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Nasze spotkania z Janem Paw³em II
„Cz³owieka trzeba mierzyæ miar¹ mi³oœci” to s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane w Sopocie w 1999 r. w czasie
jednej z oœmiu podró¿y apostolskich do
Polski. W trakcie swojego pontyfikatu
Ojciec Œwiêty odwiedzi³ w OjczyŸnie 79
miejsc, w tym 7 razy Kraków, 6 razy
Czêstochowê, 5 razy Warszawê.

Wyg³osi³ setki homilii i przemówieñ,
przemierzy³ tysi¹ce kilometrów, a w papieskich celebrach bra³y udzia³ miliony
uczestników. To niezapomniane chwile...
Z okazji Roku œw. Jana Paw³a II uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie zorganizowa³a wystawê
„Nasze spotkania z Janem Paw³em II”.
Na wystawie zaprezentowane s¹ przede
wszystkim zdjêcia i pami¹tki chojnowian
z ich spotkañ z papie¿em, a tak¿e materia³y ze zbiorów Dokumentów ¯ycia Spo³ecznego Legnickiej Biblioteki Publicznej – g³ównie plakaty i artyku³y prasowe z legnickiego spotkania w 1997 r.

Fina³ Szlachetnej Paczki
W miniony weekend 12 i 13 grudnia po raz
drugi w Chojnowie odby³ siê Fina³ Szlachetnej Paczki. By³a to ju¿ XV edycja tego
ogólnopolskiego projektu. Fina³ by³ podsumowaniem kilku miesiêcy wytê¿onej pracy
wolontariuszy naszego Rejonu - zdobywania historii bohaterskich rodzin, spotkañ
z nimi, poznawania ich problemów i podziwu, jak z nimi walcz¹. Do projektu zosta³o
w³¹czonych 30 rodzin z Chojnowa i okolic.
Te 30 rodzin to 30 historii, które nas chwyci³y za serce. Dziêki temu, ¿e nie brak wspania³ych ludzi, którzy potrafi¹ siê dzieliæ,
wszystkie rodziny znalaz³y swoich Darczyñców. Przygotowane przez Darczyñców paczki trafi³y do rodzin i sprawi³y im
ogromn¹ radoœæ, której mogliœmy byæ œwiadkami. Nie uda³oby siê to bez pracy i zaan-
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Wernisa¿ wystawy odby³ siê 10 grudnia
2015r. w Galerii M³odych. Goœcie z zaciekawieniem ogl¹dali zgromadzone
eksponaty, a potem ksi¹dz Artur Trela
przedstawi³ w prezentacji multimedialnej
pielgrzymki papie¿a do Polski.
Wspomnia³ równie¿ o swoich spotkaniach
z Ojcem Œwiêtym. Tak¿e inni uczestnicy
wernisa¿u w³¹czyli siê do wspomnieñ –
m.in. p. Stanis³awa Repa, ówczesna marsza³ek Sejmiku Województwa Legnickiego, opowiedzia³a o perypetiach zwi¹zanych z zaproszeniem papie¿a do Legnicy.

Serdecznie zapraszamy
Mieszkañców Chojnowa
i okolic na

20 grudnia
w centrum miasta stan¹
œwi¹teczne stragany, które
od godz. 14.30 oferowaæ
bêd¹ wiele oryginalnych,
bo¿onarodzeniowych
akcesoriów.

Ze sceny p³yn¹æ bêd¹
kolêdy i pastora³ki
w wykonaniu m.in.
góralsk iej kapeli z ¯ywca.
¯ywca.

To mi³e spotkanie uœwietni³ wystêp muzyczny uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Jana
Paw³a II w Chojnowie, wykonany pod kierunkiem p. Tomasza Susmêda. Wspólny
œpiew „Barki”, ulubionej pieœni naszego
papie¿a, niejedn¹ osobê nape³ni³ wzruszeniem. Wystawa „Nasze spotkania z Janem
Paw³em II” bêdzie w Galerii M³odych
tylko do koñca roku.
Jest wyj¹tkowa, zatem zapraszamy!
Agnieszka Tworzyd³o
ga¿owania wielu osób - Darczyñców, wolontariuszy, pomocników, sympatyków, przyjació³ i wszystkich, którzy nas wspierali i przyczynili siê do tego, i¿ uda³o siê osi¹gn¹æ
cel - zorganizowaæ w naszym mieœcie m¹dr¹
pomoc. Dziêkujemy z ca³ego serca!

Zapraszamy na koncerty kolêd:
* 03.01 - MOKSiR godz. 1600
- “Kolêdy na jazzowo”
* 06.01 - koœció³ pw. œw. ap.
Piotra i Paw³a - kolêdy w wykonaniu chóru Skoranta.
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
15.12.2015 r. do 05.01.2016 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy
znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy ul. Wolnoœci 1 w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 grudnia 2015 r. Nr 143/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. Nr 1774 j.t.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 26.01.2016 r.
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Styczeñ
Wspania³y koncert
Tradycyjny koncert kolêd, na który od kilku
lat do fary zaprasza chojnowski Chór Skoranta, mia³ w tym roku szczególny charakter.
Obok chórzystów, dla których by³ to swoisty
debiut pod muzycznym kierownictwem nowego prowadz¹cego, pana Piotra Koziara,
w koncercie zaprezentowa³a siê te¿ Orkiestra
Dêta pod jego batut¹, a ca³oœæ piêknie zwieñczy³a niezwyk³¹ barw¹ i skal¹ g³osu sopranistka Agnieszka Justyna Szumi³o.
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
Podczas 23. Fina³u WOŒP Pomocy w Chojnowie, 41 wolontariuszy na placach i ulicach
kwestowa³o na rzecz diagnostyki (pediatrii,
onkologii, kardiochirurgii) i godnej opieki
ludzi w podesz³ym wieku. Zebraliœmy
15.258,70 PLN

Luty
Sportowcy 2014
W trzeciej edycji plebiscytu na najlepszego zawodnika i trenera roku 2014 Zag³êbia Miedziowego w kategorii Sportowiec Chojnowa
wygra³a chojnowianka Joanna Plizga, a w Plebiscie na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2014 organizowanego przez portal lca.pl
i Gazetê Legnick¹, Najpopularniejszym Sportowcem Chojnowa zosta³ zawodnik KS Chojnowianka - Kacper Jêdraszczyk.

Marzec
Konwent w Chojnowie
11 marca do Chojnowa zjechali przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu legnickiego na konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów. Goœciem spotkania by³ cz³onek Zarz¹du Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego Tadeusz Samborski.
Krótka pierwsza wizyta
W ostatni weekend marca z b³yskawiczn¹ wizyt¹ przyby³ do Chojnowa burmistrz Egelsbach Jürgen Sieling wraz z ma³¿onk¹ Sabine.
By³a to pierwsza oficjalna wizyta "nowego"
burmistrza Egelsbach w naszym mieœcie.
Rozœpiewane Nutki 2015
W 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Rozœpiewane Nutki wziê³o udzia³ ponad
40 wokalistów, a kilkudziesiêciu nagrodzonych uzna zapewne 13-tkê za swoj¹ szczêœliw¹ liczbê. Wœród nich znalaz³o siê czworo
chojnowian.

Kwiecieñ
5 lat Oriens
UKK "Oriens" skupiaj¹cy 14 m³odych kolarzy obchodzi³ swoje 5.lecie. Na uroczystoœci
zaproszono wszystkich w mniejszym lub wiêkszym stopniu zwi¹zanych z klubem. Wyj¹tkowym goœciem wydarzenia by³ wiceprezes
Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego i zarazem
szef Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Bogdan Rzepka.
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I Biesiada Retrofutbolistów
Chojnowscy retrofutboliœci skrzyknêli siê,
spotkali na Orliku i jak przed laty, rozegrali
kilka meczy. Cztery dru¿yny walczy³y tego
dnia nie dla klasyfikacji, tytu³ów i medali,
a dla tradycji, szacunku i mêskiego braterstwa.
Potem by³a weso³a biesiada w Domu Schrama.

Maj
Motocyklowy festyn
To, co dzia³o siê w Chojnowie 9 maja, mog³o zadziwiæ wielu. Przed godzin¹ 13., plac przy Gimnazjum nr 1 wype³ni³ siê dwu-, trzy- i czteroko³owymi, g³oœnymi maszynami. To zapowiada³o pocz¹tek miejskiego festynu z udzia³em motocyklistów. Rozpoczê³a go msza œw.,
a tu¿ po niej ryk silników oznajmi³ start ponad
100 maszyn, które przejecha³y ulicami miasta. Spotkanie zakoñczy³ festyn na placu przy
Gimnazjum nr 1, a estradowym goœciem
specjalnym by³a amerykañska grupa bluesowa Mofo Part Band.
Wybory prezydenckie 2015
W niedzielê 10 maja odby³y siê wybory prezydenckie. Spoœród 11 kandydatów, tak
naprawdê liczy³o siê piêciu. Ostatecznie wybory zakoñczy³y siê zapowiedzi¹ na 24 maja
drugiej tury, z której w walce o g³osy z Bronis³awem Komorowskim zwyciêsko wyszed³
Andrzej Duda.
Z sercem w herbie...
W œrodê 13 maja Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich zorganizowa³o kolejny wyjazd naszych mieszkañców
do niemieckich przyjació³ w Egelsbach. Wœród
uczestników byli przedstawiciele chojnowskiej Gildii oraz reprezentantka Gimnazjum nr 2.
30 lat chojnowskiego Ko³a PSD
Cztery lata po utworzeniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w Chojnowie swoj¹
dzia³alnoœæ uruchomi³o Ko³o chorych na cukrzycê. W tym roku organizacja skupiaj¹ca
134 cz³onków obchodzi³a swoje 30.lecie.
Jarmark sprzed stu lat
Stragany, kawiarenki, wymyœlne stroje, ró¿ne
wystawy - to kilka z licznych atrakcji, które
zapewni³ PZS podczas jarmarku w rynku
Chojnowa. Uczestnicy przenieœli siê w czasie
o sto lat wstecz.
Noc w Muzeum
Dokument uprawniaj¹cy osadê Chojnów do
pos³ugiwania siê mianem "civitas", by³ tematem przewodnim tegorocznej edycji chojnowskiej "Nocy w Muzeum". Organizatorzy przygotowali na tê okolicznoœæ "¿ywy obraz" ilustruj¹cy moment przekazania dokumentu w³adzom miasta. Pierwszy raz zaprezentowano
polskie t³umaczenie dokumentu, w oryginale
spisanego ³acin¹.
Silebia po raz dziesi¹ty
Podczas Jubileuszowej X edycji Przegl¹du Teatralnego SILEBIA zaprezentowa³o siê 11 grup

z terenu Dolnego Œl¹ska. Tegoroczny przegl¹d mia³ bardzo wysoki poziom, o czym
œwiadczy³a iloœæ przyznanych nagród.

Czerwiec
Miejskie inwestycje
- zakoñczono prace przy zagospodarowaniu
wnêtrza kwarta³u w Rejonie ulic WitosaKolejowa-Koœciuszki-Plac Dworcowy;
- zmodernizowano dach budynku Przedszkola Miejskiego nr 1.
Nowy Dom Kultury
2 czerwca oficjalnie otwarto i oddano do u¿ytku
wyremontowany i rozbudowany chojnowski
Dom Kultury. W uroczystoœciach otwarcia
placówki uczestniczy³o wielu goœci. Wœród
nich m.in. Jego Eminencja Biskup Marek
Mendyk, który poœwiêci³ obiekt, cz³onek
zarz¹du województwa dolnoœl¹skiego Jerzy
Michalak, przedstawiciele w³adz okolicznych
samorz¹dów, reprezentanci lokalnych stowarzyszeñ i zwi¹zków, osoby bior¹ce udzia³
w realizacji projektu. Symboliczne przeciêcie
wstêgi otworzy³o kulturalne wrota. Przed
niemal 150.osobow¹ publicznoœci¹ na sali
widowiskowej zaprezentowa³y siê chojnowskie zespo³y taneczne, soliœci i chór Skoranta.
Dni Chojnowa
Tegoroczne Dni Miasta przebiega³y pod has³em “Œwiêta trzech narodów”. Na nasze uroczystoœci przyby³y delegacje z dwóch miast partnerskich - niemieckiego Egelsbach i francuskiego Commentry. Miejskie œwiêto rozpocz¹³ niezwykle barwny i dynamiczny korowód.
Dni Chojnowa wype³ni³y wystêpy artystyczne lokalnych tancerzy, wokalistów i muzyków, a gwiazd¹ pierwszego dnia by³ Robert
Janowski. Wystêpom na scenie towarzyszy³,
jak co roku, Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego.
Drugi dzieñ obchodów zainaugurowa³y przedszkolaki i XIX edycja przegl¹du Piosenki
Przedszkolnej "Bambiniada". Potem chojnowian bawi³ Cygañski Tabor, a dope³nieniem miejskiego œwiêta by³a muzyka discopolo w wykonaniu zespo³u Gesek.
XVI Stonoga
Szesnasta edycja Ogólnopolskiego Turnieju
Zespo³ów Tanecznych Stonoga odby³a siê ju¿
w zmodernizowanym i rozbudowanym budynku Domu Kultury. W 3 kategoriach tanecznych (a w ka¿dej z nich w 3 kat. wiekowych)
konkurowa³o ze sob¹ ponad 40 prezentacji,
które przyjecha³y do Chojnowa z ró¿nych
stron kraju.
Partnerzy od dekady
10 lat temu chojnowski samorz¹d zdecydowa³ o wspó³pracy z Egelsbach, a kilka miesiêcy
póŸniej z Commentry. Na jubileusz przyby³y
delegacje z miast partnerskich.
III Ogólnopolski Festiwal Chórów
Trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu
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Chórów M³odzie¿owych Skora-Song przyci¹gnê³a do Chojnowa kilkuset chórzystów
z dziewiêciu miast naszego kraju. Wspania³y
koncert w koœciele pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a
wype³ni³y pieœni religijne i œwieckie w wykonaniu m³odych mi³oœników muzyki chóralnej.

Lipiec
Chojnowianin na Mistrzostwach Œwiata
W dniach od 06.07-14.07 .2015 r, na Wêgrzech, odby³y siê Mistrzostwa Œwiata p³ywaj¹cych modeli redukcyjnych zdalnie sterowanych. Na imprezê przyjecha³o oko³o 300
zawodników z 12 pañstw. Wœród reprezentantów Polski znalaz³ siê chojnowianin
Wojciech Huk, który zaj¹³ 5. miejsce.
Jubilatka - 50 lat minê³o
25 lipca w "Jubilatce" odby³a siê uroczystoœæ
z okazji 50.lecia dzia³alnoœci lokalu. Po czêœci
oficjalnej, by³a te¿ czêœæ rozrywkowa, któr¹
wype³ni³y koncerty zespo³ów muzycznych,
tak¿e tych, które gra³y tu przed laty.

Sierpieñ
Wystawa w Baszcie
5 sierpnia w Baszcie Tkaczy mia³ miejsce wernisa¿ prac twórców z partnerskiego miasta
Chojnowa w Niemczech, ujêtych pod wspólnym tytu³em: "Egelsbach oczami swoich
Artystów". Na wystawie podziwiaæ mo¿na
by³o fotografie, pastele, rysunki, obrazy olejne i wykonane technik¹ mieszan¹.
Festyn w Parku Œródmiejskim
Na pocz¹tek, na scenie wyst¹pi³ zespó³ Zorba.
Potem mo¿na by³o pos³uchaæ ³emkowskiej formacji Nadija. Imprezie towarzyszy³y stoiska gastronomiczne i niezawodni motocykliœci oferuj¹cy krótkie przeja¿d¿ki nie tylko najm³odszym.
Tañce i Œpiewy w "Parasolu"
W tym roku popularny Turniej przebiega³
pod has³em przeboju sprzed lat - "G³owa do
góry". Ka¿da edycja ma swojego muzycznego patrona - tym razem przewodnikiem by³a
grupa Partita, do piosenek której uczestnicy
tañczyli i której szlagiery wykonywali przy
mikrofonie. Kulminacj¹ spotkania by³ koncert kwartetu i wspólne z nim œpiewanie ulubionych piosenek.

Wrzesieñ
Chojnów czyta³ "Lalkê"
4 wrzeœnia odby³a siê w Chojnowie czwarta
edycja Narodowego Czytania - ca³a Polska
czyta³a "Lalkê" Boles³awa Prusa. Mieszkañcy
czynnie w³¹czyli siê w akcjê zorganizowan¹
w naszym mieœcie przez Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹, w samo po³udnie. W centrum miasta, na przygotowanej scenie fragmenty "Pamiêtnika starego subiekta" czyta³ aktor Krzysztof Rogacewicz. Chwilê póŸniej, do czytania fragmentów "Lalki", zostali zaproszeni
mieszkañcy, a po nich reprezentanci szkó³
przedstawili w³asne interpretacje scen powieœci.

Stypendia dla najlepszych
Krótko przed rozpoczêciem roku szkolnego
2015/2016, blisko 50 uczniów - szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz PZS spotka³o
siê w Domu Schrama na uroczystej gali wrêczenia stypendiów i nagród Burmistrza dla
najzdolniejszej m³odzie¿y. Stypendia i nagrody otrzymuj¹ ci, którzy wykazuj¹ siê
nieprzeciêtn¹ wiedz¹, talentem artystycznym
lub osi¹gniêciami sportowymi.
¯egnaj lato na rok
Kolejn¹ edycj¹ Muzyki w Rynku zakoñczyliœmy tegoroczny sezon miejskich festynów. 13 wrzeœnia, w centrum miasta zaprezentowali siê niezwykli goœcie z Irlandii - Pat
McManus Band i wykonawcy lokalni.

PaŸdziernik
V Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
Trzydniow¹ Chojnowsk¹ Jesieñ z Muzyk¹
Dawn¹ rozpoczêto 2 paŸdziernika dopo³udniowym koncertem dla szkó³ w Domu Kultury. Tego samego dnia odby³ siê koncert
w Muzeum Regionalnego, kontynuowany,
z innymi wykonawcami, dnia nastêpnego.
W niedzielê 4 paŸdziernika koncertowano
w sali widowiskowej Domu Kultury.
Mistrzowie Dolnego Œl¹ska
3 paŸdziernika przywitaliœmy zawodników
Szkolnych Mistrzostw Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB. Jak co roku polem
rywalizacji by³ Park Piastowski. W tym roku
przyjecha³o ponad 200 kolarzy - uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Gala Kresowa - kolejny raz w Chojnowie
16 paŸdziernika w MOKSiR mia³a miejsce,
uroczysta gala pt. "Koncert Kresowy". Wœród
publicznoœci - goœcie specjalni: m.in. starosta
powiatu legnickiego - Janina Mazur, cz³onek
Zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego, prezes Stowarzyszenia "Krajobrazy" Tadeusz Samborski,
w³odarze naszego miasta oraz mieszkañcy.
Niespe³na 2,5 godzinny spektakl kultury
Kresów Wschodnich, utwierdzi³ w przekonaniu, jak wa¿ne s¹ korzenie i spuœcizna
przodków. Wielu mieszkañców naszego
miasta pochodzi z Kresów, by³ to zatem
niezwykle mi³y czas spêdzony w ramach XIV
Legnickich Dni Kultury Kresowej.
Artystyczne Emocje
16 paŸdziernika w Domu Kultury mia³ miejsce pierwszy w nowym obiekcie wernisa¿
wystawy. Jej autorami byli - fotograf Mariusz
G³ód i malarz Miros³aw Zatorski. "Emocje
w portercie" przedstawia³y 52 prace prezentuj¹ce emocje uchwycone obiektywem aparatu fotograficznego i te zaklête w pastelowej
chwili.
Wybory parlamentarne
25 paŸdziernika oddawaliœmy g³osy na na-

szych reprezentantów, którzy przez kolejn¹
kadencjê bêd¹ decydowali o losach kraju.
W Chojnowie frekwencja wynios³a ok. 43%.
Podobnie jak w kraju, zwyciêstwo odnios³a
partia PiS, która zdoby³a 33,50% g³osów, PO
osi¹-gnê³o wynik porównywalny do krajowego 24,30%.

Listopad
Dzieñ Niepodleg³oœci
Miejskie obchody zainaugurowa³ koncert
uczniów Spo³ecznego Ogniska Muzycznego.
Oficjalne uroczystoœci rozpoczê³y siê 11 listopada, przy obelisku na ul. Chmielnej. Potem odby³a siê Msza œw. w intencji Ojczyzny.
Obchody koñczy³a uroczystoœæ w MOKSiR.
Tu mia³a miejsce premierowa projekcja filmu
dokumentalnego o najwa¿niejszych wydarzeniach zwi¹zanych z odzyskaniem niepodleg³oœci. To by³ pierwszy seans w wyremontowanej sali kinowej. Dope³nieniem œwiêta
by³ poetycko-muzyczny monta¿ przygotowany przez uczniów SP 3, Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2, Powiatowego Zespo³u Szkó³
i cz³onków grup artystycznych domu kultury.
110. rocznica powstania ZNP
Rok 2015 by³ rokiem obchodów 110-lecia powstania Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
Chojnowski Oddzia³ ZNP Jubileusz obchodzi³
16.10.2015r. By³o to œwiêto potrójne - oprócz
110-lecia, Oddzia³ Chojnów mia³ swoj¹ w³asn¹ rocznicê powstania, tj. 50-lecie oraz Dzieñ
Jubilata.
IV Diecezjalny Dzieñ Wspólnot ERM
Prawie 200 uczestników - dzieci nale¿¹cych
do Eucharystycznego Ruchu M³odych - przyby³o do Chojnowa by po raz czwarty wspólnie celebrowaæ Dzieñ Wspólnot ERM.

Grudzieñ
Miejskie inwestycjie
- zakoñczono budowê miejskiego ¿³obka
Listy w obronie
Ju¿ po raz VIII, za spraw¹ Gimnazjum nr 2
odby³ siê w Chojnowie 24 godzinny Maraton
Pisania Listów pod auspicjami Amnesty International.
Koncert na gwiazdkê
Koncert "Witaj Ma³a Gwiazdko" by³ mi³ym
prezentem dla mieszkañców od w³adz samorz¹du dolnoœl¹skiego. Najpiêkniejsze polskie
kolêdy i pastora³ki zaœpiewa³a pani Danuta
B³a¿ejczyk, a aktor, pan Zbigniew Lesieñ, recytowa³ wiersze Ga³czyñskiego, Szymborskiej
i ksiêdza Twardowskiego.
Jarmark w rynku
To ju¿ trzecia edycja chojnowskiego Bo¿onarodzeniowego Jarmarku. Bogate œwi¹teczne stoiska i okolicznoœciowa muzyka
w Rynku przyci¹gaj¹ coraz wiêcej zainteresowanych. Tegoroczna propozycja muzyczna
to m.in. góralska kapela UniUne.
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Piêkne Z³ote Gody
4 i 12 grudnia trzy chojnowskie pary, po 50 latach ponownie stanê³y przed urzêdnikiem pañstwowym, by podziêkowaæ sobie za pó³ wieku mi³oœci i wspólnego po¿ycia ma³¿eñskiego. W imieniu Prezydenta RP medale wrêczy³
Szacownym Jubilatom Burmistrz Jan Serkies.

Boles³a wa i Jan Klimek

To by³a mi³oœæ od pierwszego wejrzenia.
Ona zwróci³a na niego uwagê kiedy ujrza³a go z okna bloku na wroc³awskim
osiedlu, on kilka dni póŸniej mijaj¹c j¹
na ulicy. Ich spojrzenia spotka³y siê,
a serca jednoczeœnie zaczê³y biæ mocniej.
Boles³awa mia³a wtedy 18 lat Jan 23.
Piêkna nastolatka od razu zauroczy³a
m³odego rezerwistê a i on - wysoki, przystojny, postawny - zrobi³ na niej ogromne
wra¿enie. Mimo to nie reagowa³a na
zaczepki na ulicy. Kokieteryjnie udawa³a, ¿e jej nie zale¿y. Kolejne "przypadkowe" spotkania doprowadzi³y w koñcu
do krótkiej rozmowy, potem upragnionej
randki. Od pocz¹tku doskonale siê rozumieli, od pocz¹tku oboje wiedzieli, ¿e s¹
sobie przeznaczeni. Nie by³o zatem
powodu, by odk³adaæ zarêczyny i œlub.
Po trzech miesi¹cach znajomoœci, przed
urzêdnikiem pañstwowym i kap³anem
w koœciele powiedzieli sobie TAK.

Nowo¿eñcy zamieszkali z jej rodzicami tymczasowo, potem okaza³o siê, ¿e na 18
lat. W tym czasie na œwiat przysz³y dzieci
- najpierw córka, potem syn. Boles³awa
pracowa³a w gastronomii, Jan w bran¿y
gazowniczej, potem prowadzili te¿ w³asny biznes. Wiod³o im siê dobrze. W wielopokoleniowym domu by³o gwarno, weso³o,

6

rodzinnie. Zawsze te¿ by³o z kim zostawiæ
dzieci. Ma³¿onkowie czêsto to wykorzystywali, bo po ciê¿kim tygodniu pracy,
licznych obowi¹zkach domowych, lubili
potañczyæ, spotkaæ siê ze znajomymi.
Wielk¹ przyjemnoœæ sprawia³y im tak¿e
rodzinne wczasy, wycieczki, wypoczynek
na rekreacyjnej dzia³ce.
Boles³awa dodatkowo udziela³a siê spo³ecznie. By³a wiceprzewodnicz¹c¹ wroc³awskiej Ligi Kobiet, a Jan bardzo czêsto
wspiera³ j¹, pomagaj¹c przy organizacji
ró¿nego typu przedsiêwziêæ.
Po kilkunastu latach mogli przeprowadziæ siê do w³asnego M-4. Szybko jednak okaza³o siê, ¿e trzypokojowe mieszkanie, kiedy dzieci "wysz³y" ju¿ z domu,
sta³o siê za du¿e. Postanowili je sprzedaæ
i wyprowadziæ siê do… Chojnowa. Znali
to miasteczko, bo mieszka³a tu, ich doros³a córka. Gród nad Skor¹ zawsze
wydawa³ im siê enklaw¹ spokoju i siedliskiem dobrych ludzi. Nie pomylili siê.
Mieszkaj¹ tu od 5 lat i zgodnie twierdz¹, ¿e
przeprowadzka z Wroc³awia do Chojnowa, to jeden z bardziej trafionych
¿yciowych pomys³ów. Wci¹¿ s¹ aktywni.
Boles³awa zaraz po przyjeŸdzie do Chojnowa zapisa³a pañstwa Klimek do
Zwi¹zku Emerytów i dziœ nie wyobra¿aj¹
sobie wspanialszego ¿ycia. S¹ razem,
nadal lubi¹ wspólne wycieczki, wspólne
zabawy i spotkania z przyjació³mi,
których w Chojnowie maj¹ wielu, relaksuj¹ siê na wypielêgnowanej dzia³ce.
Doczekali siê wnuka, wnuczki i dwójki
prawnucz¹t.
A jaka jest ich recepta na tak zgodne d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie:
- Wzajemny szacunek, zrozumienie i wspieranie siê kiedy dobrze i kiedy Ÿle - mówi
szacowna Jubilatka.
- A kiedy czasami zdania s¹ podzielone i dochodzi do sprzeczki, bezwarunkowo nale¿y siê jeszcze tego samego wieczora pogodziæ - dodaje Jubilat.

Teresa i Tadeusz
Wierzbiccy
Poznali siê na prywatce u jej kole¿anki.
Dziœ pan Tadeusz otwarcie mówi, ¿e
zakocha³ siê od pierwszego wejrzenia.
Jej uroda i sposób bycia urzek³y go od
pierwszej chwili i ju¿ wtedy by³ pewien,

¿e to Ta Jedyna. Ona potrzebowa³a znacznie wiêcej czasu, by przekonaæ siê do
nowego znajomego. Pó³tora roku m³ody
Tadzio stara³ siê o wzglêdy piêknej Teresy. Przekona³ j¹ nienagannym zachowaniem, urokiem osobistym i trosk¹. Pó³
roku póŸniej wziêli œlub. Jak wiêkszoœæ
ówczesnych m³odych ma³¿eñstw zamieszkali z rodzicami. W tym czasie budowali
dom dla swojej rodziny i po piêciu latach
mogli wspólnie z synem i córk¹ wprowadziæ siê do swoich "czterech œcian".

Kolejne lata mija³y niepostrze¿enie.
Dom, praca, dzieci… - nie wiedzieæ kiedy
rok up³ywa³ i zaczyna³ siê kolejny. Oboje
pracowali zawodowo, oboje w chojnowskiej papierni. Ona na sortowni, on na
papierniczych maszynach. W wolnych
chwilach zawsze lubili spacerowaæ razem lub z dzieæmi. Piesze wycieczki
odprê¿a³y, zbli¿a³y i pozwala³y na chwile
wytchnienia. Nie stronili od towarzyskich
spotkañ. Dansingi w lokalach czy zabawy na prywatkach tak¿e nale¿a³y do
ich ulubionej rozrywki. Dziœ ¿ycie zdecydowanie zwolni³o. Maj¹ wiêcej czasu
wy³¹cznie dla siebie, wiêcej chwil na
zas³u¿ony wypoczynek. Pañstwo Wierzbiccy s¹ dziadkami dla 2 wnuków i jednej wnuczki i to jest teraz ich najwiêksza
radoœæ. Pragn¹ szczêœcia dla dzieci
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Piêkne Z³ote Gody
i wnucz¹t, a sobie ¿ycz¹ zdrowia i…
kolejnego takiego jubileuszu.
Na pytanie o receptê na d³ugoletnie, trwa³e
po¿ycie odpowiadaj¹ - zrozumienie, cierpliwoœæ i zgoda.

El¿bieta i Miros³aw
Turek
Znali siê od dziecka. Ich rodziny - dok³adnie jego siostra i jej matka - przyjaŸni³y siê, Mirek pozna³ Elê kiedy mia³a
12 lat. Wtedy jeszcze jednak niewiele
przemawia³o za tym, ¿e po³¹czy ich
ma³¿eñska przysiêga. Amor wystrzeli³

strza³ê nieco póŸniej i trafi³ ni¹ Miros³awa. Kiedy ujrza³ starsz¹ ju¿ kole¿ankê, wtedy uczennicê czêstochowskiego liceum, student politechniki
straci³ dla niej g³owê. Piêkna, zgrabna
licealistka podbi³a serce Mirka. Jej tak¿e
przystojny m³odzieniec wpad³ w oko
i tak, po kilku randkach stali siê par¹.
Wkrótce odby³y siê zarêczyny, a po nich
piêkny œlub.
Do 1973 roku mieszkali w Czêstochowie.
Tego lata urlop spêdzali w £ebie i to tam
w³aœnie, w nadmorskiej miejscowoœci,
pan Miros³aw otrzyma³ propozycjê objêcia powa¿nego stanowiska w choj-

nowskim Dolzamecie. Nie zastanawiali
siê d³ugo. Propozycja by³a interesuj¹ca
i obejmowa³a roczny, ewentualnie
dwuletni okres umowy. Oboje siê zgodzili, oboje te¿ podjêli pracê w Dolzamecie. Rok zamieni³ siê w dwa, a dwa
w ponad 40. Chojnów sta³ siê zatem ich
domem. Tu poznali przyjació³, tu szczêœliwie mija³ im czas, tu wychowywa³y siê
ich dwie córki, które w grodzie nad Skor¹ te¿ za³o¿y³y swoje rodziny. Czworo
wnucz¹t absorbuje, nie na tyle jednak by
nie mieæ czasu dla siebie wespó³ i dla
siebie wy³¹cznie.
- Uwa¿amy siê za ludzi szczêœliwych,
zrealizowanych i uczuciowo zwi¹zanych
- mówi pani El¿bieta - A to jest
niezbêdne w d³ugim zwi¹zku.
***
Szanujmy siê zatem, ceñmy, kochajmy,
a szczêœcie nas z pewnoœci¹ nie opuœci.
Wszelkiej pomyœlnoœci, wielu jeszcze
¿yciowych wra¿eñ
i kolejnych jubileuszy
¿yczy Redakcja G.Ch.
eg

Wspania³e setne urodziny

8 grudnia 1915 roku, w niewielkim Jacowcu na Ukrainie przyszed³ na œwiat
Marian Drobnicki. Sto lat póŸniej,
w Chojnowie na Dolnym Œl¹sku Pan
Marian, w otoczeniu licznej rodziny,
uroczyœcie obchodzi³ swój wyj¹tkowy
jubileusz.
Spokojne, wiejskie ¿ycie pod Tarnopolem przerwa³a wojna. Po jej zakoñczeniu Pan Marian wraz z ¿on¹ osiad³ na
gospodarstwie w Suszkach ko³o Boles³awca. Tu rozpocz¹³ nowe ¿ycie. Tu
rodzi³y siê jego dzieci, tu pracowa³, tu
mia³ przyjació³. Ciê¿ka praca przy obejœciu i na 15 hektarowym polu to zapewne jeden ze sk³adników panaceum na
d³ugowiecznoœæ. Pan Marian mia³
w zwyczaju, bez wzglêdu na okolicznoœci
i aurê ka¿dego dnia, o sta³ej porze, uci-
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naæ sobie drzemkê. Ten rytua³, jak twierdz¹ bliscy, te¿ bardzo s³u¿y³ jego zdrowiu.
Co ciekawe, dieta Pana Mariana, wprowadzi³aby zapewne wspó³czesnych dietetyków w os³upienie.
- Tato zawsze jad³ bardzo t³usto, bardzo
s³ono i s³odko - wyjawia córka Maria. Do herbaty potrafi wsypaæ 4 ³y¿eczki
cukru, a jak nikt nie widzia³, dosypywa³
i pi¹t¹. Jednak jad³ raczej ma³o a czêsto.
Zawsze by³ szczup³y. Nigdy nie chorowa³, nigdy nie bra³ ¿adnych leków.
I tak jest do tej pory. Pan Marian nie wspomaga siê ¿adnymi œrodkami farmakologicznymi, wci¹¿ jest sprawny i samodzielny. Ogromn¹ radoœæ sprawia mu
obserwowanie, jak dorastaj¹ kolejni jego

potomkowie. Za spraw¹ dwóch córek,
jubilat doczeka³ 4 wnucz¹t, potem urodzi³o siê 5 prawnucz¹t, a od niedawna
jest ju¿ podwójnym prapradziadkiem.
Najm³odszy cz³onek rodu - dwumiesiêczny Antoni Franciszek - komunikuje
siê ze œwiatem g³ównie jeszcze p³aczem,
ale dla prapradziadka Mariana to œpiew
i miód na serce. Kto bowiem mo¿e dumnie wypinaæ pierœ i przytulaæ do niej
m³odszego o 100 lat potomka?!
Gratulujemy ca³emu wspania³emu klanowi, a Panu Marianowi ¿yczymy wielu
jeszcze pogodnych dni u boku troskliwej
rodziny i takiej kondycji a¿ do 200 lat!
eg
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Chojnowski k alendarz n a 2 016 r .
Prace nad kalendarzem miejskim na rok
2016 trwa³y przez kilka miesiêcy.
W koñcu przyszed³ czas na finalny projekt.
7 grudnia, w sali widowiskowej Domu
Schramma, odby³a siê jego prezentacja.
Wszystkich przyby³ych goœci serdecznie
przywita³ dyr. MOKSiRu Stanis³aw Horodecki. Wyjaœni³ pokrótce przyczynê tego
spotkania oraz historiê kilku projektów kulturalnych naszego miasta, które de facto
doprowadzi³y do powstania Gildii Artystów Chojnowa. Potem g³os zabra³ burmistrz Jan Serkies, który dziêkuj¹c lokalnym artystom za inicjatywê, podkreœla³
znaczenie, dla miasta i jego mieszkañców,
spo³ecznej aktywnoœci. G³ówn¹ prezentacjê
tego niezwyk³ego wydawnictwa poprowadzi³ pomys³odawca - Andrzej Bobik
z drukarni UNI-FOT. Ta ciekawa historia
zaczê³a siê w ubieg³ym roku podczas wernisa¿u plastycznego Juliana Pamu³y. Pan
Andrzej, ogl¹daj¹c obrazy, wpad³ na pomys³ stworzenia kalendarza. Wraz z ¿on¹
Gizel¹ i córk¹ Iz¹ zaczêli realizowaæ œmia-

³y plan. Kalendarz w zamyœle mia³ byæ
(i jest) wype³niony pracami miejscowych
twórców skupionych w Gildii Artystów
Chojnowa. Tak te¿ siê sta³o. Na stronach
przysz³orocznego kalendarza mo¿na podziwiaæ reprodukcje obrazów, fotografii, dzie³
rêkodzielniczych, teksty wierszy i piosenek.
Ich autorzy byli obecni na spotkaniu, nikt
zatem nie omieszka³ wymieniæ siê z artystami osobistymi wra¿eniami, ka¿dy te¿ skorzysta³ z mo¿liwoœci pozyskania autografu na
kalendarzu. Dla wiêkszoœci chojnowskich
twórców to by³ pierwszy raz, kiedy stanêli
przed obliczem tak mi³ej sytuacji.
Na tzw. deser, z krótkim recitalem wyst¹pi³
duet gitarowy - Jurand Kowalski i Maciej
Ga³êz.
Kalendarz Miejski na 2016 r. robi wra¿enie. Ma niezwyk³y klimat i artystycznego
ducha. Jego nak³ad jest limitowany.
Zainteresowanych kierujemy zatem do drukarni UNI-FOT. To mo¿e byæ wspania³y
prezent tudzie¿ interesuj¹ca ozdoba jednej
z domowych œcian.
pm

Br¹zowy
“Jestem Smart”
Jestem Smart czyli: Sprytny; Mobilny,
Aktywny, Rozs¹dny, Technologicznie
zakrêcony. Og³oszony przez wydawcê
kwartalnika "IT w Edukacji"- PRESSCOM Sp. z o.o. ogólnopolski konkurs
“Jestem Smart” spotka³ siê z bardzo entuzjastycznym przyjêciem. Zg³osi³o siê ponad 650 szkó³ z ca³ej Polski. Oceniono
ponad 1500 prac plastycznych, ponad 300
filmów i ponad 100 realizacji projektu
"Dzieñ z technologi¹".
Konkurs mia³ uœwiadomiæ uczestnikom
korzyœci p³yn¹ce z bezpiecznego korzystania z internetu, przestrzec przed za-gro¿eniami czyhaj¹cymi w sieci i pokazaæ,
w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ urz¹dzenia mobilne w ró¿nych sytuacjach.
Wœród setek prac, konkursowa kapitu³a za
jedn¹ z lepszych uzna³a fotografiê Jakuba
Wêgrzyna - ucznia Gimnazjum nr 2 w Chojnowie i przyzna³a mu trzeci¹ nagrodê.
Gratulacje!

Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia,
a w nadchodz¹cym
Roku 2016
wiele szczêœcia,
zdrowia oraz sukcesów
w ¿yciu zawodowym
i prywatnym, swoim
by³ym, obecnym
i przysz³ym
Klientom
¿yczy
DrukarniaUNIFOT
Andrzej i Gizela Bobik
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Chojnowskie kolekcje
- chojnowscy kolekcjonerzy
epoki. G³ówn¹ rolê odgrywa tu zdecyKawaleria Ko³odzieja zdowanie
cz³owiek i jego pasja, a w tym

Kolekcja Piotra Ko³odzieja ujêta w tytule
“Kawaleria na Œl¹sku”, obrazuje bogat¹
tradycjê œl¹skich jednostek konnych,
a ponadto w atrakcyjny dla oka sposób
naœwietla historiê tych¿e formacji. Z ca³¹
jednak pewnoœci¹ zasadniczym jej elementem nie jest ani historia œl¹skich
kawalerii, ani te¿ bogaty zbiór zabytkowych siode³ koñskich i fotografii

wypadku dr Piotr Ko³odziej i jego kolekcja.
Muzeum Regionalne swoj¹ now¹ wystaw¹ otwiera szerszy projekt, w którym
systematycznie prezentowani bêd¹ kolekcjonerzy, ich pasje, doœwiadczenia,
wiedza oraz kolekcje. Naszym celem jest
zachêcenie odbiorców do ci¹g³ego poszerzania swoich horyzontów, wymieniania
siê myœlami oraz doœwiadczeniami,
a przede wszystkim propagowanie udostêpniania swoich kolekcji na szersz¹ skalê.
Wspomniany projekt nosi tytu³ Chojnowskie kolekcje - chojnowscy kolekcjonerzy i otwiera go obecna wystawa
zbiorów dr Piotra Ko³odzieja, na któr¹
sk³adaj¹ siê koñskie siod³a, fotografie
oraz rozmaite artefakty zwi¹zane z kawaleri¹ oraz jeŸdziectwem.

Wernisa¿ wystawy odby³ siê w pi¹tek 11
grudnia i od tej chwili bêdzie ona dostêpna dla zwiedzaj¹cych a¿ do koñca stycznia 2016 r. Serdecznie zapraszamy!
mg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. u¿yt. 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m2 po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej,
w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.

Cena wywo³awcza - 225 000,00 z³.
Wadium - 45 000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publicznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje siê
pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest
pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu
zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie
dotyczy drzew, których wiek nie przekracza
10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest
siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz z bram¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci
infrastruktury technicznej - energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej
zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez
dzia³kê swobodny do nich dostêp w celu ich
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r. nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem 245 P,S - funkcja przemys³owa i sk³adowa.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 stycznia
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2016 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 12 stycznia 2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t.
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¿ 2 250,00

z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w
przetargu, wp³aca siê na konto Nr
07102052260000-620205196920 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpo-wiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-niê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci
nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg
na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu
21.05.2015 r, drugi przetarg odby³ siê w dniu
10.11.2015 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nr tel.
76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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VII Przegl¹d Artystyczny
"Têczowe Mosty"

„Ziarnko do ziarnka.....”
Druga po³owa listopada, ju¿ czas zabraæ siê
do pracy. Szeœædziesiêciu ch³opców z Domu
Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach oczekuje œw. Miko³aja. Samorz¹dy Uczniowskie
w Powiatowym Zespole Szkó³ ustalaj¹ plan
dzia³ania, podzia³ prac. Musimy pozyskaæ
pieni¹dze, by przygotowaæ paczki. Przydadz¹
siê zabawki, pluszaki, ksi¹¿eczki, malowanki,
gry, odzie¿. Nale¿y opracowaæ program artystyczny. Czasu nie ma du¿o.

Uczniowie z Technikum ¯ywienia i Us³ug
Gastronomicznych i nie tylko oni, piek¹ i sprzedaj¹ ciasta, inni organizuj¹ zbiórkê maskotek.
M³odzie¿ wyrusza na ulice Chojnowa, aby
kwestowaæ. Przynosz¹ podarowan¹ now¹
odzie¿, kosmetyki, zabawki, jab³ka, s³odycze,
pieni¹dze. Wszystko skrzêtnie gromadzimy.
Banknoty dziesiêcio, dwudziesto, czasem
piêædziesiêcioz³otowe, a nawet zdarzy³ siê
stuz³otowy - tworz¹ sumê pieniêdzy, która
przybli¿a nas do realizacji naszych doœæ
ambitnych zamierzeñ.
Bêd¹ prezenty, bêdzie wyjazd. Jeszcze nale¿y
zakupiæ œwi¹teczne reklamówki, odpowiedni¹
iloœæ s³odyczy. S¹ uczniowie, kompletuj¹ paczki. Ile zamieszania. Nie mo¿na siê pomyliæ,
wszystko musi byæ prawid³owo rozdzielone.
Do ka¿dej reklamówki trzeba jeszcze do³o¿yæ
pluszaka, samochodzik lub ksi¹¿eczkê. Nie
mo¿emy zapomnieæ o opiekunach ch³opców.
Ich te¿ nale¿y doceniæ i ucieszyæ. Program
artystyczny, te¿ bêdzie. Zatrwo¿ony zaj¹czek,
gruby miœ, straszny wilk i miko³ajkowe
œnie¿ynki towarzyszyæ bêd¹ dobrotliwemu,
choæ w tym roku bardzo odm³odzonemu œw.
Miko³ajowi. Œw. Miko³aj zgoli³ brodê: nie ma
œniegu – nie ma brody – stwierdzi³ krótko.
Kto pojedzie do Œwiebodzic? - to powa¿ny
problem. Bus ma ograniczon¹ iloœæ miejsc,
chêtnych jest wiêcej. Jakoœ dochodzimy do
kompromisu i rano 7 grudnia wyje¿d¿amy.
Podró¿ mija szybko.
Jesteœmy na miejscu. Wnosimy przygotowane
paczki, prezenty, przebieramy siê i oczekujemy ch³opców. S¹, siedz¹ jak zawsze. Czekaj¹,
s³ychaæ dzwoneczki, przyszed³ upragniony
goœæ. Ch³opcy siadali œw. Miko³ajowi na
kolana, odbierali prezenty, czasem coœ œpiewali, czasem mówili wiersze, a czasem tylko
siê przytulali. Potem wszyscy wêdrujemy na
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pokoje. Okaza³o siê, ¿e tam te¿ s¹ osoby, które
z ró¿nych przyczyn nie mog³y byæ przy wspólnym rozdaniu paczek. Miko³aj bezb³êdnie
spe³nia swoj¹ misjê, odwiedza i obdarowuje
wszystkich. Potem wspólna zabawa, poczêstunek, wymiana œwi¹tecznych ¿yczeñ i powrót
do Chojnowa.
Pozosta³y jeszcze refleksje, zaduma nad naszym i ich ¿yciem. Dlaczego taki los ich spotka³? Czy mog³o byæ inaczej? Co mo¿na jeszcze
zrobiæ?
Przyczyn¹ wielu nieszczêœæ w przypadku
tych ch³opców by³ alkohol. Oni p³ac¹ za
nieodpowiedzialnoœæ swoich rodziców, cena
jest bardzo wysoka. Oby nie zabrak³o nigdy
ludzi, którzy to pokaleczone ¿ycie rozœwietl¹
swoim poœwiêceniem i dobrym gestem.
W tym roku znaleŸli siê tacy ludzie i z ca³ego serca pragniemy Im podziêkowaæ. Gdyby
nie Oni, nie mielibyœmy z czym pojechaæ do
oczekuj¹cych nas ch³opców. Szczególne wyrazy wdziêcznoœci nale¿¹ siê pani Ma³gorzacie Darmoros, w³aœcicielce sklepu „Smyk”,
panu Zdzis³awowi Bijakowi, w³aœcicielowi
sklepu odzie¿owego oraz w³aœcicielom i ekspedientom wielu poni¿ej wymienionych
sklepów lub zak³adów us³ugowych: Sklep
Przemys³owy „Metalik”, Hurtownia
Elektryczna „CEMO”, PPH „DANY”, Sklep
Wielobran¿owy „U Kasi”, Alwa Sklep Spo¿ywczy, Kancelaria Notarialna, AGD Partner,
Sklep Wielobran¿owy Przemys³owy „ARA”,
Bar Popularny s.c., JUSTYL, Sklep „¯abka”,
„Wyspa Skarbów”, Sklep Wielobran¿owy
“Kwiaty”, „U Oskara”, Us³ugi - RadioTelewizyjne, PHU El¿bieta Ficek, Niez³y
M³yn, Zak³ad Us³ug Pogrzebowych „GLORIA”, „Jubiler” s.c., Tatyana Juszczak
Mobilne Us³ugi, Us³ugi Fryzjerskie i Poœrednictwo Ubezpieczeniowe, Spó³dzielnia
Handlowo-Produkcyjna, Marcev, Sklep
Zoologiczno-Wêdkarsko-Sportowy, Fryzjerstwo Mêskie, Salon Urody, Szer-Druk,
„Klarys”, Studio Multumedialne Rivendell,
nauczyciele PZS, osoby prywatne i anonimowe. Panu Stanis³awowi Kryszczukowi
dziêkujemy za przekazane ciasto.
Wszystkim ¿yczymy radosnych i pe³nych
ciep³a œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Samorz¹d Uczniowski PZS
Zdjêcia z pobytu w Domu Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach mo¿na obejrzeæ na
facebook'u PZS: http://pzs-chojnow.pl

Tak jak og³aszaliœmy wczeœniej, dzieñ
03.12.2015 roku, by³ czasem naszych
zmagañ w Legnicy na siódmym M³odzie¿owym Przegl¹dzie Dzia³alnoœci
Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych "Têczowe Mosty". Nasza reprezentacja w sk³adzie: Barbara Siwak
i Daniel Kazanecki (taniec), Józef
Tomiak (œpiew) oraz Angelika Syla,
Pawe³ Dobrowolski (praca plastyczna),
zaprezentowa³a siê z jak najlepszej
strony.

Para taneczna wykona³a znany sobie
uk³ad z filmu "Dirty Dancing - Time
of my Life", Józef spe³ni³ siê w utworze Budki Suflera - "Bal wszystkich
œwiêtych", a plastycy idealnie odzwierciedlili portret Miko³aja, który by³
tematem przewodnim wyzwania
ekspresyjnego.

Tego dnia Jury przyzna³o wszystkim
równorzêdn¹ pierwsz¹ nagrodê zarówno ka¿dy Uczestnik, jak i placówka zosta³a obdarowana upominkiem, a prze¿ycia zwi¹zane z tym
wydarzeniem na d³ugo nie pozwol¹
zapomnieæ o tym uroczystym dniu.
wtz
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Uczniowie PZS
n a L a z u r o w y m Wy b r z e ¿ u

W Powiatowym Zespole Szkó³ trwa realizacja Projektu pt. „1914-2014 Wielka Wojna po
100 latach, w ogl¹dzie m³odych Europejczyków" w ramach programu Erasmus+
Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne Wspó³praca Szkó³.
W okresie od 8 do 13 listopada goœciliœmy
w szkole gimnazjalnej w Antibes we Francji.
Listopadowa wycieczka na s³oneczne Lazurowe Wybrze¿e przynios³a niezapomniane
wra¿enia. Poznaliœmy prawdziwy klimat
Prowansji. Uczniowie mieszkali w rodzinach
francuskich, uczestniczyli w warsztatach artystycznych i wspania³ych wycieczkach.
Realizacjê projektu we Francji rozpoczêliœmy od wycieczki do Nicei. Tu zwiedziliœmy
Fort de la Drete - jeden z kilku fortów tzw.
Ma³ej Linii Maginota, bardzo wa¿nej forty-

fikacji z okresu Wielkiej Wojny. Przejazd do
fortu wywo³a³ u wszystkich zachwyt, gdy patrzyliœmy z góry na miasto i zatokê.
W Nicei spacerowaliœmy po Placu Massena,
Promenade des Anglais z widokiem na
Wzgórze Zamkowe a¿ do Monument aux
Morts (Pomnik poleg³ych). Pomnik, jest
ho³dem mieszkañców Nicei dla ¿o³nierzy poleg³ych za Francjê podczas I wojny œwiatowej.
Przez kolejne dwa dni uczestniczyliœmy w warsztatach artystycznych. Ciekawym wydarzeniem w projekcie by³a projekcja filmu pt. ”Terytorium”, który zosta³ przygotowany przez
uczniów francuskich. Fabu³a filmu nawi¹zywa³a do wydarzeñ I wojny œwiatowej.
We Francji dzieñ 11 listopada tak jak w Polsce obchodzony jest bardzo uroczyœcie. Jest to
œwiêto zakoñczenia I wojny œwiatowej, podczas której naród francuski poniós³ ogromne
straty i w tym dniu wspomina siê wszystkich,
którzy oddali ¿ycie za wolnoœæ Ojczyzny.
Rano na rynku Antibes odby³a siê uroczysta
defilada, w której wziê³y równie¿ udzia³ dwuosobowe delegacje wszystkich szkó³ partnerskich, nios¹c swoje narodowe flagi.
Po uroczystoœciach uczniowie ze swoimi francuskimi rodzinami pojechali na wycieczkê do
Cannes.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
nr 4, po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym, wielolokalowym, czêœciowo podpiwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku nr 6
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerami geodezyjnymi 306/11
i 306/24 o ³¹cznej pow. 188 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00029338/4:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny,
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe
us³ugi komercyjne i handel. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 stycznia 2016 r. o godz. 1300 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dn. 12 stycznia 2016 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie
nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
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Rangê naszej wizyty i ca³ego projektu podnios³o spotkanie z merem Antibes w piêknym
pa³acu Villa Eilenroc i prefektem departamentu, podczas którego przekazaliœmy pami¹tki z Polski. Uroczysta po¿egnalna kolacja
odby³a siê w szkole. Rodzice, nauczyciele,
pracownicy szko³y przygotowali wspania³¹
ucztê, na której nie zabrak³o prawdziwie francuskich przysmaków. Atrakcj¹ wieczoru by³y
wystêpy artystyczne poszczególnych krajów.
Nas reprezentowa³a Karolina Ziomek jako
ma¿oretka wzbudzaj¹c du¿y entuzjazm.
Wspaniale by³o zobaczyæ najwiêksz¹ przystañ jachtów w Europie, obok której przechodziliœmy wielokrotnie, wspania³¹ roœlinnoœæ, piêkne krajobrazy. Ale najwiêksz¹
wartoœci¹ spotkañ wielu narodów s¹ przyjaŸnie, które rodz¹ siê i trwaj¹. Tam byli m³odzi
zjednoczeni Europejczycy. Nastêpna wizyta
odbêdzie siê w Niemczech w maju 2016r.
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie równie udana jak
ta w s³onecznej Francji.

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 /j.t.. 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¿ 1 190,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), 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 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.
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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
w dniu 11.02.2015 r., drugi przetarg odby³ siê 20.05.2015 r., trzeci odby³
siê 10.11.2015 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 21.12.2015 r.-12.01.2016 r. w godz. 1000
do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 8188-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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"Samorz¹dowa choinka" w Czwórce
Ju¿ po raz trzeci samorz¹d uczniowski
Szko³y Podstawowej nr 4 ubiera³ w³asn¹
choinkê, któr¹ otrzyma³ od pani Beaty
Kerstens. Ponad 3,5 metrowe œwi¹teczne
drzewko stoj¹ce w holu budynku zosta³o
udekorowane ozdobami wykonanymi
przez uczniów ca³ej szko³y.
Samorz¹d uczniowski gor¹co dziêkuje
pani Beacie Kerstens za podarunek,
który sprawia radoœæ ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej i przypomina o zbli¿aj¹cych
siê Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
Na podstawie art. 33 ust. 1, w zwi¹zku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póŸn. zm),
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o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko i rozpoczêciu
procedury udzia³u spo³eczeñstwa w ramach postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiêwziêcia pn. "Przetwarzanie
odpadów innych ni¿ niebezpieczne oraz zbieranie z³omu na nieruchomoœci po³o¿onej
przy ul. Z³otoryjskiej 2 w Chojnowie" na dzia³kach nr 204/12, 204/13 i 204/16 w obrêbie 3.
Postêpowanie w powy¿szej sprawie prowadzone jest na wniosek, z³o¿ony do tut. organu w dniu
24.09.2014 r. (uzupe³niony w dniach: 19.08.2015 r., 01.10.2015 r., 08.10.2015 r.,) przez firmê
CINETA Teresa Cebula, ul. Z³otoryjska 2, 59-225 Chojnów.
Przedmiotowe przedsiêwziêcie zaliczone jest do mog¹cych potencjalnie znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy
o udo-stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt
80 i 81 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póŸn. zm.).
Organem w³aœciwym do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w
przedsiêwziêcia jest Burmistrz Miasta Chojnowa, zaœ organami bior¹cymi udzia³ w ocenie
oddzia³ywania na œrodowisko s¹: Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu
(w³aœciwy do dokonania uzgodnienia) oraz Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
(w³aœciwy do wydania opinii sanitarnej).
Bior¹c pod uwagê opinie powy¿szych organów, Burmistrz Miasta postanowieniem z dnia
17.11.2015 r., znak: GR.6220.15.2014, na³o¿y³ obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko i okreœli³ zakres raportu.
W dniu 07.12.2015 r. strona z³o¿y³a do tut. organu raport o oddzia³ywaniu niniejszego przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Jednoczeœnie zawiadamiam
wszystkich zainteresowanych o mo¿liwoœci:
* zapoznania siê z dokumentacj¹ sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowi¹zku prze-prowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko, raportem
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko, dotychczasowymi stanowiskami organu
opiniuj¹cego i uzgadniaj¹cego).
* sk³adania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków
komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 262), w terminie 21 dni, od dnia 09.12.2015 r. do dnia 30.12.2015
r., w Wydziale Gospodarki Gruntami Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego pl. Zamkowy
1, (pokój 12, II piêtro, tel. 76 8188 684 wew. 110, poniedzia³ek, œroda, czwartek w godz. 730 1530, wtorek w godz. 730 - 1630 i w pi¹tek w godz. 730 - 1430),
e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu.
Z³o¿one uwagi i wnioski zostan¹ rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Chojnowa przed
wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œro-dowisko, uwagi lub wnioski z³o¿one po up³ywie ww.
terminu pozostawia siê bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoœci w dniu 09.12.2015 r.,
poprzez zamieszczenie :
- na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzêdu Miejskiego, pl. Zamkowy 1,
- na stronie internetowej Urzêdu Miasta Chojnowa (www. chojnow.eu ),
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnowa (bip.chojnow.net.pl),
- w pobli¿u miejsca realizacji przedsiêwziêcia.
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Po sukcesie wystawy fotografii Miros³awa Zatorskiego i Andrzeja G³oda, MOKSiR
przygotowa³ kolejn¹ ekspozycjê. Tym
razem, w korytarzach Domu Kultury mo¿na
podziwiaæ wystawê prac gobelinów Leokadii Adamowicz.

Artystka na co dzieñ mieszka w Przemkowie. Od 10 lat prowadzi warsztaty tkackie w pracowni "Szara przystañ". Kombinacja ¿ywych i radosnych barw wprowadza odbiorcê w baœniowy nastrój. Nie
bez kozery wystawie zatytu³owanej "Zapl¹tane w¹tki" towarzyszy motto J.R.R.
Tolkiena. Warto siê z nim zapoznaæ. Prace
powsta³y g³ównie na podstawie skandynawskich projektantów tkactwa i rêkodzielnictwa oraz japoñskich mistrzów, ale
nie brak te¿ polskich autorów. Niektóre
gobeliny, powsta³y pod okiem pani Leokadii, a zosta³y stworzone przez dzieci,
które uczestnicz¹ w warsztatach.
W zamierzch³ych czasach nasze miasto
s³ynê³o w³aœnie z wyrobów tkactwa i rêkodzielnictwa. Szkoda, ¿e ta sztuka wysz³a
z mody. Dlatego warto odwiedziæ wystawê –
czas mamy do koñca stycznia 2016r.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa - £okietka), dla
których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr
LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt
budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
19 stycznia 2016 r. o godz. 1000 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, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 10, po³o¿onego w budynku wielolokalowym, ca³kowicie
podpiwniczonym przy ul. Samorzadowej 4c w Chojnowie, na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2 wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny,
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 stycznia 2016 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 12 stycznia 2016 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
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inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do
dnia 12 stycznia 2016 r. na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 j. t./.
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¿ 50,00 z³. 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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. 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¿ 1 250,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774),
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 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. Pierwszy przetarg na
sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 10.11.2015 r.
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 21.12.2015 r-12.01.2016 r. w godz.
1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
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 84. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Do sprzedania dom wolnostoj¹cy w centrum
Chojnowa przy ul. Witosa o pow. u¿yt. 90m2 +
gara¿ o pow. 22m2. Dom parterowy z mo¿liwoœci¹
adaptacji poddasza. Salon z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc, pom. gosp. Œciany porotherm, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie
gazowe pod³ogowe. Kocio³ kondensacyjny.
Wykoñczony "pod klucz". Do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Do sprzedania 5 domów piêtrowych w zabudowie szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami na
dzia³kach ok 4 arów. Parter: klatka schodowa –
schody zabiegowe, gara¿, garderoba, pomieszczenie gosp. (mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹,
3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do zagospodarowania poddasze. Stan deweloperski.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia
Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ: tel.
606-819-429.
Sprzedam mieszkanie na ul. Kolejowej w Chojnowie o pow. 40m 2. Pokój du¿y, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, piwnica, Ip., bezczynszowe, ogrzewanie gazowe, po remoncie, wysoki
standard, ocieplone, niski koszt utrzymania.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, o pow.
64m2, w³asnoœciowe, w starym budownictwie
po remoncie. I p., 2 pokoje, aneks kuchenny,
³azienka, garderoba, centralne ogrzewanie.
Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 604-062-195 lub 76 818-80-71.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, Goliszów
83/B, Ip., sk³adaj¹ce siê z 2 pokoi, kuchni,
³azienki z toalet¹, pow. u¿ytkowa 47 m2 dodatkowo komórka z mo¿liwoœci¹ przekszta³ecenia na gra¿ oraz piwnica. Do zamieszkania
od zaraz. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ tel: 725 -124- 769
Sprzedam mieszkanie 100m2, Ip., w centrum
w kamienicy. Posiada 3 bardzo ³adne, bardzo
ciep³e, s³oneczne pokoje, kuchniê, przedpokój,
³azienkê, spi¿arkê, balkon, piwnicê. Mieszkanie
po generalnym remoncie. W³asne ogrzewanie
gazowe, bezczynszowe. Cena do negocjacji,
korzystna.
Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.
Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 64m 2
przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie. 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc osobno, balkon + piwnica. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398
lub 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow. 52m2
pod klucz. Salon z kuchni¹, sypialnia, przedpokój, ³azienka z wc. Wiadomoœæ: tel. 888-651398 lub 788-318-564.
Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. D¹browskiego o pow. do
40m2. Mieszkania o funkcjonalnym uk³adzie
pomieszczeñ z balkonami, mieszcz¹ siê w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku
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z wind¹. W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk
parkingowych i 15 komórek. Atrakcyjna lokalizacja ok. 200 m od centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398 lub 788-318-564.
Zamieniê mieszkanie komunalne (kawalerka)
na wiêksze. Mieszkanie po kapitalnym remoncie wymienione okna i drzwi, nowa instalacja elektryczna, gazowa, wodno- kan. ogrzewanie gazowe
(piec dwufunkc.). Dop³acê niewielk¹ sumê do
mieszkania lub sp³acê zad³u¿enie. Wiadomoœæ
tel. 793-727-906.
Wynajmê mieszkanie w bloku przy ul. Paderewskiego 30 o pow. 58m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka z wc. Kuchnia w pe³ni wyposa¿ona.
Mieszkanie po remoncie do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 695-678-085.
Wynajmê mieszkanie w bloku, IIIp., 53m 2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, balkon,
nieumeblowane, bez sprzêtów AGD, 760 z³
odstêpnego + op³aty + 1000 z³ kaucji zwrotnej.
Wiadomoœæ: tel. 511-325-326 (po godzinie 16).
Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w bloku,
IIIp., 75m 2, 4 pokoje, kuchnia, nieumeblowane, przedpokój, ³azienka i wc osobno, balkon, piwnica, bez sprzêtów AGD, 760 z³
odstêpnego + op³aty + 1000 z³ kaucji zwrotnej.
Wiadomoœæ: tel. 511-325-326 (po godzinie 16).
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy ul.
Bohaterów Powstania Warszawskiego, dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿ytkow¹).
Ka¿da z kondygnacji ma pow. 95m2. Do lokalu
przylega dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 170m2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Pracuj jako Opiekun Seniorów w Niemczech
i Anglii. Specjalne bonusy. Zarób 1518 EURO
na rêkê za miesi¹c! Wiadomoœæ: tel. 506 289 100.
Inne
Sprzedam meble pokojowe, dywan w kolorze
bordo z be¿em, kszta³t owalny. Wersalka,
2 fotele w kolorze czerwieni, szafka z wieszakiem do przedpokoju.
Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.

UBEZPIECZENIA NA ¯YCIE
Wykonujesz wolny zawód?
Zmieniasz pracê lub nie pracujesz?
Nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia na ¿ycie?
Mamy specjaln¹ ofertê ubezpieczenia:
- szeroki zakres ochrony w wielu wariantach do wyboru;
- niskie i przystêpne sk³adki miesiêczne;
- ochrona przez 24h w kraju i zagranic¹;
- minimum formalnoœci;
A mo¿e bierzesz kredyt?
Pragniesz zabezpieczyæ siebie i rodzinê.
NOWOŒÆ - Dostêpne polisy na ¿ycie dla
kredytobiorców z cesj¹ na Bank "od rêki".
Zapraszam Agnieszka Œliwiany,
Rynek 42 59-225 Chojnów /obok ksiêgarni/
Tel: 512 244 353,
mail: agnes.ubezpieczenia@wp.pl
Dla obecnych i przysz³ych
Klientów ¿yczenia Radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Wszelkiej Pomyœlnoœci
w Nowym Roku!

Do sprzedania lokal us³ugowy w nowo budowanej kamienicy przy ul. D¹browskiego o pow.
ca³kowitej 33m2. Lokal w stanie deweloperskim. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Do sprzedania 2 lokale us³ugowe w nowej kamienicy przy ul. Rejtana o pow. ca³kowitej
54,8m2 i 40m2. Lokale s¹ w stanie deweloperskim: posadzki, instalacje, stolarka drzwiowa
i okienna + rolety. Do u¿ytku od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788-318-564.
Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ (woda,
pr¹d) w Jerzmanowicach, 16,5 ara od strony ul.
Wyspiañskiego, przed du¿ym domem na du¿ym trawniku. Przy drodze asfaltowej, p³aska.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
Rozpoczêta budowa w Bia³ej górnej, fundament, dzia³ka 11,5a, ogrodzona. Cena 48 tys. z³.
(do uzgodnienia). Wiadomoœæ: tel. 731-582-071.
Praca
Praca dodatkowa; szwaczka, poprawki krawieckie. Umowa zlecenie, po godz. 14:00.
Wiadomoœæ: tel. 696-059-101.
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Piêkne Z³ote Gody

Wspania³e setne urodziny

Boles³a wa i Jan Klimek

8 grudnia 1915 roku, w niewielkim Jacowcu na
Ukrainie, przyszed³ na œwiat Marian Drobnicki.

El¿bieta i Miros³aw Turek

Teresa i Tadeusz Wierzbiccy

Nasze spotkania z Janem Paw³em II
Na wystawie zaprezentowane s¹ przede wszystkim
zdjêcia i pami¹tki chojnowian z ich spotkañ z papie¿em.

Kawaleria Ko³odzieja
Muzeum Regionalne now¹ wystaw¹ otwiera projekt,
w którym prezentowani bêd¹ kolekcjonerzy,
ich pasje, doœwiadczenia i wiedza.

„Ziarnko do ziarnka.....”
Miko³aj bezb³êdnie spe³nia swoj¹ misjê,
odwiedza i obdarowuje wszystkich.

