytu-
acji sprzed wakacji. 
W każdej placówce przeprowadzono także niezbędne prace
remontowo-porządkowe. Jak co roku, dzieci i młodzież, roz-

poczynają naukę w odświeżonych przestrzeniach, z otwartymi 
i wypoczętymi umysłami. 
Przed szkolną społecznością 10 miesięcy ciężkiej pracy, ale też
mnóstwo przyjemnych wydarzeń. Od września do czerwca
czeka też wiele dni wolnych od nauki. Święta kościelne, pań-
stwowe i statutowe przerwy w nauczaniu.
Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia, 
a dwa tygodnie później ruszą dwutygodniowe ferie zimowe 
w pierwszych województwach. Dolny Śląsk rozpoczyna zimową
przerwę w pierwszej turze czyli od 18 do 31 stycznia 2021r.
Wiosenna przerwa od nauki przypadnie w przyszłym roku 
w dniach od 1 do 6 kwietnia. 
Ósmoklasiści egzaminy zdawać będą w dniach 25-27 maj.
Matury rozpoczną się 4 maja.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 25 czerwca.

Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym! 
Spokojnej nauki, wielu sukcesów 

i radości z nowych szkolnych doznań.
eg

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
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Rocznica wybuchu 
II wojny œwiatowej 

81 lat temu 1 wrzeœnia 1939 roku wy-
buch³a II wojna œwiatowa. Poch³onê³a
wiele milionów ofiar. Zmieni³a oblicze
narodów. Sta³a siê synonimem najokrut-
niejszych dzia³añ, jakie cz³owiek mo¿e
wyrz¹dziæ drugiemu cz³owiekowi. Naj-
wiêkszy konflikt militarny w dziejach
rozpocz¹³ siê od agresji Niemiec na Pol-
skê i przeniós³ na wszystkie kontynenty,
siej¹c spustoszenie, œmieræ i nienawiœæ.
II wojna œwiatowa wzbudza wiele emocji.
G³ówn¹ nauk¹ p³yn¹c¹ z tragicznych wy-
darzeñ jest szacunek do bliŸniego, dba-
nie o Ojczyznê i sta³e pielêgnowanie
pokoju na œwiecie. W myœl s³ów œw. Jana
Paw³a II: "Nigdy wiêcej wojny! To pokój,
pokój musi kierowaæ losami narodów i ca-
³ej ludzkoœci".

W zwi¹zku z rocznic¹ II wojny œwia-
towej Burmistrz Miasta Chojnowa Jan
Serkies wraz z Sekretarz Brygid¹ Myt-
kowsk¹ oraz pracownikami urzêdu, minu-
t¹ ciszy oddali  ho³d wszystkim bohate-
rom. Przedstawiciele magistratu z³o¿yli
równie¿ wi¹zanki na Cmentarzu Komu-
nalnym. Kwiaty z³o¿one pod Obeliskiem
i przy Golgocie Wchodu s¹ symbolicz-
nym upamiêtnieniem heroicznej walki 
o wolnoœæ, wielkiego cierpienia i tragi-
cznych losów wielu milionów ludzi.

Informacja dla uczniów
szkó³ podstawowych,  
ponadpodstawowych,
oœrodków i s³uchaczy

kolegiów, 
zamieszka³ych na terenie

miasta Chojnowa, 
którzy maj¹ zamiar 

ubiegaæ siê 
o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny

2020/2021. 
Do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ

wnioski o przyznanie stypendium szkol-
nego na rok szkolny 2020/2021 wraz 
z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze
kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski do 15
paŸdziernika br.). 
Pomoc materialna o charakterze socjal-
nym ma na celu zmniejszenie ró¿nic w do-
stêpie do edukacji, umo¿liwienie poko-
nywania barier dostêpu do edukacji wy-
nikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin. Przys³uguje ucz-
niom zamieszka³ym na terenie miasta
Chojnowa, w rodzinach których dochód
netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu po-
przedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie
przekracza kryterium dochodowego, tj. 528 z³. 
Druki wniosków do pobrania w macie-
rzystych szko³ach (teren Chojnowa) oraz
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok.
nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 14.00. 

Do MOKSiR z zasadami

Od wrzeœnia w MOKSiR obowi¹zuj¹ pro-
cedury bezpieczeñstwa zwi¹zane ze œwia-
tow¹ epidemi¹ koronawirusa. Obiekty, 
z których bêd¹ korzystaæ zainteresowane
osoby posiadaj¹ nowe regulaminy. Sala
fitness, kino "Kultura", krêgielnia i sala
aerobik bêd¹ dostêpne jedynie przy za-
chowaniu wszystkich zasad i wytycz-
nych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Sportu oraz
G³ównego Inspektora Sanitarnego.
Procedury dostêpne s¹ na stronie
https://moksir.chojnow.eu/ w zak³adce
COVID-19. 

Kino "KULTURA" zaprasza

W drugiej po³owie wrzeœnia 2020
MOKSiR planuje zaprosiæ, po przerwie,
kinomanów do "KULTURY". Na pocz¹-
tek dla doros³ych szykuj¹ siê premierowe
pokazy filmu "25 lat niewinnoœci. Spra-
wa Tomasza Komendy". Dla  dzieci zapla-
nowano baœñ, ale poniewa¿ dystrybu-
torzy ci¹gle przek³adaj¹ b¹dŸ odwo³uj¹
premiery, nie wiadomo jeszcze, jaki tytu³
pojawi siê po przerwie jako pierwszy. 
Przed wizyt¹ w kinie, w zwi¹zku z epi-
demi¹ Covid-19, prosimy o szczegó³owe
zapoznanie siê z aktualnie obowi¹zuj¹-
cymi regulaminami i œcis³e ich przestrze-
ganie. Osoby nie przestrzegaj¹ce obo-
wi¹zuj¹cych zasad (np. w przypadku
braku maseczki), nie bêd¹ wpuszczane
na seans. Przed wejœciem bêdzie mie-
rzona temperatura. Osoby ze wskazania-

mi powy¿ej 37,2 stopnia nie bêd¹ wpusz-
czane. Bêdzie te¿ nale¿a³o przynieœæ
wype³niony krótki formularz dot. osoby
uczestnicz¹cej w seansie (widzowie znaj-
d¹ go te¿ przy wejœciu do budynku Domu
Kultury). Te i inne czynnoœci, które 
w wiêkszoœci spoczywaj¹ na pracowni-
kach MOKSiR, maj¹ s³u¿yæ stworzeniu
jak najwiêkszych szans na zachowanie
bezpieczeñstwa uczestniczenia w poka-
zach filmowych. 
Wzrastaj¹, niestety, ceny biletów. Nor-
malne od wrzeœnia kosztowaæ bêd¹ 20 z³,
ulgowe (w tym seanse dla dzieci) - 15 z³.

Aerobik U3W

W drugim tygodniu wrzeœnia ruszaj¹
zajêcia aerobiku Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W zwi¹zku z epidemi¹ Covid-19
obowi¹zuj¹ wczeœniejsze telefoniczne
zapisy w sekretariacie MOKSiR pn.-pt.
w godzinach 8.00-14.00 76 8188621. 
Iloœæ miejsc ograniczona. Zajêcia odby-
waæ siê bêd¹ we wtorki w godzinach
12.00-13.00 i 17.00-18.00 oraz w czwartki
12.00-13.00. 
Prosimy o zapoznanie siê z procedurami
bezpieczeñstwa w MOKSiR na czas epi-
demii. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 24.08.2020 r. do
14.09.2020 r.:
* wykazu nieruchomoœci oznaczonej
numerem dzia³ki 463/5, obrêb 4 mia-
sta Chojnowa przeznaczonej do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na po-
prawienie warunków zagospodaro-
wania nieruchomoœci przyleg³ej, ozna-
czonej numerem dzia³ki 373 po³o¿onej
przy ul. M³ynarskiej 5 - Zarz¹dzenie
Nr 108/2020 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 21 sierpnia 2020 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 05.10.2020 r.
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Sierpniowa, XXXI sesja Rady Miejskiej
Chojnowa dotyczy³a miêdzy innymi oce-
ny stopnia wdra¿ania i realizacji regu-
laminu utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
Informacjê na ten temat przedstawi³ rad-
nym insp. ds. infrastruktury miejskiej, Wy-
dzia³u Rozwoju Gospodarczego Miasta
Piotr Bie¿uñski:
“Regulamin utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Choj-
nów zosta³ uchwalony uchwa³¹ Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r.
jako konsekwencja nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach, jaka mia³a miejsce we wrzeœniu
2019 r. Wraz z Regulaminem Rada
Miejska podjê³a inne uchwa³y dotycz¹ce
gospodarki odpadami komunalnymi, m.in.
uchwa³ê ustalaj¹c¹ stawki za gospoda-
rowanie odpadami, czy wprowadzaj¹c¹
nowe wzory deklaracji. 
Urz¹d Miejski, chc¹c zapewniæ w³aœciwe
przygotowanie do nowego systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi, w mie-
si¹cu lipcu wystosowa³ do mieszkañców
zawiadomienia o zmianie wysokoœci stawki
wraz z drukami deklaracji oraz opraco-
wan¹ ulotk¹ informacyjn¹ odnoœnie w³aœ-
ciwej segregacji odpadów, a tak¿e dzia-
³aniem PSZOK-u. Na ³amach "Gazety
Chojnowskiej" równie¿ ukaza³ siê artyku³
informuj¹cy o nadchodz¹cych zmianach
w systemie gospodarki œmieciowej. Na
oficjalnej stronie internetowej Miasta za-
mieszczone zosta³y druki deklaracji do po-
brania dla miesz-kañców 
24.06.2020 r. Urz¹d Miejski og³osi³ prze-
targ nieograniczony pn. "Odbieranie i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci zamiesz-
ka³ych i niezamieszka³ych w Chojnowie".
Przetarg ten zosta³ uniewa¿niony, po-
niewa¿ wp³ynê³a jedna oferta, która prze-
kracza³a kwotê, jak¹ Zamawiaj¹cy chcia³
przeznaczyæ na sfinansowanie zadania.
W zwi¹zku z tym 31.07.2020 r. zosta³ og³o-
szony kolejny przetarg, w którym tak¿e
wp³ynê³a jedna oferta. Postêpowanie
przetargowe jest w trakcie rozstrzygania,
umowa z Wykonawc¹ zostanie podpisana
w najbli¿szym czasie.
Pracownicy Urzêdu w celu zapewnienia
nale¿ytej wspó³pracy z Zarz¹dcami nie-
ruchomoœci, przygotowali szereg spotkañ,
podczas których omawiane by³y proble-
my, jakie napotykaj¹ Zarz¹dcy oraz uzgad-
niane by³y miejsca lokalizacji zasieków
dla wspólnot mieszkaniowych. Urz¹d

Miejski zaproponowa³, i¿  w przypadku,
gdy wspólnota nie posiada na swoim
gruncie wystarczaj¹cego miejsca pod
ustawienie pojemników lub budowê
wiaty, bêdzie u¿ycza³ nieodp³atnie grunty
miejskie, o ile proponowana lokalizacja
nie jest sprzeczna z przepisami prawa.
Wielokrotnie konieczna by³a wizja w tere-
nie z Zarz¹dcami, w kilku przypadkach
przeprowadzone by³y konsultacje spo-
³eczne z mieszkañcami. Na chwilê obecn¹
wiêkszoœæ problemowych lokalizacji zo-
sta³a uzgodniona”.

Sprawozdanie 4/2020 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od 25 czerwca 2020 r. 
do 25 sierpnia 2020 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ ruro-
ci¹gu przesy³owego z ujêcia w Konra-
dówce do SUW w Chojnowie. 
* Og³oszono przetarg na zadanie "Prze-
budowa ul. Asnyka w Chojnowie", dofi-
nasowane w ramach programu Fundusz
Dróg Samorz¹dowych.
* Prowadzone jest postêpowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie
pod nazw¹ "Odbieranie i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych od w³aœci-
cieli nieruchomoœci zamieszka³ych i nieza-
mieszka³ych w Chojnowie".
* Wyrównano i utwardzono kruszywem
bazaltowym drogi gruntowe: ul. Ogro-
dowa, Bielawska, Fabryczna, Radosna,
Leœna i Witosa (droga wewnêtrzna) oraz
czêœæ ul. Reymonta z przeznaczeniem na
miejsca parkingowe. 
* Wymieniane s¹ uszkodzone oznakowa-
nia drogowe. 
* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie
terenów zielonych w ramach prac inter-
wencyjnych, podlewane s¹ kwiaty i drze-
wa w donicach, gazonach oraz na raba-
tach miejskich. 
* Zdjêto posusz z drzew rosn¹cych wzd³u¿
ci¹gów pieszo-jezdnych (ul. Lubiñska,
Kusociñskiego i Park Piastowski). 
* Wydano 3 decyzje - zezwolenia na sprze-
da¿ napojów alkoholowych oraz 3 decy-
zje wygaszaj¹ce.
* Przed³u¿ono 5 umów najmu na lokale
socjalne. 
* Przyjêto i przetworzono 52 wnioski
CEIDG-1, w tym:
- 8 wniosków o wpis do CEIDG i 34
wnioski o zmianê wpisu,
- 5 wniosków o wznowienie wykonywa-
nia dzia³alnoœci, 2 wnioski o zawieszenie

dzia³alnoœci i 3 wnioski o wykreœlenie
przedsiêbiorcy z CEIDG. 
* Trzem oczekuj¹cym na mieszkanie ro-
dzinom zaproponowano lokale z zasobu
miasta. 
* Przed³u¿ono 6 umów najmu na lokale
socjalne. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej na rzecz do-
tychczasowych najemców 7 lokali miesz-
kalnych z zastosowaniem obowi¹zuj¹-
cych bonifikat oraz dzia³kê o pow. 144m2

na poprawê warunków zagospodarowa-
nia nieruchomoœci przyleg³ej po³o¿onej
przy ul. Paderewskiego; 
- w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego dzia³kê pod budowê gara¿u przy
ul. Zielonej.
* Og³oszono przetargi ustne nieograni-
czone na sprzeda¿:
- lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul.
Rynek 4, 
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grun-
waldzkiej 12/5,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Wincentego
Witosa 32.
* Przygotowano i przeprowadzono prze-
targi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- 10 dzia³ek przy ul. Zielonej, przezna-
czonych pod zabudowê gara¿ami - za-
koñczony wy³onieniem nabywcy jednej
dzia³ki,
- lokalu mieszkalnego przy ul. W³ady-
s³awa £okietka 1B/7 - zakoñczony wy³o-
nieniem nabywcy. 
* Przygotowano i przeprowadzono prze-
targ ograniczony na dzier¿awê czêœci
nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Par-
kowej, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 30/3 - zakoñczony wy³onieniem
dzier¿awcy. 
* Wydano 6 zezwoleñ na wykreœlenie
hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lo-
kalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano zawiadomienie o ustaleniu nu-
meru porz¹dkowego dla nieruchomoœci po-
³o¿onej przy ul. Ma³achowskiego.
* Zawarto umowê najmu na lokal u¿yt-
kowy w budynku po³o¿onym przy ul.
D¹browskiego oraz umowê dzier¿awy na
grunt bezpoœrednio przyleg³y do bu-
dynku przy ul. Koœciuszki.
* Wydano 3 decyzje na podzia³ nieru-
chomoœci po³o¿onych przy ul. Kolejo-
wej, M³ynarskiej oraz Ogrodowej w celu
wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y. 
* Wydano 2 zaœwiadczenia o wykreœle-
nie z ksiêgi wieczystej roszczenia o ro-

Na XXXI sesji
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W dniach od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020 r. na terenie ca³ej
Polski odbêdzie siê najwa¿niejsze dla polskiego rolnictwa
obowi¹zkowe badanie statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020. 

Spisy rolne dostarczaj¹ kluczowych danych, na podstawie
których prowadzone s¹ m.in. analizy zmian jakie zasz³y w rol-
nictwie w ci¹gu ostatnich 10 lat. Pozyskane dane wykorzysty-
wane s¹ do podejmowania strategicznych decyzji niezbêdnych
do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej
i spo³ecznej wsi. Tym samym wa¿ne s¹ te¿ dla ka¿dego rolnika.

Ca³kowite bezpieczeñstwo danych zebranych w spisie zapew-
nia ustawa o spisie rolnym. Wszystkie informacje uzyskane 
w trakcie spisu chronione s¹ tajemnic¹ statystyczn¹ i bêd¹
wykorzystywane tylko i wy³¹cznie do przygotowania zbior-
czych opracowañ statystycznych. Oznacza to, ¿e nie bêdzie mo-
¿liwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rol-
nych.

Powszechny Spis Rolny 2020 bêdzie prowadzony przede
wszystkim metod¹ samospisu internetowego, w którym rolnicy
mog¹ sami spisaæ siê przez Internet, za pomoc¹ specjalnej
aplikacji dostêpnej od 1 wrzeœnia br. na stronie internetowej
pod adresem www.spisrolny.gov.pl.
W sytuacji braku mo¿liwoœci samodzielnego spisania siê przez
Internet, mo¿na spisaæ siê dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ pod
numer 22 279 99 99 lub udaæ siê do Urzêdu Gminy, gdzie pra-
cownik biura spisowego pomo¿e wype³niæ formularz na przy-
gotowanym stanowisku komputerowym.

Z rolnikami mog¹ kontaktowaæ siê równie¿ rachmistrzowie
spisowi - telefonicznie lub osobiœcie. Bêd¹ oni wyposa¿eni 
w identyfikatory ze zdjêciem oraz upowa¿nienia do realizacji

spisu, a ich to¿samoœæ bêdzie mo¿na dodatkowo zweryfikowaæ
dzwoni¹c pod wy¿ej wymieniony numer infolinii.

Prosimy o ¿yczliwe przyjêcie rachmistrzów. 
Serdecznie dziêkujemy za udzia³ w spisie, za przychylnoœæ,

wsparcie i pomoc w realizacji tak wa¿nego 
dla polskiego rolnictwa badania.

Jeœli masz pytania zadzwoñ na infoliniê spisow¹
22 279 99 99

czne op³aty przekszta³ceniowe, w zwi¹zku
z wniesieniem op³aty jednorazowej z ty-
tu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci
tych gruntów oraz 2 informacje o wyso-
koœci op³aty jednorazowej za przekszta³-
cenie gruntów.
* Wydano 3 wypisy i wyrysy oraz 12
zaœwiadczeñ z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta
oraz dwa postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³ dzia³ek przy ul. Z³oto-
ryjskiej pod wzglêdem zgodnoœci z miej-
scowym planem zagospodarowania przes-
trzennego miasta.
* Wydano decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew:
- ul. D¹browskiego - 2 drzewa gatunku
brzoza dla osoby fizycznej,
- ul. Paderewskiego - 3 drzewa gatunku
jarz¹b, daglezja i klon dla Wspólnoty
Mieszkaniowej,

Paderewskiego 16, z obowi¹zkiem na-
sadzenia 4 drzew,
- ul. Reja - 4 drzewa gatunku jarz¹b, 
ul. Kiliñskiego - 2 drzewa gatunku mo-
drzew oraz ul. Sikorskiego - drzewo ga-
tunku œwierk  dla Spó³dzielni Mieszka-
niowej "M³odoœæ", 
- ul. Fabryczna - 6 drzew gatunku brzoza
dla osoby fizycznej, z obowi¹zkiem nasa-
dzenia 12 drzew.
* Z³o¿ono wniosek do Starostwa Powia-
towego w Legnicy o usuniêcie 24 uschniê-
tych drzew z dzia³ki nr 78/3 obrêb 6 miasta
- Park Piastowski. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 39 wniosków, 
- wyp³acono 3.945 œwiadczeñ na kwotê
1.952.344,90 z³.
* Œwiadczenia "Dobry start"
- przyjêto 684 wnioski,
- rozpatrzono 327 wniosków,
- wyp³acono 220 œwiadczeñ na kwotê
66.000 ,00 z³. 

* Dodatki mieszkaniowe
- przyjêto i rozpatrzono 48 wniosków,
- wyp³acono dodatki na kwotê 45.810,85 z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 25 wniosków,
- wyp³acono 180 dodatków na kwotê
2.449,54 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Przyjêto 346 wniosków o wydanie
aktów stanu cywilnego;
* Wydano 391 aktów stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 10 aktów urodzenia, 15
aktów ma³¿eñstwa i 16 aktów zgonu;
* Sprostowano i uzupe³niono 19 aktów
stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 19 zapewnieñ do zawar-
cia ma³¿eñstwa;
* Przeprowadzono 140 migracji aktów;
* Usuniêto 107 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL;
* Wys³ano wniosek o nadanie medalu za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

opr. eg

Na XXXI sesji

Informacja o PSR 2020



Laura Ziembowska, uczennica SP nr 3
w Chojnowie, w roku szkolnym
2019/2020 uzyska³a œredni¹ 5,50! 

Na pewno jest to bardzo fajne uczucie,
ale przede wszystkim duma z samej
siebie. Jest to tak¿e ulga, ¿e jednak do-
brze nauczy³o siê na sprawdzian i nie
trzeba przygotowywaæ siê do poprawy.

Moje ulubione przedmioty to historia
oraz angielski. To w³aœnie z nimi po
czêœci wi¹¿e przysz³oœæ.

Matematyce oraz chemii poœwiêcam
najwiêcej czasu - te przedmioty ciê¿ej
mi przechodz¹. Zawsze, kiedy siê uczê
staram siê robiæ mega kolorowe notatki,
bo to u³atwia zapamiêtywanie wa¿nych
rzeczy.

Za rok koñczê szko³ê podstawow¹, nastêpnie
chcê pójœæ do liceum i dobrze zdaæ maturê.
Chcê studiowaæ psychologiê lub stosunki
miêdzynarodowe.

Natalia Moskwa, uczennica I LO w Le-
gnicy w roku szkolnym 2019/2020
uzyska³a œredni¹ 5,29! 

Nauka dla mnie to przyjemnoœæ. Chêtnie
zdobywam wiedzê i poszerzam swoje
umiejêtnoœci. Zdobywanie dobrych ocen
mobilizuje mnie by siê nie poddawaæ,
dawaæ z siebie wszystko i ciê¿ko pracowaæ.

Geografia, biologia oraz matematyka.
Interesujê siê g³ównie przedmiotami
œcis³ymi i przyrodniczymi. 
Zawdziêczam to w znacznej czêœci na-
uczycielom, którzy zaszczepili we mnie
chêæ odkrywania œwiata i podró¿owania.

Bardzo du¿o czytam, wychodzê równie¿
poza ramy szkolnego wykazu podrêcz-
ników. Obok literatury popularno-nau-
kowej, chêtnie czytam literaturê krymi-
naln¹ i fantastyczn¹. W ostatnim czasie
zainteresowa³a mnie równie¿ literatura
zwi¹zana z zagadnieniami teologiczny-
mi. Swoje wyniki zawdziêczam pasji
zdobywania wiedzy, jak i dobrej pamiê-
ci. Najwa¿niejsza jednak w nauce jest
systematycznoœæ. 

Obecnie jestem uczennic¹ 1 LO 
w Legnicy, szko³y, do której chcia³am
siê dostaæ. Je¿eli zdam maturê z zado-
walaj¹cymi wynikami, pragnê iœæ na stu-
dia na Uniwersytet Wroc³awski lub na
politechnikê na kierunek zwi¹zany 
z naukami biologicznym, takimi jak
genetyka czy mikrobiologia. 
Marzê o pracy w Instytucie Naukowo-
Badawczym. Jak bêdzie, czas poka¿e.
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Laura Janczyñska, uczennica SP nr 4
w Chojnowie, w roku szkolnym
2019/2020 uzyska³a œredni¹ 5,89! 

Jest to du¿a radoœæ, satysfakcja i duma 
z siebie.

Moimi ulubionymi przedmiotami s¹
biologia, matematyka i jêzyki obce.

Najwiêksz¹ trudnoœci¹ jest brak czasu
dla siebie, rodziny czy przyjació³. Czêste
odmawianie sobie przyjemnoœci czy
spotkañ przez przygotowywanie siê do
szko³y. 

Idê teraz do liceum ogólnokszta³c¹cego
na profil biologiczno-chemiczny. Mam
po tym du¿o mo¿liwoœci, ale na tê
chwilê myœlê o psychologii, medycynie
lub dietetyce.

Stypendyœci 2019/2020 

Prezentujemy sylwetki najzdolniejszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali Stypendia i Nagrody
Burmistrza Miasta Chojnowa. Ich osi¹gniêcia s¹ sukcesem wspólnej pracy uczniów, rodziców i kadry nauczycielskiej. 

G.Ch. -  Przypuszczalnie wszystkie wysokie oceny okupione s¹ godzinami spêdzonymi nad ksi¹¿kami albo doskona³¹ pamiêci¹.
Jakie s¹ najwiêksze trudnoœci w uzyskiwaniu tak dobrych ocen?

G.Ch. - Jakie s¹ Twoje plany w zwi¹zku z przysz³ymi szko³ami i wymarzonym zawodem.

Gazeta Chojnowska - Nie mo¿na oprzeæ siê pytaniu: jak to jest zdobywaæ przez ca³y rok same 5 i 6?

G.Ch. - Jakie s¹ Twoje ulubione przedmioty?
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Drifting. Stosunkowo m³oda w naszym
kraju dziedzina, wywodzi siê z Japonii.
Na czym polega, jakie wyzwala emo-
cje, czym jest dla naszego bohatera "Lu-
dzi z pasj¹"? 
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy
w rozmowie z Paw³em Malikiem, który
ten niecodzienny sport uprawia od 4 lat.

Gazeta Chojnowska - Proszê wyjaœniæ
naszym czytelnikom czym jest drifting.
Pawe³ Malik - Drifting jest to, w skrócie
mówi¹c, jazda w poœlizgu kontrolowa-
nym. Dok³adnie chodzi o utrzymanie
samochodu w jeŸdzie bokiem i wjechaniu
w wytyczone przez sêdziów miejsce na
torze.

G.Ch. - Co i w jakich okolicznoœciach
zainteresowa³o Ciê w tym sporcie?
P.M. - Driftem zarazi³em siê jako
dziecko ogl¹daj¹c kultowy film Tokyo
Drift. Ju¿ wtedy marzy³em o swoim
driftowozie. Jako nastolatek “bawi³em
siê” samochodami na polnych drogach.
Jednak póŸniej stwierdzi³em, ¿e trzeba
coœ zbudowaæ lepszego i tak zmontowa-
³em swój pierwszy samochód jakim by³
Fiat 125p. Niestety ten, jak¿e fajny sa-
mochód, spali³ siê doszczêtnie na jednym
z treningów. Po tym zajœciu doszed³em
do wniosku, ¿e zbudujê BMW E36 4.0
(300 km). Profesjonalnie przygotowa³em
go do driftu. Tym samochodem, w 2017r.,
pojecha³em na pierwsze zawody. I od
tego czasu ci¹gle go modyfikujê. Na
chwilê obecn¹ silnik v8 turbodo³adowany
generuje 500 km oraz 700nm. W nastêpnym
roku planujê wyjechaæ nowym drifto-
wozem. Bêdzie nim Mazda RX8 z silni-
kem 4.0 v8 turbo.  

G.Ch. - To niebezpieczny sport?!
P.M. - Jak ka¿dy motosport nie do koñca
jest bezpieczny, ale dziêki temu daje du¿o
adrenaliny. Treningi odbywaj¹ siê na

zamkniêtych obiektach tak, aby widzom
nic nie mog³o siê staæ. Samo auto jest
wyposa¿one w klatkê bezpieczeñstwa,
system gaœniczy, pasy 5.punktowe, fotele
kube³kowe, wszystkie rzeczy s¹ z homolo-
gacj¹ FIA. Kierowca jest ubrany w nie-
palny kombinezon, kask, rêkawice. Tre-
nuj¹c ten motosport chodzi o powtarzal-
noœæ swoich przejazdów, aby zawsze auto
by³o w tym samym miejscu w zakrêcie.
Je¿eli trenujemy jazdê w parach, jedziemy
tak, jak kierowca przed nami, powtarza-
my jego ruchy. Mam o tyle u³atwion¹
sytuacjê, ¿e kolega z naszej gminy To-
masz Wilfart, podobnie jak ja “zakrê-
cony” na punkcie driftu, trenuje razem ze
mn¹, a nie³atwo znaleŸæ parnera do

æwiczeñ w duecie. Trenujemy te¿ po to,
aby wyrobiæ sobie odruchy bezwarun-
kowe - gdy kierujemy nie mamy czasu
myœleæ, co zrobiæ, to musi iœæ z automatu.

G.Ch. - Rozumiem, ¿e czas poœwiêcony
treningom przek³ada siê na wysokie
wyniki. Widzowie czy raczej kibice
dostaj¹ za to wspania³e widowisko.
Ogl¹daj¹ efektowne show. A jakie emo-
cje towarzysz¹ kierowcy, jak Ty czu-
jesz siê za kierownic¹?
P.M. - Tego uczucia nie da siê opisaæ, to
trzeba poczuæ. Kiedy siedzê w samocho-
dzie myœlê tylko o tym, aby pojechaæ jak

najlepiej, a uœmiech zwiêksza siê wprost
proporcjonalnie do k¹ta wychylenia tyl-
nej osi pojazdu.

G.Ch. - Twoja pasja to wy³¹cznie hob-
by, czy tak¿e d¹¿enie do sportowych
tytu³ów?
P.M. - Traktujê to jako hobby, ale jak
ka¿dy kto startuje w zawodach, marzê 
o tym, aby osi¹gn¹æ najwy¿szy tytu³.

G.Ch. - Jest coœ jeszcze, co sprawia Ci
równie du¿o przyjemnoœci, jakieœ inne
zainteresowania?
P.M. - Bardzo du¿o przyjemnoœci spra-
wia mi jazda motocyklem, jednak to cieñ
tego co daje drifting, dlatego to jest 
w ramach wolnych chwil, których za wiele
nie mam.

G.Ch. - Jak nazywa siê zawodników
driftu? Czego siê Wam ¿yczy?
P.M. - Nazywa siê nas drifterami. ¯yczy
siê du¿o przyczepnoœci i aby jechaæ swoje…

G.Ch. - No to ¿yczymy przyczepnoœci,
w dobie coronawirusa odpornoœci 
i  zdobycia tego upragnionego, najwy¿-
szego tytu³u...

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Pocz¹tki obecnoœci Polaków w Choj-
nowie po II wojnie œwiatowej wi¹zane s¹
zazwyczaj z czerwcem 1945 r. Wiemy
tak niewiele, ¿e w³aœciwie ka¿da opo-
wieœæ zaczyna siê podobnie, od przyby-
cia pierwszego polskiego burmistrza,
Pana Alfreda ¯ydka. Okazuje siê, ¿e
mo¿emy zajrzeæ nieco dalej w przesz³oœæ
i poznaæ losy Polaków, którzy pojawili
siê w naszym mieœcie na prze³omie
lutego i marca 1945 r. By³ to ciekawy
moment dziejowy, poniewa¿ miasto ju¿
nie by³o niemieckie i jeszcze nie by³o
polskie. Niepodzielne i zupe³ne rz¹dy
sprawowali tu Rosjanie.
Wojenna zawierucha po³¹czy³a los pew-
nej trzydziestoletniej kobiety z niewielkim
miasteczkiem Haynau, które niebawem
sta³o siê Chojnowem. Dok³adnie sie-
demdziesi¹t piêæ lat temu Maria zosta³a
jedn¹ z pierwszych osób narodowoœci
polskiej, które przyby³y do miasta œwie¿o
po wkroczeniu Armii Czerwonej. 
Jej historia zosta³a ju¿ dawno zapomnia-
na. Zapewne nikt dziœ nie pamiêta cho-
cia¿by tego, ¿e prowadzi³a jedn¹ z pier-
wszych kawiarni w samym Rynku.
Szczególny wp³yw na zatarcie pamiêci 
o tej osobie móg³ mieæ fakt, i¿ uwik³ana
by³a w struktury konspiracyjne. Jej losem
¿ywo zainteresowany by³ pewien oficer
Wojska Polskiego przebywaj¹cy na emi-
gracji w Londynie. Podj¹³ nawet próbê
ewakuowania jej z zaw³aszczonego przez
komunistów pañstwa. Troska ta szybko
wzbudzi³a czujnoœæ Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa Publicznego. Dalej wszystko po-
toczy³o siê b³yskawicznie. Przes³uchania,
przeszukania, rewizje, aresztowania,
zarzuty, miesi¹ce spêdzone w areszcie
œledczym. Wszystko to prze³o¿y³o siê na
kolejne zmiany miejsc pracy, ciê¿k¹ cho-
robê, przeprowadzkê i zapomnienie.
Podczas przes³uchania w grudniu 1948
roku zmuszona zosta³a do przedstawie-
nia swojego dok³adnego ¿yciorysu.
Urodzi³a siê w Warszawie w 1914 roku.
Nie przyzna³a siê do tego czym zajmo-
wa³ siê ojciec, lecz wnikliwi informa-
torzy donieœli, i¿ by³ podpu³kownikiem
Wojska Polskiego i bra³ udzia³ w kam-
panii wrzeœniowej. Podobnie mia³o byæ 
z mê¿em, majorem. Maria podczas oku-
pacji mieszka³a w Warszawie. Prze¿y³a
tam Powstanie. W pierwszych dniach
straci³a dach nad g³ow¹, za spraw¹ bom-
bardowania. Razem z matk¹ zamieszki-
wa³y w piwnicy s¹siedniej kamienicy,
jednak zosta³y z niej szybko wyrzucone
przez Niemców. Nastêpnym etapem jej
¿ycia mia³o byæ wysiedlenie z Warszawy
i roboty przymusowe. Obie kobiety, po-
œród innych mieszkañców stolicy, trafi³y
do Piaseczna, sk¹d transportowano Po-

laków do ró¿nych miejsc w g³êbi Rzeszy.
Los rzuci³ Mariê oraz jej matkê pod Wro-
c³aw, po czym trafi³y do cukrowni w Mal-
czycach. Nie pracowa³y tam jednak zbyt
d³ugo, poniewa¿ zbli¿aj¹ca siê Armia
Czerwona, zmusi³a Niemców do wycofa-
nia siê. Nale¿y zdaæ sobie sprawê z fak-
tu, i¿ rozkaz ewakuacji dotyczy³ tak¿e
pracowników przymusowych. By³a zima,
koniec roku 1944 lub pocz¹tek 1945. Jak
wynika z protoko³u przes³uchania, Po-
lacy, poœród których znajdowa³a siê
tak¿e bohaterka tego tekstu, byli pêdzeni
kolumn¹, pieszo, na zachód w stronê Ja-
wora. Po drodze obie kobiety zdo³a³y zbiec
z kolumny, jednak zosta³y schwytane 
i uwiêzione w Jaworze. Z tego miejsca
równie¿ zarz¹dzono piesz¹ ewakuacjê
robotników przymusowych, tym razem
w kierunku Z³otoryi. Wola przetrwania 
i chêæ oswobodzenia by³y silniejsze. Gru-
pie kilkunastu Polaków ponownie uda³o
siê od³¹czyæ od kolumny, tym razem
tak¿e by³a poœród nich Maria i jej matka.
Uciekinierzy znaleŸli schronienie w go-
spodarstwie pod Z³otoryj¹ dziêki Pola-
kowi, który od pewnego czasu tam pra-
cowa³.
Po trzech dniach do wspomnianego go-
spodarstwa wkroczy³a Armia Czerwona.
Maria postanowi³a niezw³ocznie udaæ siê
do Z³otoryi, by zdobyæ dokumenty i wró-
ciæ do rodzinnego miasta. Na miejscu
okaza³o siê, ¿e w³adze radzieckie nie wy-
dawa³y by³ym przymusowym pracowni-
kom ¿adnych dokumentów. Konsternacja
- przecie¿ s¹ ju¿ wolni. Kobiety wyruszy³y
zatem do Chojnowa, gdzie równie¿ fun-

kcjonowa³ komendant miasta. Tam mia³y
uzyskaæ upragnione dokumenty i wyru-
szyæ w podró¿ do domu. W tym mieœcie
równie¿ nie wydano im dokumentów.
Przeciwnie. Zosta³y skierowane do pracy
w gospodarstwie rolnym w Goleszanach
(Goliszowie). Nie mia³y wyjœcia. Praca
na rzecz garnizonu by³a ciê¿ka, jednak 
w protokole nie by³o ani s³owa o trudach
pracy i traktowaniu przez czerwonoar-
mistów. Jasno jednak wynika³o, i¿ pra-
cownicy przymusowi Niemców uzyskali
podobny status u Rosjan. Po pewnym
czasie jednostka wojskowa, dla której
pracowa³y, ruszy³a dalej, a Maria zamiesz-
ka³a w Chojnowie, gdzie zajmowa³a siê
krawiectwem.
W sierpniu 1945 roku otrzyma³a kartê
repatrianta i wyjecha³a do Warszawy, 
w której nie znalaz³a ani miejsca pracy,
ani mieszkania. Zdecydowa³a siê na
powrót do Chojnowa jeszcze tego sa-
mego roku. Tu razem ze wspólniczk¹
otworzy³y kawiarniê przy ul. Rynek 62... 

cdn.
Mariusz Garbera

Dyrektor 
Muzeum Regionalnego 

w Chojnowie

Przygotowanie tego tekstu by³o mo¿liwe
dziêki Oddzia³owemu Archiwum Pamiêci
Narodowej we Wroc³awiu, któremu dziê-
kujê za udostêpnienie dokumentów (syg-
natura: IPN WR 038/409). 
Dalsze losy Marii przedstawimy w kolej-
nym artykule na prze³omie wrzeœnia 
i paŸdziernika 2020 r.  

LLoossyy  ppeewwnneejj   wwaarrsszzaawwiiaannkkii ,,   kkttóórraa  zzaammiieesszzkkaa³³aa  ww  CChhoojjnnoowwiiee……

Jak mo¿na by³o spêdziæ mi³o ostatni¹ so-
botê wakacji 29 sierpnia? Na przyk³ad
udaæ siê do kawiarni Pani Alicji Dul na
koncert chóru "Przyjació³ki" z NiedŸwie-
dzic. Wystêp w “Jubilatce” zrobi³ wra-
¿enie. Dobry wybór materia³u i instru-
mentów (akordeony, klawisze, perkusja). 
W czêœci pierwszej us³yszeliœmy repertuar
rozrywkowy - piosenki m.in. Filipinek,
Alibabek, Czes³awa Niemena. W drugiej
ods³onie, pojawi³y siê pieœni patrioty-
czne. Na uwagê zas³uguje warsztat wo-
kalny zespo³u. Wspania³e damsko - mêskie
g³osy. Najm³odsz¹ cz³onkini¹ chóru jest
9. letnia Marysia. 

Jak siê okaza³o, to by³ drugi wystêp
“Przyjació³ek” w "Jubilatce. Zadebiuto-
wa³y tu koncertowo w 1968 r. w 7-oso-
bowym sk³adzie. Z tamtych lat do obec-
nej chwili œpiewaj¹ 4 panie. W 2017 roku
radio Wroc³aw wyda³o ich p³ytê. Ró¿ne
by³y koleje losu tego projektu muzy-
cznego z NiedŸwiedzic. By³o kilka lat przer-
wy w dzia³alnoœci. 2016 rok przyniós³
reaktywacjê. Œpiewaj¹ca przygoda trwa
na dobre. Gdy minie stan epidemii, mo¿e
"Przyjació³ki" wyst¹pi¹ dla szerszego
grona w Chojnowie? Naprawdê warto
pos³uchaæ. 

PM

Przyjació³ki w Jubilatce 
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24 sierpnia miasto Chojnów odwiedzi³
"wêdruj¹cy Gall Anonim", czyli Tomasz
Paw³owski. Wizyta by³a wyj¹tkowa,
poniewa¿ Tomek Wêdrowniczek obcho-
dzi³ swoje 50. urodziny!  
Pochodzi z E³ku, obecnie mieszka 
w  pierwszej stolicy Polski - GnieŸnie.
Znany jest z  doskona³ej pamiêci imion,
nazwisk i miejscowoœci, które rok rocz-
nie odwiedza. W ostatnim czasie
Chojnów odwiedzi³ trzy razy, wszystko
dlatego, ¿e jak sam mówi, bardzo lubi
nasz powiat i urzêduj¹cych samorz¹dow-
ców.
Tomek Wêdrowniczek podró¿uje od
1990 roku. Wszystkie wyjazdy pie-
czo³owicie dokumentuje. Zbiera dedy-
kacje, autografy, emblematy, piecz¹tki
oraz wszystkie gad¿ety zwi¹zane z dan¹
miejscowoœci¹, przez co uczy siê i za-
pamiêtuje mo¿liwie wszystkie osoby pia-
stuj¹ce wa¿ne stanowiska w urzêdach 

i instytucjach. Jego kolekcja liczy ponad
100 ksi¹g, które mo¿na nazwaæ leksy-
konem polskich samorz¹dowców.
Pasjonat kolekcjonuje równie¿ wycinki 
z gazet, a najwiêksz¹ radoœæ przynosz¹
mu te, w których znajduje artyku³y 
o swoich wyprawach i opowieœciach.
W ci¹gu ca³ego roku przemierza ponad
60 tys. km, a w trakcie swojej 30. letniej
wêdrówki przez Polskê odwiedzi³ ponad
4 tys. prezydentów, wojewodów, marsza³-
ków, burmistrzów, starostów, wójtów 
i osób zwi¹zanych z ró¿nymi instytucja-
mi w danym mieœcie. Absolutna pamiêæ
sprawia, ¿e przez wielu uwa¿any jest za
geniusza!
- Bardzo lubiê Chojnów i zawsze dobrze
wspominam wizyty w tym mieœcie.
Podoba mi siê du¿y Rynek, ale przede
wszystkim lubiê spotkania z wyj¹tkowo
przyjaznymi ludŸmi. Dziœ mam 50.
urodziny, ale nie czujê siê na swój wiek 

i wszyscy mówi¹, ¿e wygl¹dam m³odziej 
- mówi³ szczêœliwy Tomek Wêdrowniczek.
Do ulubionych miejsc w Polsce Tomasza
Wêdrowniczka nale¿¹: Wadowice, Wie-
liczka i Zakopane, na Dolnym Œl¹sku
najbardziej podoba mu siê Wroc³aw. 
Sympatyczny i pozytywny podró¿nik,
jak zapowiedzia³, na pewno jeszcze nie
raz odwiedzi Chojnów! 
¯yczymy jeszcze raz 100 lat! 

K. Burzmiñska

Tomek Wêdrowniczek z wizyt¹ w Chojnowie 

Pani Maria Lepka nauczycielka Szko³y
Podstawowej nr 4 w Chojnowie po 36
latach pracy w szkole postanowi³a przejœæ
na emeryturê. W zwi¹zku z tym wydarze-
niem Burmistrz Miasta Chojnowa Jan
Serkies spotka³ siê z Pani¹ Mari¹ Lepk¹,
z dyrektork¹ SP4 p. Beat¹ Miler - Kor-
nick¹ i wicedyrektork¹ p. Ann¹ Denisiak,
aby podziêkowaæ za wieloletni¹, niena-
gann¹ i sumienn¹ pracê na rzecz rozwoju
chojnowskiej oœwiaty.

Burmistrz pogratulowa³ Pani Marii wielu
sukcesów zwi¹zanych z prac¹ nauczy-
ciela: "Z wielkim szacunkiem odnosimy
siê do œcie¿ki awansu zawodowego, suk-
cesów dydaktycznych, inicjatyw szkol-
nych oraz nauczycielskiej kreatywnoœci.
Zaanga¿owanie w edukacjê dzieci i m³o-
dzie¿y oraz rozwój szkolnictwa stanowi
trzon wspólnego dobra i sta³ego wzrasta-
nia spo³eczeñstwa. Janusz Korczak pisa³:

"Dobry wychowawca, który nie wt³acza
a wyzwala, nie ci¹gnie a wznosi, nie
ugniata a kszta³tuje, nie dyktuje a uczy,
nie ¿¹da a zapytuje - prze¿yje wraz z dzieæ-
mi wiele natchnionych chwil" - dziêkuje-
my za Pani pracê, aktywnoœæ i inspira-
cje, które przekazane zosta³y kolejnym po-
koleniom chojnowian - mówi³ burmistrz,
dodaj¹c: Pani Maria to chojnowska
sportsmenka, trzeba o tym pamiêtaæ, ¿e
nie tylko dawa³a przyk³ad jako dobra na-
uczycielka, ale tak¿e jako osoba aktywna
fizycznie, zaanga¿owana w sportowe
wydarzenia w mieœcie.

Pani Maria Lepka ukoñczy³a studia na
wydziale technologii ¿ywnoœci na wroc-
³awskiej Akademii Rolniczej, Studium
Pedagogiczne kierunek matematyka oraz
Studia Podyplomowe w zakresie naucza-
nia pocz¹tkowego. 
Pani Maria przypomnia³a swoj¹ œcie¿kê
kariery, która rozpoczê³a siê od pracy 
w dawnej Szkole Podstawowej nr 2 (dzi-
siejszy budynek Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej):
“Na samym pocz¹tku uczy³am w klasach
IV-VIII matematyki. Matematykê lubi³am
"od zawsze". Cieszê siê, ¿e polubi³o j¹
wielu moich uczniów, a niektórzy z nich
zostali laureatami ogólnopolskich kon-
kursów matematycznych.

PóŸniej przekierowano mnie do naucza-
nia pocz¹tkowego i tak ju¿ zosta³o. Dziœ
nie wyobra¿am sobie innej pracy - wspo-
mina p. Maria.
Praca nauczyciela to praca bezsprzecznie
wymagaj¹ca wielu umiejêtnoœci:
- Rozpoczê³am pracê zaraz po studiach 
i by³o to dosyæ trudne nie tyle dla mnie,
ile dla dzieci. Musia³am nauczyæ siê ich
jêzyka i troszkê dostosowaæ siê do m³od-
szego odbiorcy. Dzieci s¹ wdziêczne 
i szczere, dlatego zawsze wracam pamiê-
ci¹ do mi³ych wydarzeñ i sympatycznych
uczniów.
Obecnie Pani Maria planuje wiêcej czasu
poœwiêcaæ najbli¿szym, ale tak¿e odda-
waæ siê swoim ulubionym zajêciom, ja-
kimi s¹ czytanie i praca w ogrodzie:
- Uwielbiam mój ogród. Spêdzam du¿o
czasu pielêgnuj¹c roœliny. Estetyka zie-
lonej przestrzeni zdecydowanie bardzo
mnie poch³ania. Mój wolny czas na
pewno w du¿ej mierze bêdzie nale¿eæ do
wnuczki, któr¹ bêdê teraz uczyæ w domu
(œmiech) - mówi³a z radoœci¹ p. Maria.

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
¿yczymy Pani Marii du¿o zdrowia, po-
myœlnoœci i wielu sukcesów w ¿yciu pry-
watnym.

K. Burzmiñska

Podziêkowania i gratulacje dla Pani Marii Lepki
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Mecze 3. i 4. kolejki spotkañ rundy je-
siennej pi³karskiej ligi okrêgowej  Choj-
nowianka rozegra³a u siebie. 
Czy kadra Zbigniewa Grzybowskiego
wyci¹gnê³a wnioski z dwóch pierwszych
meczy? 
Dru¿yny z dolnej czêœci tabeli s¹ w za-
siêgu rêki. Takim przyk³adem jest Pogoñ
Góra. 22 sierpnia (sobota) trener naszej
dru¿yny, dokona³ potrzebnych roszad 
w sk³adzie. Obrona (któr¹ dowodzi)
dzia³a jak trzeba. Pojawili siê te¿ zawod-
nicy skrzyd³owi. Takie ustawienie z na-
szym bramkarzem (Pisarski) przynios³o
spodziewane efekty. W kilku odstêpach
czasowych na Stadionie Miejskim, ki-
bice obejrzeli bramki w 34 minucie, 54,
63 i 79 minucie. 
Goli mog³o paœæ wiêcej. Wynik 4:0 usa-
tysfakcjonowa³ chyba wszystkich. 

Tydzieñ póŸniej przyjecha³a ekipa GKS
Mêcinka. To nie by³a bu³ka z mas³em.
Pierwsza po³owa meczu bardzo dobra 
w wykonaniu naszych pi³karzy.

Udokumentowana prowadzeniem 2:0. 
W drugiej ods³onie, goœcie zabrali siê do
odrabiania strat. Uda³o im siê po³owicznie
- zdobyty jeden gol. Gdyby nie nasz
bramkarz (Pisarski) kto wie, jakim wy-
nikiem zakoñczy³oby siê to ca³e spot-
kanie. Atut w³asnego boiska swoje robi.
Wygrana 2:1 - cieszy. 

KS Chojnowianka Chojnów 
- Pogoñ Góra 

4:0 
KS Chojnowianka Chojnów

- GKS Mêcinka 
2:1.

pm

Pi³ka No¿na 

Klasa okrêgowa 2020/2021 grupa: Legnica
M Pkt Bramki

1. Górnik Lubin 4 12 20-2
2. Kaczawa Bieniowice 4 12 13-4
3. Iskra Ksiêgnice 4 12 11-2
4. Sokó³ Jerzmanowa 4 10 13-5
5. Chojnowianka Chojnów 4 9 9-7
6. Zamet Przemków 4 7 9-5
7. Przysz³oœæ Prusice 4 7 11-10
8. P³omieñ Radwanice 4 6 10-7
9. Pogoñ Góra 4 6 18-7
10. Zryw K³ebanowice 4 4 5-7
11. Iskra Kochlice 4 3 6-11
12. Zawisza Serby 4 2 6-10
13. Gwardia Bia³o³êka 4 2 4-9
14. GKS Mêcinka 4 0 2-15
15. Odra Chobienia 4 0 3-18
16. Grom Gromadzyñ-Wielowieœ 4 0 0-21

PFR Portal PPK zaprasza pracodawców, 
przedstawicieli kadr i dzia³ów HR oraz zespo³y
odpowiedzialne za wdro¿enie PPK z województwa

dolnoœl¹skiego na bezp³atne szkolenia:
"Za³o¿enia i zasady funkcjonowania programu
Pracowniczych Planów Kapita³owych (PPK)

Jakie s¹ za³o¿enia i zasady funkcjonowania pro-
gramu PPK? Jak wdro¿yæ PPK w swojej firmie?

Czy ka¿da firma musi mieæ PPK? 
Co to jest instytucja finansowa i jak j¹ wybraæ?

Jakie terminy obowi¹zuj¹ przy wprowadzeniu PPK?

Nasi eksperci s¹ do Pañstwa dyspozycji!
Œwidnica, 10.09.2020, godz.10.00, Hotel Esperanto
Jelenia Góra, 22.09.2020, godz. 10.00, Hotel 

Mercure
Boles³awiec, 24.09.2020, godz. 10.00, Hotel Garden
Wroc³aw, 30.09.2020, godz. 10.00, Centrum
Biznesowo -Konferencyjne Zachodnia Izba 

Gospodarcza

Zapisy:
poprzez portal www.mojeppk.pl

pod numerem infolinii 800 775-775
W zwi¹zku z ograniczon¹ iloœci¹ miejsc decyduje

kolejnoœæ zg³oszeñ.

Zapisz siê na szkolenia otwartej ju¿ dziœ!
B¹dŸ przygotowany na wdro¿enia PPK

w swojej firmie!

Zarz¹d ROD "Jaœmin" w Chojnowie 
og³asza KONKURS DLA DZIECI

naszych dzia³kowców na naj³adniejszy rysunek pt.:
,,Dzia³ka moich marzeñ: wiosn¹, latem, jesieni¹, zim¹''

Rysunki wykonane technik¹ dowoln¹ w formacie A4 nale¿y przekazaæ
prezesowi Zarz¹du ROD "Jaœmin" w Chojnowie, po uprzednim skon-
taktowaniu siê z ww., tel. kontaktowy 660 787 243 do 30 wrzeœnia 2020 r.
Powo³ane przez Zarz¹d Ogrodu Jury wybierze te naj³adniejsze jego
zdaniem rysunki, które w liczbie 13 zostan¹ umieszczone na kar-
tkach kalendarza na rok 2021 r. Ka¿dy bior¹cy udzia³ w konkursie
mo¿e przekazaæ maksymalnie 4 prace.

Bior¹c udzia³ w konkursie, jego uczestnik tym samym wyra¿a zgodê na
nieodp³atne wykorzystanie nades³anych prac. Prace przechodz¹ na
w³asnoœæ Organizatora Konkursu tj. Zarz¹d ROD "Jaœmin" i po ich
wykorzystaniu zostan¹ umieszczone na œcianach siedziby Zarz¹du, 
a nastêpnie przekazane do archiwum ROD "Jaœmin" w Chojnowie.
Rysunki musz¹ byæ podpisane czytelnie, osobiœcie lub rêk¹ rodzica
b¹dŸ opiekuna: imiê, nazwisko, wiek uczestnika konkursu.

Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone 30 dni od terminu sk³adania
prac tj. 31.10.2020 r. i zostan¹ umieszczone na stronie Rodzinnego

Ogrodu Dzia³kowego "Jaœmin", Gazecie Chojnowskiej 
i na tablicy og³oszeñ Ogrodu.

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU  
PRZEWIDZIANO NAGRODY!
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Zarz¹dzeniem  Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z 6 sierpnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprze-
da¿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 mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 30.12.1998r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9,
poz. 377) ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu zo-
sta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (wspólny piec gazowy).
Przetarg odbêdzie siê 07 paŸdziernika 2020 r. o godz.  1000 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. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów 30.09.2020r. 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 wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczest-
nikom przetargu zostanie zwrócone  niezw³ocznie, tj. nie póŸ-
niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie 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 wszystkie koszty i wydat-
ki 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¿ 660,00 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 ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi 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 ca-
³oœci nabywca. 

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 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 14.09.2020 r. - 28.09.2020 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne  s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  ul. Drzy-
ma³y 30, 59-225 Chojnów - 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 mieszkalnego nr 10 w klatce nr 3 budynku po³o¿onego przy
ul. Wolnoœci nr 1,3,5 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 356/1 o powierzchni 1060 m2 wraz 
z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023414/9.
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Cena wywo³awcza nieruchomoœci gruntowej - 11 000,00 z³ 
( w tym VAT 23 %)
Wadium - 2 200,00 z³.

Zarz¹dzeniem Nr 93/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
08.07.2020 r. w/w nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona do
sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ka po³o¿ona jest w po³udniowo - zachodniej czêœci mia-
sta, w strefie peryferyjnej, poroœniêta chwastami i wysokimi
trawami. Otoczenie nieruchomoœci stanowi zabudowa jed-
norodzinna.

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.), dzia³ka znajduje siê na terenie
oznaczonym symbolem 140 EE - teren urz¹dzeñ elektroener-
getycznych - stacja transformatorowa. W operacie ewidencji
gruntów i budynków dzia³ka ta sklasyfikowana jest jako S/RIVb.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobo-
wi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z pro-
dukcji rolnej.

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.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ, nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. 
Przetarg, odbêdzie siê w dniu 08.10.2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego 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 dnia 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  wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 01.10.2020 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy. 

Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu
tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem 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 oso-
ba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³y uczestnikom prze-
targu 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 wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿ 110,00 z³.

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 (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 65
ze zm.), je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejs-
cu 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 Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy
ul. Leœnej w obrêbie 3 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym dzia³ki 233/1 o po-
wierzchni 88 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013611/7.
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa,
uchwalonym Uchwa³¹  Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego nr 9, poz.
380 z dnia 16.04.1999 r.), nieruchomoœæ ujêta jako teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych
nieuci¹¿liwych. Sposób zagospodarowania nieruchomoœci
zgodny z charakterem u¿ytkowania.
Zarz¹dzeniem  Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
30 czerwca 2020 r. w/w pomieszczenia zosta³y przeznaczone
do sprzeda¿y w formie przetargu ograniczonego. Ograniczenie
osób mog¹cych wzi¹æ udzia³ w przetargu zosta³o wprowadzo-
ne ze wzglêdu na brak samodzielnoœci lokalu.
Mo¿liwa jest zatem jedynie sprzeda¿ przedmiotowych po-
mieszczeñ jako przynale¿nych do jednego z wyodrêbnionych
lokali znajduj¹cych siê w budynku przy ul. Chmielnej 2.
Sprzeda¿ pomieszczeñ na rzecz osoby niebêd¹cej wspó³w³aœci-
cielem budynku mog³aby spowodowaæ szereg konfliktów przy
próbie adaptacji tych pomieszczeñ na samodzielny lokal miesz-
kalny lub u¿ytkowy.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹,
elektryczn¹ - oœwietleniow¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece ka-
flowe. Pomieszczenia wymagaj¹ generalnego remontu: osusze-
nie i odgrzybienie œcian, wymiana stolarki i instalacji, za³o-
¿enie armatury.
Przetarg odbêdzie siê 07 paŸdziernika 2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu 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 od-
wo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym.
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 wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
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 z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿  400,00 z³.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), je-
¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od za-
warcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele wyodrêbnionych
lokali mieszcz¹cych siê w budynku przy ul. Chmielnej 2, któ-
rzy spe³ni¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:  
1. wnios¹ wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-

nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 30.09.2020 r. Dat¹
dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy. W tytule wp³aty nale¿y wskazaæ
oznaczenie    nieruchomoœci,  imiê i nazwisko uczestnika prze-
targu, a w przypadku ma³¿eñstwa - obojga ma³¿onków.
2. z³o¿¹ najpóŸniej 01.10.2020 r. do godziny 15.00 w sekre-
tariacie (pokój nr 6 - I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie, pl. Zamkowy 1, pisemne zg³oszenie uczestnictwa w prze-
targu ustnym ograniczonym z kserokopi¹ dokumentu potwier-
dzaj¹cego tytu³ w³asnoœci do nieruchomoœci lokalowej (samo-
dzielnego lokalu) znajduj¹cej siê w w/w budynku wraz z za-
³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu wp³aty wyznaczonego wadium 
i oœwiadczeniem o zapoznaniu siê z warunkami przetargu 
i wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Urz¹d Miejski w Chojnowie w zwi¹zku z przetargiem na
sprzeda¿ nieruchomoœci (za³¹czniki do pobrania w pok. Nr 12
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie)
Dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie powy¿szych warunków
nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej i opisanej kopercie, na której na-
le¿y podaæ datê przetargu oraz oznaczenie nieruchomoœci -
Pomieszczenia w budynku przy ul. Chmielnej 2.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetargowe i zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona 
06.10.2020 r. na tablicy og³oszeñ nieruchomoœci przezna-
czonych do sprzeda¿y (II piêtro).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci w przypadku
udzia³u jednej z nich  (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustro-
ju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ ma-
j¹tkowa), 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci 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.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿  zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug. 
Pomieszczenia bêd¹ce przedmiotem sprzeda¿y mo¿na
ogl¹daæ w dniach 21.09.2020 r. - 29.09.2020r. w godz. 1000

do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 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
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli lokali mieszcz¹cych siê w budynku przy ul. Chmielnej 2 na sprzeda¿
lokalu niemieszkalnego - pomieszczeñ gospodarczych wraz z udzia³em w nieruchomoœci gruntowej.
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Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie ul. Leœna i Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Chojnowa obrêb Kon-
radówka. 
Wiadomoœæ: tel. 791-463-992.

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
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
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:
Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul.
Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz za-
strzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

WRZESIEÑ

06.09. - FARMED

13.09. - POD

S£OÑCEM

20.09. - SALIX

27.09. - STOKROTKA

PAŸDZIERNIK

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

Og³oszenia drobne

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art. 35 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomoœciami

(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),

informuje o zamieszczeniu na

stronie www.bip.gmina-chojnow.pl

- wykazów nieruchomoœci 

przeznaczonych do sprzeda¿y, tj.

dzia³ek numer: 1194/94, 1194/95,

1194/294, 1194/296, 1194/297,

1194/298 po³o¿onych w obrêbie

Rokitki, gmina Chojnów.

Grupa AA "Jutrzenka" 

w Chojnowie informuje, 

¿e spotkania odbywaj¹ siê 

w ka¿d¹ œrodê 

o godz. 18.00 

w salce przy Parafii NPNMP 

w Chojnowie 

przy ul. D¹browskiego 20.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 16/956 15

18 lat to nie jest czas na zmaganie się ze
śmiertelną chorobą, to nie jest czas na
walkę z bólem i strachem przed naj-
gorszym. 18.letnia Julia Kuczała boryka
się z tymi problemami na codzień. Cho-
ruje na guza mózgu. Szansą dla młodej
dziewczyny jest leczenie w USA zakła-
dające serię autologicznych przeszczepów
szpiku. Bardzo nowoczesne, bardzo sku-
teczne, ale również bardzo drogie!
Pomóc może każdy. W Chojnowie ini-
cjatywę charytatywnego wydarzenia
podjęli członkowie Chojnów Night Cars
oraz Joanna Stępień, znana w naszym
mieście jako Pszczółka Maja. To już dru-
ga akcja rodzimych miłośników moto-
ryzacji. Nieco ponad miesiąc temu zorga-
nizowali podobny festyn dla małej Mii. 

30 sierpnia na najdłuższym dolnośląskim
rynku zaparkowało kilkadziesiąt pojaz-
dów dumnie prezentujących się w stru-
gach deszczu. Aura, niestety, nie sprzy-
jała temu przedsięwzięciu. Mimo to
udało się zebrać 1529,68 zł.
- To kropla w morzu z sumy, której jesz-
cze brakuje: 3.5 mln złotych – mówi Jo-
anna Stępień. - Jesteśmy dumni, że po-
kazaliśmy, że chcieć to móc, że pomaganie
nie jest trudne. Jeśli chce się otworzyć
serce dla drugiego człowieka żadna wy-
mówka ani żadna ulewa nie jest w stanie
zatrzymać ludzi dobrej woli.
Przegląd automobili, kilka konkursów,
licytacje i oprawa muzyczna Wiesława
Lendy złożyły się na spotkanie łączące
przyjemne z pożytecznym. Na konto Julii

wpłynie cenny datek, do niej samej trafi
księga z pozdrowieniami od gości Spotu,
a uczestnikom charytatywnej akcji na
długo pozostanie poczucie dobrze wyko-
rzystanego czasu – dla siebie i potrzebu-
jącej wsparcia osiemnastolatki. 

Gratulujemy organizatorom, dziękujemy
uczestnikom i już dziś zapraszamy na
kolejne wydarzenie. 
Jak nam doniosła Pszczółka Maja w naj-
bliższą sobotę - 5 września - wspólnie 
z Pizzerią Alvaro przygotowuje Piknik
charytatywny za zakończenie lata. To
kontynuacja akcji na rzecz Julii Kuczały.
Przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i dla
dorosłych. 

Joanna Stępień i Pizzeria Alvaro
zapraszają już od godz. 12.00

eg

22 sierpnia w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Choj-
nowie o godz. 18:00 odbył  się koncert pt. „Mój Dom Polska”.
Było to jedenaste z 16 zaplanowanych spotkań w ogólnopol-
skim cyklu koncertów poświęcancch Żołnierzom Niezłomnym. 
Dla chojnowskiej publiczności wystąpili śpiewaczka operowa
Anna Cymmerman i kompozytor Krzysztof Gwiazda. Słowo
wstępu wygłosił ks. proboszcz Dariusz Pudełko: 

„W duchu miłości do Ojczyzny i pamięci poległych będziemy
przeżywać dzisiejszy koncert przygotowany przez artystów,
którzy pomogą nam dziękować za wolność i być też świadomym
tego, że ta wolność kosztowała wielu najwyższą cenę – własne
życie”.
Zaprezentowane zostały utwory patriotyczne i żołnierskie.
Powszechnie znane, jak i nowe kompozycje dedykowane były
Żołnierzom Niezłomnym, ich rodzinom i wszystkim tym,

którzy kontemplują bolesną historię. Przejmujące i wzruszające
piosenki na niejednej twarzy wywoływały wspomnienia i nos-
talgię. 
Główna intencja koncertu, czyli wzmocnienie poczucia wspól-
noty obywatelskiej poprzez wspólne śpiewanie piosenek zwią-
zanych z uczczeniem pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz
kształtowanie gustów muzycznych z wykorzystaniem pol-
skiego dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych pieśni żołniers-
kich i patriotycznych, została spełniona. Uczestnicy śpiewali,
wspominali dawne bolesne czasy i dziękowali za wywalczoną
wolność… 

K. Burzmińska

Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Spot charytatywny dla JuliiSpot charytatywny dla Julii

„Wyśpiewane historie rodzinne” – koncert „Mój Dom Polska” 



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki Spot charytatywny Spot charytatywny 
dla Juliidla Julii

Bartosz Kulesza (8l.). Jego pasją są po-
dróże i górskie wędrówki. Interesuje się
budową i pochodzeniem skał. Posiada
kolekcję ciekawych minerałów. 




