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Sesja inauguracyjna
1 grudnia odby³a siê pierwsza sesja VII kadencji

Rady Miejskiej Chojnowa.

Królewskie dzieci
Do Chojnowa przyby³o prawie 200 ermowiczów, którzy reprezentowali królów,

królewny, ksiê¿niczki, damy dworu i rycerzy. 

III Chojnowski Konkurs Poetycki
Do tegorocznej edycji konkursu zg³osi³o siê dziewiêciu

autorów prezentuj¹cych 25 utworów.

Dwieœcie lat dla Pani Anieli
Setne urodziny Pani Anieli Majki - obecnie pensjonariuszki Niebieskiego Parasola - wnios³y do Oœrodka wielkie poruszenie. Z solenizantk¹ œwiêtowa³o wielu

wspó³mieszkañców, personel, burmistrz Chojnowa, przedstawiciele Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i oczywiœcie najbli¿sza rodzina.
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Sukces w fina³owym konkursie “Prewencja teatralna”
Jury, pod przewodnictwem Marzeny Kipiel - Sztuki, przyzna³o Gimnazjum nr 1

zaszczytne trzecie miejsce!!!

14 tysiêcy km przemierzone w 2 godziny
Za spraw¹ podró¿nika Wojciecha Drzewickiego, liczne grono
naszych mieszkañców pozna³o fascynuj¹c¹ wyprawê do Iranu.



Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 26.11.2014 r. do 17.12.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej
przeznaczonej do sprzeda¿y w formie prze-
targu - dzia³ka nr 75/3, po³o¿ona w obrêbie 6
miasta Chojnowa przy ul. I. Paderewskiego
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 26 listopada 2014 r. Nr 134/2014.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia  07.01.2015 r.
2) w dniach od 26.11.2014 r. do 17.12.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal miesz-
kalny nr 4, po³o¿ony w budynku przy Ryn-
ku nr 6 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia  26 listopada
2014 r.  Nr 135/2014.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia  07.01.2015 r.

W obronie zniewolonych
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie kolejny ju¿ raz
w³¹cza siê do ogólnoœwiatowej akcji Mara-
tonu Pisania Listów organizowanej w Polsce
przez Amnesty International od 2001 roku. 
W czasie Maratonu przez 24 godziny pisane
s¹ rêcznie listy w obronie kilkunastu konkret-
nych osób lub grup osób, których prawa zos-
ta³y z³amane. List mo¿e napisaæ ka¿dy, kto
chce wyraziæ swój indywidualny sprzeciw wobec
³amania praw cz³owieka. Mo¿na to zrobiæ 
w domu, na spotkaniu z przyjació³mi albo,
korzystaj¹c z zaproszenia chojnowskiego gim-
nazjum udaæ siê 6 grudnia, w godz. 14-17, do
budynku szko³y przy ul. Konarskiego 4 i wspól-
nie z innymi wesprzeæ dzia³ania w obronie
zniewolonych. W tym roku, pod has³em „Napisz
list, zmieñ ¿ycie” stajemy w obronie ukraiñ-
skiego re¿ysera aresztowanego przez rosyj-
skie s³u¿by, chiñskiej aktywistki uwiêzionej
za pokojowe protesty, kobiety z RPA walcz¹cej
o dostêp do opieki zdrowotnej. Historie tych
osób mo¿na poznaæ na stronach Amnesty
International b¹dŸ w szkolnej bibliotece
Gimnazjum nr 2.

Jedziemy na Farben Lehre!
12 grudnia (pi¹tek) legnicki klub „Spi¿arnia”
LCK zaprasza na koncert legendarnej grupy
Farben Lehre z P³ocka. Zagraj¹ tak¿e: The
Analogs, Ofensywa i Ruin Cats. Bilety 
w cenie przedsprzeda¿y prowadzi w Chojnowie
Biuro Podró¿y „Gromad” - cena 30z³. Po-
cz¹tek o godzinie 19.00.

Wybory po s¹siedzku
Po drugiej turze wyborów w Gminie Choj-
nów poznaliœmy wójta elekta. Przez naj-
bli¿sze 4 lata w³adzê wykonawcz¹ w gminie
sprawowaæ bêdzie Andrzej Pyrz (2186 g³osów).
1157 mieszkañców gminy popar³o Barbarê
Jasiñsk¹, ale to nie wystarczy³o by ponownie
obj¹æ fotel wójta. Tymczasem w gminnej
radzie, 1 grudnia, odby³o siê pierwsze po-
siedzenie, na którym nowi radni wybrali swo-
jego przewodnicz¹cego. Zosta³ nim Bogdan
Styrkowiec, wiceprzewodnicz¹cymi Bartosz
Chwa³ek i Renata Ostropolska. 
Nowe nazwiska pojawi³y siê tak¿e w leg-
nickim starostwie. Na inauguracyjnej sesji 
1 grudnia, Radni Powiatu Legnickiego wy-
brali nowego Starostê oraz wspomagaj¹cych 

go cz³onków Zarz¹du Powiatu. Drog¹
g³osowania stanowisko Starosty pe³niæ bêdzie
pani Janina Mazur, jej zastêpc¹ zosta³ pan
Aleksander Kostuñ. Pozostali cz³onkowie
Zarz¹du to: Kazimierz Burtny, Zbigniew
K¹dzio³ka oraz Jan Krawczyk. Na przewod-
nicz¹cego Rady Powiatu radni wybrali Krzy-
sztofa Sowiñskiego, a na jego zastêpców -
Stanis³awê Pakos i Grzegorza Gapskiego.
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Wybory samorz¹dowe 2014 zakoñczy³y siê. 

By³ to czas pe³en emocji tych dobrych i tych z³ych. Znamy ju¿ wyniki

wyborów na wszystkich szczeblach samorz¹dowych.

My, tworz¹cy listê KWW Porozumienie Samorz¹dowe z okrêgu nr 1 - Miasto

Chojnów i okrêgu nr 2 - Gmina Chojnów,  pragniemy naszym wyborcom serdecznie

podziêkowaæ za oddane na nas g³osy. Dziêki zaufaniu Pañstwa, troje z nas

dost¹pi³o zaszczytu reprezentowania Pañstwa w Radzie Powiatu Legnickiego. 

Za wszystkie oddane na nas g³osy  bardzo serdecznie dziêkujemy:

Jaros³aw Humenny, Dariusz Wo³oszyn, Joanna Józefczuk , Iwona Sambor,

Ró¿a Rzepakowska, Alina Bujak, Krzysztof Chylak z okrêgu nr 1 - Miasto

Chojnów oraz Miko³aj Bidnyk, Bogumi³a Jurczenko, W³odzimierz Zatorski,

Paulina Dola, Piotr Pikur, Natalia Mielnik z okrêgu nr 2 - Gmina Chojnów

Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy! 

14 grudnia, w centrum miasta o godz. 15
rozpocznie siê kolejna edycja 

Œwi¹tecznego Jarmarku. 

W bo¿onarodzeniowej scenerii ustawione bêd¹

okolicznoœciowe kramy, a ze sceny pop³yn¹

wspania³e œwi¹teczne kolêdy, pastora³ki,

przyœpiewki. Tego dnia wyst¹pi kapela góralska

Baciarka, wokaliœci z Legnicy oraz chór Skoranta w nowej ods³onie -

pod kierunkiem Piotra Koziara. 

Œwi¹teczne przysmaki, 

propozycje prezentowe i muzyczne

t³o stworz¹ rodzinny klimat,

któremu warto siê poddaæ 

i z bliskimi lub przyjació³mi 

zainaugurowaæ ten wyj¹tkowy czas.

Zapraszamy!!!

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie informuje, 

¿e z powodu inwentaryzacji
zbiorów, biblioteka jest nieczynna

od 1 grudnia do 14 grudnia.

****
*** Zapraszamy na Jarmark Œwi¹teczny ***



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 22/824 3

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee         rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii

Cena wywo³awcza - 1.197.000,00 z³ (w tym VAT 23%).
Wadium - 239.400,00 z³.

Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Po³o¿ona jest w kompleksie terenów przemys³owych,
uzbrojonych w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektroenerge-
tyczn¹, telekomunikacyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwa-
lonego Uchwa³¹ Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z dnia 7 lipca 1997 r., oznaczona symbolami 7 F 18.6 P,B,S (EE) i 8 F 18.7
P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci gospodarczej, komercyjnej (prze-
mys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie pogarszaj¹cej stanu œrodowiska,
zieleñ izolacyjna.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami,
nie toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie administracyjne
dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci
pod³o¿a gruntowego terenu. Na dzia³ce nr 21 znajduje siê stanowisko
archeologiczne nr 4/47/76-18 i zgodnie z pismem Wojewódzkiego
Urzêdu Ochrony Zabytków we Wroc³awiu Delegatura w Legnicy
mo¿e zostaæ oddana do zainwestowania bez warunków konserwator-
skich (badania archelologiczne miasto przeprowadzi³o w grudniu
2011 r., w ich wyniku nie stwierdzono nieruchomych obiektów 
archeologicznych). Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoz-
naæ siê z ekspertyz¹ geotechniczn¹  i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infrastruktury podziemnej:
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor
bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Warunki obs³ugi dzia³ki w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej nale¿y uzyskaæ indywidualnie, na w³asny koszt, w oparciu 
o faktyczne zapotrzebowanie okreœlone przez nabywcê. Gmina Miejska
Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za kolizje z niewidocznymi na
podk³adach geodezyjnych sieciami uzbrojenia terenu.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko
inwestorzy, którzy do dnia przetargu uzyskaj¹ zezwolenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetar-
gowej. Do przetargu mog¹ tak¿e przyst¹piæ ich pe³nomocnicy oraz
podmioty finansuj¹ce inwestycje, w tym leasinguj¹ce, wynajmuj¹ce
lub wydzier¿awiaj¹ce dla firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³al-
noœæ w strefie. W przypadku podmiotów finansuj¹cych inwestycjê
firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿
oœwiadczenie o finansowaniu zakupu nieruchomoœci na rzecz podmiotu
posiadaj¹cego zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
a pe³nomocnicy - pe³nomocnictwo z podpisem notarialnie potwier-

dzonym, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe 
i spó³ki z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiad-
czone za zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis 
z KRS i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej
na nabycie nieruchomoœci. 
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380).
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do
dnia 4 lutego 2015 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 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
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e

post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,  tj. nie mniej
ni¿  11.970,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na

konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê w dniu 9 maja 2014 r., drugi 14 lipca 2014 r.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni

od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie zawarta
warunkowa umowa sprzeda¿y, albowiem Legnickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej przys³uguje prawo pierwokupu. O ile LSSE nie
skorzysta z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ
nieruchomoœci. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518
z póŸn.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 zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane  z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania prze-
targu z wa¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 z póŸn.zm./.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie, oznaczonej numerami geodezyjnymi 19/1,

19/2, 20, 21 o ³¹cznej pow. 24925 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00016601/5.
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Sesja inauguracyjna
1 grudnia odby³a siê pierwsza sesja VII kadencji Rady Miejskiej
Chojnowa. Dwa tygodnie po wyborach samorz¹dowych, radni wy-
brani wol¹ mieszkañców zostali zaprzysiê¿eni. 
Zanim najstarszy senior przyst¹pi³ do prowadzenia sesji, Przewod-
nicz¹cy Miejskiej Komisji Wyborczej wrêczy³ indywidualne zaœwiad-
czenia MKW w Chojnowie o wyborze do Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym otwarcia posiedzenia do-
kona³ najstarszy radny - Jerzy Poznar, który prowadzi³ sesjê do
momentu ukonstytuowania siê nowej rady. 
“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, œlubujê uro-
czyœcie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na
wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców. Tak mi dopomó¿
Bóg.” - wypowiedziany tekst uprawomocni³ funkcje reprezentantów
lokalnej w³adzy.

Chwilê potem œlubowanie z³o¿y³ tak¿e burmistrz elekt:
“Obejmuj¹c urz¹d burmistrza miasta, uroczyœcie œlubujê, ¿e docho-
wam wiernoœci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko
dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców miasta. Tak mi
dopomó¿ Bóg”.

Zaprzysiê¿one w³adze miasta oficjalnie przyst¹pi³y do realizacji
porz¹dku obrad. Pierwsze posiedzenie dotyczy³o g³ównie ustano-
wienia prezydium.

Powo³ano zatem Komisjê skrutacyjn¹ upowa¿nion¹ do prze-
prowadzenia wyborów na przewodnicz¹cego Rady i jego zastêpcê.

W wyniku tajnego g³osowania, przewodnictwo Radzie jednog³oœnie
przekazano Janowi Skowroñskiemu.
Dziêkuj¹c za zaufanie przewodnicz¹cy Rady powiedzia³: Zapewniam,
¿e bêdê równo traktowa³ wszystkich radnych. Do³o¿ê te¿ wszelkich
starañ, aby nasza wspólna praca przebiega³a tak harmonijnie i efek-
tywnie jak w poprzedniej kadencji. 

Przejmuj¹c od radnego-seniora prowadzenie posiedzenia przewod-
nicz¹cy zarz¹dzi³ przeprowadzenie g³osowania na wiceprzewodni-
cz¹cego Rady. Zg³oszona zosta³a jedna kandydatura radnej Barbary
Ku³acz, któr¹ jednomyœlnie wybrano. 

To by³ ostatni punkt sesji inauguracyjnej. Na najbli¿szej, która
odbêdzie siê ju¿ 09 grudnia, Radni m.in. powo³aj¹ Komisje Sta³e.

eg

Sk³ad Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Skowroñski Jan - przewodnicz¹cy 
Ku³acz Barbara - wiceprzewodnicz¹ca
cz³onkowie:
Cieœla Maciej, Czapska Krystyna, Grabek Pawe³, Grzech Krzysztof,
Kopacki Ryszard, Kowalczyk Mariusz, £ukaszewski Marek,
Matuszewski Andrzej, Matys Dariusz, Morawski Dariusz, Poznar
Jerzy, Ptak £ukasz, Szaban Bona.
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Nasze miasto coraz bardziej staje siê wa¿nym oœrodkiem dla Eucha-
rystycznego Ruchu M³odych. Po raz kolejny z terenu naszej diecezji
do Chojnowa przyby³o prawie 200 ermowiczów, którzy tym razem
reprezentowali królów, królewny, ksiê¿niczki, damy dworu czy rycerzy.
Tegorocznym has³em przewodnim spotkania by³a jedna z 4 zasad
ERM-u „CZYTAJ EWANGELIÊ!” Zanim jednak barwny pochód
przeszed³ ulicami naszego miasta, w Gimnazjum nr 1 odby³o siê
zawi¹zanie wspólnoty i praca warsztatowa, podczas której ka¿de
dziecko mog³o przepisaæ fragment Ewangelii wg œw. £ukasza. Ermici
czynili to niezwykle starannie na przygotowanych wczeœniej kartkach,
a m³odsze z dzieci kolorowa³y stronice z poszczególnymi rozdzia³ami.
Z przepisanych fragmentów powsta³a kolorowa Ksiêga Ewangelii, 

któr¹ umieszczono w zbudowanej Arce Bo¿ego S³owa. Kilka minut
po godz. 12.00 ze œpiewem na ustach wyruszy³ pochód w kierunku
koœcio³a œw. App. Piotra i Paw³a. Dzieci przebrane w swoje stroje
by³y szczególn¹ ozdob¹ tego przemarszu, g³oœno œpiewaj¹c ermowsk¹
piosenkê „W sercu noszê Bo¿e s³owo”. Po przyjœciu do koœcio³a
odby³a siê Eucharystia, której przewodniczy³ ks. dr Jaros³aw Kowalczyk
- Dyrektor Wydzia³u Katechetycznego Diecezji Legnickiej. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³ nas tak¿e ks. dr Marek Osmulski - dziekan 
i proboszcz parafii œw. App. Piotra i Paw³a. Po zakoñczeniu Mszy œw.
uczestnicy spotkania przeszli do Domu Schrama, aby po wspólnej
agapie, wzi¹æ udzia³ w Balu Królewskich Dzieci. Oczywiœcie jak na
bal przysta³o rozpocz¹³ siê on od zatañczenia poloneza, po którym

przednia zabawa trwa³a jeszcze przez d³ugi czas. Zmêczeni, ale pe³ni
wra¿eñ wszyscy szczêœliwie powrócili do swoich domów obiecuj¹c,
¿e przyjad¹ za rok na IV Diecezjalny Dzieñ Wspólnot ERM.
Jako organizator tego przedsiêwziêcia pragnê podziêkowaæ wszystkim,
bez których takie spotkanie nie mog³oby siê odbyæ. Na pierwszym
miejscu dziêkujê Panu Burmistrzowi Janowi Serkiesowi oraz Ksiêdzu
Dziekanowi Markowi Osmulskiemu za wszelk¹ ¿yczliwoœæ i pomoc.
S³owa podziêkowania kierujê w stronê sponsorów: Wydzia³owi
Duszpasterskiemu Diecezji Legnickiej, Firmie Ferrum, Cukierni
Pañstwa Kupczyk,  Panu Janowi Serkiesowi, Panu Józefowi Chudzia-
kowi. Serdeczne podziêkowanie nale¿y siê pani Dyrektor El¿biecie
Fa³at oraz Jej pracownikom z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie za udo-
stêpnienie szko³y na spotkanie i pomoc organizacyjn¹. Swój du¿y
wk³ad w przebieg spotkania mia³a Pani Anna Rozmus i Jej uczniowie.
S³owa szczególnego podziêkowania nale¿¹ siê Pani Wies³awie Majew-
skiej, która wraz z pracownikami Domu Schrama podjê³a nas podczas
trzeciej czêœci spotkania i przygotowa³a ciep³y posi³ek. Dziêkujê tak¿e
Pañstwu Beacie i Tadeuszowi Bijakom za dokumentacjê fotograficzn¹
spotkania oraz naszej chojnowskiej Policji za czuwanie nad naszym
bezpieczeñstwem.

Ks. Jaros³aw Górecki
Organizator III Diecezjalnego Dnia Wspólnot ERM

Królewskie dzieci w Chojnowie

Toby³ wyj¹tkowy dzieñ z wielu wzglê-
dów. Setne urodziny Pani Anieli Majki -

obecnie pensjonariuszki Niebieskiego Para-
sola - wnios³y do Oœrodka wielkie porusze-
nie. Z solenizantk¹ œwiêtowa³o wielu wspó³-
mieszkañców, personel, burmistrz Chojnowa,
przedstawiciele Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych i oczywiœcie najbli¿sza rodzina.
Bukiety kwiatów, ¿yczenia i przyjêcie z boga-
tym s³odkim poczêstunkiem dla wszystkich
by³y niecodziennym, wspania³ym wydarze-
niem. 
Pani Aniela Majka, która urodzi³a siê 22 listo-
pada 1914 roku, pochodzi z Kresów. Rodzin-
ne miasto Augustów ko³o Brze¿an zmuszona
by³a opuœciæ jako jedna z wielu wysiedlonych
po 1945 roku. Wraz z mê¿em trafi³a na Zie-
mie Odzyskane i tu wspólnie uk³adali ¿ycie
na nowo. To by³ ciê¿ki czas, ale jak mówi¹
„co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Losy
przesiedleñców by³y podobne. ¯ycie na obcej

ziemi, na dorobku, w dŸwigaj¹cym siê z po-
wojennych ruin kraju, stanowi³o wyzwanie,
ale silna kobieta, przy wsparciu bliskich osób
stawia³a czo³a wszystkim przeciwnoœciom 
i dziœ, po wielu latach mo¿e cieszyæ siê spo-
kojem i wdziêcznoœci¹ rodziny. Córka Ewa,
wnuki i prawnuczêta nie zapominaj¹ o nes-
torce rodu. Otoczona mi³oœci¹ i szacunkiem 
z radoœci¹ powita³a bliskich. Ze wzruszeniem
przyjmowa³a ¿yczenia i kwiaty. Chêtnie dzie-

li³a siê ze wszystkimi goœæmi okolicznoœcio-
wym tortem i szampanem. W oœrodku tego
dnia by³o gwarno i weso³o. Kiedy pensjona-
riusze znów bêd¹ mogli uczestniczyæ w tak
niecodziennym spotkaniu? Trudno powie-
dzieæ, ale przed nimi inne wydarzenia - naj-
bli¿sze, to zapewne wspólna, serdeczna wie-
czerza wigilijna.

eg

Dwieœcie lat dla Pani Anieli
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21 listopada w M³odzie¿owym Centrum
Kultury w Legnicy odby³ siê XI Fina³ Po-
wiatowego Konkursu ,,Prewencja Teatralna”.
Jego organizatorami s¹ Komenda Miejska
Policji w Legnicy oraz Legnicka Stra¿
Miejska. Konkurs ma na celu rozwijanie
umiejêtnoœci rozpoznawania w³asnych
praw i obowi¹zków w konkretnej sytuacji
¿yciowej, rozumienia obowi¹zuj¹cego pra-
wa oraz postêpowania zgodnego z nim,
unikania sytuacji powoduj¹cych zagro¿e-
nie ¿ycia b¹dŸ zdrowia dzieci i m³odzie¿y.
Dba³oœæ o bezpieczeñstwo uczniów jest 
w Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II jed-
nym z priorytetów, st¹d nasz systematy-
czny udzia³ w wy¿ej wymienionej impre-
zie oraz du¿e zaanga¿owanie m³odzie¿y 
i nauczycieli w dzia³ania o charakterze
profilaktycznym.
W bie¿¹cym roku szkolnym w konkursie
,,Prewencja Teatralna” uczestniczy³y na-
stêpuj¹ce osoby: Oliwia Dziurbiel (kl. IIIa),
Klaudia Kawa (kl. IIIa), Kamila Bania 
(kl. IIIa), Natalia Kosiñska (kl. IIIa),
Dagmara Brzeziñska (kl. IIIa), Manuela
Baran (kl. IIIa), Paulina Baran (kl. IIIa),
Klaudia Bernat (kl. IIa), Justyna Faluta
(kl. Id), Tomasz Kosiñski (kl. I a), Maciej
Galez (kl. I a), Sebastian Czarachowicz
(kl. I a) oraz Damian Sa³ata (kl. Ia).
Uczniowie zaprezentowali publicznoœci
wzruszaj¹cy spektakl, zatytu³owany ,,To,
co w ¿yciu wa¿ne...”, przygotowany pod

kierunkiem polonistki i opiekuna Szkolnego
Ko³a Teatralnego - p. Moniki Ingot.
Po obejrzeniu wszystkich konkursowych
inscenizacji, Jury, pod przewodnictwem
znanej aktorki p. Marzeny Kipiel - Sztuki,
postanowi³o przyznaæ reprezentacji Gim-
nazjum nr 1 zaszczytne trzecie miejsce!!!
Za du¿e osi¹gniêcie mo¿na uznaæ sam
fakt, ¿e z jedenastu grup zg³oszonych do
konkursu, w œcis³ym finale znalaz³o siê
zaledwie piêæ.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ spotkania (zw³asz-
cza dla uczniów klas I kontynuuj¹cych lub
rozpoczynaj¹cych w naszej szkole przy-
godê z teatrem) by³a mo¿liwoœæ zdobycia
autografu p. Marzeny Kipiel-Sztuki, zro-
bienia pami¹tkowego zdjêcia oraz prze-
prowadzenia bogatej w cenne wskazówki
rozmowy z aktork¹. 
Warto przypomnieæ, ¿e wy¿ej wymienio-
ny sukces nie jest jedynym osi¹gniêciem
uczniów Gimnazjum nr 1 w konkursie
,,Prewencja Teatralna”. M³odzie¿ uczest-
niczy w imprezie od samego pocz¹tku jej
istnienia, czyli od 2005 roku, i ma ju¿ na
swoim koncie I, dwukrotnie II i III
miejsce, kilka wyró¿nieñ oraz Statuetkê
dla Najlepszego Zespo³u.
Dziêkujemy Nauczycielom: p. Annie Roz-
mus, p. Tomaszowi Susmêdowi i p. Ma-
ciejowi Zderskiemu oraz Rodzicom za po-
moc w przygotowaniu przedstawienia. 

Ko³o teatralne z opiekunem

Do tegorocznej edycji konkursu zg³osi³o siê dzie-
wiêciu autorów prezentuj¹cych 25 utworów, które
zosta³y poddane ocenie srogiego jury. Komisja
konkursowa w sk³adzie: Antonina Trawnik - prze-
wodnicz¹ca, Krystyna Kalagasidis i Barbara S³otwiñ-
ska nie mia³y prostego zadania oceniaj¹c nades³ane
prace. W tegorocznym konkursie nie przyznano
pierwszego miejsca, ale za to by³y dwa drugie.
Miejsca te przypad³y Ma³gorzacie Krzywdzie za wiersze
„Przed dziewiczo czyst¹ kartk¹…” i „Puœæ mnie wol-
no…” oraz Aleksandrze Najdzie za wiersz „Ciem-
noœæ”. Trzecim miejscem nagrodzono Jaros³awa
Macewicza za wiersze „Szelest myœli”, „Gra jêzykowa”
i „…Sz³o”. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni pami¹tkowymi upominkami w postaci
ksi¹¿ek. Po nagrodzeniu laureatów ka¿dy z nich
zaprezentowa³ w³asne wiersze przyby³ej publicznoœci.
Konkurs jest organizowany, co dwa lata. Ma na
celu rozwijanie, rozbudzenie talentów i populary-
zowanie twórczoœci poetyckiej wœród mieszkañców
Ziemi Chojnowskiej. Bardzo ciekawie wygl¹da
perspektywa tomiku nagrodzonych wierszy, który
ma zostaæ wydany z okazji V edycji konkursu. 
W piêknym stylu oprawê muzyczn¹ imprezie
nada³a Jolanta Trawnik, legnicka piosenkarka.
Prezentuj¹c poezjê œpiewan¹, utwory znanych
artystów w szczególnoœci Agnieszki Osieckiej,
umili³a czas przyby³ym goœciom oraz bior¹cym
udzia³ w konkursie.

A. Markiewicz

Bogdan Misikiewicz
- zapalony fotograf. Ucze-
stnik 1 Przystanku Wood-
stock w Czymanowie. Mu-
zyka rockowa te¿ jest jego
pasj¹. Od niepamiêtnych
czasów wspó³pracownik
„Gazety Chojnowskiej”.

Kolejny teatralny sukces uczniów Gimnazjum nr 1

III Chojnowski 
Konkurs Poetycki
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Za spraw¹ znanego wiêkszoœci chojnowian podró¿nika - Wojciecha
Drzewickiego, 28 listopada liczne grono naszych mieszkañców poz-
na³o zajmuj¹c¹ wyprawê do egzotycznej i tajemniczej Islamskiej
Republiki Iranu.
Kraj Bliskiego Wschodu, dawniej zwany Persj¹, dla chojnowskiego
globtrotera by³ do niedawna niedoœcignionym marzeniem. Kolejny
jednak raz W. Drzewicki udowodni³, ¿e marzenia siê spe³niaj¹ i ¿e
chcieæ to móc. A o swoich emocjach, prze¿yciach, doœwiadczeniach,
opowiedzia³, jak zawsze, na spotkaniu, na które zaprosi³ zaintere-
sowanych do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Iran, to pañstwo bardzo pokrzywdzone przez noœniki przekazu -
rozpocz¹³ swoj¹ opowieœæ geolog-podró¿nik. - Na ogó³ przedstawiane
w niezbyt przychylnym œwietle, w rzeczywistoœci jest przyjaznym 
i piêknym, chocia¿ surowym, miejscem.
Marzenie o Iranie zaczê³o siê spe³niaæ w chwili, gdy p. Wojciech
znalaz³ na portalu spo³ecznoœciowym informacjê o grupie podobnych

pasjonatów wybieraj¹cych siê w tê niezwyk³¹ podró¿. Zg³osi³ siê jako
ostatni z kilkuosobowej grupy. Ich œrodkiem transportu by³ bus, który
w czasie podró¿y pe³ni³ wiele dodatkowych funkcji. Team nie by³ zes-
po³em niedoœwiadczonym. Gros uczestników, podobnie jak p. Wojciech
mia³o za sob¹ wiele nietypowych wyjazdów, organizatorem by³
wroc³awianin, który by³ ju¿ w Iranie, a jednym z cz³onków za³ogi by³
polski muzu³manin. Te wszystkie sk³adowe, jak siê okaza³o w trakcie
trzytygodniowej podró¿y, nie by³y bez znaczenia. 
Kraj wielkich przestrzeni, niebotycznych gór i bezkresnych pustyni
okaza³ siê krajem fascynuj¹cym, piêknym, a ludzie otwarci i serdeczni dla
turystów. Dwugodzinna opowieœæ o etapach podró¿y, o urokach
Iranu, o zdarzeniach zabawnych i niebezpiecznych, zachwycaj¹ce
zdjêcia, miejsca spoza turystycznych szlaków, wszystko to z³o¿y³o siê
na niezwykle ciekaw¹ prelekcjê. Jej dope³nieniem by³a wystawa
fotograficzna i kilka przywiezionych z Iranu przedmiotów codzien-
nego u¿ytku.
Jakiego kraju bêdzie dotyczyæ kolejne spotkanie Wojciecha
Drzewickiego? W tym momencie nawet on sam nie zna odpowiedzi.
Z pewnoœci¹ jednak bêdzie to nastêpne, interesuj¹ce wydarzenie. 

eg

14 tysiêcy km przemierzone w 2 godziny

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choj-
nowie 26 listopada br. odby³o siê kolejne
spotkanie z cyklu „Komputerowy Œwiat dla
Ka¿dego”. Tym razem zajmowaliœmy siê
tematem „Bezpieczny Internet dla Ciebie”,
przygotowanym na podstawie materia³ów
edukacyjnych przekazanych przez Fundacjê
Orange - „Bezpieczeñstwo w sieci dla ka¿-
dego: kurs multimedialny”. 
W tych bezp³atnych zajêciach wziê³o udzia³
20 osób. Na pocz¹tku uczestnicy dowiedzieli
siê, jak usuwaæ historiê przegl¹dania stron

internetowych oraz jak skutecznie blokowaæ
reklamy. Potem poznali ogólne zasady bez-
pieczeñstwa, których nale¿y przestrzegaæ 
w kontaktach z innymi u¿ytkownikami spo-
³ecznoœci sieciowych. 
Na æwiczeniach uczyli siê - korzystaj¹c z kom-
puterów bibliotecznych oraz sprzêtu w³as-
nego - w jaki sposób dbaæ o swoj¹ prywat-
noœæ na Facebooku (profil, ustawienie konta).
Zajêcia zosta³y zorganizowane w ramach pro-
gramu „Orange dla bibliotek”.

hg

Bezpieczny Internet dla Ciebie
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Erasmus + w Powiatowym Zespole Szkó³ 

I wojna œwiatowa to jedno z najstraszliw-
szych wydarzeñ historycznych minionego
wieku. Ze wzglêdu na swój totalny charakter
poch³onê³a miliony ludzkich istnieñ. Nie
tylko zniszczy³a gospodarkê europejsk¹, ale
te¿ ca³kowicie zmieni³a uk³ad si³ politycz-
nych w œwiecie. Spowodowa³a powstanie
b¹dŸ odrodzenie siê wielu nieistniej¹cych
dotychczas pañstw. Ale przede wszystkim
sta³a siê wspólnym europejskim prze¿yciem,
na sta³e wpisanym w historiê naszego konty-
nentu.
Projekt nosi tytu³: 1914 - 2014 Wielka wojna
po 100 latach w ogl¹dzie m³odych Europej-
czyków. Bior¹ w nim udzia³ szko³y - ucznio-
wie i nauczyciele - z krajów partnerskich:
Polski, Niemiec, Turcji, Portugalii, Anglii,
Rumunii, W³och i Francji. Realizacja projek-
tu przewidziana jest na trzy lata: od 1 wrzeœ-
nia 2014 do 31 sierpnia 2017 roku. 
Za³o¿enia projektu s¹ zbie¿ne z dzia³aniami
Komisji Europejskiej w celu wspierania roz-
woju wiedzy zawodowej osób pracuj¹cych 
w dziedzinie edukacji. Celem projektu jest
miêdzy innymi „prze¿ycie” przez europejs-
kich uczestników dzia³añ stulecia I wojny
œwiatowej. Pozwoli to pog³êbiæ i porównaæ
wiedzê historyczn¹ na temat wojny poprzez
ró¿norodne dzia³ania. 
Projekt, realizowany w PZS, bêdzie okazj¹
do zaanga¿owania szko³y i lokalnej spo³ecz-
noœci do organizacji uroczystoœci i imprez
towarzysz¹cych. Dzia³ania w ramach projek-
tu bêd¹ dotyczy³y trzech g³ównych obszarów.
Po pierwsze, odbêd¹ siê wizyty we wszystkich
krajach partnerskich. Pozwoli to nauczycie-
lom i uczniom na zdobycie wiedzy i nowych
doœwiadczeñ, zwi¹zanych z wyjazdem do
danego kraju. Uczestnicy bêd¹ mogli obej-
rzeæ historiê Europy z punktu widzenia
innego ni¿ w³asny.
Po drugie, w ci¹gu trzech lat projekt bêdzie
stwarza³ mo¿liwoœæ porównania historii
wszystkich krajów w czasie Wielkiej Wojny, 

a tak¿e jej podsumowania. Poprzez  udzia³ 
w organizowanych lekcjach historii, spotka-
niach, wycieczkach, wystawach uczestnicy
omówi¹ proces integracji europejskiej 
i zobacz¹, jak d³ug¹ drogê przesz³a Europa
przez sto lat od wybuchu wojny. 
I wreszcie po trzecie, efektem artystycznym
projektu bêdzie Pomnik ¿ycia. W ka¿dej
szkole powstanie jego fragment przy wyko-
rzystaniu ró¿norodnych materia³ów i wed³ug
w³asnego pomys³u plastycznego. Po z³o¿eniu
jego elementów powstanie ca³oœæ, upamiêt-
niaj¹ca omawiane wydarzenia.
W ramach projektu odbêd¹ siê tak¿e spotka-
nia przedstawicieli w³adz samorz¹dowych 
i placówek kulturalnych krajów partnerskich.
Umo¿liwi to wspó³pracê pomiêdzy instytu-
cjami miasta, regionu, a nawet kraju. Jak
wspominamy I wojnê œwiatow¹ wœród oœmiu
partnerów? Jaki wp³yw na jej ocenê maj¹ ró¿-
nice w czasie i przestrzeni? Jakie by³y kon-
sekwencje polityczne, gospodarcze, dyploma-
tyczne i artystyczne tej wojny? 
Ciekawe, ¿e partnerzy zostali tak dobrani,
aby reprezentowaæ wszystkie strony konfliktu.
Uczestnicy bêd¹ mieli okazjê poznaæ zagad-
nienia z historii, geografii, polityki, kultury, 
a przede wszystkim mieæ œwiadomoœæ rzeczy-
wistej ró¿norodnoœci kulturowej i jêzykowej.
Dziêki temu projekt przyczyni siê do zwal-

czania uprzedzeñ i stereotypów, a tak¿e do
promowania wiedzy, wzajemnego zrozu-
mienia oraz przyjaŸni poprzez udzia³ m³o-
dych ludzi z ró¿nych krajów we wspólnych
dzia³aniach edukacyjnych. Kto wie, mo¿e
spotkania m³odzie¿y z ró¿nych krajów euro-
pejskich zaowocuj¹ nawi¹zaniem przyjaŸni
na ca³e ¿ycie?
Za nami ju¿ pierwsza wizyta - do szko³y
Charles Laugier w Kraiowej w Rumunii.
Mia³a ona charakter przygotowawczy, jej
zadaniem by³o dopracowanie szczegó³ów ko-
lejnych wyjazdów i zaplanowanych dzia³añ, 
a tak¿e ustalenie zasad zamieszczania infor-
macji o projekcie w Internecie.
Nie zabrak³o innych wra¿eñ. Uczniowie ru-
muñscy mogli popisaæ siê znajomoœci¹ jêzy-
ka francuskiego, umiejêtnoœciami tanecznymi
i wokalnymi. Europejscy partnerzy przygo-
towali prezentacje multimedialne, poœwiê-
cone swoim szko³om. Odby³a siê wycieczka
do Horezu, gdzie odby³a siê konferencja
Europa - 100 lat historii. Nastêpnie uczestni-
cy zwiedzili pracowniê garncarsk¹ oraz
monastyr. Z³o¿yli równie¿ wizytê w Depar-
tamencie Edukacji, Muzeum Etnografii 
i Folkloru, a tak¿e w cerkwiach œw. Dymitra 
i Madonna Dudu.
Ustalono daty kolejnych wizyt partnerskich.
W marcu odwiedzimy Sycyliê, a goœci ze
wszystkich krajów partnerskich przyjmiemy
w Chojnowie w maju.
Wszystkich zainteresowanych dzia³aniami 
w naszym projekcie zapraszamy na stronê
internetow¹ szko³y:
http://www.pzs-chojnow.pl (zak³adka: projekty).

To ju¿ kolejny projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkó³

dziêki œrodkom Unii Europejskiej. Realizowany w ramach pro-

gramu Erasmus+, a tematycznie zwi¹zany jest z obchodzon¹

w³aœnie w 2014 roku setn¹ rocznic¹ wybuchu I wojny œwiatowej.

O tym, ¿e Chojnów tañcem stoi, wiadomo od
dawna. Nasze zespo³y nigdy nie wracaj¹ z ta-
necznych przegl¹dów bez nagród. Czêsto ama-
torskie formacje rywalizuj¹ z profesjonalnymi
studiami, a mimo to, chojnowskie tancerki, uro-
kiem, umiejêtnoœciami i choreografi¹ przebijaj¹
innych. Grand Prix Polski Dance Wrzeœnia 2014 r,
który odby³ siê 29 listopada br., to kolejny
dowód na potwierdzenie tych s³ów. Jeden z licz¹-
cych siê w kraju przegl¹dów, skupia uczestni-
ków z ca³ej Polski i stawia przed nimi wysok¹
poprzeczkê. Nie jest ona jednak nie do prze-

skoczenia dla chojnowian. Gabrysia Zenka
wytañczy³a pierwsze miejsce w kategorii Dance
solo powy¿ej 15 lat, a w duecie z Gabriel¹ Sajnóg
zajê³y trzecie miejsce w kategorii Hip-Hop
powy¿ej 15 lat. Nasz Ma³y Brooklyn zdoby³ dwa
medalowe miejsca (drugie i trzecie w kategorii
zespo³y do lat 8), a ich starsze kole¿anki Brooklyn
Junior (formacje 12-15 lat) za pokaz Show Dance
otrzyma³y miejsce trzecie. Najstarsza grupa
Brooklynu (powy¿ej 15 lat) najpierw wywalczy³a
pierwsze miejsce w Show Dance, zaraz potem
drugie w Innych formach tañca nowoczesnego. 

Jury postanowi³o tak¿e przyznaæ temu teamowi
wyró¿nienie - Pryzmat Bis - za technikê.
Gratulacje dla naszych tancerek i tancerza
oraz ich opiekunek. Dziêkujemy.

Wytañczone  trofea
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Wêdkarskie spotkanie

Okrêgowa Komisja ds. Dzieci i M³odzie¿y przy ZO PZW w Leg-
nicy, ko³o PZW „Dolzamet” w Chojnowie i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Chojnowie zaprosili na 19 listopada do Sali

Edukacyjnej MBP sympatyków wêdkarstwa, ludzi od lat zwi¹zanych
z wêdkarstwem i osoby w mniejszym lub wiêkszym stopniu wêdkars-
twem zainteresowanych.
Na zaproszenie odpowiedzieli m.in. burmistrz Chojnowa Jan Serkies,
przedstawiciele Kó³ PZW z Przemkowa, Lubina, Jawora, Rudnej,
„Dolzamet” w Chojnowie, „Skora” w Chojnowie, Sazan w Chociano-
wie, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli, obecne by³y te¿ lokalne media. 
Goœci w swoim obiekcie przywita³a dyrektor miejskiej biblioteki
Barbara Landzberg, a oficjalne s³owo wstêpne wyg³osi³ Andrzej
Pospiszyl - wiceprezes Zarz¹du Okrêgu. 
Spotkanie promuj¹ce publikacje metodyczne dotycz¹ce populary-
zowania i upowszechniania wêdkarstwa wœród dzieci i m³odzie¿y
mia³o na celu wskazanie zadañ przyjêtych przez Zarz¹d G³ówny PZW
i legnick¹ Okrêgow¹ Komisjê ds. Dzieci i M³odzie¿y skierowanych na
strategiê i rozwój w zakresie pracy z pocz¹tkuj¹cymi wêdkarzami.
Temat ten omówi³ przewodnicz¹cy komisji Kazimierz Krzysiek.
By³a to tak¿e okazja do zaprezentowania publikacji Jana Wierzbic-
kiego - ”Poradnika dla instruktorów szkolenia dzieci i m³odzie¿y wêd-
karskiej”. Niezwykle ciekawa pozycja, szczegó³owo i klarownie
przedstawiaj¹ca poszczególne etapy pracy metodycznej zaintere-
sowa³a g³ównie osoby pracuj¹ce na co dzieñ z przedszkolakami i ucz-
niami szkó³ podstawowych. Autor ksi¹¿ki, poprzez multimedialn¹
prezentacjê omówi³ dotychczasowe zajêcia z dzieæmi, podkreœlaj¹c
znaczenie profesjonalnego podejœcia instruktorskiego. 
Jak cenne s¹ tego typu zajêcia, ile wnosz¹ do dzieciêcej œwiadomoœci 
i jaki przynosz¹ skutek, œwiadcz¹ opinie uczestników:

Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzicach
W roku szkolnym 2013/2014 wspó³pracowaliœmy z przedstawicielami
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Chojnowie. Wspó³pracê ow¹
zaproponowa³ zwi¹zek i bardzo nas to ucieszy³o. Przeprowadzone 
w szkole lekcje pogl¹dowe na temat ró¿norodnoœci ryb i ich trybu
¿ycia by³y bardzo ciekawe i pozwoli³y tych co nie mieli jeszcze okazji
wêdkowaæ zachêciæ do zdobywania pierwszych szlifów. By³a ku temu
doskona³a okazja, bowiem jedne z zajêæ odby³y siê w terenie, gdzie
praktycznie pokazano dzieciom jak prawid³owo zanêcaæ i wêdkowaæ,
zapoznano tak¿e ze sprzêtem wêdkarskim. Jest to na tyle istotne 
i ciekawe, gdy¿ nasz teren to piêkne stawy hodowli karpia i rzeka
Skora równie¿ obfituj¹ca w ryby.
Danuta Szklarz

Przedszkole Miejskie nr 1
W roku szkolnym 2011/2012 odbywa³y siê w naszym przedszkolu zajê-
cia prowadzone przez instruktorów szkolenia m³odzie¿y wêdkarskiej 
z Ko³a PZW Chojnów - Miasto i „Skora” Chojnów. Tematyk¹ spotkañ
by³o propagowanie wypoczynku nad wod¹ po³¹czonego z uprawian-
iem wêdkarstwa - wszak wêdkarstwo to hobby, które pozwala lepiej
poznawaæ przyrodê, to fantastyczna zabawa i fascynuj¹ce przygody.
Pomys³odawc¹ i autorem tego przedsiêwziêcia by³ Pan Jan Wierzbicki
- Inspektor Szkolenia M³odzie¿y Wêdkarskiej. Na zakoñczenie tych
spotkañ dzieci otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Jesteœmy dumni 
i szczêœliwi, ¿e mogliœmy wspólnie wêdkowaæ, lepiej poznaæ przyrodê 
i prze¿yæ niezapomnian¹ przygodê!
Beata Kanabrocka 6 letnie “Motylki”

Miejskie Przedszkole Nr.3 w Chojnowie
W 2013r. Nasze Przedszkole odwiedzili instruktorzy wêdkarstwa,
którzy przybli¿yli dzieciom now¹ formê wypoczynku nad wod¹. Grupy
“Krasnali” i “Motylków” uczestniczy³y w kilku spotkaniach pro-
muj¹cych wêdkarstwo. Dzieci mia³y okazje zapoznaæ siê ze sprzêtem
wêdkarskim, ogl¹da³y ksi¹¿ki i czasopisma o rybach, du¿¹ ciekawoœæ
wzbudzi³y kolorowe przynêty. Wys³uchaliœmy wiele ciekawych 

opowieœci o rybach i wêdkowaniu. Uwieñczeniem naszych spotkañ
by³a wycieczka nad staw Chojnowski, gdzie pod opiek¹ p. instrukto-
rów dzieci mia³y okazjê ³owiæ ryby. By³o sporo zabawy na œwie¿ym
powietrzu, s³odki poczêstunek i wspólna fotografia. Radoœci by³o co
niemiara. Na zakoñczenie naszych wêdkarskich spotkañ odby³o siê
uroczyste podsumowanie, ka¿de dziecko otrzyma³o pami¹tkowe
dyplomy, oraz kolorowanki. (…)
El¿bieta Ferenc

Podczas spotkania mo¿na by³o obejrzeæ wystawê fotograficzn¹, wys-
tawê prac plastycznych – efekt konkursów i spotkañ wêdkarskich, 
a tak¿e publikacje wêdkarskie. Dodatkowo ko³o PZW w Przemkowie
pochwali³o siê osi¹gniêciami w pracy z dzieæmi na swoim terenie.
Prelekcja, oprócz merytorycznego przekazu, mia³a tak¿e akcent ban-
kietowy. Organizatorzy przygotowali degustacjê wspania³ych rybnych
przysmaków.
W rozmowach kuluarowych dyrektorzy szkó³ i przedszkoli wyrazili
chêæ dalszej wspó³pracy, prowadzenia zajêæ z dzieæmi i z m³odzie¿¹.
Jest zatem nadzieja, ¿e wêdkarstwo bêdzie propagowa³o alternatywn¹
formê wypoczynku i obcowania z przyrod¹. 

eg
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Kolejny raz chojnowski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
uprzedzaj¹c innych, jako pierwszy rozpocz¹³ czas Andrzejkowych
zabaw. Ju¿ 20 listopada cz³onkowie ZERiI spotkali siê w Domu
Schrama i w swoim gronie, przy akompaniamencie zespo³u Blue
Band, przez kilka godzin udowadniali na parkiecie, ¿e emeryt czy
rencista, wigoru w sobie ma mnóstwo, a zabawa w doborowym
towarzystwie dodaje energii. 

W sobotni andrzejkowy wieczór (29.11), w tym samym miejscu ba-
wili siê goœcie zwi¹zkowców. Od wielu ju¿ lat ZERiI, organizuje
zabawy dla mieszkañców, które ciesz¹ siê nies³abn¹cym powodze-
niem. Podobnie by³o i tym razem 130 osób, w rytmach podawanych
przez rodzinê Laszkiewiczów przetañczy³o andrzejkow¹ noc. 
I chocia¿ nie by³o tradycyjnych wró¿b, wspania³y nastrój to z pewnoœ-
ci¹ dobry omen na najbli¿sze miesi¹ce.

eg

Andrzejkowy czas

Pizzeria „Piccolo Mondo” na sta³e wro-
s³a w chojnowski pejza¿ rozrywko-kuli-
narny. Od jakiegoœ ju¿ czasu, w sobot-
nie wieczory w tym lokalu maj¹ miejsce
„W³oskie wieczorki muzyczne”.
Organizuje je - Antonio. Gdyby zapytaæ
przeciêtnego chojnowianina o znajo-
moœæ w³oskiej muzyki rozrywkowej, to
odpowiedŸ by³aby niejasna. 
Antonio Pollazea mieszka w podchoj-
nowskim Goliszowie od 14 lat. Jego
¿yciorys, to gotowy scenariusz na film
przygodowy. Urodzony w Palermo na
Sycylii. Pochodzi z muzycznej rodziny.
Starszy brat - Giovanni, jest zawodo-
wym muzykiem. Na koncie ma wydany
album p³ytowy. Jako nastolatek Anto-
nio, zamiast chodziæ na randki z na-
miêtnymi w³oszkami musia³ uciec wraz
z matk¹ z kraju, przed wszechobecn¹

tam mafi¹. Zwiedzi³ niemal pó³ Europy.
Tu³a³ siê tak blisko 25 lat. Na ¿ycie za-
rabia³ jako wykwalifikowany malarz
pokojowy. Muzyka w³oska jednak
wci¹¿ by³a jego pasj¹. Jest fanem grupy
„Nomadi”. Zespó³ ten nieprzerwanie
istnieje od 40 lat. Bêd¹c w Niemczech
pozna³ chojnowiankê Stanis³awê G³o-
gowsk¹. Rozkwit³o wielkie uczucie,
trwaj¹ce do dziœ. Razem postanowili
wróciæ w rodzinne strony pani Stasi
czyli do Chojnowa. W planach by³o
uruchomienie pizzerii z prawdziwego
zdarzenia. Sztuka kulinarna, w przypad-
ku Antonio stanowi³a pochodn¹ arty-
stycznej duszy W³ocha. Przygotowanie
smacznej, oryginalnej pizzy, nie by³o
dla niego ¿adnym problemem, wrêcz
przeciwnie - przyjemnoœci¹. I to by³
strza³ w dziesi¹tkê. Serwowane w Piccolo
Mondo dania, ciesz¹ siê du¿¹ popular-
noœci¹. Podobnie jak atmosfera w lo-
kalu. Wieczorki muzyczne z w³oskimi
melodiami maj¹ ju¿ sta³e grono wielbi-
cieli. Antonio gra na klawiszach i œpie-
wa. Tajniki gry na instrumencie klawi-
szowym zg³êbia³ ju¿ w Chojnowie.
Przez 3 lata w Ognisku Muzycznym -
pod okiem pani Ró¿y Paku³y. W reper-
tuarze wieczorków znajduje siê blisko
2000 w³oskich przebojów! Piosenki ze
s³onecznej Italii, nieco zapomniane dziœ,
w sobotnie wieczory rozbrzmiewaj¹ 
z romantyczn¹ dusz¹ i si³¹. „Quando,
quando”, „Velicita” przypominaj¹ tamt¹
kulturê. £za siê w oku krêci na melo-
dyjnoœæ przebojów z festiwalu San
Remo. Przekona³a siê o tym nasza
ekipa, w jedn¹ z listopadowych sobót,
przy kawie cappuccino. 

pm

Kawiarnia „Jubilatka” nie zwalnia tempa przy organi-
zacji imprez rozrywkowych. W sobotê 22 listopada 
w ramach „Wieczorków Muzycznych” na jubilatkowej
scenie zaprezentowa³a siê nasza formacja - POLISH
FICTION. (P.F.)
Chojnowskie trio popularyzuje w grodzie nad Skor¹ -
punkrocka. To dobrze, ¿e w karcie dañ lokalu zagoœci³a
akurat taka potrawa rockowa, bo przecie¿ nie samym
bluesem cz³owiek ¿yje. Dynamiczne, ostre i nie wa-
ham siê u¿yæ tego wyra¿enia - przebojowe utwory
(„Mamy Tu-ska”) robi¹ wra¿enie. Teksty autorstwa
wokalisty i gitarzysty Dariusza Czarneckiego po-
ruszaj¹ teraŸniejsze obrazy z naszego ¿ycia („Made in
China”) P.F nie by³by sob¹, gdyby repertuar nie
okrasi³ kilkoma coverami. Parafrazuj¹c pewne przy-
s³owie: „poka¿ mi cover, a powiem ci kim jesteœ”,
zabrzmia³y numery m.in. takich polskich grup jak:
Cela nr3, Farben Lehre z goœcinnym udzia³em woka-
listy Misia Jubelka, czy te¿ na sam koniec pewien stary
utwór zespo³u Kukiz i Piersi. Nasz zespó³ niew¹tpliwie
jest na fali. 
Kto nie by³ - niech ¿a³uje, bo nie pozna³ naszych lokal-
nych dokonañ kulturalnych.

pm.

Z ziemi w³oskiej do chojnowskiej POLISH  FICTION
na fali
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Motywacja do uczenia siê definiowana jest
jako znaczenie i wartoœæ nauki dla danego
cz³owieka i charakteryzowana przez d³ugoter-
minowe zaanga¿owanie siê w proces uczenia
siê. Motywacja to wed³ug definicji stan s³u¿¹-
cy nakierowaniu dzia³añ jednostki na okreœ-
lony cel. Czyli, mówi¹c wprost, jeœli mamy
motywacjê do jakiegoœ dzia³ania, to ona po-
ci¹ga nas do jego realizacji, jeœli motywacji
nie mamy, to albo dzia³ania nie podejmuje-
my, albo jest ono nieefektywne, albo nie przy-
nosi nam satysfakcji.
Motywacja dziecka do nauki odgrywa pod-
stawow¹ rolê w procesie uczenia siê. Dziec-
ko, które ma motywacjê do nauki, osi¹ga
du¿o wiêksze sukcesy w zdobywaniu wiedzy.
Uczy siê, bo tego chce, bo przyswajanie wiado-
moœci sprawia mu przyjemnoœæ, bo widzi
sens i cel swojej pracy. Du¿o wa¿niejsz¹ rolê
odgrywa tutaj przyjemnoœæ i celowoœæ p³y-
n¹ca z nauki, a nie chêæ zdobycia dobrych
ocen. Jeœli jedyn¹ motywacj¹ ucznia s¹ stop-
nie, przyswajanie wiedzy odbywa siê mecha-
nicznie, jest powierzchowne, a efekty s¹ krót-
kotrwa³e. Motywacja musi pochodziæ 
z wnêtrza dziecka, a nie byæ wynikiem presji
z zewn¹trz.
Ale wystarczy teorii i definicji. Skoncentruj-
my siê na tym, co mo¿emy zrobiæ jako rodzi-
ce, ¿eby zmotywowaæ nasze dzieci do nauki.
Przecie¿ wœród wszystkiego, co cenimy jako
ludzie, pomyœlnoœæ naszych dzieci wydaje siê
szczególnie wa¿na, jeœli nie najwa¿niejsza.
Rozwój zainteresowania nauk¹ i motywacja
do spe³niania obowi¹zków szkolnych zale¿y

od zainteresowania rodziców tym, co dziecko
robi w szkole. Jeœli rodzice bêd¹ pytaæ czego
ciekawego dziecko nauczy³o siê w szkole,
chwaliæ za postêpy, wtedy syn/córka bêdzie
czu³/a satysfakcjê z w³asnych osi¹gniêæ 
i chêtniej bêdzie pog³êbiaæ wiedzê. Dostrze-
ganie sukcesów jest bardzo istotne. Zmiana
na lepsze utrwala siê, jeœli jest dostrze¿ona 
i doceniona.
Organizacja czasu wolnego dziecka ma bar-
dzo du¿e znaczenie dla jego prawid³owego
rozwoju. 
Bez pomocy rodziców we w³aœciwym zapla-
nowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko szyb-
ko siê zniechêci, gdy¿ nie poradzi sobie 
z organizacj¹ czasu. Rodzice powinni zwró-
ciæ uwagê na racjonalny podzia³ czasu,
którego czêœæ nale¿y przeznaczyæ na odrabia-
nie lekcji i naukê, nastêpn¹ na ruch, zabawê,
wypoczynek i inne zajêcia dowolne, zwi¹za-
ne z zainteresowaniami dziecka.
Co jeszcze rodzice mog¹ zrobiæ, aby pozytyw-
nie wp³ywaæ na motywacjê dzieci?:
- „œwieciæ przyk³adem„- jeœli rodzice czytaj¹
ksi¹¿ki, dyskutuj¹ na ró¿ne tematy, maj¹
swoje pasje - dzieci bêd¹ postêpowaæ podobnie;
- stawiaæ racjonalne wymagania - aspiracje
rodziców wobec dzieci powinny byæ odpo-
wiednie do ich mo¿liwoœci, predyspozycji 
i uzdolnieñ;
- pomagaæ dziecku w nauce - zachêcaj¹c
dzieci do samodzielnego rozwi¹zywania
problemów oraz pomagaæ im, kiedy sobie nie
radz¹, ale nie odrabiaæ za dziecko prac
domowych;

- dbaæ o dobry kontakt z dzieckiem - jeœli rodzic
wie w czym tkwi k³opot dziecka, bêdzie móg³
mu pomóc.
Omówione wy¿ej zasady s¹ doœæ ogólne. Nie
da siê sformu³owaæ gotowej recepty, jak
motywowaæ do nauki i pomagaæ dziecku. Do
ka¿dego nale¿y podchodziæ indywidualnie.
Jedne dzieci nie maj¹ prawie ¿adnych prob-
lemów z nauk¹, innym nie idzie z wiêkszoœci
przedmiotów. Rodzicielska „pierwsza po-
moc” powinna byæ wiêc dostosowana do po-
trzeb dziecka, a rodzice znaj¹ swoje dzieci
najlepiej. Wiele dzieci ma trudnoœci z mo-
tywacj¹ do nauki, bo zamiast chodziæ do
szko³y wola³yby robiæ coœ zupe³nie innego.
Zacz¹æ wiêc nale¿y od uœwiadomienia dzie-
ciom, ¿e zdaniem rodziców, szko³a i postêpy
w nauce s¹ czymœ bardzo wa¿nym. 
Choæ wiele dzieci zajmuje buntownicz¹
postawê, tak naprawdê licz¹ siê z opini¹ ro-
dziców i chc¹ ich zadowoliæ. Je¿eli rodzice
mówi¹, ¿e nauka jest wa¿na, to dzieci rów-
nie¿ tak uwa¿aj¹. Je¿eli natomiast wyra¿aj¹
siê lekcewa¿¹co o nauce, szkole i nauczy-
cielach, to nie powinno ich zaskoczyæ, ¿e
dzieci bêd¹ powtarzaæ to samo. Rodzic
powinien pamiêtaæ, ¿e nauczyciel jest jego
sprzymierzeñcem w wychowaniu, a nie wro-
giem. Dlatego te¿ rodzice winni utrzymywaæ
sta³y kontakt ze szko³¹, wspó³pracowaæ 
z nauczycielami i wychowawc¹, bez wzglêdu
czy ich dzieci osi¹gaj¹ sukcesy, czy te¿
pora¿ki.

Pedagog PPPP w Chojnowie 
Judyta ¯o³ubak

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Jak motywowaæ dziecko do nauki?

Wzwi¹zku z decyzj¹ Dolnoœl¹skiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej nasza lokalna

dru¿yna pierwsz¹ kolejkê rundy rewan¿owej
zmuszona by³a rozegraæ jeszcze w tym roku,
w ramach której w sobotê, 22 listopada Choj-
nowianka na boisku przy MOKSiR podjê³a
Widawê Bierutów. Bior¹c pod uwagê to, ¿e
w sierpniu w meczu wyjazdowym bia³o-nie-
biescy ulegli rywalowi 0:1, kibice liczyli na
poprawienie niekorzystnego rezultatu. Nasi
zawodnicy weszli w mecz mocno zmotywo-
wani, jednak od pierwszych minut w ich
poczynania wdar³o siê trochê nerwowoœci. 
W pierwszej ods³onie brakowa³o wielu kla-
rownych sytuacji, gra toczy³a siê g³ównie 
w œrodkowej czêœci boiska, jednak to goœcie
po b³êdzie defensywy w 30 minucie wyszli
na prowadzenie. Na szczêœcie to nie pod-
³ama³o naszej dru¿yny, która jeszcze przed
przerw¹ potrafi³a podnieœæ siê z kolan i za
spraw¹ Ziembowskiego doprowadzi³a do
wyrównania. Pocz¹tki drugiej po³owy, to

dominacja Chojnowianki, która za wszelk¹
cenê d¹¿y³a do strzelenia kolejnej bramki.
Plany naszym zawodnikom pokrzy¿owa³
arbiter, który w 60 minucie pokaza³ Kuczyñ-
skiemu doœæ kontrowersyjn¹, drug¹ ¿ó³t¹, 
a w konsekwencji czerwon¹ kartkê, przez co
bia³o-niebiescy do koñca zmagañ musieli
radziæ sobie w dziesiêciu. Nasi, kolejny raz 
w tym sezonie udowodnili, ¿e mimo przeciw-
noœci losu potrafi¹ wychodziæ z nie lada
opresji i pomimo gry w os³abieniu to w³aœnie
Chojnowianka wysz³a na prowadzenie. W 70
minucie w zamieszaniu w polu karnym naj-
wiêksz¹ przytomnoœci¹ wykaza³ siê Basz-
czak, który p³askim strza³em wpakowa³ fut-
bolówkê do siatki. Po stracie bramki goœcie
zaczêli d¹¿yæ do wyrównania i niestety ta
sztuka uda³a im siê oko³o 80 minuty. Do koñ-
ca spotkania obie dru¿yny próbowa³y prze-
chyliæ szalê na swoj¹ stronê, jednak mecz
zakoñczy³ siê sprawiedliwym podzia³em
punktów, natomiast Chojnowianka przezimu-

je na ostatnim miejscu w tabeli i tylko praw-
dziwa rewolucja pozwoli nam utrzymaæ siê
na wiosnê w IV lidze.

1. MiedŸ II Legnica 46
2. KS Polkowice 41
3. BKS Bobrzanie 29
4. Orkan Szczedrzykowice 28
5. Olimpia Kowary 28
6. LKS Stary Œleszów 25
7. Sokó³ Wielka Lipa 25
8. Zjednoczeni ¯arów 21
9. Granica Bogatynia 21
10. Orze³ Z¹bkowice Œl¹skie 20
11. AKS Strzegom 19
12. W³ókniarz Mirsk 13
13. GKS Kobierzyce 12
14. Widawa Bierutów 12
15. Nysa Zgorzelec 11
16. Chojnowianka Chojnów   7

Kuba

Pi³ka  no¿na
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05 i 12.12 -Warsztaty plastyczne „Ozdoby œwi¹teczne;
Dom Schrama, godz. 17.00
13.12. - Zajêcia plastyczne „Dekoracje Bo¿onarodzeniowe”;
Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 11.00
14.12. - Kiermasz œwi¹teczny; Rynek; godz. 15.00
31.12. - Sylwester; Dom Schrama 
grudzieñ - „Bronis³aw Wolanin - wspó³czesna ceramika
boles³awiecka” - wystawa wybitnego boles³awieckiego ceramika;
Muzeum Regionalne

Kalendarz imprez w mieœcie 
- grudzieñ

MOKSiR - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 
76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
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Cena wywo³awcza - 232.200,00 z³ (w tym VAT 23 %).
Wadium - 46.400,00 z³.

Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Po³o¿ona jest w kompleksie terenów przemys³owych, uzbrojo-
nych w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektroenergetyczn¹, teleko-
munikacyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 7 lipca
1997 r., oznaczona symbolem 9 F 18.8 P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci
gospodarczej, komercyjnej (przemys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie
pogarszaj¹cej stanu œrodowiska, zieleñ izolacyjna, zieleñ ³êgowa.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami, nie
toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie administracyjne doty-
cz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci
pod³o¿a gruntowego terenu. Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y
zapoznaæ siê z ekspertyz¹ geotechniczn¹  i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infrastruktury podziemnej: elektro-
energetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿-
liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, 
a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Warunki obs³ugi dzia³ki w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
nale¿y uzyskaæ indywidualnie, na w³asny koszt, w oparciu o faktyczne
zapotrzebowanie okreœlone przez nabywcê. Gmina Miejska Chojnów
nie ponosi odpowiedzialnoœci za kolizje z niewidocznymi na podk³adach
geodezyjnych sieciami uzbrojenia terenu.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko
inwestorzy, którzy do dnia przetargu uzyskaj¹ zezwolenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej.
Do przetargu mog¹ tak¿e przyst¹piæ ich pe³nomocnicy oraz podmioty
finansuj¹ce inwestycje, w tym leasinguj¹ce, wynajmuj¹ce lub wydzier-
¿awiaj¹ce dla firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
W przypadku podmiotów finansuj¹cych inwestycjê firm posiadaj¹cych
zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿ oœwiadczenie o finan-
sowaniu zakupu nieruchomoœci na rzecz podmiotu posiadaj¹cego zez-
wolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
a pe³nomocnicy - pe³nomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym,
potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe i spó³ki 
z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiadczone za

zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis z KRS 
i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej na naby-
cie nieruchomoœci. 
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380).Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 4 lutego 2015 r. na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów. 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.330,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê
na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 27 maja 2014 r.,
drugi 14 lipca 2014 r.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie zawarta warunkowa
umowa sprzeda¿y, albowiem Legnickiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej przys³uguje prawo pierwokupu. O ile LSSE nie skorzysta 
z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieru-
chomoœci. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn.zm.),
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, organi-
zator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania przetar-
gu z wa¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 z póŸn.zm.).
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.a

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie, oznaczonej numerami geodezyjnymi 23, 24/4 o ³¹cznej pow. 6181 m2, 

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00016601/5.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 22/82414

Na œwi¹teczny stó³

KARP - cyprinus carpio - ryba, o której mówi³ ju¿ Arystoteles (384-322 p.n.e.) 
i Pliniusz (23-79 n.e.). Z dawnych kronik wiadomo, ¿e od VII do XII wieku karp by³
hodowany masowo w stawach przyklasztornych prawie ca³ej Europy. Okolice
Chojnowa równie¿ od wieków œrednich s³ynê³y z hodowli karpi. Obecnie jednym 
z producentów tej „królewskiej” ryby jest Spó³ka Rybacka „NiedŸwiedzice” Sp. z o.o.
Produkowane w obiektach Goliszów, NiedŸwiedzice, Zamienice pod sta³¹ opiek¹
ichtiopatologiczno-weterynaryjn¹ w sposób tradycyjny karpie trafiaj¹ na sto³y wigilijne
wielu dolnoœl¹skich rodzin. Wiadomo, i¿ tradycja jest rzecz¹ œwiêt¹, lecz w potoku
coraz czêœciej wymawianych s³ów takich jak ekologia, dobrostan zwierz¹t i ryb,
¿ywy karp, czy te¿  humanitarna sprzeda¿ i ubój wymuszaj¹ na producentach 
i sprzedawcach pewne zmiany. Nowoœci¹ bêdzie mo¿liwoœæ zakupu w sklepie firmowym
Spó³ki, usytuowanym w budynku nowej Przetwórni Ryb S³odkowodnych 
w Goliszowie 94A, karpia wstêpnie przetworzonego w formie patroszonej, patro-
szonej odg³owionej lub p³ata. 
Karpia ¿ywego w dalszym ci¹gu mo¿na nabyæ w magazynach ryb w NiedŸwiedzicach.
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Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m2,
w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
gara¿, piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2. Wiado-
moœæ: tel. 690-576-155. 

Sprzedam mieszkanie przy ul. Sikorskiego
o pow. 64 m2 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 768-187-480 w godz. 17 - 18.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe Ip, 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja, balkon,
piwnica, 64,5 m2, umeblowane, blisko szko³a,
basen, sklepy - ul. £okietka. Cena 185 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 694-600-822.

Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe, IIIp., 
z umeblowaniem + gara¿ na osiedlu mieszkanio-
wym w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 795-508-543.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 52 m2

kamienica, parter w pobli¿u Rynku, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 784-075-795.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 65 m2

przy ul. Boh. Powstania Warszawskiego 
w Chojnowie. 3 pokoje, kuchnia, przedpokój,
³azienka, wc, balkon + piwnica. Mieszkanie po
remoncie: nowe tynki, wymieniona stolarka
okienna i drzwi wejœciowe. Wiadomoœæ: 
tel. 888-651-398, 788-318-564.

Sprzedam mieszkanie o pow. 52 m2 w nowej
kamienicy w Chojnowie przy ul. Koœciuszki.
Salon z kuchni¹, sypialnia, przedpokój, ³azienka 
z wc. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.

Do sprzeda¿y mieszkanie w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Rejtana o pow. od 33 m2

do 49 m2. Mieszkanie dedykowane osobom
starszym i nie tylko. Zastosowano szereg udo-
godnieñ: szerokie drzwi, winda, niskie progi.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.

Do sprzeda¿y domki z gara¿em w zabudo-
wie szeregowej w Chojnowie o pow. 134 m2.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania domek w zabudowie szerego-
wej w Chojnowie o pow. 90 m2. Wiadomoœæ: 
tel. 888-651-398.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
85 m2, sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchnii, spi¿arni,
du¿a piwnica lub zamieniê na mniejsze z dop³at¹.
Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7m2, 2 pokoje, sto³owy,
sypialnia, kuchnia, jadalnia i ³azienka, przy oœrod-
ku zdrowia. Blisko jezioro i lasy. Zapraszamy
do obejrzenia. Cena 105.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 604-365-640.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w kamie-
nicy 84 m2, IIp., po remoncie, 2 pokoje, garde-
roba, 2 ³azienki, przedpokój, ogródek. Ogrzewa-
nie swoje gazowe, ocieplone. Zim¹ op³aty 200 z³.
Bezczynszowe. Kamienica bardzo zadbana 
i mieszka w niej 5 rodzin. Zamieniê na kawalerkê
lub 2 pokoje do IIp. Wiadomoœæ: tel 792-610-544,
535-738-255.

Wynajmê lokal - pomieszczenie na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ pod warsztat itp. Lokal o pow. 75 m2,
pr¹d 220 - 360 V, alarm zabezpieczony, do tego
plac utwardzony, oœwietlony, ogrodzony o pow.
230 m2, lokal w Chojnowie. Wiadomoœæ: 
tel. 609-303-423.

Praca
Praca od zaraz dla Opiekunki osoby starszej

w Niemczech i Anglii, specjalne bonusy œwi¹-
teczne! Wiadomoœæ: tel. 506-289-100. 

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokit-

kach. Dzia³ka o pow. 286 m2. Bardzo dobra
lokalizacja, mo¿liwoœæ zakupu projektu drew-
nianego domku letniskowego. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 601-461-113.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.

Inne
Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne,

grzejniki c.o. Kolektory s³oneczne do ogrzewa-
nia ciep³ej wody, zasilania awaryjne do kolek-
torów i kot³owni. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999,
696-473-721.

Do wynajêcia du¿y gara¿ o pow. 48 m2 przy
ul. T. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

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
Kancelaria Notarialna                       - 76 852 39 00
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

PHU POLERS oferuje:
1. DRZEWO KOMINKOWE 

- 110,00 z³/metr przestrzenny
2. WYNAJEM PODNOŒNIKA

- wys. 21m

Prace na wysokoœci
Przycinanie i wycinanie drzew

Tel. kom. +48 604 221 886



Chojnowskie  Dzieciaki Podró¿ do Iranu
14 tysiêcy km przemierzone w 2 godziny

Kacper Burzmiñski 
- 15 miesiêcy.

Lubi bawiæ siê telefonem
komórkowym mamy oraz
przytulaæ siê do dwóch
starszych braci. Poza

tym, jak ka¿dy maluch, 
w wolnych chwilach,
ucina sobie drzemkê.


