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OGNIK dla bezpieczeñstwa- œcie¿ka edukacyjna w JRG nr 3

Trzej Królowie pierwszy raz w Chojnowie - w piêknym stylu do³¹czyliœmy do 515 miast w Polsce.

Nasi wybitni chojnowianie
Profesor Zbigniew Dobrzañski 

i Doktor Tadeusz Orlañski. 

Scania dla stra¿aków, Kia dla policji 

Koreañska firma w Chojnowie
Od 5.01. Koncern BMC nowym w³aœcicielem Dolzametu

Z cyklu “Ludzie z pasj¹” 
Andrzej Kaczmarek
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Uczniowie SP 4 z kolêd¹ u w³adz wojewódzkich



KKoorreeaaññsskkaa ffiirrmmaa 
ww CChhoojjnnoowwiiee

5 stycznia koreañski Koncern BMC pod-
pisa³ akt notarialny potwierdzaj¹cy za-
kup chojnowskiego Dolzametu. Nowy
w³aœciciel chce zainwestowaæ 175 mln
z³otych i zatrudniæ docelowo 320 pra-
cowników. BMC w Chojnowie pro-
dukowaæ bêdzie g³ównie czêœci do sil-
ników samochodowych. Firma wykupi³a
tak¿e znak firmowy Dolzametu i konty-
nuowaæ bêdzie dotychczasow¹ produkcjê
³añcuchów. Na konferencji prasowej zor-
ganizowanej przez chojnowski samo-
rz¹d, prezes BMC Choi Won Ho pod-
kreœla³ wzorow¹ wspó³pracê z w³adzami
miasta i nie ukrywa³, ¿e szybkie decyzje
burmistrza i rady miejskiej zadecydo-
wa³y o ostatecznym wyborze Chojnowa
na kolejn¹ siedzibê firmy - dwudziest¹
drug¹ na œwiecie, pierwsz¹ w Europie.
Zapewni³ te¿, ¿e dotychczasowi praco-
wnicy nie strac¹ pracy, a nabór nowych
rozpocznie siê w marcu. 
- To szczególny dzieñ dla naszego miasta
- mówi³ na konferencji burmistrz Jan
Serkies. - Dolzamet jest firm¹, która 
w historii Chojnowa odegra³a bardzo
znacz¹c¹ rolê, by³a ¿ywicielk¹ wielu po-
koleñ naszych mieszkañców. W dniu
dzisiejszym znana koreañska firma BMC
kupi³a zak³ad. Rozmowy w tej sprawie
zaczê³y siê niespe³na rok temu, na wiosnê
ubieg³ego roku. Wtedy pojawi³a siê pro-
pozycja zakupu Dolzametu i oferta kilku-
set miejsc pracy. Wszystko dzia³o siê
bardzo szybko. Na kolejnych spotkaniach
omawialiœmy szczegó³y. Po otrzymaniu
listu intencyjnego od inwestora, przygo-
towaliœmy uchwa³ê, projekt której 25 pa-
Ÿdziernika trafi³ do Rady Miejskiej. Dwa
dni póŸniej na Sesji Nadzwyczajnej Rada
przyjê³a uchwa³ê, która 19 listopada we-
sz³a w ¿ycie. Dziœ mamy fina³ wszystkich
dzia³añ. Wi¹¿emy z BMC bardzo du¿e
nadzieje i liczymy na kooperacje z firma-
mi z naszego miasta. 
G³ówn¹ produkcj¹ BMC s¹ czêœci samo-
chodowe do silników. Poza tym w filiach
firmy produkuje siê silniki samocho-
dowe, czêœci do produktów marki LG,
obudowy do silników Hyundai i Bosch
oraz silniki do pralek Samsung. 
- Do³o¿ymy wszelkich starañ, ¿eby firma
dynamicznie siê rozwija³a i by³a atra-
kcyjnym miejscem zatrudnienia - zapew-
nia³ Choi Won Ho - Zawsze kierujemy
siê trzema zasadami - szanowaæ praco-
wników, tworzyæ jak najlepsz¹ atmosferê

do pracy i traktowaæ pracowników jak
rodzinê. 
Przy rekrutacji nowych pracowników za-
rz¹d BMC szczególn¹ uwagê zwracaæ
bêdzie na doœwiadczenie i umiejêtnoœci,
wiek czy sta¿ zawodowy, nie bêd¹ mia³y
rozstrzygaj¹cego znaczenia.

KKiiaa ddllaa ppoolliiccjjii,, 
SSccaanniiaa ddllaa ssttrraa¿¿aakkóóww

29 grudnia, przed komisariatem Policji 
w Chojnowie dokonano oficjalnego prze-
kazania nowego radiowozu dla jednostki
KP Chojnów. Pojazd marki Kia Ceed
zosta³ w po³owie sfinansowany przez Ko-
mendê G³ówn¹ Policji. Pozosta³¹ czêœæ
równo miêdzy siebie podzieli³y miasto 
i gmina Chojnów.
Nasz Komisariat Policji patroluje doœæ
rozleg³y teren - od Krzywej przez Choj-
nów, a¿ do Ulesia. Dodatkowe auto jest
niezbêdne i w znacznym stopniu pod-
niesie efekty prewencyjne.
Komendant Miejski Policji w Legnicy
m³. insp. Leszek Zagórski wrêczy³ przed-
stawicielom chojnowskich samorz¹dów
podziêkowania, ksi¹dz Daniel Zaj¹c po-
œwiêci³ samochód, a oficjalnego prze-
kazania kluczyków na rêce komendanta
Komisariatu Policji w Chojnowie pod-
komisarza Krzysztofa Lewandowskiego
dokona³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa Jan Skowroñski.

100 tys. z³ miasto wyasygnowa³o na za-
kup nowego specjalistycznego wozu dla
chojnowskiej jednostki stra¿y po¿arnej.
300 tysiêcy wy³o¿y³a Komenda G³ówna
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska, 
a kolejne 100 tysiêcy samorz¹d Legni-
ckiego Pola. Uroczyste przekazanie po-
jazdu mia³o miejsce w Rynku w obecno-
œci wielu goœci - przedstawicieli w³adz
pañstwowych, wojewódzkich, samorz¹-
dowych, koœcielnych, przedsiêbiorców,
stra¿aków i mieszkañców Chojnowa. 
Fundatorzy otrzymali podziêkowania 
w formie oryginalnych he³mów. 
Specjalistyczne sprzêty otrzyma³y tak¿e
jednostki z Legnickiego Pola, Rokitek i Racz-
kowej. Pojazdy poœwiêci³ biskup ordy-
nariusz diecezji legnickiej Zbigniew Kier-
nikowski.

- Nie pierwszy raz wspieramy chojnow-
skie s³u¿by mundurowe - mówi burmistrz
Jan Serkies. - Bezpieczeñstwo mieszkañ-
ców, to jeden z priorytetów samorz¹du.
Kolejne specjalistyczne samochody z pew-
noœci¹ wp³yn¹ na efekty pracy policji 
i stra¿y po¿arnej.

OOggnniikk ddllaa bbeezzppiieecczzeeññssttwwaa
5 stycznia chojnowscy stra¿acy mieli
jeszcze jeden powód do œwiêtowania. 
W jednostce przy ul. Fabrycznej uru-
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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i ¿al, 

okazali wiele serca i ¿yczliwoœci 
oraz uczestniczyli w uroczystoœciach pogrzebowych 

œp. Tadeusza Ficka
14.12.2016r. w Zamienicach

serdeczne podziêkowania 
sk³ada Rodzina



chomiono Salê Edukacyjn¹ "Ognik".
Wydzielone w budynku pomieszczenie
zaadoptowano na potrzeby szkoleñ i pro-
wadzenia praktycznych zajêæ edukacyj-
nych. “Ognik” zrealizowany w ramach
Rz¹dowego Programu "Bezpieczna +"
bêdzie s³u¿y³ dzieciom i m³odzie¿y szkolnej.

To czwarta na Dolnym Œl¹sku i druga 
w powiecie sala do zajêæ prewencyjnych.
Uczniowie bêd¹ mogli tu zobaczyæ jak
rozprzestrzenia siê dym w warunkach
po¿aru, jak dzia³aj¹ czujniki dymu oraz
tlenku wêgla. Osobiste doœwiadczenie
tego typu dzia³añ, to najlepsza forma
przypomnienia i utrwalenia zasad bez-
pieczeñstwa po¿arowego.

PPiieerrwwsszzee mmiieejjssccee ww PPoollssccee
ddllaa AAddyy

Adrianna Osiadacz, uczennica drugiej
klasy Gimnazjum nr 2 zdoby³a pierwsze
miejsce w ogólnopolskim konkursie
plastycznym "Zrozumieæ Niepe³no-
sprawnoœæ". Gratulujemy serdecznie

Adzie wspania³ego sukcesu, tym bar-
dziej, ¿e jest to kolejny z wielu jej arty-
stycznych osi¹gniêæ. Ada jest równie¿
autork¹ zwyciêskiego projektu grafi-
cznego stroju dla maskotki swojej szko³y.

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-
ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od 02.01.2017 r. do
23.01.2017 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego nr 7,
przeznaczonego do sprzeda¿y w dro-
dze przetargu nieograniczonego, mie-
szcz¹cego siê w budynku po³o¿onym
przy ul. Witosa 10 w obrêbie 4 miasta
Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 1/2017
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
02.01.2017 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 13.02.2017.

WWyybboorryy ww CChhoojjnnoowwiiaannccee
23.01.2017r. o godz. 18.00 zapraszamy
wszystkich cz³onków oraz sympatyków
KS "Chojnowianka" do Domu Schrama
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze.
Zgromadzenie zwo³ane jest w celu po-
wo³ania nowych w³adz klubu oraz udzie-
lenia absolutorium dla dotychczasowego
Zarz¹du. Zapraszamy wszystkich, dla
których dobro klubu jest spraw¹ wa¿n¹ 
i bilsk¹. Mamy nadziejê, ¿e Walne Ze-
branie odbêdzie siê w atmosferze dialogu
i merytorycznej dyskusji na temat przy-
sz³oœci KS "Chojnowianka". 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Prezes Zarz¹du Bogdan JóŸwiak
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STYCZEÑ
15.01. - WOŒP (MOKSiR; godz.  16.00)
18.01. - Biblioteczna Akademia Malucha - Bal Karnawa³owy (MBP; godz. 11.00)
21.01. - DZI-WNU, czyli Dzieñ Babci i Dziadka (MOKSiR; godz. 18.00)
22.01. - IN NATALI DOMINI GAUDENT OMNES ANGELI. Kolêdowe rozwa¿ania œredniowiecznych 
i renesansowych mnichów w wykonaniu Uczniów Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumi³o 

(MOKSiR; godz. 16.00)
25.01. - Wernisa¿ wystawy “Malujemy samodzielnie i zpomoc¹) (MBP; godz. 11.00)
29.01. - Koncert Patrycji Kamoli promuj¹cy p³ytê CZEKAJ¥C NA MI£OŒÆ 

(MOKSiR; godz. 18.00)

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:

XXXXXXXXVVVV  FFFFIIIINNNNAAAA££££
WWWWOOOOŒŒŒŒPPPP

MOKSiR w ChojnowieMOKSiR w Chojnowie
zaprasza

15.01.2017r.
o godz. 16.00

W programie:
* Dagda Point - muzyka

irlandzka
* Karambol i Karambol II
* Grupa Juranda
* Korabel - ciê¿ki 

melodyczny rock

Miêdzy wystêpami licytacje
przedmiotów przekazanych

przez WOŒP 
i lokalnych artystów.
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Jednym z g³ównych tematów ostatniej w
2016 roku sesji Rady Miejskiej Chojnowa
by³o uchwalenie bud¿etu Miasta Chojnowa
na 2017 rok. Jego projekt przedstawi³
Radnym Burmistrz Miasta Jan Serkies.

Panie Przewodnicz¹cy Wysoka Rado!
Pod obrady dzisiejszej Sesji Rady Miej-
skiej Chojnowa przedk³adam projekt bu-
d¿etu Miasta Chojnowa na 2017 rok. 
Uchwa³a bud¿etowa Miasta Chojnowa na
2017 rok zak³ada pozyskanie dochodów
bud¿etowych na poziomie 49.392.694,95 z³.,
w tym: dochodów bie¿¹cych na poziomie
46.777.694,95 z³ oraz dochodów maj¹tko-
wych w kwocie 2.615.000 z³. 
Jednym z g³ównych Ÿróde³ dochodów w ro-
ku 2017 bêd¹ dochody w³asne -
25.918.285,50 z³, co stanowi 52,5 % do-
chodów ogó³em w tym m.in. 9.565.223,00 z³,
z tytu³u podatków i op³at lokalnych oraz
10.130.225 z³ z tytu³u udzia³ów w poda-
tkach stanowi¹cych dochody bud¿etu pañ-
stwa; drugim znacz¹cym Ÿród³em docho-
dów bêd¹ subwencje ogólne z bud¿etu pañ-
stwa w kwocie 12.232.929 z³, co stanowi
25 % dochodów ogó³em, zgodnie z zawia-
domieniem Wojewody Dolnoœl¹skiego prze-
widujemy wp³ywy z tytu³u dotacji z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ w³asnych -
1.031.300 z³ oraz na zadania zlecone z za-
kresu administracji rz¹dowej - 10.023.935 z³.
Projekt bud¿etu Miasta Chojnowa na 2017r.
zak³ada przychody bud¿etu w kwocie
2.996.512,38 z³ z wolnych œrodków, o któ-
rych mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o fi-
nansach publicznych. Na etapie planowa-
nia bud¿etu na 2017 rok nie planuje siê
zaci¹gniêcia w przysz³ym roku bud¿etowym
kredytów.
Planowane dochody i przychody zostan¹
przeznaczone na pokrycie wydatków nie-
zbêdnych do realizacji zadañ bie¿¹cych i in-
westycyjnych w kwocie 51.329.777,45 z³, w tym
na wydatki bie¿¹ce 44.864.368,45 z³ oraz
wydatki maj¹tkowe 6.465.409 z³.
Wydatki bie¿¹ce zostan¹ przeznaczone m.in. na:
- oœwiatê i wychowanie - 18.035.341,45 z³,
co stanowi 40 % wydatków bie¿¹cych;
- pomoc spo³eczn¹ - 14.260.096,30 z³, co
stanowi 32 % planowanych wydatków
bie¿¹cych;
- gospodarkê mieszkaniow¹, komunaln¹ 
i ochronê œrodowiska - 5.036.200 z³, co sta-
nowi 11 % wydatków bie¿¹cych;
- administracjê publiczn¹ - 4.223.300 z³,
9,4 % planowanych wydatków bie¿¹cych
bud¿etu Miasta Chojnowa na 2017 rok.

Planowane wydatki maj¹tkowe na 2017r.
przewiduj¹ realizacjê nastêpuj¹cych zadañ
inwestycyjnych:
* Przebudowa dojazdu do budynku nr 12
przy ul. Sikorskiego z w³¹czeniem do ul.
Boh. Powstania Warszawskiego. - 350 tys. z³;
* Przebudowa i budowa miejsc postojo-
wych  przy ul. Sikorskiego oraz ci¹gów ko-
munikacyjno - pieszych wraz z wymian¹
nawierzchni jezdni od ul. Kiliñskiego do
skrzy¿owania - 290 tys. z³;
* Przebudowa kuchni wraz ze sto³ówk¹ 
w Szkole Podstawowej nr 4 - 850 tys. z³;
* Budowa centrum medycznego dla re-
gionu Chojnowa - dotacja na dofinanso-
wanie dla Przychodni Rejonowej w Chojno-
wie - 1.061.909 z³;
* Budowa sieci wodoci¹gowej wraz z przy-
³¹czami do budynków, kanalizacji ogól-
nosp³awnej z przykanalikami wpustów
kanalizacji deszczowej z przy³¹czami - etap
2 i 3 ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów
Getta Warszawskiego - 1.300 tys. z³;
* Budowa k³adki dla pieszych na rzece
Skora w ci¹gu ul. Matejki - 360 tys. z³;
* Prace konserwatorskie w obrêbie zabyt-
kowego parku œródmiejskiego - 750 tys. z³;
* Rezerwa na zadania w ramach bud¿etu
obywatelskiego - 200 tys. z³.

Sprawozdanie z prac 
Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie 29.11.2016 r. - 28.12.2016 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Opracowano Lokalny Program Rewita-
lizacji Miasta Chojnowa na lata 2016-2023.
* Zakoñczono budowê sieci wodoci¹-
gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
z pompowniami œcieków w ul. Wyspiañ-
skiego. Inwestycjê odebrano protoko³em
odbioru koñcowego robót i z³o¿ono zawia-
domienie o zakoñczeniu robót wraz z wy-
maganymi dokumentami w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
w Legnicy.
* Kontynuowana jest budowa sieci kanali-
zacji ogólnosp³awnej oraz wodoci¹gowej 
w ul. Niemcewicza, Pl. 3-go Maja i Ma³a-
chowskiego (I etap przebudowy sieci w re-
jonie ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów
Getta Warszawskiego do ul. Niemcewicza)
oraz w ul. Witosa od ul. Kolejowej do ul.
Kociuszki.
* Wykonawca zakoñczy³ budowê oœwietle-
nia drogowego w ul. Wrzosowej. Trwaj¹
roboty zwi¹zane z budow¹ oœwietlenia dro-
gowego przy ul. Kraszewskiego.
* W projekcie technicznym przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 328, w zakresie bu-
dowy chodnika z Michowa do Chojnowa
niezbêdne jest wprowadzenie zmian, w zwi¹-
zku z tym, aneksem do umowy o roboty

budowlane z Wykonawc¹ przesuniêto, ter-
min zakoñczenia prac na dzieñ 28.04.2017r.
oraz przed³u¿ono porozumienie z DSDiK
w sprawie wspó³finansowania inwestycji
do dnia 30.06.2017 r.
* Zakoñczono budowê chodnika w ci¹gu
ul. M. Reja oraz zamontowano s³upki
ochronne na wjazdach.
* 20 grudnia odby³o siê szkolenie dla
przedsiêbiorców prowadz¹cych mikro 
i ma³e przedsiêbiorstwa oraz dla osób fizy-
cznych chc¹cych za³o¿yæ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, zorganizowane przez Lokaln¹
Grupê Dzia³ania "Wrzosowa Kraina". 
* Zakupiono kruszywo bazaltowe w celu
utwardzenia czêœci ul. Bielawskiej i ul.
Solskiego oraz drogi dojazdowej przy ul.
D³ugosza. 
* Zakoñczono monta¿ dekoracji œwi¹te-
cznych w mieœcie. 
* Zlecono wycinkê 2 suchych drzew ro-
sn¹cych na nieczynnym cieku wodnym
"M³ynówka". 
* Wyst¹piono do Starostwa Powiatowego 
o wycinkê 10 drzew zagra¿aj¹cych, czê-
œciowo uschniêtych z Cmentarza Komu-
nalnego (topole i 1 lipa).
* Zabezpieczono rabaty kwiatowe i donice
z drzewami na okres zimowy. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Przygotowano i przeprowadzono przetar-
gi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- nieruchomoœci zabudowanej hal¹ produk-
cyjn¹ przy ul. Z³otoryjskiej, zakoñczony
wy³onieniem nabywcy,
- lokalu mieszkalnego przy ul Grunwal-
dzkiej 4/14,
- 17 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej, Pogodnej i Ra-
dosnej - zakoñczone wynikiem negatywnym.
* Wydano dwie decyzje z urzêdu na podzia³
dzia³ki:
- przy ul. Legnickiej 17A i ul. D¹browskiego
w celu wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y.
* Wydano 2 zawiadomienia o ustaleniu nu-
merów porz¹dkowych dla nieruchomoœci
oraz zezwolenie na wykreœlenie hipoteki
obci¹¿aj¹cej nieruchomoœæ lokalow¹ z ty-
tu³u zwrotu bonifikaty, w zwi¹zku z up³y-
wem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta.
* Wys³ano 30 informacji o wysokoœci
op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste
na 2017r.
* Zawarto 3 umowy dzier¿awy: na pro-
wadzenie dzia³alnoœci handlowej na tar-
gowisku miejskim i pod ogrody przydo-
mowe.
* wydano 7 wypisów wraz z wyrysami
oraz 2 zaœwiadczenia z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta. 
* Wydano trzy decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew dla:
1. Osób prawnych:
- Firmy "RMA POLSKA" Sp. z o.o., przy
ul. £u¿yckiej dot. 12 drzew gatunku ¿ywot-

NNNNaaaa   XXXXXXXXXXXX  sssseeeessss jjjj iiii
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Cena wywo³awcza - 45 000,00 z³
( w tym VAT 23 %)

Wadium - 9 000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹-
zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do prze-
targu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomoœci w terenie oraz z zapisami planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka ma kszta³t prostok¹tny, po³o¿ona jest
na skrzy¿owaniu ulic Legnickiej i Przelot.
Znajduj¹ce siê na niej dwa banery reklamo-
we, zostan¹ usuniête do dnia przetargu przez
sprzedaj¹cego. Istniej¹ca na mapie zasadni-
czej, przebiegaj¹ca przez dzia³kê kanalizacja
wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi jest
niedro¿na, przykryta p³ytami betonowymi,
zasypana gruzem. 
Na terenie dzia³ki znajduj¹ siê zasypane funda-
menty po rozebranym budynku mieszkal-
nym. Wed³ug mapy zasadniczej w ul. Legni-
ckiej znajduje siê sieæ: gazowa, wodoci¹-
gowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej.
Niezbêdn¹ do realizacji inwestycji infrastru-
kturê nabywca wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt. Sprzedaj¹cy nie odpowia-
da za wady ukryte zbywanej nieruchomoœci. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego uchwalonego Uchwa³¹
Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla wybranych tere-
nów w mieœcie Chojnów, (Dz. Urz. Woj. Dol-
noœl¹skiego poz. 2830 z dnia 10 czerwca
2016 r.), nieruchomoœæ le¿y na terenie ozna-
czonym symbolem 14.7.MW,U, dla którego
ustalono: 

1. przeznaczenie podstawowe - teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej; teren
zabudowy us³ugowej komercyjnej,
2. teren po³o¿ony w obszarze OW - obser-
wacji archeologicznej.
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne uzgadniaæ
nale¿y z odpowiednimi s³u¿bami konserwa-
torskimi.
W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest
symbolem B - tereny mieszkaniowe. 
Przetarg odbêdzie siê 31 stycznia 2017 r. 
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410-
2052260000610205198520 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów do 24 stycznia 2017 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki).
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 z w³a-
œciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na po-
czet 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 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¿ 450,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 07102052-
260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, 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 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w za-
wiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e od-
st¹piæ od zawarcia mowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. 

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nu-
merem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetar-
gach organizowanych przez Burmistrza Mia-
sta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym
132/3 o pow. 383 m2 po³o¿onej przy ul. Legnickiej, w obrêbie 4 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej 
Nr LE1Z/00013615/5.

nik, ca³kowicie uschniêtych, z obowi¹z-
kiem nasadzenia 24 drzew,
- Centrum Aptekarsko-Lekarskiego, Po-
radni Specjalistycznej Przychodni Rejo-
nowej w Chojnowie przy ul. Szpitalnej dot.
usychaj¹cego i zagra¿aj¹cego klonu, z obo-
wi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
2. Osoby fizycznej - przy ul. Tulipanowej
(w zwi¹zku z budow¹ budynku jednoro-
dzinnego) dot. 143 drzew z nieruchomoœci
zaroœniêtej m³odnikiem dêbowym oraz
olchowym, powsta³ym z samosiewu, z obo-
wi¹zkiem nasadzenia 27 drzew. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 159 odpisów aktów stanu cywil-
nego i 2 zaœwiadczenia na zawarcie ma³¿eñ-
stwo za granic¹. 
* Sporz¹dzono 120 przypisków, 33 wzmian-
ki przy aktach stanu cywilnego, 3 akty uro-
dzenia, 5 aktów ma³¿eñstwa i 6 aktów zgonu.
* Przeprowadzono 99 migracji aktów,
za³atwiono 2 sprawy konsularne, sprosto-
wano i uzupe³niono 6 aktów stanu cywil-
nego oraz wpisano 5 zagranicznych doku-
mentów stanu cywilnego do polskiego re-
jestru w drodze transkrypcji.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 38 wnio-
sków; rozpatrzono 30 wniosków, przyzna-
j¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê 4.599,24 z³.
(wydano 30 decyzji pozytywnych). 
* Wyp³acono dodatki na kwotê 30.100,25 z³.
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpa-
trzono 22 wnioski. Wyp³acono dodatki na
kwotê 2.036,45 z³. 
* Œwiadczenia wychowawcze Rodzina
500+: przyjêto 18 wniosków; wydano 27
decyzji. Wyp³acono œwiadczenia wycho-
wawcze na kwotê 560.070,80 z³. 

NNNNaaaa   XXXXXXXXXXXX  sssseeeessss jjjj iiii



Zwieñczeniem miejskich obchodów
œwiêta Trzech Króli by³ koncert chóru
Skoranta i orkiestry dêtej pod batut¹
Piotra Koziara.
Fara pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
rozbrzmiewa³a tego dnia piêknymi kolê-
dami. Bo¿onarodzeniowe pieœni w wy-

konaniu Skoranty i solowe wystêpy wo-
kalistek, œwi¹teczne utwory grane przez
orkiestrê i wspólne œpiewanie z³o¿y³y siê
na magiczny, jedyny w swoim rodzaju
czaruj¹cy koncert. 

Doroczne wydarzenie kolejny raz do-
starczy³o mieszkañcom niezwyk³ych,
niezapomnianych wzruszeñ.

eg
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To ju¿ wieloletnia tradycja. Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4,
od 15 lat krótko przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia jad¹ z wizy-
t¹ do w³adz wojewódzkich. 

Zespó³ wokalny i instrumentalny pod kierunkiem Zenona
Chmielewskiego, w towarzystwie burmistrza Jana Serkiesa,
piêknymi kolêdami sk³adaj¹ bo¿onarodzeniowe ¿yczenia
prezentuj¹c muzyczny dorobek i artystyczne talenty. 

19 grudnia korytarze Urzêdu Marsza³kowskiego, Dolnoœl¹-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego i Kuratorium Oœwiaty wype³-
ni³y melodyjne utwory wprowadzaj¹c niezwyk³y klimat zbli-
¿aj¹cych siê œwi¹t. Pracownicy tych instytucji, ciekawi no-
wego repertuaru, co roku oczekuj¹ m³odych chojnowian i z przy-
jemnoœci¹ odrywaj¹ siê od pracy, by przez krótk¹ chwilê po-
s³uchaæ kolêd i pastora³ek w wykonaniu dzieci. 

Dla uczniów z kolei, odwiedziny we Wroc³awiu to jednocze-
œnie mi³y, œwi¹teczny wyjazd i wspania³a lekcja obywatelska
oraz okazja do poznania rz¹dowych i samorz¹dowych jednostek.

eg

Z kolêd¹ u w³adz

W piêknym stylu do³¹czy³ Chojnów do
515 innych miast w Polsce, ulicami któ-
rych 6 stycznia dumnie kroczy³ Orszak
Trzech Króli. 

Po Eucharystii w koœciele pw. Œw. Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a i œwi¹tyni NPNMP,
gdzie pierwszy raz powsta³a ¿ywa szopka,

dwa niezwykle barwne i liczne orszaki spo-
tka³y siê na Placu Zamkowym. Tam t³u-
mnie zgromadzeni mieszkañcy obejrzeli

krótk¹ inscenizacjê jase³kow¹. St¹d Trzej
Królowie w asyœcie œwity wspólnie œpie-
waj¹cej kolêdy przeszli do centrum miasta,
gdzie w drodze zatrzyma³o ich kolejne ja-
se³kowe przedstawienie. Chwilê póŸniej na
scenie, w widowiskowej formie przywitano
Œwiêt¹ Rodzinê i Mesjasza. Potem p³ynê³y
kolêdy i pastora³ki ¿ywieckiej kapeli góral-
skiej, która ca³y czas towarzyszy³a Orszakowi.
Kilkustopniowy mróz, zmarzniête d³onie 
i stopy nie odstrasza³y publicznoœci.
W pierwszym chojnowskim Orszaku wziê-
³o udzia³ kilkuset wiernych. Na rozgrzew-
kê dla wszystkich przygotowano ciep³y
barszcz i pieczone jab³ka. 
Efektowna inauguracja, to zas³uga wielu
osób, obu parafii, chojnowskich szkó³,
instytucji i firm, które w³¹czy³y siê w orga-
nizacjê i oczywiœcie uczestników, którzy 
w podarowanych koronach, wytrwale kro-
czyli za królewsk¹ œwit¹. A inicjatorami
tego piêknego wydarzenia w naszym mieœ-
cie by³ ks. Daniel Zaj¹c i siostra Hiacynta.
W ceremoniê wpisa³ siê te¿ reprezentacyj-
ny polonez w wykonaniu tegorocznych
maturzystów i kadry Powiatowego Ze-
spo³u Szkó³.

eg
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Koncert kolêd Koncert kolêd 
w chojnowskiej farzew chojnowskiej farze

Organizatorzy - chojnowskie parafie -
pragn¹ podziêkowaæ wszystkim, którzy
przyczynili siê do organizacji i rado-
snego prze¿ycia tego wydarzenia.
Dziêkujemy przede wszystkim uczest-
nikom Orszaku, którzy tak licznie wziêli
w nim udzia³. Dziêkujemy Rodzinom i na-
uczycielom za pomoc w przebraniu
dzieci. Podziêkowania dla m³odych i do-
ros³ych aktorów jase³ek.
Serdeczne podziêkowania dla Urzêdu
Miasta i pana burmistrza Jana Serkiesa,
wójta pana Andrzeja Pyrza, Oœrodka
Kultury, powiatu legnickiego oraz ra-
dnego powiatu legnickiego Grzegorza
Gapskiego.
Dziêkujemy "Niebieskiemu Parasolowi"
oraz piekarni Kryszczuk za poczêstunek
dla uczestników Orszaku.
Podziêkowania kierujemy do chojnow-
skiej policji oraz Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej, dziêkujemy lokalnym mediom
za relacje z przygotowañ i przebiegu
Orszaku.
Dziêkujemy sponsorom, bez których
Orszak nie by³by tak dobrze przygo-
towany: Lubiñskiej Energetyce, Le-
gnickiej Strefie Ekonomicznej, Spó³ce
Mercus Logistyka, Firmie Jan
Kryszczuk, Bankowi Spó³dzielczemu 
w Chojnowie, firmie Kret i spó³ka oraz
sklepowi Smyk.
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Dla jednych pasj¹ jest p³ywanie, dla
innych wspinaczka, jeszcze inni z upo-
dobaniem trenuj¹ biegi. Nasz kolejny
bohater cyklu "Ludzie z pasj¹" ³¹czy te
trzy dyscypliny wychodz¹c z za³o¿enia,
¿e maj¹ one znacz¹cy wp³yw na wspólny
progres. Andrzej Kaczmarek jest pa-
sjonat¹ p³ywania, nurkowania, zdobyw-
c¹ Kilimand¿aro i zagorza³ym biegaczem.

Gazeta Chojnowska - Ludziom czyn-
nym zawodowo trudno znaleŸæ czas na
realizowanie chocia¿by jednej pasji.
Pan spe³nia siê w trzech, wymagaj¹-
cych niezwyk³ego zaanga¿owania.
Andrzej Kaczmarek - Zawsze lubi³em
p³ywaæ, ale rzeczywiœcie nie zawsze mia-
³em na to czas. Jakieœ dziesiêæ lat temu
doszed³em do wniosku, ¿e nie sam¹
prac¹ cz³owiek ¿yje i nale¿y zadbaæ 
o swoje zdrowie, kondycjê, stan ducha 
i cia³a. Zacz¹³em regularnie chodziæ na
basen. Wtedy jeszcze jeŸdzi³em do Le-
gnicy. Odk¹d mamy wspania³¹ p³ywalniê
w Chojnowie rekreacja sta³a siê form¹ sta-
³ych treningów, na co z reszt¹ mia³a wp³yw
tak¿e decyzja o górskich wyprawach.

G.Ch. - No w³aœnie, sk¹d pojawi³ siê
pomys³ zdobywania szczytów?
A.K. - To by³ zwyk³y, a mo¿e niezwyk³y,
przypadek. Ogl¹da³em program o global-
nym ociepleniu. Mówiono tam m.in. o tym,
¿e nikn¹ œniegi Kilimand¿aro. Poczu³em
nieodpart¹ chêæ dotkniêcia tego, co
wkrótce, mia³o nieodwracalnie przepaœæ.
Ta myœl nie dawa³a mi spokoju. Za-
pisa³em siê na kurs alpinistyczny, za-
cz¹³em zdobywaæ pomniejsze szczyty -
Lodowy Szczyt w Tatrach S³owackich,
Gerlach, Großglockner w Austrii, Mont
Blanc w Alpach i w koñcu Kilimand¿aro.
Spe³ni³o siê moje marzenie. Nie da siê
s³owami opisaæ dramatyzmu wspinaczki,

emocji zmieniaj¹cych siê wraz z kolejny-
mi zdobytymi metrami, euforii kiedy stoi
siê na szczycie do niedawna nieosi¹gal-
nego marzenia... Te prze¿ycia warte s¹
wielu poœwiêceñ i ka¿dego wysi³ku. 

G.Ch. - Wydaje siê, ¿e to w³aœnie gór-
skie wyprawy s¹ t¹ najwiêksz¹ pasj¹.
Sk¹d zatem zami³owanie do biegania?
A.K. - Kiedy zaczyna³em przygodê ze
wspinaczk¹ zauwa¿y³em, jak odbiegam
sprawnoœci¹ fizyczn¹ od moich kolegów.
Mimo, ¿e intensywnie p³ywa³em, okaza³o
siê, ¿e to bieganie jest najlepsz¹ form¹
kondycyjn¹. Zacz¹³em wiêc treningi.
Szybko przekona³em siê, ¿e sprawia mi to
równie wiele przyjemnoœci, co p³ywanie.
Dziœ uczestniczê w wielu biegach, naj-
chêtniej w ekstremalnych warunkach, 
z przeszkodami - Bieg Szlakiem Wyga-
s³ych Wulkanów, Bieg Icemana - w wo-
dzie, b³ocie, przy niskich temperaturach...

G.Ch. - Zdoby³ Pan Kilimand¿aro,
nurkowa³ w Morzu Czerwonym, dosko-
nali siê w p³ywaniu, spe³nia w biega-
niu. Domyœlam siê, ¿e to nie jest epilog?
A.K. - Absolutnie. Mam kolegów, którzy
biegaj¹, p³ywaj¹, ¿yj¹ intensywnie w wie-
ku 80 lat. Te¿ mam taki cel. Kiedy sta-
n¹³em na szczycie Kilimand¿aro, na wy-
sokoœci 5895m wiedzia³em, ¿e nie ma
rzeczy niemo¿liwych, ¿e mogê wiêcej, ¿e
marzenia siê spe³niaj¹. Dlatego moim
kolejnym d¹¿eniem s¹ Korony Ziemi -
najwy¿sze szczyty siedmiu kontynentów.
To ogromne przedsiêwziêcie i projekt na
lata, muszê zatem dbaæ o kondycjê i nie
zamierzam zwalniaæ. Stworzy³em nie-
dawno kilkunastoosobow¹ grupê, z któr¹
w maju wybieram siê na Etnê.

G.Ch. - Jak zachêci³by Pan innych do
tak aktywnego stylu ¿ycia.
A.K. - Aktywnoœæ bez w¹tpienia jest wa-
¿na dla naszego zdrowia, ale nie mo¿na
nikogo do niczego zmuszaæ. Istot¹ na-
szego dobrego samopoczucia jest ¿ycie 
w zgodzie z samym sob¹, realizowanie
siê i rozwijanie bez wzglêdu na dziedzi-
nê. Pasja, jakiekolwiek hobby, daje nam
poczucie wolnoœci, niezale¿noœci. Dla
mnie p³ywanie, bieganie, wspinaczka, to
idealna odskocznia, odpoczynek i nie-
samowita satysfakcja. I nie chodzi o tro-
fea, zaszczyty czy zdobywanie nagród.
Moim osobistym sukcesem jest fakt, ¿e 
w dojrza³ym wieku realizujê m³odzieñcze
marzenia, ¿e jestem aktywny, ¿e chce mi
siê chcieæ, ¿e potrafiê wyjœæ ze strefy
komfortu i nawet w kilkustopniowym
mrozie, w ekstremalnych warunkach, na
d³ugich dystansach, cieszyæ siê urokami
œwiata. Moje pasje nie tylko wzmacniaj¹
mnie fizycznie i psychicznie, daj¹ te¿
mo¿liwoœci obcowania z natur¹, pozna-
wania nowych ludzi, miejsc, kultur, a to
tak¿e niezwykle cenne walory.

Dziœ wiem, ¿e je¿eli mocno czegoœ chce-
my, nic nie jest w stanie nas ograniczyæ -
ani wiek, ani u³omnoœci, ani nierealne
pragnienia. Bo d¹¿enie do pragnieñ, to
jeden z podstawowych wymiarów ¿ycia. 

G.Ch. - Bliscy podzielaj¹ Pana pasje?
A.K. - Podzielaj¹ przekonania, a reali-
zuje siê ka¿dy na swój sposób. Syn i cór-
ka biegaj¹, ale podobnie jak ¿ona, maj¹
te¿ inne zainteresowania. £¹czy nas je-
dno. Od wielu lat w naszym domu nie ma
telewizora. Razem podjêliœmy decyzj¹ 
o pozbyciu siê tego najwiêkszego, bez-
sensownego po¿eracza czasu, na rzecz
wspólnie spêdzanych chwil, czasu na
ksi¹¿kê, na rzecz czerpania wiedzy po-
przez poszukiwanie i odkrywanie.

G.Ch. - Dziêkuj¹c za zajmuj¹c¹ roz-
mowê ¿yczymy Panu (i sobie), by za
kilka lat kolejnym pretekstem do spo-
tkania w redakcji by³a opowieœæ o zdo-
byciu Koron Œwiata. Powodzenia.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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W jêzyku ³aciñskim s³owo vigilia oznacza

czuwanie. Dla nas ma ono inny wy-

dŸwiêk, kojarzy siê z wieczerz¹, rodzin-

nym spotkaniem, op³atkiem, choink¹ 

i dwunastoma potrawami na œwi¹tecznym

stole. Jeœli jednak zastanowimy siê d³u-

¿ej, to wigilijna wieczerza jest w³aœnie

takim czuwaniem przed narodzinami

Jezusa.

W polskiej tradycji 24 grudnia, wraz z po-

jawieniem siê na niebie pierwszej gwia-

zdy, zasiadamy w gronie najbli¿szych

przy wigilijnym stole. £amiemy siê op³a-

tkiem, sk³adamy sobie ¿yczenia, œpie-

wamy kolêdy, ofiarujemy prezenty. Tak

wygl¹da ten wieczór w krêgu krewnych.

Podobny przebieg maj¹ œwi¹teczne spo-

tkania grup spo³ecznych.

W naszym mieœcie co roku odbywa siê

co najmniej kilka Wigilii organizowa-

nych dla wspólnot ró¿nych œrodowisk. 

15 grudnia w Domu Schrama spotkali siê

cz³onkowie Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du

Ruchu. Dzieñ póŸniej œwi¹teczne spo-

tkanie mieli podopieczni Miejskiego Oœrod-

ka Pomocy Spo³ecznej wspólnie z chojnow-

skim Stowarzyszeniem Diabetyków.

20 grudnia swoj¹ wigilijn¹ wieczerzê

mia³ Warsztat Terapii Zajêciowej, a 23

grudnia magiczny wieczór spêdzili pen-

sjonariusze Oœrodka Pielêgnacyjno-Re-

habilitacyjnego "Niebieski Parasol". 

Dla ka¿dej z tych spo³ecznoœci by³ to

wyj¹tkowy czas, chwile spêdzone w gro-

nie bliskich osób, w serdecznej atmo-

sferze. Wspólnotom towarzyszyli zaprzy-

jaŸnieni goœcie - w³adze miasta i gminy,

przedstawiciele chojnowskich parafii i sym-

patycy poszczególnych jednostek. 

Œwi¹teczne spotkania wzbogacono tak¿e

artystycznymi wystêpami. Wieczerzê

MOPS i diabetyków rozpoczê³y jase³ka

przygotowane przez uczniów klasy 3c

Szko³y Podstawowej nr 4 pod kierun-

kiem katechetki Olgi Niemasik. Ciep³a

opowieœæ pt. "Wa¿ne zadanie Ma³ego

Anio³ka" nawi¹zywa³a do wydarzeñ

sprzed dwóch tysiêcy lat i przypomina³a

o okolicznoœciach narodzin Jezusa. 

Bo¿onarodzeniowe widowisko przygo-

towali tak¿e uczestnicy WTZ. Przedsta-

wienie, które zainaugurowa³o wieczerzê,

wype³ni³o salê Domu Schrama magi-

cznym urokiem zbli¿aj¹cych siê œwi¹t.

Szczególny klimat mia³o te¿ spotkanie 

w Niebieskim Parasolu. Tu kolêdy i pas-

tora³ki œpiewano przy wtórze muzyka

Leszka Marca i wokalistki Mai Grzeœko-

wiak.

Podczas wieczerzy Inwalidów Narz¹du

Ruchu wspólnie ³amano siê op³atkiem,

kolêdowano i sk³adano sobie ¿yczenia.

Te piêkne momenty przepe³nione cie-

p³em, serdecznoœci¹, mimo, ¿e krótkie

dostarczaj¹ wielu wzruszeñ. Integruj¹

spo³ecznoœci, podnosz¹ na duchu, daj¹

poczucie przynale¿noœci i wra¿enie bli-

skoœci drugiego cz³owieka. Dla ka¿dego

z nas to cenne wartoœci. Najwa¿niejsze

przecie¿ czuæ siê potrzebnym i dostrze-

ganym. Ten jeden dzieñ w roku jest w³a-

œnie tym dniem kiedy powraca wiara w lu-

dzi i sens ¿ycia.

eg

Wyj¹tkowe Wigilie
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Pracownia wokalna Agnieszki Szumi³o
zaprosi³a chojnowian 17 grudnia do sali
widowiskowej MOKSiR na koncert zaty-
tu³owany "Wdziêcznoœci¹ rozbrzmiewam".
By³o to podsumowanie kolejnego roku
pracy pedagog Agnieszki Szumi³o 
z chojnowskimi wokalistami w ró¿nym
wieku. Przez blisko 2,5 godziny, mo¿na
by³o pos³uchaæ i oceniæ, talenty znad
Skory i goœcinne wystêpy wokalistów
znad Kaczawy i Odry. Zaprezentowa³y
siê wszystkie grupy. Przekrój repertu-
arowy by³ bardzo urozmaicony. Piosenki
przedszkolne, utwory rockowe, estrado-
we, serialowe, a nawet kompozycje w³a-
sne. Zaanga¿owanie poszczególnych
wykonawców, robi³o wra¿enie, nikt siê
nie oszczêdza³. Ca³ym sercem i umiejêt-
noœciami prezentowano nabyty kunszt

artystyczny. Gromkie oklaski na sali
by³y tego dowodem. 
Tu¿ po koncercie wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na poczêstunek. Impo-
nuj¹cy tort by³ s³odk¹ nagrod¹ za ca³o-
roczn¹ pracê zarówno dla adeptów sztuki
wokalnej jak i ich mentorki. 
Pracowni ¿yczymy du¿o zdrowia, hartu
ducha i kolejnych artystycznych wyzwañ
w 2017 roku. "Ten kto œpiewa dwa razy
siê modli...".

pm; fot. bm

Rozœpiewana pracowniaRozœpiewana pracownia

20 grudnia, na kilka dni przed Wigili¹,
uczniowie Spo³ecznego Ogniska Muzy-
cznego, w Sali Edukacyjnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej dali wspania³y
koncert kolêd. Nieœmia³e dŸwiêki pier-

wszych wykonañ pocz¹tkuj¹cych i bar-
dziej œmia³e prezentacje zaawansowa-
nych uczniów, wystêpy solo, w duecie 
i wiêkszych grupach, z³o¿y³y siê na kli-
matyczny pokaz muzycznych uzdol-
nieñ. 

Ten œwi¹teczny prezent ze wzruszeniem
odbierali bliscy muzyków oklaskuj¹c
ka¿d¹ prezentacjê i w³¹czaj¹c siê wokal-
nie do znanych melodii.

Brawa licznie zgromadzonej publicznoœci
by³y wyrazem podziêkowania dla wyko-
nawców za piêkny koncert, a dla ich opie-
kunek p. Ró¿y Paku³y i p. Agaty Koziar
za naukê, dzielenie siê w³asn¹ wiedz¹ 
i wprowadzanie m³odych instrumentali-
stów w cudowny œwiat muzyki.

eg

Wspólna kolêdaWspólna kolêda

Czy ubieg³y rok by³ tym prze³omowym
dla chojnowskiego zespo³u Polisch Fi-
ction? (P.F) Wygl¹da na to, ¿e tak. O punk-
rocku znad Skory, w regionie jest g³oœno.
Dowodem na to niech bêdzie ogromna
popularnoœæ “Punk Rock Live"- imprez
systematycznie organizowanych przez
kawiarniê " Jubilatka". Wydaje siê, ¿e 
w 2016 r. w karierze tej grupy by³y dwa
prze³omowe momenty. Do sk³adu dokoop-
towano drugiego gitarzystê - Zdzicha 
z chojnowskiego O.K.M. W maju PF
wygra³ Przegl¹d Zespo³ów Rockowych 
w Z³otoryi. Od tego czasu wszystko poto-
czy³o siê z górki. 
Koncertowe ¿ycie nabra³o tempa. Zagrali

ponad 20 koncertów. Obecnie Polisch
Fiction, koñczy nagrywanie materia³u na
p³ytê w profesjonalnym studiu nagranio-
wym. 
Najbli¿e plany koncertowe:
WOŒP w Polkowicach, koncert w czeskim
klubie rockowym, Punk Rock Live VI 
w Chojnowie, Festiwal Haos nad Draw¹
gdzie wyst¹pi¹ m.in. z zespo³ami Zw³oki,
Ostatni Krzyk Mody, Sajgon, Rad Curie,
Stan Oskar¿enia.

Sk³ad zespo³u: Darek- gitara, œpiew;
Zdzichu - gitara, £ukasz - gitara basowa,
Mateusz - perkusja. 
Zespó³ dzia³a przy MOKSiR Chojnów.

pm

22001166  rrookk  wweedd³³uugg  PPooll iisscchh  FFiiccttiioonn
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17 grudnia w Centrum Dydaktyczno-
Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wroc³awiu, podczas obchodów 65-
lecia Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwie-
rz¹t, uczczono d³ugoletni¹ pracê choj-
nowianina p. Profesora Zbigniewa Do-
brzañskiego oraz nadano tytu³ Doktora
Nauk Rolniczych w dyscyplinie zoote-
chnika panu Tadeuszowi Orlañskiemu.
Tytu³ Doktora p. T.Orlañskiemu wrêczy³
Dziekan Wydzia³u BiHZ Uniwersytetu
Przyrodniczego dr hab. Adam Roman
prof. nadzwyczajny. Gratulacje i ¿yczenia
od mieszkañców Chojnowa przekaza³
Jubilatowi i Doktorowi burmistrz Jan Ser-
kies i wójt p. Andrzej Pyrz. List Gratula-
cyjny z okazji uzyskania tytu³u Doktora
i dalszych sukcesów w pracy na rzecz
dolnoœl¹skiego rolnictwa w imieniu w³a-
snym i pracowników Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego przekaza³
Dyrektor Marek Tarnacki. Na uroczystoœæ
promocji Doktora przyjecha³y kole¿anki 
i koledzy z DODR oraz znajomi z miasta
i gminy Chojnów. ***
Tadeusz Orlañski w swoim rodzinnym
mieœcie - Chojnowie, ukoñczy³ Szko³ê Po-
dstawow¹ i Technikum Rolnicze. Naukê
kontynuowa³ na Wydziale Zootechni-
cznym Akademii Rolniczej we Wroc³awiu.
Po ukoñczeniu studiów pracowa³ w Ze-
spole Szkó³ Rolniczych w Chojnowie, 
a póŸniej w Policealnym Studium Zawo-
dowym w Legnicy jako nauczyciel prze-
dmiotów zawodowych. Od 1978 roku jest

zatrudniony na stanowisku g³ównego spe-
cjalisty w Wojewódzkim Oœrodku Postêpu
Rolniczego w Piotrowicach (obecnie Dol-
noœl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego
we Wroc³awiu).W 2006 roku otrzyma³
odznakê honorow¹ Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi "Zas³u¿ony dla Rolnictwa",
w 2014 roku odznaczenie Izby Rolniczej
"Zas³u¿ony dla Samorz¹du Rolniczego". 
W okresie dzia³alnoœci WOPR-u pro-
wadzi³ wdro¿enia i upowszechnienia
nowych odmian roœlin i wprowadzania
nowoczesnych technologii uprawy oraz
chowu zwierz¹t. Za³o¿y³ i prowadzi³ gru-
py producenckie: "Zrzeszenie Producentów
Zbó¿", "Zrzeszenie Producentów Trzody
Chlewnej" i "Zrzeszenie Producentów
Rolnych". Od 1996 roku prowadzi ksi¹¿ki
rachunkowoœci rolnej dla gospodarstw
rolnych typu POR, a obecnie FADN. Po-
siada umiejêtnoœci opracowywania ocen 
i planów gospodarstw rolnych, spe³niaj¹cych
Zasady Wzajemnej Zgodnoœci; Wniosków
Obszarowych; M³odego Rolnika oraz Moder-

nizacji Gospodarstw Rolnych i inne. 
W 1996 roku odby³ szkolenie liderów
spo³ecznoœci wiejskiej. Uzyska³ certyfikat:
"Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich". Bra³ udzia³ w Konferencjach 
i Wystawach zagranicznych: Francja
(Verdum), Niemcy (Berlin) i Dania. 
Prowadzi wyk³ady na kursach: Kurs
Hodowców i Producentów Mleka (tytu³:
Mistrz - hodowca byd³a), Kwalifikacyjny
Kurs Rolniczy oraz Komputerowy Kurs
Rachunkowoœci Rolnej. Prowadzi szkole-
nia, pokazy i wyjazdy szkoleniowe dla rol-
ników, dzier¿awców i mieszkañców wsi.
Organizuje Dni Pola, Dni Kukurydzy, Dni
Ziemniaka oraz Wystawê Maszyn Rol-
niczych itp. 
Jest autorem artyku³ów popularno-nau-
kowych, wspó³autorem prac badawczych
opublikowanych w czasopismach nauko-
wych, oraz trzech doniesieñ naukowych
prezentowanych na Zjazdach Polskiego
Towarzystwa Zootechnicznego (od 2012
roku jest cz³onkiem Sekcji Chowu i Ho-
dowli Zwierz¹t Towarzysz¹cych i Dzikich).
Od 2014 roku jest cz³onkiem Rady Biznesu
przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwie-rz¹t
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c³awiu.
Rozprawê Doktorsk¹ na temat: "Aspekty
chowu danieli (Dama dama) w koncepcji
programu Zazielenienia Wspólnej Polityki
Rolnej  Unii Europejskiej" opracowa³ pod
kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Nowa-
kowskiego. 
Jego hobby to gra na instrumentach mu-
zycznych: akordeon, fortepian, kontrabas,
gitara.

red.

Nasi wybitni chojnowianie

Dzieñ Jubilata, to tradycyjne wydarzenie,
które co roku dla swoich cz³onków orga-
nizuje Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.
Œwiêto ma na celu m.in. docenienie wie-
loletnich dzia³aczy ZNP i uhonorowanie
pracowników oœwiaty odchodz¹cych na
emeryturê. 

W spotkaniu chojnowskich cz³onków
ZNP uczestniczyli zaproszeni goœcie -
w³adze zwi¹zkowe - Marek Malicki-
Sekretarz Okrêgu Dolnoœl¹skiego, Ewa
Wiêcek - Prezes Oddzia³u ZNP w Chojno-
wie, Stanis³awa Janczyn - Honorowy Pre-
zes Oddzia³u ZNP w Chojnowie i Andrzej
Przybysz - Przewodnicz¹cy oddzia³owej
Sekcji Emerytów i Rencistów oraz burmi-
strz Jan Serkies.

Zanim przyst¹piono do wrêczania okoli-
cznoœciowych statuetek zespó³ wokalno-
instrumentalny Allegro ze Szko³y Podsta-
wowej nr 4, prowadzony przez Zenona
Chmielewskiego da³ wspania³y, nastro-
jowy koncert kolêd.
Tegoroczny Dzieñ Jubilata dotyczy³ 14.
cz³onków. 
Uchwa³¹ Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Choj-
nowie z dnia 29.01.2016r. za 65 letni¹
przynale¿noœæ zwi¹zkow¹ zosta³a wy-
ró¿niona Janina Ka³wak.

Swój diamentowy jubileusz, czyli 60 lat
przynale¿noœci do ZNP obchodzi³y Stani-
s³awa Janczyn i Maria Krzy¿anowska.
55 i 50 lat do ZNP nale¿¹ kolejno Halina
Ch³opek i Anna Szaja. 

Swój rubinowy jubileusz, czyli 40.lecie
przynale¿noœci do ZNP obchodzi³y
Gra¿yna Pietruszewska i Krystyna
Król-Chojnowska, a prezes Ewa Wiêcek
obchodzi³a per³owy jubileusz, czyli 30
lat przynale¿noœci do ZNP.
Srebrnego jubileuszu doczeka³y Gra-
¿yna Filipowicz i Krystyna Pilecka.
Najm³odszymi jubilatami by³y El¿bieta
Borysewicz, Barbara Karasek, Teresa
Wiœniewska oraz Edward Radziñski.
Na emeryturê przeszli:
Urszula Chmielewska- nauczycielka
Szko³y Podstawowej nr 3
Danuta Górska - nauczycielka Gimna-
zjum nr 2
Jadwiga Kranc - nauczycielka Gimna-
zjum nr 2.
Statuetki, listy gratulacyjne, podziêko-
wania i ¿yczenia by³y dope³nieniem uro-
czystoœci.

My tak¿e do³¹czamy do gratulacji dla
Jubilatów i ¿yczeñ spokojnego, rados-
nego ¿ycia dla przechodz¹cych na zas³u-
¿on¹ emeryturê.

eg

Doroczne œwiêto ZNP
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OdpowiedŸ jest prosta, choæ nie wszyscy
uznaj¹ j¹ za tak oczywist¹. Czytaæ, czy-
taæ i jeszcze raz czytaæ. Nie rozumie tego
ten, kto nie czyta, a œwiat siê z tego po-
wodu nie wali. Mo¿e nie trafi³ na swoj¹
ksi¹¿kê? Mo¿e to przez zaniedbania 
w dzieciñstwie? Mo¿e przez lenistwo?
Mo¿e…, mo¿e… Dopóki ¿yjemy, dopóty
wszystko przed nami. 
Kartezjusz podpowiada, ¿e "czytanie
dobrych ksi¹¿ek, jest niczym rozmowa 
z najwspanialszymi ludŸmi minionych
czasów", warto z takiego towarzystwa
skorzystaæ, by rozwijaæ swoje myœlenie,
jêzyk, aby zrozumieæ postêpowanie
innych, ich rozterki, problemy, aby
uczyæ siê ¿ycia. Czasem, aby przetrwaæ
najtrudniejsze chwile …
Niech te krótkie refleksje bêd¹ wstêpem
do informacji, ¿e na szczytach w³adzy, 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
opracowano i zatwierdzono w paŸdzier-
niku 2015 r. Narodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa na lata 2016-2020, na
który przeznaczono 150 mln z³ i objêto
nim publiczne i niepubliczne szko³y.
Biblioteki szkolne, a jest ich dwie, w Po-
wiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie,
z³o¿y³y stosowny wniosek o udzielenie
wsparcia finansowego i zosta³y im przy-
znane odpowiednie œrodki.

Wynios³y one ³¹cznie z wk³adem w³a-
snym 15 000 z³. Przeznaczyæ je mo¿na
by³o g³ównie na zakup nowoœci wy-
dawniczych. 
Tak te¿ zrobiono, zakupiono dok³adnie
729 ksi¹¿ek. Przy ich wyborze aktywnie
uczestniczyli uczniowie przekazuj¹c
informacje na temat tych pozycji, które
chcieliby mieæ w swojej szkolnej biblio-
tece. Gdy nap³ywa³y partiami zakupione
ksi¹¿ki, najgorliwsi ju¿ na nie czekali.
Rozpakowywali, pytali o nastêpne prze-
sy³ki. A oczy iskrzy³y siê im z radoœci.
Bo jak tu siê nie cieszyæ, gdy tyle œwie¿u-
tkich, wrêcz pachn¹cych ksi¹¿ek wyk³a-
dano na ladê biblioteczn¹. Jeszcze czas
oczekiwania, aby ksi¹¿ki opracowaæ 
i przygotowaæ do udostêpniania, i ju¿
mo¿na czytaæ.
- "Wreszcie w bibliotece "normalne"

ksi¹¿ki" - mo¿na by³o us³yszeæ
stwierdzenie. M³odzi ludzie stawali
przed pe³nymi nowych ksi¹¿ek rega³ami,
przegl¹dali je, pytali o treœæ, mówili
czego oczekiwaliby, wypo¿yczali.
"Ksiêgozbiór ¿yje", to dla bibliotekarza
"miód na serce". Czasem trzeba zapisaæ
uczniów w kolejce na okreœlony tytu³:
"Proszê o mnie pamiêtaæ, gdy ksi¹¿ka
wróci, ju¿ d³ugo czekam", "Jeszcze nie
zosta³a oddana, kto j¹ tak d³ugo prze-
trzymuje?".  I spokojne odpowiedzi bi-
bliotekarzy - "Zd¹¿ycie przeczytaæ, one
tu bêd¹, na tê chwilê wypo¿yczcie inn¹
pozycjê. Maturzyœci nie bierzcie du¿o,

teraz przed wami nauka, lektura
póŸniej". 
Pracownicy szko³y te¿ zagl¹daj¹ czêsto.
Czytelnictwo siê rozkrêca. Zakupy na-
le¿a³o sfinalizowaæ do 31grudnia 2016r. ,
ale praca z nowymi ksi¹¿kami dopiero
przed bibliotekarzami. Ci co czytaj¹
œwietnie sobie radz¹, ale jak zachêciæ
tych pozosta³ych. Oni s¹ jeszcze nieufni,
znudzeni, przyjmuj¹ postawê obronn¹.
To blisko 60% czytelników szko³y.
Zadanie trudne, ale przed nami Nowy
Rok 2017, stawiamy sobie nowe cele,
podnosimy poprzeczki, szukamy spo-
sobów.
Ksi¹¿ki s¹ i czekaj¹. Oby ka¿dy czytel-
nik znalaz³ swoj¹ ksi¹¿kê, a ka¿da ksi¹¿-
ka swego czytelnika. Jednym i drugim
¿yczymy powodzenia!

Jadwiga Matys
Powiatowy Zespó³ Szkó w Chojnowie

Czytaæ, nie czytaæ, oto jest pytanie?

Fundacja na Ratunek dzieciom z chorob¹ nowotworow¹

Bianka ¯adkowska
NR KRS:0000086210

Szanowni Pañstwo z ca³ego serca
prosimy o wsparcie finansowe dla naszej córeczki Bianki ¯ad-
kowskiej, cierpi¹cej na marskoœæ w¹troby i cholestezê zewn¹trz-
w¹trobow¹. Aby leczenie by³o skuteczne konieczne jest stosowanie
kosztownego i nierefundowanego przez
NFZ leku, a oprócz tego Bianka musi
stosowaæ specjaln¹ dietê, na któr¹ nas nie
staæ. Jeœli zechc¹ Pañstwo pomóc naszemu
dziecku, to bardzo prosimy o:
* Przekazanie 1%podatku: 
1. Trzeba obliczyæ 1%podatku docho-
dowego nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu.
2. W zeznaniu za dany rok wpisaæ 
NR KRS0000086210, jest to Fundacja 
"Na ratunek dzieciom z chorob¹ nowotworow¹" ul. Bujwida 42, 
50-368 Wroc³aw.
3. W nastêpnej rubryce wpisaæ odliczon¹ kwotê.
4. W czêœci "Informacje uzupe³niaj¹ce" w rubryce Cel szczegó³owy
wpisaæ Bianka ¯adkowska
* Lub wp³aty na konto Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorob¹
nowotworow¹" ul. Bujwida 42, 50-368 Wroc³aw Bank Milenium
S.A 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 z tytu³em wp³aty: Bianka
¯adkowska

Z góry dziêkujemy wszystkim ofiarodawcom 
za okazanie dobrego serca. 

Rodzice - Daria i Marcin 

W imieniu w³asnym i mojej mamy
chcia³abym podziêkowaæ ca³ej
spo³ecznoœci Chojnowa i okolic za
zbiórkê nakrêtek i 1% Waszego po-
datku, który mi oddaliœcie. 
Jestem bardzo wdziêczna i szczêœli-
wa, ¿e nadal o mnie pamiêtacie 
i pomagacie. 
Dziêki Wam æwiczê i w doros³oœæ
wesz³am na w³asnych nogach.
Wasze serca s¹ pe³ne mi³oœci, wspó³-
czucia i dobra. Niech te wartoœci
bêd¹ dla Was drogowskazem, a ¿y-
ciowym mottem " Widzê wiêcej ni¿
czubek w³asnego nosa".

Pozdrawiam serdecznie 
Jagoda Prusik z Mam¹ 
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KRÓLOWA ŒNIEGU 3. OGIEÑ I LÓD 
13.01.2017r.; godz. 16:00 - 3D - dubbing
14.01.2017r.; godz. 15:00- 2D - dubbing

Chocia¿ Królowa Œniegu i samozwañczy Król Œniegu zostali
pokonani, Kai i Gerda nie maj¹ powodów do radoœci.
Dziewczynka pragnie odnaleŸæ ukochanych rodziców, por-
wanych przez Pó³nocny Wiatr. Wspólnie z przyjació³mi
wyrusza na kraniec œwiata, w pe³n¹ niebezpieczeñstw
wyprawê ratunkow¹. W trakcie wêdrówki bohaterowie
natrafiaj¹ na artefakt, pochodz¹cy z prastarego królestwa
trolli. To legendarny Kamieñ Ognia i Lodu. Czy jego potê¿na
moc oka¿e siê pomocna w poszukiwaniach rodziców dziew-
czynki? A mo¿e tylko je utrudni i sprowadzi na Orma, Gerdê
i resztê kompanii nowe k³opoty…

SZCZÊŒCIE ŒWIATA
13.01.2017r.; godz. 18:00

"Szczêœcie œwiata" zaczyna siê niemal jak krymina³. Oto
sto³eczny dziennikarz Sobañski wyrusza na misjê odna-
lezienia tajemniczego autora bestsellerowych ksi¹¿ek
podró¿niczych. Trop wiedzie na Œl¹sk do wspomnianej czyn-
szówki. W tym momencie re¿yser niespodziewanie urywa
jednak w¹tek poszukiwañ. Zamiast skupiæ siê na œledztwie,
zaczyna podgl¹daæ codzienne ¿ycie mieszkañców. Szybko
okazuje siê, ¿e centralnym punktem na planie budynku jest
lokum zajmowane przez zmys³ow¹ Ró¿ê, która wodzi na
pokuszenie swoich s¹siadów. Jej fantazyjne stroje, mocny
makija¿ oraz frywolny styl bycia rozœwietlaj¹ szarobur¹ rze-
czywistoœæ. Wprowadzaj¹ do niej element niemal¿e baœniowy.

JÓZEF I MARYJA
14.01.2017r.; godz. 17:00

Józef i Maria to historia o inspiracji i nadziei oraz o mi³o-
sierdziu jako przeciwieñstwie zemsty. Ukazuje piêkno codzi-
ennego ¿ycia i wzajemn¹ bliskoœæ cz³onków Œwiêtej Ro-
dziny. Akcja filmu rozgrywa siê w czasie dzieciñstwa Jezusa,
zanim objawi³ siê jako Syn Bo¿y i ostatecznie zmieni³ bieg
ludzkoœci.

NOWY POCZ¥TEK
14.01.2017r.; godz. 19:00

Louise Banks (tradycyjnie dobra Amy Adams), ceniona spe-
cjalistka w dziedzinie lingwistyki, zamierza w³aœnie ro-
zpocz¹æ wyk³ad dla garstki znudzonych studentów. Nagle 
w auli rozlega siê wycie syreny alarmowej. To nie s¹ æwi-
czenia przeciwpo¿arowe. W dwunastu miejscach na ca³ym glo-
bie zaparkowa³y statki kosmiczne. Sk¹d pochodz¹? W jakim
celu tu przylecia³y? Tego postara dowiedzieæ siê Louise, gdy
o pomoc poprosi j¹ amerykañska armia. 

£OTR 1. GWIEZDNE WOJNY - HISTORIE
- 3D

20.01.2017r.; godz. 17:00 i 19:30
“£otr 1" podwa¿a niektóre elementy Lucasowskiej wizji,
przesuwa akcenty, pog³êbia obraz œwiata. Dopuszcza do
g³osu tych, których wczeœniej nie mieliœmy okazji us³yszeæ.
Przede wszystkim daje portret Rebelii nie bêd¹cej mono-
litem, Rebelii, która jest wewnêtrznie sk³ócona i wcale nie
krystalicznie czysta. Snuje te¿ opowieœæ o Mocy bez udzia³u
samej Mocy, bez rycerzy Jedi; o Mocy jako wierze, religii
czy - tak, znowu - nadziei. Mamy tu œwiat "Gwiezdnych
wojen" ogl¹dany z punktu widzenia szeregowych pionków, 
a nie g³ównych graczy galaktycznego konfliktu. Œwiat
bardziej zró¿nicowany, tak¿e etnicznie i p³ciowo. Saga Lu-
casa - mimo miêdzygatunkowego kosmicznego sztafa¿u -
zawsze by³a doœæ "bia³¹" i - mimo silnych kobiecych postaci
w rodzaju Lei - doœæ mêsk¹ histori¹. "£otr 1" ostro¿nie zry-
wa z t¹ tradycj¹.

28.10.2016r. by³ d³ugo oczeki-
wanym dniem przez naszych
"pierwszaków". Po dwóch
miesi¹cach wytê¿onej pracy
zostali wreszcie pasowani na
uczniów szko³y. Trzeba przy-
znaæ, ¿e egzamin zdali wy-
œmienicie. Pierwszoklasistów
do tego najwa¿niejszego do tej
pory egzaminu przygotowy-
wa³a wychowawczyni - pani
Bogus³awa Kruk. Aktu paso-
wania dokonali pan Jan Ser-
kies - Burmistrz Miasta Choj-
nowa i dyrektor Szko³y Podsta-
wowej nr 3 - pan Mariusz
Szklarz.
Pasowanie poprzedzi³y wys-
têpy szkolnych zespo³ów arty-
stycznych. 

Narodowe Œwiêto Niepodle-
g³oœci by³o doskona³¹ okazj¹
do spotkania wszystkich
uczniów szko³y i uczczenia
œwiêta  piosenk¹. W wykona-
niu uczniów mo¿na by³o us³y-
szeæ pieœni legionowe i patrio-
tyczne. Organizatorami spo-
tkania by³y klasy Va i IIIb 
z wychowawczyniami (M.
Szczepanowska I M. Pêkala) .
W minionym okresie na pier-
wszaków czeka³y jeszcze inne
atrakcje. Specjalnie dla nich
zosta³  przygotowany program
artystyczny, który mia³ na celu
zapoznaæ uczniów z patronk¹
szko³y - Mari¹ Konopnick¹.
Program przygotowali cz³on-
kowie ko³a bibliotecznego pod
kierunkiem pani. Marii Lis 
i Ewy Wiêcek . 
W miko³ajkowej atmosferze
odby³ siê konkurs pod nazw¹
"List do œw. Miko³aja".
Uczniowie klas I-III wykony-

wali prace plastyczne lub lite-
racko-plastyczne zwi¹zane 
z tematem, a uczniowie klas
IV-VI pisali list do Miko³aja.
Organizatorkami konkursu
by³y pani E. Wiêcek i pani M.
Lis. Laureaci konkursu otrzy-
mali nagrody ksi¹¿kowe. Kon-
kurs mia³ miejsce 5 grudnia.

Potem jeszcze nasz¹ placówkê
odwiedzi³ sam œw. Miko³aj 
z weso³¹ ekip¹.
Obdarowa³ wszystkich uczniów
i pracowników szko³y s³odko-
œciami. 

Wielkim wydarzeniem w ¿y-
ciu szko³y by³ kiermasz bo¿o-
narodzeniowy zorganizowany
przez Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Trójki. 

Kiermasz poprzedzi³y war-
sztaty œwi¹teczne, w czasie
których uczniowie przygoto-
wywali ozdoby choinkowe, 
a mamy piek³y przepyszne
ciasteczka. 
Zgromadzone fundusze zostan¹
wykorzystane na rzecz szko³y.
Ostatnie tygodnie by³y te¿
okazj¹ do wielu wycieczek 
i dyskotek klasowych.

e. w .i m .l.

Oj, dzia³o siê, dzia³o…w SP3
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywcy przejmuj¹ nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespo³u
zabudowy œródmieœcia miasta Chojnowa uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Miasta Chojnowa Nr IV/34/98 z dnia
30.12.1998 r. (Dz. U. Woj. Dol. Nr 9, poz. 377 z dnia 16
kwietnia 1999 r.) nieruchomoœci le¿¹ na terenie oznaczonym
symbolem 70 MW/MN, dla którego ustalono teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Dopuszcza
siê, jako uzupe³niaj¹c¹ funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych wbu-
dowanych lub w wyodrêbnionych obiektach gospodarczych.
Na zapleczach zabudowy wielorodzinnej nale¿y przewidzieæ
gara¿e - od strony terenów produkcyjnych. W ewidencji grun-
tów dzia³ki oznaczone s¹ symbolem Bi - inne tereny zabu-
dowane.
Dostêp do drogi publicznej (ul. D¹browskiego) bêdzie zape-
wniony poprzez ustanowienie na nieruchomoœci oznaczonej
numerem geodezyjnym dzia³ki nr 46/7 stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów nieodp³atnej, nieograniczonej 
w czasie s³u¿ebnoœci gruntowej polegaj¹cej na prawie przejaz-
du i przechodu na rzecz ka¿doczesnego w³aœciciela dzia³ki
46/13 i 46/14.
Przetarg odbêdzie siê w 31 stycznia 2017r. o godz. 12.00

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w kreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205226000061020-
5198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 24 stycznia 2017 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólno-
œci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z 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 wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 160,00 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 wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 

Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i us³ug. Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z 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. 
Gara¿e mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.01.2017r. - 24.01.2017r. 
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 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci zabudowanych
gara¿ami po³o¿onymi przy ul. D¹browskiego w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. D¹browskiego 18),
wpisanych w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013615/5.
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Esemesowe powiadamianie
Zapraszamy mieszkañców do zerejestro-

wania siê na bezp³atnym serwisie infor-

macyjnym SMS. Dziêki rejestracji

bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ najwa-

¿niejsze lokalne informacje w postaci wiado-

moœci SMS. 

W sytuacjach zagro¿enia najwa¿niejsze

jest skuteczne i szybkie przekazanie

ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system

SISMS. 

Informacje o zbli¿ajacych siê zagro¿eniach

pozwol¹ Pañstwu unikn¹æ strat material-

nych. Równie przydatne bêd¹ lokalne

informacje o utrudnieniach, imprezach

i wszelkich istotnych wydarzeniach na te-

renie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, 

aby otrzymaæ bezp³atne 
informacje SMS?

W³¹cz w swoim telefonie komórkowym
tryb wysy³ania wiadomoœci SMS.
Jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01). Wpisuj¹c kod reje-
struj¹cy, zwróæ uwagê na kropkê i brak
odstêpów. Wyœlij SMS na numer 661-
000-112 (op³ata za wys³anie wiadomoœ-
ci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim
planem taryfowym). Otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem rejestracji w serwisie. TTTTuuuu  jjjjeeeesssstttt

mmmmiiiieeeejjjjsssscccceeee  
nnnnaaaa

TTTTwwwwoooojjjj¹¹¹¹
rrrreeeekkkkllllaaaammmmêêêê

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel. 
76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie, 
nak³ad: 700 eg.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak,
wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz, 
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 

oraz zastrzega sobie prawo  ich redagowania i skracania.

Domy mmieszkania llokale

Sprzedam mieszkanie w okolicach Choj-
nowa, parter domu mieszkalnego podpi-
wniczonego, pow. 48m2, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka i przedpokój + piwnica,
komórka, gara¿ i ogród. Cena: 82 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 691-477-292 lub 785-
660-232. (07414)

Wynajmê mieszkanie o pow. 47m2 przy
ulicy T. Koœciuszki. 
Wiadomoœæ: tel. 576-085-072. (08101)

Posiadam mieszkanie do wynajêcia sa-
modzielne w nowym domku jednoro-
dzinnym, pow. 72,00m2, 2 pokoje, kuch-

nia, ³azienka, wc, przedpokój, ganek,
piwnica. Obrze¿e Chojnowa.
Wiadomoœc: tel. 603-391-995. (08155)

Dzia³ki

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (08336)

Inne

Nowo otwarte Studio Fotograficzne -
wykonujemy: reporta¿e œlubne, komu-
nie, chrzty. 
Zdjêcia do dokumentów- atrakcyjna
cena. Chojnów; ul. Krótka 5.
Wiadomoœæ: tel. 607-259-819. (08092)

Og³oszenia drobne UCHWA£A 
NR XXVIII/139/16
RADY MIEJSKIEJ 

CHOJNOWA
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie 
okreœlenia wysokoœci stawek podatku

od œrodków transportowych.

Na podstawie Na podstawie art. 18, ust.
2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 10
ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych ) (tj.
Dz.U z 2016r., poz. 716  ze zm.), Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y, wysokoœæ rocznych
stawek podatku  od œrodków trans-
portowych, od jednego œrodka trans-
portowego.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XVI/72/15
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
26 listopada 2015r. w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od œrodków
transportowych (Dziennik Urzêdowy
Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 
8 grudnia 2015r., poz. 5466).

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³y-
wie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Dolno-
œl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 sty-
cznia 2017r. oraz podlega podaniu do
publicznej wiadomoœci poprzez rozpla-
katowanie w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego  w Chojnowie i og³oszenie 
w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa

Jan Skowroñski
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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

UCHWA£A NR XXVIII/138/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych ) (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 716 ze zm.), Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 z³ od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami powierzchniowymi
³yn¹cymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,44 z³ od 1m2

powierzchni,
d) niezabudowanych objêtych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 paŸdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i po³o¿onych na tere-
nach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugow¹ albo zabudowê o prze-
znaczeniu mieszanym obejmuj¹cym wy³¹cznie te rodzaje zabudowy, je¿eli od dnia
wejœcia w ¿ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakoñczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 z³
od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,75 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mie-
szkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 22,46 z³
od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materia³em siewnym - 10,59 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - 4,61 z³
od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 7,62 z³ od 1m2

powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XVI/71/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada
2015r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci (Dziennik
Urzêdowy Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 8 grudnia 2015r., poz. 5465).

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2017 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakato-
wanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie  i og³oszenie w "Gazecie
Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:
Urz¹d Pracy w Chojnowie, pok. Nr. 5

ul. Rynek 20,
24 stycznia;  godzina 11:00



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Pola Szymañska - 18 grudnia
ub. roku skoñczy³a 1,5 roczku.
Ogl¹da przygody "Maszy i Nie-
dŸwiedzia", s³ucha piosenek
dzieciêcych. Zabawia mamê
Paulinê od rana do nocy. 

TTrrzzee jj   KKrróó lloowwiiee   pp iieerrwwsszzyy   rraazz   ww  CChhoojjnnoowwiiee


