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Z³ote Gody
Z przejêciem w g³osie Pañstwo Frymus dziêkowali sobie 

za wspólnie prze¿yte lata, przywi¹zanie, wsparcie i wyrozumia³oœæ.

Wizyta mieszkañców partnerskiego Egelsbach
"Siedliskiem przyjaŸni jest serce, 

ale dochodzimy do niej drog¹ zrozumienia"

V Regionalny konkurs Karaoke
dla Osób Niepe³nosprawnych 

O ch³opcu z ró¿owymi rogami, który chcia³ zostaæ piosenkarzem... 
czyli  warsztaty literackie INSPIRACJE w MBP.

VIII sp³yw kajakowy
Ósmy ju¿ raz uczniowie Gimnazjum nr 1 (i nie tylko) 

pokonywali nasz¹ rzekê.

Wêdkarskie spotkania
Podsumowaniem cyklu spotkañ 

by³a wspólna wyprawa nad chojnowski staw. 

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Jadwiga Jêdrzejczyk 
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Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z póŸn. zm.) Wydzia³ Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 24.06.2016 r. do
15.07.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanej przeznaczonej do sprzeda¿y 
w drodze przetargu oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 306/28, po³o¿onej
przy ul. Królowej Jadwigi w obrêbie 
4 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie 
Nr 62/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24.06.2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 05.08.2016 r.

Wakacje ww mmieœcie
… z MBP
Zapraszamy dzieci w wieku 7 - 12 lat na
zajêcia wakacyjne "Co warto wiedzieæ 
o krajach, czyli od wie¿y Eiffla do kra-
kowskiego obwarzanka", które odbêd¹
siê w dniach 11 - 15 lipca oraz 1 - 5 sierpnia.
W lipcu uczestnicy poznaj¹ Wie¿ê Eiffla
i modê francusk¹ (11 lipca), spotkaj¹ siê
z przewodnikiem, który opowie o Cze-
chach (12 lipca), z has³em "Makarony,
Ferrari i Alfa Romeo" przenios¹ siê do
W³och (13 lipca), taniec zorba i naro-
dziny teatru bêd¹ tematem greckim (14
lipca), a orgiami i kaligrafia wniesie kli-
mat Japonii (14 lipca).
1 sierpnia Biblioteka zaprasza do Egiptu
- mowa bêdzie o mumiach i piramidach,
2 sierpnia Chiny - herbata i Chiñski No-
wy Rok, 3 sierpnia zwierzêta Afryki i bê-
bny Kenii, 4 sierpnia Polska - warszaw-
ska syrenka i krakowski obwarzanek.
Tego dnia Teatr Duet z Krakowa da przed-
stawienie pt. Baltazar Bombka". Waka-
cyjne zajêcia zakoñczy spotkanie "Sie-
ciaki na wakacjach" czyli bezpieczny
Internet.
Serdecznie zapraszamy. Zajêcia bêd¹ siê
odbywaæ od godz. od 1100 do godz. 1300.

… z MOKSiR
Od 4 do 8 lipca, w godzinach od 1000 do 1200

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji zaprasza dzieci w wieku 7- 12 lat
na wakacyjne spotkania. W programie
zajêcia sportowe, taneczne oraz plastyczne.
Zapisy w poniedzia³ek 4 lipca przed za-
jêciami tylko z osob¹ doros³¹. Na zajê-
ciach obowi¹zuje obuwie zmienne spor-
towe! Iloœæ miejsc ograniczona!

Nasi ww pprofesjonalnym sstudiu
3 i 4 czerwca w pobliskiej Z³otoryi odby³
siê "3 Otwarty Z³otoryjski Maraton Mu-
zyki Rockowej." Oprócz gwiazd takich
jak: TZN Xenna, Indios Bravos i Pivo,
na scenie prezentowali siê tak¿e ama-
torzy w ramach Przegl¹du amatorskich
kapel. 

G³ówn¹ nagrod¹ by³o nagranie w pro-
fesjonalnym studio materia³u na p³ytê.
Werdyktem jury - imprezê wygra³o choj-
nowskie Polish Fiction! Zespo³owi gratu-
lujemy sukcesu. Czekamy na now¹ p³ytê
i koncert w Chojnowie.

Zmiany ww KKMP
Od 15 czerwca w Legnicy urzêduje nowy
komendant Komendy Miejskiej Policji.
Przechodz¹cego na emeryturê dotych-
czasowego komendanta - insp. S³awomi-
ra B¹ka, zast¹pi³ m³. insp. mgr in¿. Le-
szek Zagórski, który by³ miêdzy innymi
zastêpc¹ komendanta w Lwówku Œl¹s-
kim i zastêpc¹ naczelnika w Jeleniej Górze.

Zostañ aautorem ook³adki
Konkurs plastyczny dla dzieci na projekt
ok³adki ksi¹¿ki -"To co kocham w jesieni"

Wydawnictwo MBBOOKS zaprasza do
udzia³u w konkursie na projekt ok³adki
ksi¹¿ki autorstwa Margarett Borrough-

Lipiec
04.07. - 08.07 - "Wakacje z Bibliotek¹" (MBP)
04.07. - 08.07 - “Wakacje z MOKSiR” (MOKSiR)
17.07. - Muzyka w Rynku (MOKSiR)

Sierpieñ
01.08 - 05.08 - "Wakacje z Bibliotek¹" (MBP)
21.08. - Zlot Pojazdów Zabytkowych oraz I Rajd Ziemi Chojnowskiej (Oldimer Chojnów)
sierpieñ - "Wakacje z Bibliotek¹" - wystawa prac uczestników wakacyjnych zajêæ (MBP)
sierpieñ - "Alicja Niejska - rysunek, malarstwo" - wystawa (Muzeum)

Kalendarz imprez w mieœcie 

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

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

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

BBaasseenn 
- pprroommooccyyjjnnee cceennyy bbiilleettóóww
Od 27 czerwca basen jest czynny codzien-
nie od godziny 1000 do 2200. Na czas
wakacji wprowadzono zni¿kê biletów
wstêpu. Od poniedzia³ku do pi¹tku,od
godziny 1000 do 1500 obowi¹zuj¹ promo-
cyjne ceny biletów. Bilet normalny - 6z³/h;
bilet ulgowy - 3z³/h; bilet rodzinny - 3z³/h.
Serdecznie zapraszamy.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej czte-
rema budynkami parterowymi niepodpi-
wniczonymi takimi jak: budynek portierni 
o pow. u¿yt. 30,40 m2, budynek zaplecza so-
cjalnego o pow. u¿yt. 56,30 m2, budynek mag-
azynowy o pow. u¿yt. 85,10 m2, budynek
warsztatowy o pow. u¿yt. 347,00 m2, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 23/38 o pow.
1594 m2 po³o¿onej przy ul. Wojska Polskiego
9a, w obrêbie 6 miasta Chojnowa, wpisa-
nej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00014649/9.

Cena wywo³awcza - 165 000,00 z³.
Wadium - 33 000,00 z³.

Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest umowami
najmu zawartymi na czas nieoznaczony z za-
chowaniem trzymiesiêcznego okresu wypo-
wiedzenia. Umowy zosta³y wypowiedziane
z dniem 1 lipca 2016 r.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w sta-
nie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do
przetargu uczestnik zobowi¹zany jest za-
poznaæ siê z przedmiotem przetargu i sta-
nem technicznym obiektów w terenie oraz z
zapisami planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chojnowa.
Wed³ug ewidencji gruntów miasta Choj-
nowa dzia³ka oznaczona jest jako Bi - inne
tereny zabudowy.
Dzia³ka ma kszta³t nieregularny, czêœcio-
wo jest ogrodzona od strony ulicy Wojska
Polskiego, w której znajduje siê pe³ne uzbro-
jenie techniczne. Wed³ug mapy zasadniczej
w ulicy znajduje siê sieæ: wodoci¹gowa, ka-
nalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa 
i telefoniczna.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruk-
tury technicznej - energetyczna, kanaliza-
cyjna i telefoniczna. Nabywca nieruchomoœ-
ci gruntowej zapewni w³aœcicielom sieci prze-
biegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do

nich dostêp w celu ich konserwacji, remon-
tów, modernizacji i wymiany.
W przypadku wyst¹pienia kolizji z plano-
wan¹ inwestycj¹ nabywca zobowi¹zany
jest do usuniêcia kolizji na w³asny koszt.
Zgodnie z planem zagospodarowania przes-
trzennego miasta Chojnowa zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2011 r.,
nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem 31.1.UKS -
przeznaczenie podstawowe: nieuci¹¿liwe
us³ugi komercyjne, teren obs³ugi komu-
nikacji samochodowej (wy³¹cznie: zespo³y
gara¿y oraz parkingi), dopuszczalna zabu-
dowa mieszkaniowa, drogi wewnêtrzne.
Dopuszcza siê zachowanie zabudowy gospo-
darczej i gara¿owej, adaptacjê lub przebu-
dowê; nie dopuszcza siê nadbudowy - max
1 kondygnacja. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 sierpnia
2016 r. o godz. 11.00 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 34102052260000-610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 12.08.2016 r.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wnie-sienia wadium, zgodê wspó³ma³-
¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹-
tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania prze-

targów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zam-
kniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 
1 650,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na kon-
to Nr 07102052260000620205196920
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.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póŸn. zm.),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od za-
warcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci 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.

dame pt.: "Jesieñ
plecieñ - album wier-
szy jesiennych dla
dzieci". W konkursie
mog¹ uczestniczyæ
dzieci nie starsze ni¿
te, które w roku szkolnym 2015/2016
ukoñczy³y III klasê szko³y podstawowej.
Informacja i regulamin konkursu:
www.mbbooks.eu lub w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Chojnowie. 
Prace plastyczne dzieci sk³adaj¹ osobiœ-
cie rodzice lub opiekunowie prawni 
w MBP w Chojnowie (Dzia³ dla Dzieci 
i M³odzie¿y) do dnia 18.07.2016 r.

Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywil-
nego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote czy
Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹
wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób uszczêœliwiæ
Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane doku-
menty, jak doprowadziæ do ceremonii?

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób,
które prze¿y³y co najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku
ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej obywatelom polskim. 

* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie przedstawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie (za
poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP
trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w USC w³aœciwym dla
miejsca zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to
USC, w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹,
osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5 tel. 76/ 8188639.
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Czerwcowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa
by³a jedn¹ z wa¿niejszych w roku. Tego dnia
radni oceniali m.in. wykonanie bud¿etu
miasta za rok 2015 i podejmowali uchwa³ê
w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Na
posiedzeniu przedstawiono opiniê Regional-
nej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyj-
nej Rady oraz pozosta³ych Komisji. Wszys-
tkie stwierdza³y prawid³owoœæ dzia³añ finan-
sowych organu wykonawczego, chojnowscy
radni jednog³oœnie zatem udzielili absoluto-
rium organowi wykonawczemu. 

Podczas sesji omówiono tak¿e dzia³ania w za-
kresie ochrony zabytków.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami ochrona zabytków polega, w szcze-
gólnoœci, na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dzia³añ maj¹cych
na celu miêdzy innymi zapewnienie warun-
ków prawnych, organizacyjnych i finan-
sowych umo¿liwiaj¹cych trwa³e zachowanie
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzy-
manie.
Na terenie miasta obiektami wpisanymi do
rejestru zabytków s¹:
I. Nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów:
1. Oœrodek historyczny miasta,
2. Zamek (ob. Muzeum Regionalne),
3. Mury obronne,
4. Baszta Tkaczy,
5. Park o charakterze plantów miejskich,
6. Dom Schrama,
II. Nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ osób
fizycznych lub prawnych:
1. Koœció³ parafialny pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP,
2. Koœció³ parafialny pw. Œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a,
3. Pa³ac (ul. Piotrowicka),
4. Plebania (ul. Œciegiennego),
5. Budynek dawnej plebanii (ul. G³owackiego),
6. Budynek mieszkalny Rynek 29,
7. Budynek mieszkalny Rynek 31- wspó³-
w³asnoœæ z Gmin¹ Miejsk¹ Chojnów
8. Budynek mieszkalny - dawny Dom Kata -
ul. Grottgera 1,
9. Zespó³ przemys³owo-administracyjny d. cu-
krowni,
10. Zespó³ dworca. 

Wojewódzka ewidencja zabytków obejmuje
³¹cznie 353 obiekty oraz 26 stanowisk arche-
ologicznych.

W zakresie ochrony zabytków w latach
2008-2015 przeprowadzono nastêpuj¹ce
prace przy obiektach bêd¹cych w³asnoœci¹
Gminy Miejskiej Chojnów:
1. Remont dachu i elewacji przy Zamku Pia-
stowskim (obecnie Muzeum Regionalne),
prace realizowane przy dofinansowaniu ze

œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - 2008 r.,
2. Remont i adaptacja Baszty Tkaczy dla
potrzeb muzealnictwa (prace konserwator-
skie i remontowe - zabezpieczenie murów,
renowacja attyki, remont galeryjki wido-
kowej, wymiana pokrycia he³mu, renowacja
œcian, pod³óg i schodów) - 2010r., 2013r.,
prace realizowane przy dofinansowaniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego,
3. Rewitalizacja Starego Miasta - 2010-2011r.,
prace budowlano-rewaloryzacyjno-konser-
watorskie w kamienicy Domu Schrama
(adaptacja Domu Schrama na Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji) 2010-2011r.,
rozbudowa i przebudowa budynku MOKSiR -
2013r. do 2014r. - prace zrealizowano przy
dofinansowaniu z funduszy europejskich w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata
2007-2013.
4.W ramach realizacji uchwa³y nr
XXVI/130/08 z dnia 25 wrzeœnia 2008 r. 
i nr XII/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji z bud¿etu miasta
Chojnowa na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków udzie-
lone zosta³y dotacje do prac remontowo-
konserwatorskich w Koœciele parafialnym
pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a dla
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Œw. Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie.
5. Na terenie parku œródmiejskiego prowa-
dzone s¹ bie¿¹ce prace pielêgnacyjne, porz¹d-
kowe i zabezpieczaj¹ce - w opracowaniu
jest projekt maj¹cy na celu przywrócenie
uk³adu historycznego parku.
6. W zakresie wykonania Gminnej ewi-
dencji zabytków zlecono Firmie wykonanie
kart adresowych, dokumentacji zdjêciowej,
dostêpnej równie¿ w wersji elektronicznej
dla wszystkich obiektów objêtych ochron¹
konserwatorsk¹, wpisanych do Wojewódz-
kiej ewidencji zabytków.
7. W planach zagospodarowania przes-
trzennego wprowadzane s¹ zapisy uwzglêd-
niaj¹ce ochronê uk³adu historycznego mia-
sta oraz zespo³ów zabytkowej zabudowy.
8. Z zakresu dzia³añ informacyjnych, popu-
laryzacyjnych i edukacyjnych zwi¹zanych z pro-
mocj¹ zabytków :
- na 6 obiektach wpisanych do rejestru za-
bytków (Baszta Tkaczy, Dom Schrama, Za-
mek Piastowski, Koœció³ pw. Niepoka-
lanego Poczêcia NMP, Koœció³ pw. Œw. Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a, budynek Plebanii)
oraz przy dwóch ekspozycjach architektoni-
cznych zamontowane zosta³y tablice infor-
macyjne,

- wydano foldery tematyczne promuj¹ce za-
bytki Chojnowa ,
- zarz¹dcy budynków objêtych ochron¹ kon-
serwatorsk¹ informowani s¹ o obowi¹zku
uzgadniania prac ze s³u¿bami ochrony konser-
watorskiej. 

Sprawozdanie 3/2016 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od 28.05. 2016 r. do 27.06.2016 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Kontynuowana jest budowa sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej wraz z pompowniami w ul. Wyspiañ-
skiego w celu uzbrojenia terenu pod plano-
wane osiedle domów jednorodzinnych.
* Trwa wymiana pokrycia dachu budynku
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
* Rozpoczêto budowê nawierzchni ul. Bro-
niewskiego od ul. Lubiñskiej do ul. Staffa
oraz wymianê nawierzchni w czêœci do ul.
Baczyñskiego.
* Przekazano plac budowy ul. Rejtana. Wy-
konawca zleci³ wytyczenie geodezyjne ele-
mentów budowy.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê sieci wodoci¹gowej oraz kanaliza-
cji ogólnosp³awnej w ulicach: Niemce-
wicza, Konstytucji 3 Maja i Ma³achow-
skiego oraz w ul. Witosa na odcinku od ul.
Kolejowej do ul. Koœciuszki.
* Z³o¿ono zapytanie ofertowe na wyko-
nanie projektu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wymiany pokrycia dachu w bu-
dynku Gimnazjum nr 1. 
* Zamówiono 3 ogrody zabaw do ustawie-
nia przy ul. Z³otoryjskiej 4 A-C, ul. Tkac-
kiej obok Baszty, ul. Reja obok boiska Gim-
nazjum nr 2.
* Realizowane jest zamówienie dwóch si-
³owni zewnêtrznych, które powstan¹ obok
boiska ORLIK i przy Morskim Oku.
* Odnowiono oznakowanie poziome w ci¹-
gach dróg miejskich - przejœcia dla pieszych.
* Wyremontowano murek oporowy przy
terenie zielonym na ul. D¹browskiego.
* Zamontowano bariery ochronne na skrzy¿o-
waniu ul. Wolnoœci, Paderewskiego i Wojska
Polskiego. 
* Na bie¿¹co wymieniane jest uszkodzone lub
ma³o widoczne oznakowanie pionowe ulic.
* Przebudowano studnie burzowe na ul.
Witosa i ul. Kiliñskiego. 
* Wykonano badania hydrogeologiczne wy-
sokiego poziomu wód gruntowych na kwa-
terze XV G i XVI G Cmentarza Komunalnego.
* Ewidencjonowane s¹ na bie¿¹co zmiany
w zakresie rejestracji i wysokoœci wp³at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Wydano 7 wypisów oraz 4 zaœwiadczenia
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/8614 oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Na XXIII sesji



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/861 5oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

* Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach dla Biura Projektowego firmy
"FAMAR" Fabian Rudziak na realizacjê przed-
siêwziêcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie
odpadów innych ni¿ niebezpieczne w obie-
kcie budowlanym zlokalizowanym przy ul.
Okrzei w Chojnowie".
* Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniê-
cie drzew dla: 
- osoby fizycznej, przy ul. Krasickiego dot.
usychaj¹cych 2 ¿ywotników i œwierka, z obo-
wi¹zkiem nasadzenia 6 drzew,
- Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wro-
c³awiu dot. uschniêtych 2 drzew gatunku
klon i kasztanowca,  z obowi¹zkiem nasa-
dzenia 6 drzew. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Wydano 153 dowody osobiste.
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 41 wnio-
sków; rozpatrzono 38 wniosków przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 5.555,93z³.
(wydano 35 decyzji pozytywnych, 3 decyz-
je negatywne). 
Za miesi¹c VI 2016r. wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 33.396,41 z³. 
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpa-
trzono 29 wniosków - wyp³acono 3.296,40 z³. 
* Œwiadczenia wychowawcze Rodzina 500+:
przyjêto 89 wniosków, w tym w formie
elektronicznej 13; wydano 352 decyzje.
Wyp³acono œwiadczenia wychowawcze na
kwotê 923.464,90 z³. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

* Wydano 81 odpisów aktów stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 48 przypisków, 7 wzmianek
przy aktach stanu cywilnego, 2 akty urodze-
nia, 14 aktów ma³¿eñstwa i 5 aktów zgonu;
* Przeprowadzono 78 migracji aktów;
* Sprostowano i uzupe³niono 2 akty stanu
cywilnego;
* Wydano zaœwiadczenie o stanie cywil-
nym, 4 zaœwiadczenia do œlubu konkorda-
towego;
* Przyjêto 9 zapewnieñ o braku okolicznoœci
wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu miesz-
kalnego nr 14, po³o¿onego w budynku piêciokondygnacyjnym,
trzyklatkowym, ca³kowicie podpiwniczonym, bez poddasza przy
ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 146/10 o pow. 1432 m2 wraz z oddaniem w u¿yt-
kowanie wieczyste do dnia 13.08.2103 r. u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy  w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr

LE1Z/00023705/6:
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. 
Na podstawie ceny osi¹gniêtej w przetargu zostanie ustalona cena
za lokal wraz z udzia³em w czêœciach wspólnych budynku oraz
cena za udzia³ w u¿ytkowaniu wieczystym nieruchomoœci grun-
towej, z zachowaniem proporcji wynikaj¹cych z ceny wywo-
³awczej. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu
wynosi 25 % u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1 %
u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku.
Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o po-
datek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w dniu sprzeda¿y. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu
zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 sierpnia 2016r. o godz. 12.30 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okre-
œlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610-
205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 12 sierpnia 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 pozo-

staj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiad-
czenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia   14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zby-
cie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³a-caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniê-
cia 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¿ 650,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, 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 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami ( Dz. U. z 2015 r. poz.
1774 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomoœci 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 ca-
³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu
24.05.2016 r.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 04.07.2016 r. - 12.08.2016 r. w
godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gos-podarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel.
76/81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uza-
sadnionej 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:
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"Siedliskiem przyjaŸni jest serce, 
ale dochodzimy do niej drog¹ zrozumienia"

Takie motto przewodzi³o V wizycie miesz-
kañców niemieckiego miasta partner-
skiego Egelsbach w Chojnowie w dniach
15 - 19 czerwca. Do tej wizyty przygoto-
wywaliœmy siê od dawna. Jej termin usta-
lono ju¿ pod koniec ubieg³ego roku.
Program wizyty przygotowa³o Chojnow-
skie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast
Partnerskich.
Pierwszego dnia po przyjeŸdzie goœcie
zostali uroczyœcie powitani przez cz³on-
ków stowarzyszenia. Po wymianie uœcis-
ków, rozdaniu kopert z programem i iden-
tyfikatorami wspólnie zjedliœmy kolacjê,
któr¹ przygotowali cz³onkowie stowarzy-
szenia. By³a to te¿ okazja do dalszej roz-
mowy, pytañ o znajomych, którzy nie
mogli przyjechaæ.
Po kolacji czêœæ goœci zabra³y rodziny gosz-
cz¹ce, pozostali pojechali na nocleg do
Piotrowic. 
Czwartkowy program rozpocz¹³ siê uro-
czyst¹ Msz¹ œw. odprawion¹ czêœciowo 
w jêzyku niemieckim. Po wspólnym nabo-
¿eñstwie rozpoczê³a siê w Domu Schrama
czêœæ oficjalna. Goœci powita³ burmistrz
Chojnowa Jan Serkies i Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jan Skowroñski. Ze strony
niemieckiej g³os zabra³ by³y burmistrz
Egelsbach, wielki przyjaciel Chojnowa 
i zarazem organizator wycieczki, niesa-
mowity cz³owiek Rudi Moritz. Du¿¹ ra-
doœæ sprawi³ Rudi uczniom jednej z klas
SP nr 4. Po Mszy wszed³ do pobliskiej
pizzerii i spontanicznie zasponsorowa³
dzieciom pizzê oraz napoje, czym sprawi³
im radoœæ, bo swoje pieni¹dze mogli
przeznaczyæ na dodatkowe przyjemnoœci. 

Tego dnia po po³udniu goœcie zwiedzili
Chojnów: koœcio³y, basztê tkaczy, muzeum.
Wieczorem zamiast kolacji, grill na œwie-
¿ym powietrzu, a potem o 21-ej polsko-
niemiecka strefa kibica. W piêknie przys-
trojonej w barwy obu pañstw sali w Piotro-
wicach wspólnie, w sympatycznej atmos-
ferze, ogl¹daliœmy mecz Polska-Niemcy.

Wczeœniej ka¿dy uczestnik typowa³ wy-
nik meczu. Tylko 1 osoba zrobi³a to pra-
wid³owo i wygra³a nagrodê.

Pi¹tek, to dzieñ wycieczek. Rano pojecha-
liœmy do Ksi¹¿a. Du¿e wra¿enie zrobi³a
ju¿ sama bry³a zamku, nie mniejsze -
tak¿e wnêtrza. Wszystkim podoba³y siê
wspania³e komnaty, ka¿dy z zaintere-
sowaniem s³ucha³ opowieœci o historii zamku
i o losach piêknej, lecz nieszczêœliwej
ksiê¿nej Daisy von Pless.

Po spacerze na zamkowych tarasach poje-
chaliœmy do palmiarni. Tutaj wœród zie-
leni zjedliœmy obiad i po przechadzce
wœród tropikalnych roœlin pojechaliœmy
do Jawora zwiedziæ Koœció³ Pokoju. Obiekt
zrobi³ na goœciach du¿e wra¿enie. Nasi
niemieccy przyjaciele podziwiali kunszt
ówczesnych budowniczych i bogato zdo-
bione wnêtrze. Zmêczeni, lecz pe³ni wra-
¿eñ wracaliœmy do Chojnowa.

W sobotê wybraliœmy siê do Vitbisu w Z³o-
toryi. Goœcie z Egelsbach chcieli zaopa-
trzyæ siê w bombki. Niestety, zak³ad nie
stan¹³ na wysokoœci zadania. mimo, ¿e
by³ uprzedzony o przyjeŸdzie, przygoto-
wa³ bardzo skromn¹ ofertê. Zawiedzeni

pojechaliœmy do Legnicy. Tutaj czeka³
ju¿ na nas przewodnik, który w ciekawy
sposób oprowadzi³ nas po legnickich
zabytkach. Jego opowieœci wzbudzi³y
du¿e zainteresowanie. Po obiedzie wróci-
liœmy do Chojnowa. Po krótkim wypo-
czynku - wieczorek po¿egnalny. Otwo-
rzy³ go wystêp zespo³u Karambol, który
wszyscy przyjêli z entuzjazmem, a swój
zachwyt wyrazili wielkimi brawami. 
Niespodziank¹ dla Rudiego Moritza by³
wspania³y, okaza³y tort urodzinowy oraz
obraz loklanego artysty, które - z ¿yczeni-
ami od mieszkañców Chojnowa - podarowa³
by³emu burmistrzowi Egelsbach Jan
Serkies. 
Po oficjalnej czêœci i po kolacji przy do-
brej muzyce (brawo zespó³!) rozpoczê³y
siê tañce. Przyjemnie by³o patrzeæ, jak
wspólnie bawi¹ siê Polacy i Niemcy, jak
œwietnie siê rozumiemy.
W sobotnim programie uczestniczy³a dele-
gacja stowarzyszenia "Frauen auf dem
Weg nach Europa" z Görlitz. Chojnow-
skie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Par-
tnerskich i stowarzyszenie z Görlitz od
wielu lat wspó³pracuj¹ ze sob¹. Razem
podejmujemy wiele inicjatyw, które zbli-
¿aj¹ nasze narody.
W niedzielê, po wspólnym pami¹tkowym
zdjêciu, wielu ciep³ych s³owach podziê-
kowañ i po¿egnañ, goœcie odjechali do
Egelsbach. Rozstanie "os³odzi³o" zapro-
szenie dla mieszkañców Chojnowa do
z³o¿enia partnerskiej wizyty w Egelsbach
w przysz³ym roku.
Wizyta mieszkañców naszego miasta
partnerskiego by³a bardzo udana dziêki
wsparciu Urzêdu Miejskiego i sympa-
tyków stowarzyszenia. Niemcy byli wzru-
szeni nasz¹ goœcinnoœci¹ i serdecznoœci¹,
starali siê te¿ j¹ odwzajemniaæ.
Dziêki takim bezpoœrednim kontaktom
mieszkañców miast partnerskich uczymy
siê rozumieæ siebie nawzajem, niweluje-
my uprzedzenia i budujemy trwa³e przy-
jaŸnie.To jest w³aœnie nasza "ma³a polity-
ka". Ale czy nie jest ona równie wa¿na,
jak ta pisana przez du¿e "P"?

El¿bieta K³apciñska

WWizyta mieszkañców partnerskiego Egelsbachizyta mieszkañców partnerskiego Egelsbach
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Maluje od dziecka. Portrety, pejza¿e, akty
i martwa natura to g³ówne tematy jej
prac. Jadwiga Jêdrzejczyk w chojnow-
skim œrodowisku artystycznym jest chyba
najbardziej kojarzon¹ postaci¹. Swoj¹
wiedz¹ przez lata chêtnie dzieli³a siê z wkra-
czaj¹cymi dopiero na œcie¿kê œwiata ma-
larskiego, prowadzi³a warsztaty, zajêcia
plastyczne, udziela³a konsultacji kandy-
datom do szkó³ plastycznych, uczestniczy³a
w licznych komisjach konkursowych i kla-
syfikacyjnych, by³a za³o¿ycielk¹ Stowa-
rzyszenia Mi³oœników Sztuki w Chojnowie.

Gazeta Chojnowska - Talenty czêsto
dziedziczymy po przodkach. Jak jest 
w Pani przypadku?
Jadwiga Jêdrzejczyk - Dziedziczenie ta-
lentu? Po tacie. Tato urodzi³ siê w "g³êbo-
kiej" wsi w centralnej Polsce, wiêc poza
szko³¹ podstawow¹ nie zdoby³ ¿adnego
wykszta³cenia. Ale pamiêtam, ju¿ w Œwie-
rzawie (tam spêdzi³am dzieciñstwo) sia-
daliœmy z tat¹ naprzeciw przy stole i malo-
waliœmy kredkami. Nie pamiêtam, co ja
malowa³am, ale tatuœ malowa³ pejza¿e
zapamiêtane z dzieciñstwa. By³y zach-
wycaj¹ce. W szkole podstawowej przed-
miot, który nazywa³ siê "rysunek", pro-
wadzi³ pan Miros³aw Nowak. To on chy-
ba uzna³, ¿e mam talent, bo bardzo mi
utrudnia³ zajêcia. Gdy klasa malowa³a
zwyczajnie akwarelami, on dawa³ mi
jakieœ farby w puszkach, patyki i tym mia-
³am malowaæ. Na zakoñczenie szko³y
oprócz nagrody za "wszystko" dosta³am
nagrodê za "rysunek" od pana Nowaka.
To szko³a zdecydowa³a o wyborze przeze
mnie Liceum Plastycznego we Wroc³a-
wiu. Mo¿liwe, ¿e dyrekcja wys³a³a te¿
moje dokumenty, bo nie pamiêtam, ¿eby
w domu siê coœ kompletowa³o. Pojecha-
³am z mam¹ na egzamin. Na 60 miejsc
by³o 300 chêtnych. Zda³am, zosta³am

przyjêta. Szko³a wspania³a. Nauczyciele
artyœci - super. Pozostali - jak gdyby
zdominowani przez artystów. Plano-
wa³am studia w PWSSP (Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Sztuk Plastycznych) wów-
czas, ale przed studniówk¹ umar³ mój
tatuœ. Wszystkie plany runê³y. Musia³am
szukaæ pracy.

G. Ch. - Malarstwo to nie tylko Pani pa-
sja, ale tak¿e zajêcie zawodowe.
J.J. - Ponad pó³ roku szuka³am pracy.
Trafi³y mi siê zajêcia plastyczne w PDK
w Z³otoryi. Przyjecha³am do Chojnowa,
do Dolzametu, by przyj¹æ zlecenie na
jednorazow¹ reklamê. To by³ 1970 rok.
Zosta³am zatrudniona na pe³ny etat plas-
tyka. Poza etatem prowadzi³am zajêcia 
z dzieæmi w Zak³adowym Domu Kultury
"Pa³acyk". W 1983r. zaczê³am pracê 
w Zespole Szkó³ Zawodowych. Uczy³am
rysunku zawodowego dla zawodu krawiec
odzie¿y skórzanej i reklamy dla zawodu
sprzedawcy. Ale i tam prowadzi³am po
lekcjach zajêcia plastyczne. Trzech uczes-
tników tych zajêæ wziê³o udzia³ w jednym
z Przegl¹dów Chojnowskiej Plastyki w Mu-
zeum. Ponad dziesiêæ lat temu dyrektor
MOKSiR (wówczas MDK) pan Stanis³aw
Horodecki zatrudni³ mnie do prowa-
dzenia zajêæ plastycznych z licealistami.
To by³a wspania³a grupa. O kilku z nich
wiem, ¿e pokoñczyli uczelnie plastyczne i spe³-
niaj¹ siê zawodowo.

G.Ch. - Od dawna jest Pani na emery-
turze, ale nie zaprzesta³a Pani spotkañ
z dzieæmi, m³odzie¿¹, osobami pragn¹-
cymi posi¹œæ wiedzê malarsk¹.
J.J. - W ogromnej mierze te spotkania
zawdziêczam pani Barbarze Landzberg,
dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej. W program pracy biblioteki wprowa-
dzi³a warsztaty plastyczne dla gimnazja-
listów. Wystawy prac z tych warsztatów
budzi³y wielkie zainteresowanie. Z MO-
KSiRem jestem zwi¹zana do dziœ. Od
kilku lat prowadzê zajêcia plastyczne dla
pañ z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

G.Ch. - Malowanie to przyjemnoœæ?
J.J. - Oczywiœcie, ¿e przyjemnoœæ. Rzecz

w tym, ¿e muszê sobie zapewniæ spokój,
czyli nic do za³atwienia, nic do zrobienia
a wtedy maluj¹c, jest siê w innym œwiecie.

G.Ch. - W swoim artystycznym dorob-
ku ma Pani wiele prac, wystaw indy-
widualnych, zbiorowych i nagród. Czy
to wa¿ne dla artysty?
J.J. - Na pocz¹tku tzw. "drogi twórczej"
jest to wa¿ne. Maluje siê du¿o. Mówi siê
o tym, ¿e trzeba sobie "wyrobiæ nazwisko".

G.Ch. - Wiêcej radoœci daje tworzenie czy
uczenie tworzenia?
J.J. - Gdy uczê, to tak jakbym sama malo-
wa³a. Oceniam pracê z t¹ sam¹ wra¿li-
woœci¹ i wiedz¹, co moje obrazy.

G.Ch. - Nie tak dawno pokocha³a Pani
tak¿e tkactwo? 
J.J. - Dawno temu myœla³am, ¿e poko-
cha³abym. Dyrektor MOKSiR, pan Horo-
decki skierowa³ mnie na kurs rêcznego
tkactwa artystycznego do pracowni pani
profesor Ewy Poradowskiej-Werszler na
Jatkach we Wroc³awiu. Dopóki to by³y
lekcje, tkactwo by³o dla mnie intere-
suj¹ce. Ale gdy przysz³o stworzyæ ca³¹
tkaninê, stwierdzi³am, ¿e brak mi predys-
pozycji. To jest bardzo, ale to bardzo
¿mudna praca. Brakowa³o mi cierpliwoœci.
Ale nauka nie posz³a w las. Od kilku lat
prowadzê zajêcia z tkactwa dla doro-
s³ych. Niestety z 10-osobowej grupki pañ,
prawdopodobnie z powodu braku
wspomnianych predyspozycji, zosta³y
tylko dwie, którym cierpliwoœci nie
brakuje.

G.Ch. - Jest jeszcze coœ - zupe³nie odrê-
bnego od tworzenia - co sprawia Pani
wyj¹tkow¹ przyjemnojœæ?
J.J. - Nie jest to coœ odrêbnego od two-
rzenia. Jest to natura. Intryguje mnie,
zachwyca, a to przecie¿ kolory, kszta³ty…

G.Ch. - Czego ¿yczy siê malarzom-
tkaczom-mentorom?
J.J. - Chyba zwyczajnie - nieustaj¹cej weny.

G.Ch. - Weny zatem nieustaj¹cej, 
i wielu kolejnych artystycznych wyzwañ.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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25 czerwca 1966 roku Anna i Tadeusz Frymus - m³odzi,
zakochani nowo¿eñcy - z³o¿yli ma³¿eñsk¹ przysiêgê i pe³ni
optymizmu rozpoczêli nowe, wspólne ¿ycie. Dok³adnie 50 lat
póŸniej, ponownie stanêli naprzeciw siebie w Urzêdzie Stanu
Cywilnego, by wspólnie z bliskimi uroczyœcie uczciæ Z³ote Gody.

Z przejêciem w g³osie Pañstwo Frymus dziêkowali sobie za
wspólnie prze¿yte lata, przywi¹zanie, wsparcie i wyrozu-
mia³oœæ. £zy wzruszenia pop³ynê³y z niejednych oczu, gdy
Jubilaci odbierali z r¹k burmistrza Jana Serkiesa Medale na-
dane przez Prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Kwiaty, gratulacje i serdeczne ¿yczenia oraz symboliczna
lampka szampana dope³ni³y uroczystoœci. A po oficjalnych
obchodach - spotkanie z rodzin¹ i przyjació³mi. Kolejne piêkne
chwile w otoczeniu bliskich, ¿yczliwych osób...

***
Kiedy m³odziutka Ania, pó³ wieku temu, sz³a na wesele swojej
kole¿anki, nie przypuszcza³a, ¿e kilka miesiêcy póŸniej sama
stanie na œlubnym kobiercu. Podobnie Tadeusz - nie spo-
dziewa³ siê, ¿e w³aœnie tego dnia, na œlubie kolegi pozna swoj¹
ma³¿onkê.
To by³ luty 1966 roku. Ona towarzyszy³a w najwa¿niejszym
dniu swojej przyjació³ce, On sta³ u boku przyjaciela.

Uroczystoœæ w koœciele, potem przyjêcie, muzyka, zabawa,
tañce... Kiedy ich spojrzenia siê spotka³y, serca jednoczeœnie
zaczê³y mocniej biæ, a pierwszy wspólny taniec po³¹czy³ tych
dwoje (po czterech miesi¹cach) na kolejnych 50 lat.
Po 6 latach ma³¿eñstwa zamieszkali w Krzywej. Przyjechali tu 
z rodzinnej Leszczyny za prac¹ i z perspektyw¹ samodzielnego
mieszkania. Tu zaczêli kolejny etap swojego ¿ycia. Wszystko
uk³ada³o siê pomyœlnie. Oboje znaleŸli zatrudnienie, dostali
swoje "cztery k¹ty", a klan Frymusów powiêksza³ siê. Troje
dzieci (córka i dwóch synów bliŸniaków), obowi¹zki zawodowe,
codzienne domowe zajêcia - to wszystko, jak w ka¿dej przeciêt-
nej rodzinie, wype³nia³o ma³¿eñstwu ka¿dy dzieñ. Oboje s¹
domatorami, rodzina zatem by³a zawsze najwa¿niejsza, 
a wspólnie spêdzone chwile sprawia³y najwiêcej przyjemnoœci. 
50 lat minê³o niepostrze¿enie. Dziœ dumni z doros³ych dzieci,
ciesz¹ siê z dziewiêciorga wnucz¹t (w tym tak¿e bliŸniêta), praw-
nuka i niecierpliwie oczekuj¹ przyjœcia na œwiat kolejnego
potomka.
W ich gestach, wci¹¿ dopatrzyæ siê mo¿na wielkiej mi³oœci,
oddania, troski... I taka te¿ jest ich recepta na zgodne, d³ugolet-
nie po¿ycie - szacunek, zaufanie, empatia i wielkie uczucie.
Piêkna, romantyczna, mi³osna historia... 

Gratulujemy i ¿yczymy wielu jeszcze wspólnych, szczêœliwych lat.
eg

ZZZZ³³³³ooootttteeee  ggggooooddddyyyy

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprze-
da¿ lokalu mieszkalnego nr 10, po³o¿onego w bu-
dynku wielolokalowym, ca³kowicie podpiwniczo-
nym przy ul. Samorz¹dowej 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 Z³oto-
ryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/000-
27575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹-
zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana
jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa
ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 sierpnia 2016 r.
o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052-

260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojno-
wie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 12 .08. 2016r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹-
pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (oso-
by pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie
nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³a-
œciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapozna-
niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nie-
ruchomoœci /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 póŸ-
niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy prze-
targu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 1 000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 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 (Dz. U. z 2015
r. poz. 1774 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejs-
cu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawar-
cia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi.  Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê
10.11.2015r., drugi odby³ siê 19.01.2016 r., trzeci
odby³ siê 09.03.2016 r., czwarty odby³ siê
24.05.2016 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 towa-
rów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 04.07.2016 r. -
12.08.2016 r.  w godz. 10.00 do 14.00 - klucze do-
stêpne s¹ w ChZGKiM, 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 - 76/81-86-84. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie: bip.choj-
now.net.pl.
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V Regionalny Konkurs Karaoke dla Osób Niepe³nosprawnych
15 czerwca odby³a siê ju¿ V edycja Re-
gionalnego Konkursu Karaoke dla Osób
Niepe³nosprawnych, którego organiza-
torem jest Warsztat Terapii Zajêciowej 
z Chojnowa. 

W chojnowskim MOKSiR goœciliœmy
ponad 200 osób, w tym tak¿e reprezen-
tantów 16-u placówek z dolnoœl¹skich
miejscowoœci. Edycja tegorocznej rywali-
zacji opiera³a siê na muzyce folkowej, 
a zdolnoœci uczestników ocenia³o Jury 
w sk³adzie: Zenon Chmielewski (prze-
wodnicz¹cy), Regina WoŸna oraz Da-
riusz Wo³oszyn. Sêdziowie stanêli przed

bardzo du¿ym wyzwaniem, gdy¿ poziom
by³ bardzo wyrównany, a wystêpów 29.

Ostateczna klasyfikacja wygl¹da³a nas-
têpuj¹co: 
Grand Prix - Patrycja Igielska - WTZ
Akademia ¯ycia Lubin, 
I miejsce przypad³o Izabeli Klinke - DPS
Legnickie Pole, 
na II miejscu uplasowali siê - Miros³aw
£azarski i Rados³aw Kuras - WTZ Przy-
tulisko Lubin, 
miejsce III - Malwina Terlecka - WTZ
Jawor, wyró¿nienie zaœ otrzyma³ - W³a-
dys³aw Sobota - ŒDS nr 1 Chojnów.

Nagrody uczestnikom V Regionalnego
Konkursu Karaoke wrêczali Dyrektor
Departamentu Spraw Spo³ecznych Urzê-
du Marsza³kowskiego Województwa Dol-
noœl¹skiego Celina Witkowska oraz Wi-
cestarosta powiatu legnickiego Krzysztof
Sowiñski. 
Wszystkim przyby³ym dziêkujemy za
skorzystanie z zaproszenia, dziêkujemy
uczniom Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie
za obecnych z nami wolontariuszy, uczest-
nikom gratulujemy motywacji i chêci 
w przygotowaniach - i do zobaczenia za
rok!".

Organizatorzy

Jednym z zadañ ogólnopolskiego programu
"Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki" jest organiza-
cja spotkañ z pisarzami. Przyjêto zasadê, ¿e
ka¿dy z dzia³aj¹cych klubów, raz w roku,
mo¿e zaprosiæ wybranego twórcê. M³o-
dzie¿owy Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojno-
wie zaproponowa³, aby w 2016 roku wyko-
rzystaæ ten przywilej na zorganizowanie
warsztatów literackich. Dlatego 9 czerwca
w Sali Edukacyjnej MBP odby³y siê zajêcia
pt. "Inspiracje" dla klubowiczów z Gim-
nazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. War-
sztaty poprowadzi³a Agnieszka Gil - wro-
c³awianka z urodzenia i zami³owania. Za-
debiutowa³a w 2004 r. w antologii dla dzie-
ci Weso³e historie. Wyda³a m. in. powieœci
Dziki szczaw, Herbata z jaœminem i Uk³ad
nerwowy. Wspó³pracuje z redakcj¹ serwisu
dla rodziców eDziecko.pl, czasopismem
dla m³odzie¿y "Œwiat Matematyki" oraz re-
dakcj¹ miesiêcznika "Paw³owice". Naj-
³atwiej spotkaæ j¹ na blogu Piszê z Wroc-
³awia (agnieszkagil.blox.pl) albo w biblio-
tekach, gdzie prowadzi autorski cykl GILgotki.
Na rozgrzewkê Agnieszka Gil zapropono-
wa³a zabawê. Zadaniem uczestników
spotkania  by³o wspólne tworzenie historii
- rozpoczê³a j¹ s³owami "By³ sobie ch³o-
piec, który chcia³ zostaæ piosenkarzem…".
I tak powsta³o, pe³ne zwrotów akcji acz
zabawne, opowiadanie. Podsumowuj¹c tê

wprawkê, pisarka stwierdzi³a, ¿e nie ma
g³upich pomys³ów, wszystkie warto noto-
waæ, bo mog¹ one zainspirowaæ do napisa-
nia ksi¹¿ki.
Nastêpnie rozpoczê³y siê w³aœciwe zajêcia
praktyczne. Klubowicze pisali, grupowo
lub pojedynczo, krótkie teksty. By³y one
inspirowane ¿yciem codziennym, ciekaw¹
osob¹, ksi¹¿k¹, wierszem, a nawet obrazem,
którego interpretacja by³a tak ró¿norodna,
jak iloœæ uczestników. Jedni dostrzegali w nim
spotkanie towarzyskie dam na popo³ud-
niowej herbatce zajmuj¹ce siê niewinnym
flirtem z nieznajomym m³odzieñcem, a inni
niebezpieczny sabat czarownic.
Przy tej okazji, prowadz¹ca warsztaty zwró-
ci³a uwagê na takie zjawisko jak plagiat - mo-
¿emy inspirowaæ siê ksi¹¿kami, obrazami,
muzyk¹, ale pomys³ musi byæ tylko nasz.
W dalszej czêœci tych ciekawych zajêæ
przyszli literaci skupili siê na procesie po-
wstawania powieœci. Zdaniem Agnieszki
Gil, aby jakikolwiek tekst zaistnia³ nale¿y
odpowiedzieæ sobie na istotne pytanie -
dlaczego chcemy napisaæ tê ksi¹¿kê, co
chcemy przekazaæ czytelnikowi? Dopiero
kiedy ju¿ mamy odpowiedŸ na tê zasad-
nicz¹ kwestiê, mo¿emy zacz¹æ tworzyæ  fa-
bu³ê. Najkrótsz¹ drog¹ prowadz¹c¹ do na-
pisania ksi¹¿ki jest stworzenie szczegó³o-
wego planu, a potem wystarczy tylko rozpi-
saæ poszczególne punkty.

Do ostatniego warsztatowego æwiczenia
polegaj¹cego na zamianie s³ów w przyk³a-
dowym zdaniu, bardzo siê przyda³ S³ownik
synonimów. Jak podkreœli³a pisarka, jest
niezbêdnym elementem warsztatu twórcy,
który m.in. pomaga w unikniêciu powtó-
rzeñ w tekœcie, poszerza zasób s³ownictwa.
Przez ponad cztery godziny zajêæ klubowi-
cze tworzyli pilnie pod kierunkiem doœwiad-
czonej pisarki. Choæ pracowali bardzo inten-
sywnie, by³ tak¿e czas na œmiech. A. Gil na
weso³o komentowa³a tworzone teksty.
W opinii m³odzie¿y by³o to bardzo intere-
suj¹ce i po¿yteczne spotkanie, z którego na
pewno skorzystaj¹ w swoich dalszych zma-
ganiach z piórem. Niewykluczone, ¿e  ju¿
zainspirowa³o niektórych do napisania po-
wieœci godnej najwiêkszych literackich
nagród. A wszystko zaczê³o siê od tworzo-
nej wspólnie opowieœci o ch³opcu z ró¿owy-
mi rogami, który chcia³ zostaæ piosenkarzem…

Anna Kopyra
moderator DKK i MDKK

przy MBP w Chojnowie

O ch³opcu z ró¿owymi rogami, który chcia³ zostaæ  piosenkarzem... 
czyli  warsztaty literackie  INSPIRACJE
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Ucieszy³em siê gdy do moich r¹k trafi³
debiutancki tomik wierszy oraz tekstów
muzycznych autorstwa naszego lokal-
nego poety Piotra Misikiewicza pt." Re-
jestr chwil".

Czytaj¹c twórczoœæ chojnowianina dos-
trzega siê przemyœlane i sprawne opero-
wanie œrodkami poezjotwórczymi.
W ciszy stara³em siê rozwa¿aæ sens s³ów
autora i tych wypowiedzianych bezpo-
œrednio i w przenoœni. W wierszach znaj-
dziemy opisy naszego miasta i jego ¿ycia
codziennego, osobiste spostrze¿enia, ma-
rzenia, uczucia i wspomnienia poety.
Autor dostrzega problemy dzisiejszego
œwiata natury duchowo - egzystencjalnej
czy psychologiczno - spo³ecznej. Nie za-
pomina równie¿ o zwyk³ych ludzkich spra-
wach, emocjach, uczuciach... 
Teksty s¹ szczere, p³yn¹ z g³êbi serca i daj¹
potê¿ny zastrzyk pozytywnej energii.
Chocia¿ sam Piotr przyznaje, ¿e jego
poezja wyp³ywa z tego, co bliskie - pod
rêk¹ i za oknem, myœlê ¿e to jednak poe-
cie za ma³o, dlatego wchodzi w œwiat
marzeñ,wspomnieñ i refleksji np. w wier-
szu pt. "W grudniowy dzieñ" czy tekœcie
"Teatr". 
"Rejestr chwil" zawiera równie¿ foto-
graficzn¹ historiê chojnowskich zespo-

³ów, których Piotr by³ za³o¿ycielem, War-
to zapoznaæ siê z t¹ fotoreacj¹ historii ¿y-
cia i dzia³alnoœci autora. Ka¿dy z wier-
szy, tekstów czy zamieszczonych na
koñcu publikacji zdjêæ opowiada jakby
odrêbn¹ historiê, w ka¿dym mo¿na
znaleŸæ inne uczucia i przes³ania – od
zachwytu i rozczarowania, po cierpienie
i radoœæ.
Jestem przekonany, ¿e nie tylko mi³o-
œnikom poezji, ale wszystkim tym, którzy
ceni¹ sobie dobr¹ lekturê, wiersze z debiu-
tanckiego tomiku przypadn¹ do gustu.
To wspania³a lektura dla poszukuj¹cych,
jak i zagubionych. I to jest w³aœnie urok
poezji – ka¿dy interpretuje j¹ po swojemu.

Naprawdê warto siêgn¹æ po twórczoœæ
Piotra Misikiewicza... Jednak to dopiero
debiutancki tomik, zapewnia nas o tym
sam autor: "Nie powiedzia³em jeszcze
ostatniego s³owa, w ¿yciu p³ynie szczera
chêæ, moja g³owa do pomys³ów skora,
choæ stanu spoczynku s³ychaæ ju¿ szmer". 

Hubert Wadowski

"Gdzieœ na Dolnym Œl¹sku poœród lasów le¿y gród.... "
- recenzja tomiku wierszy autorstwa Piotra Misikiewicza

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

siódmy 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
prze-dmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w sta-
nie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mie-
szkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa 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 18 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wyso-koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 12.08.2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹-
pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie
nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne do-
datkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia-
³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, 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 za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
890,00 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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 w/w ustawy, orga-
nizator 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 po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 11.02.2015 r., drugi przetarg odby³ siê 20.05.2015 r., trzeci
odby³ siê 10.11.2015 r., czwarty odby³ siê 19.01.2016 r., pi¹ty odby³
siê 09.03.2016 r., szósty odby³ siê 24.05.2016 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 04.07.2016 r. - 12.08.2016 r. 
w godz. 10.00 do 14.00 - 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 uza-
sadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/8168684.

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.



"I miejsce w wojewódzkim
konkursie literackim, czyli

pami¹tka z "Wêdrówek szlakiem wartoœci"!
Natalia Borowy z klasy Vc od zawsze zach-
wyca³a wieloma talentami. Jednym z nich
by³ niesamowity dar do pisania tekstów. Mie-
rz¹c si³y na zamiary, Natalia z zapa³em przy-
st¹pi³a do konkursu literackiego w ramach
projektu "Wêdrówki szlakiem wartoœci"
pod patronatem m. in. Marsza³ka Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego, Wojewody Dolno-
œl¹skiego oraz Dolnoœl¹skiego Kuratora
Oœwiaty. Niecodzienna pomys³owoœæ oraz
umiejêtnoœci pisarskie naszej uczennicy
ukaza³y siê w postaci opowiadania pod
tytu³em "Przyjaciele s¹ jak ciche anio³y,
które podnosz¹ nas, gdy nasze skrzyd³a
zapomnia³y lataæ". Tekst konkursowy pod-
bi³ serca komisji, czego dowodem jest zdo-
bycie I miejsca oraz wartoœciowej nagrody
rzeczowej - tableta. Serdecznie gratulujemy
laureatce oraz nauczycielce j. polskiego
p. Annie Denisiak, pod kierunkiem której
Natalia zdobywa laury na szczeblu woje-
wódzkim!
Wielki sukces pierwszoklasistów!
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
"DaF- Kenner drehen einen Clip". 
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e stworzenie tele-
dysku i nagranie piosenki w obcym jêzyku
to wielka sprawa - byæ mo¿e, jednak dla
naszych uczniów nie ma rzeczy niemo¿li-
wych. Nasi mali artyœci z klasy Ib - Oliwia
Kitliñska, Krzysztof Kaszowski, Bartosz
Krauzowicz i Mi³osz Szaja wykazuj¹c siê
talentem jêzykowym, wokalnym oraz aktor-
skim w zmaganiach z piosenk¹ "Das
Krokodil" pokonali 1400 innych zg³oszo-
nych grup konkursowych, zajmuj¹c tym
samym III miejsce w Polsce! To, czego 
z pewnoœci¹ nie zabrak³o reprezentantom
SP4 oraz ich opiekunom p. Sabinie
Kaszowskiej i Anecie Gac, to zaanga¿o-
wanie, twórcza energia, kreatywnoœæ 
i zara¿aj¹ce poczucie humoru. Kto wie,
mo¿e w³aœnie te sk³adniki s¹ kluczem
przepisu na sukces?

II miejsce w konkursie na Najaktyw-
niejsze Ko³o TPD w roku szkolnym
2015/2016 dla SP4!
22 czerwca Oddzia³ TPD w Legnicy pod-
sumowa³ rok szkolny 2015/2016. W M³o-
dzie¿owym Centrum Kultury zarz¹d przyz-
na³ odznaczenia i wyró¿nienia najprê¿niej
dzia³aj¹cym przyjacio³om dzieci. W kon-
kursie na Najaktywniejsze Ko³o TPD 
w kategorii œrodowisko miejskie nasza
szko³a zdoby³a zaszczytne II miejsce. Na-
grodê odebra³a przewodnicz¹ca ko³a p. Ale-
ksandra Halikowska. 
Zajêcia rekreacyjno-ruchowe dla przed-
szkolaków- inicjatywa SP4
Chojnowskie przedszkolaki od kwietnia
mia³y okazjê uczestniczyæ w zajêciach
rekreacyjno-ruchowych, gier zespo³owych 
i nauki p³ywania odbywaj¹cych siê w szko-
le w ramach wspó³pracy szkolno-przed-
szkolnej. Celem zajêæ prowadzonych przez
nauczycieli wychowania fizycznego - 
p. Renatê Rychliñsk¹ oraz Ryszarda Kopac-
kiego, by³ wszechstronny rozwój dzieci,
poznanie w³asnych mo¿liwoœci ruchowych
oraz przede wszystkim zapoznanie dzieci ze
szkolnym œrodowiskiem. Mi³ych wra¿eñ
doœwiadczy³o 60 przedszkolaków, których
uœmiechy stanowi¹ dla nas najwiêksz¹ ra-
doœæ i satysfakcjê!
Zwyciêstwo w konkursie matematycznym
"Arytmetyka, logika i kawa³ek patyka" 
Choæ matematyka jest zmor¹ wielu ucz-
niów, mamy swoich asów w tej dziedzinie.
Gimnazjum nr 2 zorganizowa³o dru¿ynowy
konkurs matematyczny, w którym udzia³
bra³y klasy szóste chojnowskich podsta-
wówek oraz klasy pierwsze ww. gimna-
zjum. Swobodna atmosfera konkursu nie
uœpi³a czujnoœci naszych reprezentantów,
dziêki czemu dwie dru¿yny SP4 z klasy
VIc i VIa, zajê³y kolejno dwa pierwsze
miejsca. Wielkie gratulacje dla uczniów
oraz ich nauczycieli matematyki!
"Turniej o tytu³ "Mistrza Szko³y” w war-
cabach klasycznych"
Nasi szkolni warcabiœci s¹ zawsze groŸnym
rywalem podczas rozgrywek strefowych.
Przyszed³ czas, by zmierzyli siê wewn¹trz
swojej grupy. Znajomoœæ umiejêtnoœci dru-

giego gracza pozornie powinna przynieœæ
wygran¹. Jednak co zrobiæ w sytuacji, gdy
przeciwnik zna równie¿ nasze mocne 
i s³abe strony? Trzeba umieæ zaskoczyæ i nie
poddawaæ siê do ostatniego momentu - to
zasada, któr¹ podkreœla trener i opiekun
warcabistów, a zarazem organizator
turnieju p. Bo¿ena Szarek. Rywalizacja roz-
grywa³a siê w dwóch kategoriach - klasy I-
III oraz klasy IV-VI. Mimo wzajemnej
sympatii uczestnicy turnieju nie oszczêdzali
swoich przeciwników. Po wyrównanych
rozgrywkach zwyciêzc¹ m³odszej kategorii
wiekowej zosta³ Piotr Kulawiak, zaœ star-
szej - Julia Wiœniewska. To w³aœnie miêdzy
nimi rozegra³ siê bój ostateczny o tytu³ mis-
trza, którego triumfatorem zosta³ Piotrek!
“Jak nie czytam, jak czytam"- udzia³
SP4 w ogólnopolskiej akcji promuj¹cej
czytelnictwo

W ramach akcji "Jak nie czytam, jak czy-
tam" ca³a spo³ecznoœæ uczniowska, dyrek-
cja szko³y, nauczyciele oraz pracownicy
SP4 zebrali siê na "zielonym placu" obok bo-
iska szkolnego, by wspólnie oddaæ siê przy-
jemnoœci czytania, tym samym obalaj¹c mit
o niechêci czytania wœród dzieci i doro-
s³ych. Uczestnicy akcji przybyli z ksi¹¿-
kami oraz plakatami, na których widnia³y
has³a propaguj¹ce czytelnictwo. Klasy wy-
kaza³y siê niebanalnymi pomys³ami, co w po-
³¹czeniu z piknikow¹ atmosfer¹ da³o niesa-
mowity efekt oraz spe³ni³o motywacyjn¹
funkcjê ca³ego przedsiêwziêcia. I kto nam
teraz zarzuci, ¿e nie czytamy, jak czytamy…

Szko³a Podstawowa nr 4 w Chojnowie 
¿yczy wszystkim bezpiecznych

oraz przyjemnie spêdzonych wakacji! 
Do zobaczenia we wrzeœniu!
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SP 4 news

13 czerwca, nomen omen, wcale nie musia³
byæ pechowy. Nasze spotkanie (z pewnych
pi³karskich wzglêdów) zamiast w " KuŸni
Talentów" mia³o miejsce w zawsze goœ-
cinnych progach kawiarni "Jubilatka". Po
d³u¿szej nieobecnoœci w naszym gronie
pojawi³ siê Marcin Fudala. Nie przyszed³ 
z pustymi rêkoma. Jego prace malarskie
bêd¹ teraz zdobiæ wnêtrza "KuŸni Ta-
lentów". G³ównym tematem jest szeroko
pojêta abstrakcja. Mogliœmy siê przekonaæ
na w³asne oczy, ¿e fantazja artystyczna nie

ma granic… Przysz³a te¿ pora na ma³¹ pre-
zentacjê debiutanckiego tomika wierszy
Piotrka Misikiewicza pt. "Rejestr chwil".
Nie oby³o siê bez niespodzianek. Ka¿dy 
z obecnych gildian otrzyma³ w prezencie

po egzemplarzu ksi¹¿eczki. Nastêpnie
spontanicznie odczytano wybrane teksty
piosenki lub wiersza. Niektóre interpretacje
zabrzmia³y bardzo intryguj¹co.
Po czêœci poetyckiej Gosia Krzywda zapre-
zentowa³a krótkie opowiadanie. Kanw¹
by³o autentyczne wydarzenie w budynku
chojnowskiej poczty. 
W nastêpnym miesi¹cu spotykamy siê ju¿
w naszej sta³ej bazie, czyli w restauracji -
KuŸnia 4 lipca o godz. 18:00. 
Tematem prac, jakie maj¹ przygotowaæ
gildianie, bêdzie NATURA.

ZAPRASZAMY!
pm

Czerwcowa Gildia
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Wielu rodziców przychodz¹c z ma³ym
dzieckiem do psychologa narzeka, ¿e ich
pociecha nie chce sprz¹taæ. Sprz¹tanie na
pewno nie nale¿y do przyjemnych czyn-
noœci, ale jest konieczne, jeœli chcemy
utrzymywaæ w swoim otoczeniu ³ad i po-
rz¹dek. Dlatego warto ju¿ od najm³od-
szych lat uczyæ dziecko sprz¹tania po
sobie. 

Zaobserwowa³am, ¿e rodzice, w szcze-
gólnoœci mamy, czêsto wyrêczaj¹ swoje
maluchy, t³umacz¹c, ¿e zrobi¹ to za nie
szybciej lub lepiej. Nie róbmy tak! Aby
powoli zacz¹æ wdra¿aæ dziecko do  obo-
wi¹zków i nauczyæ sprz¹tania po sobie,
nale¿y uzbroiæ siê w du¿o cierpliwoœci.
To zaowocuje w póŸniejszym czasie "spo-
kojem ducha". 
Jak zacz¹æ? Wdra¿anie do sprz¹tania

najlepiej zacz¹æ wczeœnie - ju¿ dziecko trzy-
letnie mo¿na przyzwyczajaæ, ¿e ró¿ne
przedmioty, w tym zabawki, maj¹ swoje
okreœlone miejsce. Wa¿ne jest, aby ro-
dzice sami œwiecili przyk³adem.
Je¿eli dziecko widzi, ¿e mama wk³ada
ubranka do szafki, wynosi talerzyk do
zlewu - samo zacznie tak robiæ.
A w jaki sposób zachêciæ dziecko w for-
mie zabawy? 
Rzucanie do celu - porozrzucane zabawki
mo¿emy rzucaæ do kolorowych pude³ -
ka¿de pud³o przeznaczone jest na inne
zabawki, np. pluszaki, lalki, klocki itp.
Wyœcigi - kto zbierze z pod³ogi wiêcej
zabawek lub schowa klocków do pu-
de³ka. Tak samo mo¿emy zrobiæ przy
ubieraniu siê dziecka - kto pierwszy siê
ubierze.
Porz¹dkowanie zabawek kolorami - pro-
ponujemy dziecku posprz¹tanie zabawek
w kolorze czerwonym, my w tym czasie
zbieramy ¿ó³te, potem sprz¹tamy kolejne
kolory.
Sprz¹tamy natychmiast po skoñczonej
zabawie. Pomagamy dziecku na po-
cz¹tku, aby mia³o motywacjê do dalszej
pracy. Nie oczekujemy, ¿e od razu bê-

dzie chêtnie sprz¹ta³o po sobie. Nauka
nawyków musi trochê potrwaæ. Wa¿n¹
rzecz¹ jest, aby pokój dziecka nie by³
prze³adowany maskotkami i zabawkami,
poniewa¿ nie sprzyja to zabawie, lecz
wrêcz prowokuje dziecko do robienia
jeszcze wiêkszego ba³aganu. Warto zro-
biæ przegl¹d zabawek i czêœæ z nich spa-
kowaæ do worka i schowaæ. Po pewnym
czasie mo¿na je wymieniæ (zabawki, któ-
re siê znudzi³y, schowajmy, a wyci¹gnij-
my te schowane - bêd¹ prawdziw¹ sen-
sacj¹).  Przypominamy, ¿e miejsce zaba-
wek jest w pokoju dziecka, a ka¿da rzecz
po skoñczonej zabawie powinna wróciæ
na pó³kê lub do skrzyni. Mo¿na u¿yæ
systemu naklejkowego (dziecko po sprz¹-
tniêciu zabawek w danym dniu otrzymu-
je 1 naklejkê np. z ulubionej bajki, je¿eli
nazbiera ich 5 wymieniamy je na na-
grodê). Pamiêtajmy, musimy byæ kon-
sekwentni w naszym postêpowaniu!
W kszta³towaniu postawy sprz¹tania za-
bawek po sobie  mogê poleciæ ksi¹¿e-
czkê Magdaleny Grucy Przygody Fenka
"Sprz¹tam po zabawie" z serii DOBRE
WYCHOWANIE, wyd. Sobik. 

Sylwia Warcho³-Pluciñska
- psycholog, terapeuta.

https://www.facebook.com/psycholoz-
kadziecieca/

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

SSSSpppprrrrzzzz¹¹¹¹ttttaaaannnniiiieeee  ppppoooo  zzzzaaaabbbbaaaawwwwiiiieeee

W czasie pi¹tkowej nocy 15 czerwca w naszej szkole królowa³o kino.
Mi³oœnicy filmu w liczbie 65 osób, wœród których byli gimnazjaliœci,
jak i uczniowie szkó³ podstawowych, ogl¹dali filmy na wielkim ekranie.
Aula szkolna zosta³a przekszta³cona w salê kinow¹, a materace spor-
towe pe³ni³y role w miarê wygodnych miejsc, tak do spania, jak i do
ogl¹dania. W roli kinowego projektora doskonale sprawdzi³ siê nowy,
szerokok¹tny rzutnik multimedialny, który zosta³ kilka dni wczeœniej
wygrany w konkursie "Klasa ze snów", a do nag³oœnienia wykorzys-
tany zosta³ system audio zainstalowany w auli. 
Najwytrwalsi ogl¹dali filmy a¿ do godz. 4 rano! Na szczêœcie mo¿na
by³o odespaæ tê noc w sobotê. Ca³onocne przebywanie w szkole od lat
cieszy siê w Gimnazjum nr 2 du¿¹ popularnoœci¹ i jest to kolejna tego
typu impreza po Maratonie Pisania Listów czy Nocy z Literatur¹. 
Do zobaczenia na kolejnych nocnych eskapadach "Dwójki". 

gim2

Link YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=8ylZ0jIsVJI

W legnickim Miejskim Centrum Kultury 22 czerwca
odby³o siê uroczyste podsumowanie dzia³alnoœci Towa-
rzystwa Przyjació³ Dzieci. Uroczystoœci uœwietni³ wys-
têp zespo³u ma¿oretek z Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie prowadzonych przez Pani¹
Marzenê Anton. Dziewczêta wystêpowa³y trzykrotnie,
a na powitanie i rozpoczêcie ca³ej uroczystoœci wy-

brzmia³ hymn naszej szko³y. 

Zespó³ zaprosi³ Prezes Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Le-
gnicy Pan Kazimierz Pleœniak, któremu wystêp Broo-
klynu na Festynie Rodzinnym w Krzywej bardzo siê
spodoba³. Dziewczêta odebra³y tak¿e, w dowód uznania,
z r¹k Prezesa Statuetkê Z³otej Violinki.

gim2

FFFFiiii llllmmmmoooowwwwaaaa  nnnnoooocccc  wwww  ““““DDDDwwwwóóóójjjjcccceeee”””” Ma¿oretki z Brooklynu w legnickim MCK
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18 czerwca znów by³o niebiesko na
Skorze. Ósmy ju¿ raz gimnazjaliœci (i nie
tylko) pokonywali nasz¹ rzekê. Wczeœ-
niej zaczarowali pogodê i w sobotê rano
pop³ynêli niebieskimi kajakami. Wody
by³o, ¿e hoho. Nienajpiêkniejsza by³a,
ale jak super siê p³ynê³o! Na kajakarzy
jednak czeka³y nowe przeszkody. Ty-
dzieñ wczeœniej uczestnicy pokonywali
podobne, ale teraz powalonych drzew
by³o wiêcej (po ostatnich deszczowo-
burzowych wydarzeniach), a i pokony-
wanie wodospadów przy wy¿szym sta-
nie wody by³o zdecydowanie trudniej-
sze. Na wodospadach czeka³y na kajaka-
rzy ich kole¿anki i koledzy gotowi do
pomocy. Przeprawy przebiega³y wiêc
sprawnie, trudniejsze okaza³o siê opano-
wanie kajaka i bezkolizyjne nawigo-
wanie. Pierwsze doœwiadczenia nie zaw-
sze by³y suche :) Niejeden kajak wzorem
Titanica pokaza³ swoje dno. Straty by³y
zdecydowanie mniejsze - tylko cztery
wios³a. Niezra¿eni m³odzi zdobywcy
kontynuowali swoj¹ przygodê œmiechem
kwituj¹c przykre niespodzianki. Postój 
i posi³ek w Jadwisinie oznacza³ pó³me-
tek. Pokrzepieni po¿ywn¹ zup¹ kajaka-
rze ochoczo ruszyli dalej, ¿a³uj¹c ¿e
niebawem ich przygoda siê skoñczy. 
W chojnowskim parku z ¿alem ¿egnali
siê z kajakarskimi przyjació³mi :) 
Do zobaczenia za rok! B.Sz.

Klasa IIb SP3 mia³a zaszczyt wzi¹æ
udzia³ w cyklu spotkañ teoretycznych na
temat wêdkarstwa i ekologii. Zajêcia

by³y prowadzone od marca do czerwca
2016 r. przez p. inspektora Jana Wierz-
bickiego - przedstawiciela Okrêgowej
Komisji ds. Dzieci i M³odzie¿y przy ZO
PZW w Legnicy oraz instruktora Sta-
nis³awa Haponika - prezesa Ko³a PZW

Skora w Chojnowie. Spotkania by³y
ciekawie przygotowane, dzieci na plan-
szach z rybami wyszukiwa³y ryby s³od-
kowodne, próbowa³y je nazywaæ, poz-

nawa³y ich budowê i tryb ¿ycia. Ucz-
niowie te¿ zostali zapoznani z budow¹
wêdki i sprzêtu wêdkarskiego. Po ka¿-
dych zajêciach dzieci wype³nia³y kolo-
rowanki, które teraz zdobi¹ ich klasê.
Podsumowaniem cyklu spotkañ by³a
wspólna wyprawa z prowadz¹cymi nad
chojnowski staw. Tam ka¿de dziecko
mog³o z³owiæ rybkê oraz obserwowaæ
¿ycie roœlin i zwierz¹t. Zakoñczeniem
wspólnych zajêæ by³o zrobienie wspól-
nego, pami¹tkowego zdjêcia nad wod¹.

Danuta Dziembulak
- wychowawczyni IIb.

Okrêgowa Komisja ds. Dzieci i M³o-
dzie¿y przy ZO PZW w Legnicy i Ko³o
PZW "SKORA" Chojnów dziêkuj¹
Dyrekcji Szko³y Podstawowej nr 3 
w Chojnowie i wychowawczyni klasy,
Pani Danucie Dziembulak za wyra¿enie
zgody na przeprowadzenie zajêæ.
Dla uzupe³nienia nale¿y dodaæ, ¿e ka¿de
dziecko przy pomocy instruktora z³owi³o
rybê, któr¹ wypuszcza³o do wody.
Dziêkujêmy równie¿ rodzicom, którzy
pomagali ogarn¹æ rozbrykane pociechy.
Nadmieniamy, ¿e s¹ pewne plany i po-
mys³y do realizacji w przysz³ym roku
szkolnym.

Stanis³aw Haponik 
Jan Wierzbicki

VVVVIIIIIIIIIIII   sssspppp³³³³yyyywwww Wêdkarskie 
spotkania

19 czerwca w Muzie w Lubinie odby³ siê
VII Dzieciêcy i M³odzie¿owy Przegl¹d
Taneczny Dolnego Œl¹ska LUBIN
DANCE 2016. Poœród wystêpuj¹cych
zespo³ów znalaz³y siê tak¿e chojnow-
skie: KARAMBOL, MA£Y KARAM-
BOL, MA£Y KARAMBOL II oraz
MA£Y BROOKLYN. Po swoich wystê-
pach chojnowskie zespo³y mog³y byæ
bardzo zadowolone, gdy¿ jury turnieju
wyró¿ni³o KARAMBOL w kat. mini
spektakl taneczny, MA£Y KARAMBOL
w kat. taniec nowoczesny oraz MA£Y
BROOKLYN w kat. taniec nowoczesny.
Serdecznie gratulujemy wszystkim m³o-
dym tancerzom! kw

Kolejne wytañczone nagrody



Domy mmieszkania llokale

Sprzedam dom w stanie surowym. Ko-
lonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wia-
domoœæ: tel. 606-819-429. 

Do sprzedania 4 domy piêtrowe w zabu-
dowie szeregowej o pow. 140m2 z ga-
ra¿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 sy-
pialnie, ³azienka, wc osobno, do zagospo-
darowania poddasze. Stan deweloperski.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania nowy energooszczêdny
dom w Chojnowie. Wyj¹tkowa lokaliza-
cja nieruchomoœci, presti¿owa okolica
nowopowsta³ych domków jednorodzin-
nych, blisko terenów zielonych, bardzo
dobry dojazd do centrum. Gor¹co pole-
camy! Budynek w stanie deweloperskim
na p³ycie fundamentowej z podwójnym
ociepleniem oraz systemem rekuperacji 
i ogrzewaniem pod³ogowym, parterowy
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o pow.
u¿yt. 100,35m2, usytuowany na dzia³ce 
o pow. 1083m2, wybudowany w nowo-
czesnej, energooszczêdnej i ekologicznej
technologii keramzytowej. Istnieje mo-
¿liwoœæ wykonania dodatkowych prac.
Cena do uzgodnienia. Uk³ad funkcjonal-
ny (na obecnym etapie istnieje mo¿li-
woœæ jego modyfikacji). Termin realiza-
cji: 2016 rok. Zapraszamy do prezen-
tacji. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania nowy energooszczêdny
dom w presti¿owej lokalizacji - Kruszyn
- w odleg³oœci 1 km od Boles³awca. Bu-
dynek w stanie deweloperskim na p³ycie
fundamentowej z podwójnym ocieple-
niem oraz systemem rekuperacji i ogrze-
waniem pod³ogowym, parterowy z mo-
¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o pow. u¿yt.
100,35m2 (przedpokój, salon z kuchni¹, 
3 sypialnie, ³azienka, wc, kot³ownia/spi-
¿arnia) usytuowany na dzia³ce o pow.
834 m2, wybudowany w nowoczesnej,
energooszczêdnej i ekologicznej tech-
nologii keramzytowej. Istnieje mo¿li-
woœæ wykonania dodatkowych prac!
Cena do uzgodnienia. Termin realizacji:
2016 rok. Zapraszamy do prezentacji.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow.
64m2 przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie.
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
wc osobno, balkon + piwnica. Wiado-
moœæ: tel. 888-651-398, lub 788-318-564.

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej ka-
mienicy w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego o pow. 40m2 wykoñczone pod
klucz. Mieszkania o funkcjonalnym
uk³adzie pomieszczeñ z balkonami,
mieszcz¹ siê w czterokondygnacyjnym,
podpiwniczonym budynku z wind¹. 
W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk par-
kingowych i 15 komórek. Atrakcyjna
lokalizacja ok. 200m od centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788-
318-564.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze o pow. 44,14m2 w Chojno-
wie w centrum miasta, Ip., 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, po re-
moncie. Cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 609-140-134 lub 721-590-921.

Do sprzedania ³adne mieszkanie o pow.
101m2 w centrum miasta, 3 s³oneczne
pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
spi¿arka, balkon, Ip., œrodkowe, bez-
czynszowe, po remoncie, ogrzewanie
gazowe. Cena 1985,00 z³/m2. Wiado-
moœæ: tel. 667-100-860. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie przy
ul. D¹browskiego 18, po kapitalnym
remoncie, pow. 77m2, 3 pokoje, balkon,
pe³ny rozk³ad IIIp. Cena 159.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 71 75-75-430.

Sprzedam mieszkanie, 1 pokój, Ip. 40,5 m2,
s³oneczne, po remoncie, ³azienka, wc,
ogrzewanie gazowe, bezczynszowe +
piwnica, cena 69.500 z³. Wiadomoœæ: tel.
600-381-094.

Sprzedam mieszkanie w atrakcyjnej
czêœci Chojnowa: 3 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka, balkon, garderoba, piwnica. Wia-
domoœæ: tel. 607-286-335.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie o pow.
26,5m2 na parterze, kompletnie wyposa-
¿one i bardzo ciep³e. Wiadomoœæ: tel.
607-438-418.

Kupiê mieszkanie na parterze blisko
dworca, 2 pokoje lub zamieniê na 1-
pokojowe z dop³at¹. Wiadomoœæ: tel.
600-381-094.

Zamieniê mieszkanie o pow. 69m2 przy
ul. Paderewskiego 30b/1 na mniejsze 
(z dop³at¹). Wiadomoœæ: tel. 660-357-087.

Szukam mieszkania do wynajêcia na 5 dni
od 5.08-9.08.16r. Wiadomoœæ: tel. 783-
065-731.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tanio, 11a
47x27, na granicy Chojnowa. Wiado-
moœæ: tel. 607-286-335.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wia-
domoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Kon-
radówce, pow. ca³kowita 59 arów z mo-
¿liwoœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnie-
nia. Wiadomoœæ: tel. 792-678-824.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jaro-
szówce. Wiadomoœæ: tel. 606-832-852.

Inne

Sprzedam beczki plastikowe 200l, ide-
alne dla dzia³kowców i dla budowlañców.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Tanio sprzedam: drukarka "OKI", 24-
ig³owa, nieu¿ywana - 200 z³; rower elek-
tryczny; wêdzarnia-ro¿en 50x50x200 cm;
czêœci do fiata 126p.; zlewozmywak 1-kom.
50x90 cm. Wiadomoœæ: tel. 698-965-014.
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                           - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                  - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
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
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Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega
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BURMISTRZ 
MIASTA CHOJNOWA 

og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem produkcyjnym, 1-kondygna-
cyjnym, niepodpiwniczonym o pow. u¿yt.
270,70m2, oznaczonej numerem geode-
zyjnym 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 - 185 000,00 z³.
Wadium - 37 000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w sta-
nie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do prze-
targu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nierucho-
moœci w terenie oraz z zapisami planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi pub-
licznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje siê
pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest
pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich ewen-
tualna 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 bra-
m¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹
sieci infrastruktury technicznej - energetyczna
i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci grun-
towej zapewni w³aœcicielom sieci przebie-
gaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, moder-
nizacji i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przes-
trzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r. nie-
ruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbo-
lem 245 P,S - funkcja  przemys³owa i sk³adowa.
Przetarg odbêdzie siê w 19 sierpnia 2016r.
o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205226-
0000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
12 sierpnia 2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub

oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapo-
znaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wañ na zbycie nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014r.
poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestni-
cy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dzie-
si¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 850,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów naj-
póŸniej 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 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1774 z póŸn. zm.), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci 
nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawar-
cia umowy w miejscu i terminie podanych w za-
wiadomieniu, o którym mowa   w art. 41 ust.
1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia mowy, a wp³acone wa-
dium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹-
zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci po-
nosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 21.05.2015 r., drugi odby³ siê
10.11.2015 r., trzeci odby³ siê 19.01.2016 r.,
czwarty odby³ siê 09.03.2016 r., pi¹ty odby³
siê 25.05.2016 r. 
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach
04.07.2016 r. - 12.08.2016 r. w godz. 10.00

do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów - II piêtro, pokój nr 12A.
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.



Kalendarz imprez przygotowanych przez 
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, 

Muzeum Regionalne oraz MOKSiR
Chojnów 2016r.

Styczeñ
20.01 - Fina³ Dolnoœl¹ski w Sztafetach P³ywackich Szkó³
Podstawowych i Gimnazjalnych. SP4
26.01 – koncerty dla Babæ i Dziadków: "S³owem i gestem" 

/prezentacje taneczne i teatralne/ (MOKSiR)
27.01 – "Piosenki œpiewane sercem" /Pracownia Wokalna dla
Seniorów/                                                            (MOKSiR)
28.01 – Jase³ka                                                    (MOKSiR)
styczeñ/luty – "Malujemy samodzielnie i z pomoc¹" –
wystawa prac Œrodowiskowego Domu Samopomocy 
w Chojnowie, Œrodowiskowego Domu Samopomocy "Lilia"
w Chojnowie, Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie
oraz Zespo³u Placówek Specjalnych w Legnicy (MBP)
do koñca stycznia – "Kawaleria na Œl¹sku. Kolekcja Piotra
Ko³odzieja" z cyklu "Chojnowskie kolekcje – chojnowscy
kolekcjonerzy"                                                         (Muzeum)

Luty
01.02 – 05.02, godz. 11:00 – 13:00 - "Ferie z Bibliotek¹"

(MBP)
08-02 – 12 .02. - Ferie zimowe (MOKSiR)
luty – "Pamiêci Kolegów" – Turniej Brud¿a Sportowego Par

(MOKSiR)
luty/marzec – "27 prezentacja Plastyki Zag³ebia Mie-
dziowego" Galeria Sztuki w Legnicy                       (Muzeum)

Marzec
02.03 – Konkurs recytatorski "PEGAZIK"            (MOKSiR)
06.03 – Dzieñ Kobiet                                              (MOKSiR)
19.03, godz. 11:00 – 13:00 – Zajêcia plastyczne "Dekoracje
Wielkanocne"                                                                (MBP)
marzec – "Tydzieñ z Internetem2015"                           (MBP)
marzec/kwiecieñ – "Jesieni¹ malowane" – wystawa prac
Danuty Danielewicz                                                      (MBP)

Kwiecieñ
02.04 – "Rozœpiewane Nutki" – Ogólnopolski Konkurs
Wokalny                                                                 (MOKSiR)
kwiecieñ/maj - "Lucjan Sagan. Gum-technika fotografii pikto-
rialnej, czyli XIX-wieczna szlachetna technika fotograficzna
w XXI wieku"                                                           (Muzeum)

Maj
08.05 – Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek                      (MBP)
maj – Festyn Majowy                                             (MOKSiR)
maj – "Chojnów inaczej" – wystawa fotograficzna Kamila
Szlegiera                                                                        (MBP)
maj –                                                  Noc Muzeów (Muzeum)
maj/czerwiec – Turniej Szachowy o Mistrzostwo Chojnowa

(MOKSiR)
maj/czerwiec – "STONOGA" – Ogólnopolski Turniej
Zespo³ów Tanecznych                                             (MOKSiR)
maj/czerwiec – "SILEBIA" – Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych

(MOKSiR)
maj/czerwiec – "BAMBINIADA" – Przegl¹d Piosenek
Przedszkolnych                                                       (MOKSiR)
maj/czerwiec – Turniej Bryd¿a Sportowego Par    (MOKSiR)

Czerwiec
04-05.06 Dni Chojnowa                                         (MOKSiR)
08.06 – "Pasowanie na Czytelnika"                              (MBP)
15.06 – lipiec – "Bajki bez barier" – wystawa prac
uczestników cyklu zajêæ "Bajki bez barier"                  (MBP)
22.06, godz. 10:00 – "Bajki bez barier": fina³ projektu (MBP)
czerwiec/lipiec – "Dorota Kozak-Rogala. Tkanina artystyczna
i ceramika" – wystawa z okazji Festiwalu Tkactwa i Rêko-
dzielnictwa Artystycznego.                                      (Muzeum)

Lipiec
04.07 – 08.07 – "Wakacje z Bibliotek¹"                        (MBP)
pierwszy tydzieñ lipca – Ferie letnie                       (MOKSiR)
lipiec/sierpieñ – Festyny wakacyjne                       (MOKSiR)

Sierpieñ
01.08 – 05.08 – "Wakacje z Bibliotek¹"                         (MBP)
pierwszy tydzieñ sierpnia – Ferie letnie                  (MOKSiR)
sierpieñ – "Wakacje z Bibliotek¹" – wystawa prac
uczestników wakacyjnych zajêæ                                     (MBP)
sierpieñ – "Alicja Niejska – rysunek, malarstwo"    (Muzeum)

Wrzesieñ
wrzesieñ – "Skrzydlate i kud³ate" – Wystawa malarstwa
Jadwigi Stopy                                                                  (MBP)
wrzesieñ – "Narodowe Czytanie"           (MBP oraz MOKSiR)
wrzesieñ/paŸdziernik – Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹

(MOKSiR)
wrzesieñ/paŸdziernik – "Minera³y  Dolnego Œl¹ska" –
wystawa ze zbiorów kolekcjonera Dariusza Majchera –
wystawa z cyklu "Chojnowskie kolekcje – chojnowscy
kolekcjonerzy". Wystawie bêd¹ towarzyszy³y odczyty prof.
Andrzeja Grodzickiego oraz dr Roberta Girulskiego.

(Muzeum)

PaŸdziernik
paŸdziernik – "Mój w³asny ró¿aniec – moja pomoc w mo-
dlitwie" – wystawa prac VI Konkursu Ró¿añcowego    (MBP)
paŸdziernik/listopad – "Wspó³czesna grafika i rysunek 
w zbiorach Muzeum Regionalnego w Chojnowie" – grafiki,
obrazy oraz rysunki ze zbiorów w³asnych muzeum, które
jeszcze nigdy nie by³y prezentowane zwiedzaj¹cym.

(Muzeum)

Listopad
17.11 – IV Chojnowski Konkurs Poetycki 

(MBP oraz MOKSiR)
listopad/grudzieñ – "Kobiety œwiata w obiektywie" – wystawa
fotograficzna Wojciecha Drzewickiego                          (MBP)
listopad/grudzieñ (niepotwierdzone – trwaj¹ negocjacje) -
"Wyspa w³adców" – wystawa zwi¹zana z rocznic¹ chrztu
Polski. Wystawie bêdzie towarzyszy³ odczyt prof. Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego na temat chrztu
oraz procesu nawracania S³owian.                            (Muzeum)

Grudzieñ
17.12, godz. 11:00 – 13:00 – Zajêcia plastyczne "Dekoracje
Bo¿onarodzeniowe"                                                        (MBP)
grudzieñ – Jarmark Gwiazdkowy
grudzieñ – "Najnowsze nabytki Muzeum Regionalnego, dary
i przekazy" – wystawa podsumowuj¹ca pracê muzeum na
przestrzeni kilku ostatnich lat.                                  (Muzeum)



Chojnowskie Dzieciaki

Eryk Podobiñski – 8 lat 
Trenuje pi³kê no¿n¹ pod okiem
Stefana Stala. Jest fanem Leo
Messiego i FC Barcelony.
Lubi graæ na tablecie, uk³a-
daæ klocki lego i jeŸdziæ na
rowerze.

Wizyta mieszkañców partnerskiego Egelsbach


