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Majowy Festyn Trójki
Natalia Kruk i Wiktor Ziembowicz z Gimnazjum nr 2
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Cukrzycowe wwarsztaty

5 czerwca dr n. med. Maria Dziura - dia-
betolog wraz ze Stowarzyszeniem Cho-
rych na Cukrzycê Oddzia³ Terenowy 
w Chojnowie i Przychodni¹ Rejonow¹ 
w Chojnowie, zaprosi³a chojnowian do
Domu Schrama na "Wiosenne warsztaty
edukacyjne poœwiêcone cukrzycy".
Temat zainteresowa³ ponad sto osób,
niekoniecznie dotkniêtych t¹ cywiliza-
cyjn¹ chorob¹. Program warsztatów obej-
mowa³ kilka ciekawych tematów - "Cu-
krzyca - choroba naczyñ", który refero-
wa³a dr Dziura, "Neuropatia cukrzy-
cowa" - przedstawiony przez lek. med.
Barbarê Soróbkê, o samokontroli mówi³a
mgr socjologii Mariola Wozowczyk, a jak
"Przygotowaæ stopy na wiosnê" omówi³a
mgr pielêgniarstwa Marta Leœnik. 

Na cukrzycê w Polsce choruje ponad 3 mln
osób - dzieci i doros³ych. ONZ uzna³o j¹
za epidemiê XXI wieku. Cukrzyca
nieleczona lub niew³aœciwie leczona jest
jedn¹ z g³ównych bezpoœrednich i po-
œrednich przyczyn inwalidztwa oraz
wczesnej umieralnoœci. Dlatego tak
wa¿na jest profilaktyka i edukacja. War-
sztaty kierowane do diabetyków, ich
bliskich i innych osób, mia³y na celu
przekazanie cz¹stki wiedzy i omówienie
kilku znacz¹cych tematów. Na ile treœci
zosta³y przyswojone, trudno powiedzieæ.
Prowadz¹ca spotkanie dr n. med. Maria
Dziura ju¿ na wstêpie podsumowa³a -
jeœli chocia¿ jedna z obecnych tu osób
uzna, ¿e warto by³o wzi¹æ udzia³ w dzi-
siejszych warsztatach, to dla mnie bêdzie
to ogromna satysfakcja i potwierdzenie,
¿e warto by³o…
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami /t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
2147 z póŸn. zm./, Wydzia³  Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 26.05.2017 r. do
16.06.2017 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-

nej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - nieruchomoœci po³o¿o-
nej w Chojnowie przy ul. Æwikliñskiej
- czêœæ dzia³ki nr 50/4 (Zarz¹dzenie Nr
57/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 25 maja  2017r.).
2) w dniach 31.05.2017 r. do
21.06.2017 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych prze-
znaczonych do sprzeda¿y  na rzecz na-
jemców w drodze bezprzetargowej,
znajduj¹cych siê w  budynkach po³o-
¿onych przy ul. £u¿yckiej 6, ul. Le-
gnickiej 59, ul. Koœciuszki 18, ul. Spa-
cerowej 2 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 31 maja 2017 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2016 r. Nr
2147 j.t./ winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 12.07.2017 r.

Dyrektor i pracownicy Muzeum
Regionalnego w Chojnowie pragn¹

serdecznie podziêkowaæ 
Pañstwu Marcie i Andrzejowi

Kupczykom,
Panu Piotrowi Koziarowi, 

chojnowskiemu Chórowi Skoranta,
Pani El¿biecie Fa³at Dyrektorowi

Gimnazjum nr 1, 
Panu Antoniemu Skalskiemu, 

Pani Wandzie Krzy¿anowskiej, 
Pani Bonie Szaban oraz grupie

wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 
za wk³ad i wydatn¹ pomoc 

w organizacji Nocy Muzeów.

10.06; godz. 14.00  - Popo³udnie z Czwórk¹ SP4
10.06; godz. 19.00 - Punk Rock Live - koncert Jubilatka
12.06; od godz. 10.00  - XIV Ogólnopolskie Dyktando Chojnowskie   Dom Schrama
16.07; godz. 17.00 - Turniej Bryd¿a Sportowego Par o Puchar Burmistrza   Dom  

Schrama
17-18.06.  Dni Chojnowa

17.06.
godz. 6.00  - Zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Chojnowa     Staw

Dolpakartu
godz. 9.00  - IX Kajakowy Sp³yw Jedynki Zagrodno-Chojnów
godz. 9.00 - Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Chojnowa         Stadion  

Miejski 
godz. 14.00  - Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego                            Rynek
godz. 16.00 - Korowód Ogrodów                                                                        Rynek
godz. 16.30  - Uroczyste Otwarcie Dni Chojnowa 2017                                     Rynek
godz. 17.00  - Talenty znad Skory - wokalne i taneczne prezentacje chojnowian

Rynek
godz. 21.00  - Gwiazda Dni Chojnowa  GOLEC uORKIESTRA                      Rynek
godz. 23.00  - Zespó³ INESS disco polo                                                             Rynek

18.06
godz. 15.00 - BAMBINIADA Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej                        Rynek
godz. 16.00  - Piosenki dla dzieci  Pszczó³ka GABI i Kulfon ROMCO Rynek
godz. 16.50  - Italo Disco Show cz.1 Salvatore Cutti Rynek
godz. 17.20  - Przeboje Anny Jantar Gra¿ka „Gabi” Szklarska Rynek
godz. 18.00  - Giganci rocka  œpiewa Janusz Bury Rynek
godz. 18.30 - Italo Disco Show cz.2 Salvatore Cutti Rynek
godz. 19.00  - Zespó³ Dialog Rynek
godz. 19.45  - Zespól Faza Blues Rynek
godz. 20.15  - Zespó³ POL-TON Rynek

21.06; godz 10.00  - Fina³ konkursu Piêknego Czytania „Od bajki do bajki”      MBP
23.06; godz. 17.00  - Witajcie wakacje koncert zespo³u Polish Fiction i Photony

Rynek
26-30.06; od godz. 11.00  - Wakacje z Bibliotek¹                                                MBP

Kalendarz imprez w mieœcie - czerwiec 
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieru-
chomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mias-
ta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudo-
wy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rol-
niczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³ucz-
niem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zo-
bowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹cze-
niu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerw-
ca 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172,
poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿o-
ne s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN 
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodo-
ci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy
dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomoœci w te-
renie oraz z zapisami w/w planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomunika-
cyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz  napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y za-
chowaæ zapisy okreœlone w normach elektro-
energetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
swobodny do niej dostêp  w celu jej konserwa-
cji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z prze-
biegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.

Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym
istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci 
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabyw-
ców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê 27 czerwca 2017 r. 
o godz. 11.30 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nie-
ruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tko-
wej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwe-
go rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
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, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób
odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien prze-
d³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu do 21 czerwca 2017 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czyn-
nego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki
wymienione w dowodzie wp³aty. 

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zby-
cie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸ-
niej 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 wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
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 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przy-st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie po-
dlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r.,
pi¹ty 12.05.2017r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
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 przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1
miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:
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Wiod¹cymi tematami czerwcowej sesji Rady
Miejskiej Chojnowa by³a realizacja "Progra-
mu wspó³pracy miasta Chojnowa z organiza-
cjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publi-
cznego w 2016 roku oraz realizacja zadañ so-
cjalno-bytowych przez MOPS. 
Wspó³praca Miasta Chojnowa z organizacja-
mi pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publi-
cznego w 2016 r. obejmowa³a zadania w³a-
sne gminy mieszcz¹ce siê w sferze zadañ publi-
cznych wg. katalogu zadañ z art. 4 ust. 1
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie, a w szczególnoœci z zakresu:
ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji,
oœwiaty i wychowania, wspierania i upow-
szechniania kultury fizycznej i sportu, dzia-
³alnoœci na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i wspó³pracy miêdzy
spo³eczeñstwami, dzia³alnoœci na rzecz ro-
dziny, macierzyñstwa, rodzicielstwa, upow-
szechniania i ochrony praw dziecka.
Wspó³praca Miasta z organizacjami poza-
rz¹dowymi umo¿liwi³a zaspokojenie potrzeb
mieszkañców Chojnowa w szerszym zakresie.
Samorz¹d wspieraj¹c realizacjê zadañ publi-
cznych ze œrodków bud¿etu Miasta przyczy-
nia³ siê do rozwoju demokracji i spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. Wspó³praca odbywa³a
siê na zasadach pomocniczoœci, suwerennoœci
stron, partnerstwa, efektywnoœci, uczciwej
konkurencji i jawnoœci. Organizacje reali-
zuj¹c zadania publiczne wykorzystywa³y
w³asny potencja³ osobowy oraz œrodki finan-
sowe w³asne. 

***
Prawo do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej, na
podstawie art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej
z dnia 12 marca 2004 roku, przys³uguje oso-
bom i rodzinom z powodu przyczyn (trudna
sytuacja ¿yciowa), do których w szczególnoœci
nale¿¹: ubóstwo, sieroctwo, bezdomnoœæ, bez-
robocie, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a lub
ciê¿ka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby
ochrony ofiar handlu ludŸmi, potrzeba
ochrony macierzyñstwa lub wielodzietnoœæ,
bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-wycho-
wawczych i prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego, zw³aszcza w rodzinach niepe³nych 
i wielodzietnych, trudnoœci w integracji cu-
dzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospo-
litej Polskiej status uchodŸcy lub ochronê
uzupe³niaj¹c¹, trudnoœci w przystosowaniu
do ¿ycia po zwolnieniu z zak³adu karnego,
alkoholizm lub narkomania, zdarzenia lo-
sowe i sytuacje kryzysowe, klêska ¿ywio³owa
lub ekologiczna. O pomoc finansow¹ mog¹
staraæ siê osoby, które spe³niaj¹ warunki
okreœlone w ustawie o pomocy spo³ecznej tj.:
trudna sytuacja ¿yciowa, trudna sytuacja
finansowa - przy czym oba warunki musz¹
byæ spe³nione jednoczeœnie. 
Œwiadczenia z pomocy spo³ecznej finan-
sowane s¹ z dwóch Ÿróde³: bud¿etu pañstwa

(dotacja celowa) oraz bud¿etu gminy (œrodki
w³asne gminy).
Bior¹c pod uwagê dane statystyczne nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ w Polsce, podobnie jak 
w innych krajach europejskich, zmienia siê
struktura demograficzna. Przewiduje siê, ¿e
w 2030 r. ju¿ ponad po³owa (53 %) gospo-
darstw bêdzie prowadzona przez osoby po-
wy¿ej 65 roku ¿ycia. Bêdzie to generowaæ no-
we zjawisko kierowania coraz wiêkszej grupy
osób starszych do domów pomocy spo³ecznej.  
Osobie samotnej, która z powodu wieku czy
choroby wymaga pomocy, przys³uguj¹ us³ugi
opiekuñcze natomiast, gdy potrzebna jest
opieka ca³odobowa, seniorzy mog¹ skorzys-
taæ z domu pomocy spo³ecznej. 
Aktualnie wszystkie osoby starsze z terenu
naszego miasta ubiegaj¹ce siê o œwiadczenie
us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania
uzyska³y takie wsparcie. Natomiast jeœli cho-
dzi o umieszczanie osób starszych lub cho-
rych w domach pomocy spo³ecznej w skali
kraju jest to wzrost o ok. 25 % w ci¹gu piêciu
lat i co roku coraz bardziej obci¹¿a to bu-
d¿ety gmin. W latach 2013-2016 wydatki
gminy miejskiej Chojnów na utrzymanie
domów pomocy wzros³y ze 180.116 z³ w roku
2013 do 352.303 z³ w roku 2016r, czyli pra-
wie o 100 procent. 
Innym wa¿nym problemem jaki dotyka osoby
korzystaj¹ce z pomocy jest bezradnoœæ opie-
kuñczo - wychowawcza. 
W przypadku, gdy oœrodek pomocy spo³ecznej
poweŸmie informacje o rodzinie prze¿ywa-
j¹cej trudnoœci w wype³nianiu funkcji opie-
kuñczo-wychowawczych, pracownik socjalny
przeprowadza wywiad œrodowiskowy i po
analizie sytuacji mo¿e zawnioskowaæ o przy-
dzielenie rodzinie asystenta rodziny. Celem
pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie
do oddzielenia dziecka od rodziny lub umo-
¿liwienie powrotu do rodziny dziecka umiesz-
czonego w systemie pieczy zastêpczej. 
Pod opiek¹ zatrudnionego w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej asystenta w roku 2016 by³o
13 rodzin. 
Na dzieñ 31.12.2016r  w  rodzinach zastê-
pczych i instytucjonalnej pieczy zastêpczej
przebywa³o 38 dzieci pochodz¹cych z terenu
gminy miejskiej Chojnów. 

Inne zadania realizowane na rzecz rodziny 
i mieszkañców miasta

Zasi³ek sta³y -109 osób, zasi³ek okresowy -
197, zasi³ek celowy -261, posi³ki -187, Pro-
gram wieloletni "Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania" -315 osób, sprawienie pogrzebu
-3 osoby, odp³atnoœæ gminy za pobyt w DPS -
15 osób, odp³atnoœæ za pobyt dziecka w pieczy
zastêpczej - 38, us³ugi opiekuñcze specjalisty-
czne dla osób z zaburzeniami psychicznymi -
15 osób, us³ugi opiekuñcze -73, zasi³ki ro-
dzinne i dodatki do zasi³ków - 339, jednora-
zowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 97
œwiadczeñ, œwiadczenie pielêgnacyjne - 448,
zasi³ek pielêgnacyjny - 3673, specjalny za-
si³ek opiekuñczy - 139 œwiadczeñ, zasi³ek dla
opiekuna - 119, œwiadczenie z funduszu ali-

mentacyjnego -140 osób, op³acanie sk³adki
ubezpieczenia zdrowotnego - 142, op³acanie
sk³adki ubezpieczenia spo³ecznego - 47 osób.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej reali-
zuj¹c zadania ustawy o pomocy spo³ecznej 
w roku 2016 obj¹³ swoim wsparciem 431
gospodarstw domowych. 
Po przeanalizowaniu danych za rok 2016
nadal zauwa¿a siê, i¿ sukcesywnie maleje
liczba gospodarstw domowych korzy-
staj¹cych z pomocy OPS tj. w 2011r - 503
gospodarstwa domowe.
Dodatkowa dzia³alnoœæ
* Zespó³ Interdyscyplinarny 
Celem g³ównym zespo³u interdyscyplinarnego
jest efektywna wspó³praca instytucji i organi-
zacji na rzecz zapobiegania i zwalczania prze-
mocy w rodzinie, poprzez: diagnozowanie
problemu przemocy w rodzinie, podejmo-
wanie dzia³añ w œrodowisku zagro¿onym
przemoc¹ w rodzinie maj¹cych na celu prze-
ciwdzia³anie temu zjawisku, inicjowanie
interwencji w œrodowisku dotkniêtym prze-
moc¹ w rodzinie, rozpowszechnianie infor-
macji o instytucjach, osobach i mo¿liwoœci-
ach udzielenia pomocy w œrodowisku lokal-
nym, inicjowanie dzia³añ w stosunku do osób
stosuj¹cych przemoc w rodzinie, realizacja
miejskiego programu przeciwdzia³ania prze-
mocy w rodzinie.
* Organizacja wypoczynku dla dzieci - m³o-
dzie¿y. 
Wakacyjny program zagospodarowania cza-
su wolnego w okresie wakacji, pomocy dla
dzieci i m³odzie¿y z mniejszymi szansami, 
z najubo¿szych rodzin, a tak¿e z rodzin dys-
funkcyjnych, zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Choj-
nowie wraz z Gminn¹ Komisj¹ ds. Profila-
ktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w Chojnowie by³ wspó³organizatorem
kolonii w Mikoszewie dla 45 dzieci oraz 
z Dolnoœl¹skim Kuratorium Oœwiaty kolonii
dla 10 dzieci w Jastrzêbiej Górze, a tak¿e 10
dzieci w Pustkowie.  We wszystkich przypad-
kach  zadaniem MOPS by³a rekrutacja dzieci
i m³odzie¿y z naszej gminy. 
* Program wieloletni  "POMOC PAÑSTWA
W ZAKRESIE DO¯YWIANIA" na lata 2014 -
2020.
W roku 2016 na realizacjê programu otrzy-
mamo dotacjê celow¹ jako wsparcie finan-
sowe w zakresie realizacji zadania w³asnego
okreœlonego Uchwa³¹ Nr 221 Rady Mini-
strów z 10 grudnia 2013 roku w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspie-
rania finansowego gmin w zakresie do¿ywia-
nia "Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania"
na lata 2014-2020 na realizacjê zadañ w³as-
nych gmin w wysokoœci 92.100 z³. Gmina na
program przeznaczy³a œrodki w³asne w wyso-
koœci 61.545 z³.
Œrodki zosta³y przeznaczone na: posi³ki -
zasi³ki celowe na zakup artyku³ów ¿ywnoœ-
ciowych. Rzeczywista liczba osób objêtych
programem wynios³a 315. 
* Pomoc ¿ywnoœciowa w ramach PEAD.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w zakwa-
lifikowa³ 446 osób do pomocy ¿ywnoœciowej
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w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
¯ywnoœciowa 2014-2020" PEAD. Pomoc
skierowana by³a do najubo¿szych. Wsparcie
trafia³o do osób znajduj¹cych siê w najtrud-
niejszej sytuacji, spe³niaj¹cych przes³anki
wskazane w art. 7 ustawy o pomocy spo-
³ecznej (m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepe³no-
sprawnoœæ, d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba,
sieroctwo, bezdomnoœæ, przemoc w rodzinie,
bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-wycho-
wawczych i prowadzenia gospodarstwa domo-
wego zw³aszcza w rodzinach niepe³nych lub
wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania). 
* Potwierdzenie prawa do œwiadczeñ zdrowotnych.
W roku 2016 wydano 25 decyzji potwier-
dzaj¹cych prawo do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publi-
cznych, 3 decyzje wygaszaj¹ce w/w œwiadcze-
nie, 3 decyzje umarzaj¹ce w/w œwiadczenie 
i 1 decyzjê odmown¹ - ogó³em 32 decyzje.
* Karta Du¿ej Rodziny.
Od 16 czerwca 2014r. w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej realizowana jest ogólno-
polska Karta Du¿ej Rodziny w ramach rz¹-
dowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Karta Du¿ej Rodziny, to system zni¿ek dla
rodzin wielodzietnych, przys³uguje rodzinom
wychowuj¹cym troje i wiêcej dzieci. Z tej for-
my pomocy skorzysta³o narastaj¹co 82 rodziny.
W roku 2016 do Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Chojnowie wp³ynê³o 14 nowych
wniosków o wydanie Karty Du¿ej Rodziny, 
3 wnioski o przed³u¿enie karty i 1 wniosek o du-
plikat karty, wydano 69 kart.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta

w okresie od dnia 31 marca 2017 r. 
do dnia 24 maja 2017 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Zakoñczono budowê chodnika z Michowa
do Chojnowa przy drodze wojewódzkiej nr 328.
Inwestycja zosta³a odebrana od wykonawcy.
* Kontynuowana jest przebudowa sieci wodo-
ci¹gowej z przy³¹czami oraz kanalizacji ogól-
nosp³awnej z przykanalikami w ulicach:
Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta War-
szawskiego (Etap II i III). 
* Og³oszono czwarty przetarg nieograniczony
na budowê k³adki dla pieszych nad rzek¹
Skora w ci¹gu ul. Matejki. Pierwsze trzy prze-
targi uniewa¿niono ze wzglêdu na ceny ofert
znacznie przewy¿szaj¹ce wartoœæ kosztorysu
inwestorskiego.
* Rozstrzygniêto przetargi nieograniczone na
budowê oœwietlenia bie¿ni lekkoatletycznej 
z terenami przyleg³ymi MOKSiR oraz na
zakup zamiatarki do ulic.
* W wyniku rozstrzygniêcia przetargu nieo-
graniczonego na przebudowê dojazdu do
budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z w³¹cze-
niem do ul. Bohaterów Powstania Warszaws-
kiego oraz na przebudowê i budowê miejsc
postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ci¹-
gów pieszych wraz z wymian¹ nawierzchni
jezdni od ul. Kiliñskiego do skrzy¿owania,
podpisano umowy na roboty budowlane z wy-
branym wykonawc¹.

* Podpisano umowê o roboty budowlane na
docieplenie elewacji budynku MOPS. Wyko-
nawc¹ jest firma FASADEX S.C. z Lubina.
* Og³oszono drugi przetarg nieograniczony
na dwa odrêbne zadania zwi¹zane z budow¹
parkingów i miejsc postojowych:
- Budowa parkingu wraz z odwodnieniem
przy budynku MOKSiR;
- Budowa parkingu dla samochodów osobo-
wych przy ul. Grunwaldzkiej.
* Zakupiono 8 koszy i 8 ³awek betonowych
do Parku Piastowskiego, trwa ich monta¿. 
* Zamówiono 5 masztów flagowych. 
* Wyremontowano urz¹dzenia na terenie Mor-
skiego Oka zniszczone przez wandali oraz na
bie¿¹co naprawiane s¹ ogrody zabaw. 
* Zamówiono 2 ogrody zabaw, które zostan¹
zamontowane przy ul. Samorz¹dowej i w Par-
ku Piastowskim przy ul. Kiliñskiego. 
* Zakoñczono I etap napraw cz¹stkowych
nawierzchni jezdni. 
* Zamontowano 10 nowych ³awek na Placu
Wogezów, czêœæ starych ³awek przestawiono
na inny teren, a czêœæ przeznaczono do naprawy.
* Przebudowano fragment parkingu pod Cmen-
tarzem w celu wyeliminowania zastojów wo-
dy opadowej. 
* Zaproszono przedstawicieli firmy Hydro-
mel z Legnicy w celu wstêpnego omówienia
metody wyeliminowania zbyt wysokiego po-
ziomu wód gruntowych na Cmentarzu Ko-
munalnym. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego dzia³kê pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej;
* Przygotowano i og³oszono przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿:
- trzech dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul.
Parkowej, zakoñczony wy³onieniem nabywcy
jednej dzia³ki,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej
4/14, zakoñczony wy³onieniem nabywcy za
kwotê,
- 16 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej, Pogodnej i Ra-
dosnej oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Wi-
tosa 10/7, zakoñczone wynikiem negatywnym.
* Wydano decyzjê przekazuj¹c¹ w trwa³y
zarz¹d dla ¯³obka Miejskiego nieruchomoœæ
zabudowan¹ po³o¿on¹ przy ul. Sikorskiego 20.
* Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu 
w odniesieniu do nieruchomoœci niezabudo-
wanej po³o¿onej przy ul. Legnickiej o po-
wierzchni 383m, przeznaczonej pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i us³ugi
komercyjne, stanowi¹cej w³asnoœæ osoby
fizycznej za cenê 61.500 z³ brutto, a zby-
wanej na rzecz osoby fizycznej.
* Wydano zgodê na wykreœlenie hipoteki
ustanowionej z tytu³u bonifikaty udzielonej
przy wykupie lokalu, w zwi¹zku z up³ywem 5
lat od dnia jego nabycia od miasta.
* Zawarto umowê dzier¿awy ze Wspólnot¹
Mieszkaniow¹ przy ul. D¹browskiego 32 na

grunt bezpoœrednio przyleg³y do budynku.
* Wydano 15 wypisów i wyrysów z miejs-
cowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta.
* Wydano postanowienie pozytywnie opiniu-
j¹ce podzia³ dzia³ki po³o¿onej przy ul. Ogro-
dowej, pod wzglêdem zgodnoœci z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta. 
* Wydano dwie decyzje z urzêdu na podzia³
dzia³ki: 
- przy ul. Kopernika w celu wydzielenia dzia³-
ki do sprzeda¿y,
- przy ul. Sikorskiego w celu wydzielenia
dzia³ek do sprzeda¿y.
* Wydano decyzjê dot. usuniêcia uschniêtych
2 drzew gatunku grochodrzew i olsza dla fir-
my "APIS" Sp. J. przy ul.Okrzei, z obowi¹z-
kiem nasadzenia 4 drzew.
* Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach dla Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg
i Kolei we Wroc³awiu na realizacjê przed-
siêwziêcia pn." Przebudowa mostu w ci¹gu
drogi wojewódzkiej" ci¹g ul. Legnickiej.
* Przygotowano i z³o¿ono wniosek o pozy-
skanie funduszy z Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego na zadanie pt.
"Modernizacja i konserwacja rowu meliora-
cyjnego - melioracje szczegó³owe, rów KS",
w wyniku którego gmina otrzyma³a dotacjê 
w wysokoœci 30.000 z³.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
* Przyjêto i rozpatrzono 50 wniosków o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego przyznaj¹c
dodatki na kwotê 7.320 z³. Wyp³acono dodat-
ki mieszkaniowe za IV i V br. na kwotê
56.410,55 z³. 
* Przyjêto i rozpatrzono 85 wniosków o przy-
znanie dodatku energetycznego. Wyp³acono
dodatki na kwotê 2.711,89 z³. 
* Przyjêto 16 wniosków o przyznanie œwiad-
czenia wychowawczego 500+. Wydano 31
decyzji.
Wyp³acono 1.119 œwiadczeñ na kwotê
558.303,80 z³. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Przyjêto 245 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Wydano 291 odpisów aktów stanu cywil-
nego oraz 11 zaœwiadczeñ do œlubu konkor-
datowego.
* Sporz¹dzono 125 przypisków, 39 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego, 6 aktów
urodzenia, 15 aktów ma³¿eñstwa i 14 aktów
zgonu.
* Przeprowadzono 163 migracji aktów.
* Sporz¹dzono 18 zapewnieñ do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego, w tym 7 zapewnieñ
do œlubu cywilnego i 11 zapewnieñ do œlubu
konkordatowego.
* Sprostowano i uzupe³niono 10 aktów stanu
cywilnego.
* Wpisano 6 zagranicznych dokumentów sta-
nu cywilnego do polskiego rejestru w drodze
transkrypcji.
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Tradycyjnie 26 maja Miejski

Oœrodek Kultury, Sportu i Rekre-

acji zaprosi³ chojnowskie Mamy

na dedykowany im koncert.

Wœród wykonawców znaleŸli siê

zarówno doskonale wszystkim

znani lokalni twórcy - Jurand Ko-

walski wraz z uczniami, choj-

nowski Chór "Skoranta" - jak 

i debiutanci, czyli "Czirliderki" ze

Szko³y Podstawowej nr 3, przygo-

towane przez pani¹ Joannê Go-

deck¹.

By³o nostalgicznie, wzruszaj¹co,

momentami te¿ zabawnie - tak jak 

w dniu takiego œwiêta byæ powin-

no. Chojnowskim Mamom ¿y-

czono wszelkiej pomyœlnoœci, 

a my do³¹czamy siê do tych

¿yczeñ!

Dzieñ Matki z MOKSiR

Jeszcze w maju Miejski Oœrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
rozpocz¹³ we wspó³pracy z lokalnymi
placówkami kulturalnymi, opiekuñczymi
i edukacyjnymi realizacjê cyklu dzia³añ
pod wspólnym tytu³em "¯yj zgodnie 
z przyrod¹".

22 maja w lapidarium Muzeum Regio-
nalnego z przedszkolakami spotka³ siê
mistrz pszczelarski, pan Jerzy Poznar.
M³odzi chojnowianie mieli okazjê zo-
baczyæ z bliska, jak wygl¹da ¿ycie
pszczó³, pos³uchaæ ciekawostek, posma-
kowaæ wonnego miodu, wreszcie obej-
rzeæ, dziêki uprzejmoœci Muzeum Przy-
rodniczego w Jeleniej Górze oraz jego
dyrektora, pana Stanis³aw Firszta, kilka
wypo¿yczonych, figuralnych uli.
23 i 25 maja w sali widowiskowej Domu
Kultury starszy kustosz jeleniogórskiego

muzeum, pan Leszek Koœnik, spotka³ siê
na czterech prelekcjach (warsztatach) 
z uczniami naszych szkó³ podstawowych
i gimnazjów. "Owady - sprzymierzeñcy
i wrogowie cz³owieka", "Pszczo³y i pszcze-

larstwo" czy "Entomologia - nauka o owa-
dach" - to tytu³y niektórych prelekcji.
Co jeszcze przed nami? 12 czerwca 
w XIV ju¿ edycji Chojnowskiego
Dyktanda z "entomologi¹" zmierz¹ siê
uczniowie szkó³ podstawowych, gim-
nazjów oraz doroœli. 17 czerwca, czyli
pierwszego dnia obchodów œwiêta miasta,
spod budynku urzêdu miejskiego do
rynku pomaszeruje "Korowód ogrodów",
a wœród pokazów rzemios³ w ramach
Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Arty-
stycznego warto bêdzie zwróciæ uwagê
na prezentacjê dawnych zawodów, na
wspó³egzystencji z przyrod¹ opartych
(np. bartnik, powroŸnik, tkacz, garncarz)
oraz wzi¹æ udzia³ w warsztatach. 

Drugiego dnia, czyli 18 czerwca, pos³u-
chamy piosenek inspirowanych przyrod¹ 
- w ramach XXI edycji "Bambiniady", 
a od po³owy czerwca w Domu Kultury
bêdzie mo¿na podziwiaæ wystawê prac
plastycznych wykonanych w ramach pro-
jektu przez przedszkolaki i uczniów szkó³
podstawowych.

"¯yj zgodnie z przyrod¹".
Zapraszamy!

sh

¯yj zgodnie z przyrod¹
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27 maja 2017 r. odby³ siê, ju¿ po raz 18-ty
Majowy Festyn Trójki. Jak zwykle
najwiêksz¹ niepewnoœæ przy organizacji
sprawi³y prognozy pogody, ale tym ra-
zem aura dopisa³a i o godz. 15.00 mo¿na
by³o rozpocz¹æ festyn. Impreza przygo-
towana przez ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹:
uczniów, ich rodziców i pracowników
szko³y zgromadzi³a du¿¹ rzeszê sympa-
tyków. 
Imprezê rozpoczê³y na scenie dzieci œpie-
waj¹ce du¿¹ grup¹ "We are the World".
Na placu przed szko³¹ mo¿na by³o zo-
baczyæ te¿ wystêpy wszystkich szkol-
nych grup i solistów. Najwiêkszym zain-
teresowaniem cieszy³y siê oczywiœcie
wystêpy najm³odszych, w tym chirlide-
rek, zespo³u Piraci z klasy IIIa, grupy
akrobatycznej Piramida, Sweety Girls,
zespo³u Synkopa oraz solistów i zespo-
³ów - laureatów konkursu piosenki obco-
jêzycznej. 

Na boisku szkolnym zosta³ rozegrany
mecz pi³ki no¿nej dziewcz¹t, w którym
nasza reprezentacja zmierzy³a siê z re-
prezentacj¹ dziewcz¹t z Gimnazjum nr 1.
Nasza dru¿yna wspomagana niewielkim
udzia³em ch³opców z klasy IV odnios³a
historyczne zwyciêstwo. 
Ze sportowych atrakcji mocnym akcen-
tem by³ równie¿ pokaz treningu zawo-
dników klubu sportowego taekwondo
Sfora Chojnów. 
Kolejnym bardzo ciekawym punktem by³
wystêp p. Gabrieli Zenki, która zaprezen-
towa³a niezwyk³e uk³ady taneczne. Wyst¹-
pi³a równie¿ grupa taneczna Hajdasz. 

Na scenie prowadz¹ca p. Bogus³awa
Kruk zachêca³a publicznoœæ do korzysta-
nia z przygotowanych atrakcji: domowych
pierogów, pysznych gofrów, rewela-
cyjnych kie³basek z grilla, smacznej
waty cukrowej, super pajdy chleba z ma-
³osolnymi ogórkami, smacznego ciasta 
i napojów. 

Przygotowano kiermasz taniej ksi¹¿ki,
"Patyczaki dla ka¿dego", k¹cik ró¿noœci,
gry zrêcznoœciowe z nagrodami zakoñ-
czone losowaniem nagród g³ównych.
Chêtni mogli sprawdziæ swoje umiejê-
tnoœci w strzelaniu painball'em, po-
wspinaæ siê na dmuchane zamki.
Stowarzyszenie Przyjació³ Trójki przy-
gotowa³o dla najm³odszych specjaln¹
strefê zabawy - K¹cik Malucha. 

Odby³a siê licytacja przekazanych super
atrakcji pi³karskich: pi³ki i koszulki z pod-
pisami pi³karzy Zag³êbia Lubin, zestawu
(pi³ka, szalik) Miedzi Legnica, koszulki
pi³karskiej reprezentacji Polski w auto-
grafem Stefana Majewskiego.
Funkcjonowa³ k¹cik pielêgniarski, punkt
pomocy logopedycznej oraz k¹cik porad
dietetycznych. 
Na zakoñczenie mo¿na by³o sprawdziæ
swój talent wokalny œpiewaj¹c piosenki
karaoke. 

Impreza nie odby³aby siê, gdyby nie by³o
jak zwykle niezawodnej wspó³pracy
rodziców oraz pracowników szko³y.
Podziêkowania dla wszystkich zaanga-
¿owanych w prace przy festynie oraz
sponsorów i darczyñców: dzieciom,
rodzicom i pracownikom Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Chojnowie, Klubowi Pi³ki
No¿nej Zag³êbie Lubin, Klubowi Pi³ki
No¿nej MiedŸ Legnica, Klubowi Pi³ki
Siatkowej Cuprum Lubin SA, Sklepowi 
i Centrum Dystrybucyjnemu NETTO,
Castoramie - Legnica, PHU Bartek-Bis
- Mieczys³awowi Wróblewskiemu, skle-
powi Intermarche Chojnów, Oriflame,
bankowi PKO BP - Chojnów, Gabi-
netowi fizjoterapii - Panu £ukaszowi
Ptakowi, Stylizacji Paznokci - Pani
Tatianie Juszczak, Mobilnemu Gabi-
netowi Kosmetycznemu - Pani Malwinie
Kasprzak, Piekarni Andrzeja i Marty
Kupczyk, Pañstwu Dorocie i Januszowi
Czapskim, Sprzeda¿y Hurtowej i Deta-
licznej "Rudziak" - Panu Zenonowi
Rudziak, Firmie Handlowo Us³ugowej
Juliana Romaniaka, Przedsiêbiorstwu
Wielobran¿owemu SOLO - Pani Marcie
Æmikiewicz, Butikowi Garderoba, kinu
Helios Legnica, firmie Colluci-Polska
spó³ka z o.o. - Lubin, Uroda - Poradni
Dietetycznej Pani Ma³gorzacie Uroda,
firmie Globus - Panu Marcinowi Mar-
ciniszynowi, Spó³dzielni Handlowo-Pro-
dukcyjnej Z³otoryja, sklepowi "U Jana"
- Panu Janowi Kureñ, Wyspie Skarbów
- Pani Gra¿ynie Drgas, Miejskiemu Oœrod-
kowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Choj-
nowie, Muzeum Regionalnemu w Choj-
nowie, Powiatowemu Zespo³owi Szkó³ 
w Chojnowie.

wdziêczna spo³ecznoœæ 
Szko³y Podstawowej nr 3 

w Chojnowie

Majowy Festyn TMajowy Festyn Trójkirójki
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Marcin Pa³asz - pisarz dla dzieci i m³odzie¿y,
autor s³uchowisk. Debiutowa³ w 2004r.
ksi¹¿k¹ „Opowieœci z Krainy Potworów”.
Wielokrotnie nominowany, wyró¿niany i na-
gradzany – m.in. wyró¿nienie w ogólnopol-
skim konkursie na Nagrodê Literack¹ im.
Kornela Makuszyñskiego za „Wakacje w wie-
lkim mieœcie” w 2007r. i za „Wszystko za-
czyna siê od marzeñ” w 2009 r., wyró¿nienie
w konkursie literackim IBBY Ksi¹¿ka Roku
2012 oraz Nagroda Literacka im. Kornela
Makuszyñskiego 2013r. za powieœæ „Sposób
na Elfa”. 

Straszyæ nie jest ³atwo
Marcin Pa³asz, 16 maja, kolejny raz spotka³
siê z chojnowskimi czytelnikami. Pisarz
opowiada³ o swojej pracy, o tym jak pisze
ksi¹¿ki, w których tak du¿o poczucia humoru
i sk¹d czerpie pomys³y. Podkreœli³, jak wa¿ne
jest czytanie – bo wyobraŸniê ma siê wtedy,
kiedy siê du¿o czyta. Przybli¿y³ dzieciom swo-
j¹ twórczoœæ, czêsto przedstawiaj¹c anegdoty
i ciekawostki zwi¹zane z pisaniem ksi¹¿ek
np. z powieœci¹ „Straszyæ nie jest ³atwo”. 

Sporo te¿ by³o o bajkach. Ulubionych bajkach
pisarza i uczestników spotkania. I o tym, ja-
kie s¹ jego „B@jki”. Napisane od nowa, bar-
dzo nowoczesne, ca³kiem inne bajki: o z³otej
rybce, królewnie Œmieszce, zielonym kaptur-
ku, smoku (pod)wawelskim i Babie D¿adze. 
A spoœród innych utworów najwiêcej mówi³
o serii ksi¹¿ek o Elfie, których bohaterem
jest, przygarniêty ze schroniska, jego uko-
chany pies. 
Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do zadania pytañ
pisarzowi - skorzysta³o z niej wielu m³odych
czytelników.

***
Justyna Bednarek – dziennikarka, t³umaczka,
autorka ksi¹¿ek dla dzieci. Za wydan¹ w 2015r.
ksi¹¿kê „Niesamowite przygody dziesiêciu
skarpetek” z ilustracjami Daniela de Latour
zdoby³a kilka nagród i nominacji: Najlepsza
Ksi¹¿ka Dzieciêca 2015 w konkursie „Prze-
cinek i Kropka”, Nagroda Literacka Miasta
Sto³ecznego Warszawy, nominacja do tytu³u
Ksi¹¿ki Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY,
nominacja do tytu³u Najpiêkniejszej Ksi¹¿ki
Roku. W ubieg³ym roku ukaza³y siê jej dwie
kolejne ksi¹¿ki: „Piêæ sprytnych kun” (nomi-

nacja do tytu³u Ksi¹¿ki Roku 2016 Polskiej
Sekcji IBBY) i „W to mi graj. Bajki muzy-
czne” z ilustracjami Józefa Wilkonia. W 2017 r.
wyda³a „Nowe przygody skarpetek (jeszcze bar-
dziej niesamowite)” i przypowieœæ „O sre-
brnej ³y¿ce”.
„Skarpetki” przynios³y mi szczêœcie
Natomiast po raz pierwszy do Chojnowa
przyjecha³a Justyna Bednarek. Oprócz
opowieœci o tym, jak powsta³y i o czym s¹
bestsellerowe ju¿ przygody skarpetek, które
zosta³y lektur¹ szkoln¹, zaprezentowa³a 23
maja m³odym czytelnikom równie¿ inne
ostatnio napisane ksi¹¿ki. Historiê „Piêciu
sprytnych kun”, bajki muzyczne „W to mi
graj” - ich tworzywem sta³o siê 12 ulubio-
nych przez ni¹ utworów muzyki klasycznej -
z niesamowitymi ilustracjami Józefa Wilko-
nia (wykonanymi na tablecie!), wreszcie baj-
kê „O srebrnej ³y¿ce”.

Stara³a siê pokazaæ, jak wiele mo¿liwoœci ma
cz³owiek, aby w³asn¹ fantazjê „przerobiæ” na
coœ fajnego. By³o wiêc i czytanie fragmentów
jej bajek, i ogl¹danie skarpetkowych pacy-
nek. Ale te¿ wspólne zastanawianie siê, co
jest potrzebne, aby powsta³a ksi¹¿ka, czego
potrzeba, aby stworzyæ bajkê. A Ÿróde³ in-
spiracji jest bardzo wiele - mog¹ byæ to np.
zwierzêta, miasto, w którym ¿yje autor, a na-
wet przedmioty, które u¿ywamy na co dzieñ.  
Pisarka podkreœli³a, ¿e w ka¿dej dobrej bajce
musi byæ ziarenko prawdy. ¯e mo¿na rzeczy,
które nie s¹ weso³e, zmieniæ na weso³e.
Wa¿ne te¿ jest, aby jak najwiêcej czytaæ, bo
dziecko, które czyta bajki, jest kreatywne ja-
ko osoba doros³a.

***
Anna Onichimowska – autorka ponad piêæ-
dziesiêciu ksi¹¿ek dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych, wielu scenariuszy, sztuk teatralnych,
telewizyjnych i radiowych. Laureatka li-
cznych nagród krajowych i zagranicznych,
m.in. „Dobry potwór nie jest z³y” - Nagroda
Literacka im. Kornela Makuszyñskiego (1997r.),
„Najwy¿sza góra œwiata” - wpisana na Listê
Honorow¹ IBBY (1998r.), „Sen, który
odszed³” - Ksi¹¿ka Roku Polskiej Sekcji IBBY
(2001r.), wyró¿nienia w konkursie Polskiej
Sekcji IBBY Ksi¹¿ka Roku: „Lot Komety”
(2005r.), „Dziesiêæ stron œwiata” (2007r.),
„Prawie siê nie bojê” (2016r.) oraz "Hera,

moja mi³oœæ” - wpisana na miêdzynarodow¹
listê BARFIE (2006r.), g³ówna nagroda 63.
Festiwalu Filmowego w Cannes, razem z J.P.
B³awutem, za scenariusz do „Dnia czekola-
dy” (2010r.). Jej utwory wydawane s¹ tak¿e
po francusku, s³oweñsku, litewsku, koreañsku,
niemiecku, szwedzku, w³osku i chiñsku. 

Wymyœlam i zapisujê historie
26 maja, po raz drugi goœciliœmy w naszej
bibliotece, ale po raz pierwszy na spotkaniu 
z dzieæmi, Annê Onichimowsk¹. W 2010r.
autorka spotka³a siê ju¿ z chojnowianami -
m³odzie¿¹ w ramach projektu Dyskusyjne
Kluby Ksi¹¿ki. 
Tym razem pisarka mówi³a dzieciom o sobie,
swojej pracy, któr¹ okreœli³a tymi s³owami:
„Mój zawód to wymyœlaæ i zapisywaæ historie
za pomoc¹ wiersza, opowiadania, opo-
wieœci.” A tych historii, bardzo ró¿nych, wy-
myœli³a naprawdê du¿o. Na spotkaniu opo-
wiedzia³a m.in. o ksi¹¿kach:  „Dzieñ czekola-
dy”, na podstawie której powsta³ film, „Da-
leki rejs”, „Gdzie jesteœ, tatusiu?”, „Duch sta-
rej kamienicy”, „Maciek i ³owcy duchów”,
„Najwy¿sza góra œwiata”, „Prawie siê nie bojê”...
Czyta³a fragmenty z utworów zatytu³owa-
nych: „Piecyk, czapeczka i budyñ”, „Zasy-
pianki” i innych. 
Anna Onichimowska mia³a te¿ du¿o pytañ do
ma³ych uczestników, np. kim chcieliby byæ,
jakie maj¹ marzenia. Jak wyobra¿aj¹ sobie
pracê pisarza i to, w jaki sposób powstaje
ksi¹¿ka. Jaki powinien byæ dobry tytu³
ksi¹¿ki. Spróbowa³a te¿ razem z nimi wy-
myœliæ now¹ historiê. 

A na koniec to dzieci, podczas „konferencji
prasowej”, mog³y zadawaæ pytania autorce.
Czy trudno siê pisze ksi¹¿ki, sk¹d pomys³ na
pierwsz¹ z nich, jakie s¹ ulubione tytu³y z jej
w³asnej twórczoœci, dlaczego wyjecha³a do
Szwecji, a nawet czy od pisania bol¹ palce?
– to tylko niektóre z nich. 

***********************
Na ka¿dym spotkaniu zorganizowaliœmy kier-
masz ksi¹¿ek pisarzy, mo¿na te¿ by³o zdobyæ
ich autografy.
W zbiorach biblioteki mamy sporo utworów
spoœród bogatego dorobku twórców, którzy 
w maju spotkali siê z chojnowskimi czytel-
nikami – serdecznie zapraszamy!

bl

RRaazz ,,   ddwwaa  ii   tt rrzzyy::
majowe spotkania autorskie majowe spotkania autorskie 

z Marz Marcinem Pa³aszem, Justyn¹ Bednarcinem Pa³aszem, Justyn¹ Bednarek i Ann¹ Onichimowsk¹ek i Ann¹ Onichimowsk¹
W ramach projektu „Od bajki do bajki” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie
odby³ siê cykl spotkañ autorskich, w których uczestniczyli uczniowie klas II i III ze Szko³y
Podstawowej nr 3 oraz Szko³y Podstawowej nr 4.

Projekt „Od bajki do  bajki” dofinansowano
ze œrodków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
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1 czerwca 2017r. w Warszawie, w bu-

dynku Sejmu Rzeczypospolitej odby³a

siê XXIII sesja Sejmu Dzieci i M³o-

dzie¿y. Wœród pos³ów znalaz³a siê dwój-

ka uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Mi-

ko³aja Kopernika - Natalia Kruk 
i Wiktor Ziembowicz z klasy IIIa.

“Dwudniowy wyjazd do stolicy zacz¹³ siê

31 maja zwiedzaniem miejsc pamiêci ofiar

systemu totalitarnego w Starej Pradze.

Nastêpnego dnia, z samego rana

ruszyliœmy do Sejmu Rzeczpospolitej

Polskiej. Tam odby³o siê spotkanie z klu-

bami parlamentarnymi w sali kolum-

nowej. Znalaz³y siê tam stoiska miêdzy

innymi klubów Prawa i Sprawiedliwoœci,

Platformy Obywatelskiej oraz .Nowo-

czesnej. Po prezentacjach klubów, rozpo-

czê³y siê obrady SDiM w sali plenarnej.

Atmosfera podczas posiedzenia by³a od

pocz¹tku do koñca napiêta, ale ostate-

cznie uda³o siê przyj¹æ uchwa³ê wraz 

z poprawkami. Po zakoñczeniu obrad

XXII sesji SDiM, wszyscy udaliœmy siê

do Nowego Domu Poselskiego na obiad. 

Podsumowuj¹c, udzia³ w Sejmie Dzieci 

i M³odzie¿y min¹³ nam bardzo pozyty-

wnie. Zdobyliœmy wa¿ne i cenne do-

œwiadczenie o demokracji i polskim sys-

temie w³adzy parlamentarnej. Mieliœmy

okazjê poczuæ siê jak prawdziwi po-

s³owie, zasiadaj¹c na ich miejscach sej-

mowych. 

Chcielibyœmy zachêciæ innych do udzia³u

w nastêpnej edycji SDiM, bo wra¿enia s¹

niesamowite i zostaj¹ w pamiêci na

d³ugo, wiêc naprawdê warto."

Zainteresowanych zachêcamy do obej-

rzenia filmu pod adresem:

https://youtu.be/PKwnv2tR1QY

Uczniowie “Dwójki” pos³ami do Sejmu Dzieci i M³odzie¿y!

Okresem, na który z niecierpliwoœci¹
czeka ka¿de dziecko, skreœlaj¹c kolejne
daty w kalendarzu, planuj¹c zagospoda-
rowanie czasu, s¹ wakacje! Ponad dwu-
miesiêczna “laba” u niejednego ucznia
wywo³uje uœmiech od ucha do ucha, 
a u wiêkszoœci rodziców niesie za sob¹
poczucie niepokoju. Przerwa od szko³y,
du¿o wolnego czasu, pierwsze samo-
dzielne wyjazdy. Nape³niaj¹ radoœci¹, ale
i wzmagaj¹ obawy. W jaki sposób zapo-
biec negatywnym aspektom zbli¿aj¹cych
siê wakacji? Co zrobiæ, by by³y one cza-
sem relaksu, jak równie¿ mia³y pozyty-
wny wp³yw na rozwój naszych pociech?
Jak zaplanowaæ dzieciom kreatywny wy-
poczynek, by charakteryzowa³ siê on ro-
zwojem, a nie stagnacj¹? 
Nie bójmy siê wysy³aæ dzieci na obóz,
koloniê. Jest to sposób sprawdzony i pra-
ktykowany od wielu pokoleñ. Warto zad-
baæ o to, aby wypoczynek na tym wy-
jeŸdzie by³ po³¹czony z aktywnoœci¹
fizyczn¹ i umys³ow¹. Doskona³ymi przy-
k³adami s¹ obozy tematyczne: sportowe,

jêzykowe, edukacyjne, krajoznawcze,
harcerskie. Taka forma spêdzania czasu
niesie za sob¹ wiele korzyœci. Jednym
spoœród pozytywnych aspektów jest
rozwijanie samodzielnoœci. Nikt nie
wyrêczy dziecka w ubieraniu, œcieleniu
³ó¿ka, wywieszeniu mokrego rêcznika,
czy rozs¹dnym wydawaniu kieszonko-
wego. Uwa¿noœæ, podejmowanie decyzji,
ponoszenie odpowiedzialnoœci za swoje
czyny, to przyk³ady umiejêtnoœci, które
wyrabiaj¹ siê w naszych pociechach pod-
czas tego typu wyjazdów. Dzieci staj¹
siê bardziej œmia³e, odwa¿niejsze, wzbo-
gacaj¹ swój baga¿ osobisty o zupe³nie
nowe doœwiadczenia ¿yciowe. Kolejnym
plusem tak spêdzanego czasu jest aspekt
spo³eczny. M³odzi maj¹ mo¿liwoœæ na-
wi¹zywania nowych relacji z rówieœnika-
mi, rozwijaj¹ umiejêtnoœci dzia³ania 
w zespole, ucz¹ siê empatii i przyna-
le¿noœci do grupy. Aktywnoœæ sportowa
pozwala roz³adowaæ napiêcie, przyczy-
nia siê do usprawnienia cia³a i umys³u.
Obozy, kolonie wykszta³caj¹ pozytywne

cechy osobowoœci, takie jak dyscyplina,
cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ, uczciwoœæ. 
Wybieraj¹c obóz, warto zwracaæ uwagê
na jego kadrê/opiekunów, plan, regu-
lamin. Wa¿ne jest, by by³y one nastaw-
ione na pobudzanie kreatywnoœci i wy-
obraŸni, naukê zaradnoœci ¿yciowej oraz,
poprzez dobr¹ zabawê, rozwija³y zain-
teresowania, pasje. 

Dominika Podsiad³o
psycholog PPPP 

w Chojnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

KKKKRRRREEEEAAAA((((KKKK))))TTTTYYYYWWWWNNNNEEEE  WWWWAAAAKKKKAAAACCCCJJJJEEEE



Przypominajka!
Serdecznie zapraszamy na fe-

styn "Popo³udnie z Czwórk¹", który
odbêdzie siê 10 czerwca na boisku przy
SP4! W programie niezliczona iloœæ
atrakcji, wystêpów i nagród… 
B¹dŸcie z nami!
Bijemy rekordy w ogólnopolskiej akcji

"Jak nie czytam , jak czytam"!

Nasza szko³a ju¿ po raz drugi wziê³a
udzia³ w ogólnopolskiej akcji "Jak nie
czytam, jak czytam". 1 czerwca o godzi-
nie 10.00, na boisku szkolnym zebra³a
siê ca³a rzesza uczniów, nauczycieli wraz
z dyrekcj¹, pracowników szko³y oraz
zaproszonych goœci. Wszystko po to, by
pobiæ rekord w masowym czytaniu ksi¹-
¿ek oraz by oczywiœcie - promowaæ czy-
telnictwo. Wspólnie odczytywane frag-
menty ksi¹¿ek niejednego uczestnika
akcji rozbawi³y do ³ez. Dodatkow¹ atrak-
cjê stanowi³o tworzenie wielkiego napisu
SP4 CZYTA, który mo¿na okreœliæ mia-

nem ¿ywego, poniewa¿ powsta³ za spra-
w¹ wszystkich zebranych czytelników.
Fantastycznym akcentem imprezy by³y
s³odkie prezenciki dla ka¿dego ucznia 
z okazji Dnia Dziecka, które zosta³y za-
sponsorowane przez przyby³ych goœci.

Ca³oœci przedsiêwziêcia towarzyszy³y
piêkna pogoda, mi³e towarzystwo i iœcie
piknikowy nastrój! Nad powodzeniem
czytelniczych dzia³añ czuwa³ koordyna-
tor- p. El¿bieta Rusiecka.
Przedsiêwziêcie mo¿na podsumowaæ
bardzo krótko - akcja rewelacja! 

Sukcesy naszych uczniów 
w konkursach na szczeblu 

wojewódzkim!
Nasi uczniowie nie zawodz¹! Po raz ko-
lejny mamy powody do dumy i radoœci!
W ramach akcji XIV Dolnoœl¹skie Spot-
kania Pisarzy z M³odymi Czytelnikami
"Z ksi¹¿k¹ na walizkach" i zorganizowa-
nych konkursów - plastycznego i litera-
ckiego, dwóch reprezentantów SP4 zna-
laz³o siê w zaszczytnej trójce! Za nieby-

wa³¹ precyzjê, pomys³ i ogólny wyraz
artystyczny pracy plastycznej- III miej-
sce  w kategorii klas IV- VI otrzyma³a
Natalia Roznowska! Zaœ za styl, koncep-
cje i inwencjê twórcz¹ widoczn¹ na za-
pisanych stronnicach, w konkursie litera-
ckim, w kategorii klas IV- VI, II miejsce
zajê³a Natalia Borowy. Wielkie gratu-
lacje!

Akcja krwiodawstwa w SP4 
zakoñczona powodzeniem!

Wielu ludzi dobrego serca, bezintere-
sownych i dzia³aj¹cych w szczytnym
celu… Do SP4 zg³osi³o siê a¿ 68 chêt-
nych do oddania krwi. Niestety po wy-
wiadzie zdrowotnym okaza³o siê, ¿e nie
ka¿dy mo¿e byæ dawc¹, mimo to ³¹cznie
pozyskaliœmy a¿ 17 litrów ¿yciodajnego
leku! Serdecznie dziêkujemy naszym
krwiodawcom, za to, ¿e zawsze mo¿emy
na nich liczyæ! Nigdy nie zawiedli rów-
nie¿ rodzice i uczniowie pomagaj¹cy
przy organizacji tego przedsiêwziêcia.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili siê do naszej akcji, z ca³ego
serca dziêkujemy. Kierownik RCKiK -
Oddzia³u Terenowego w Legnicy - pani
Beata Koz³owska dziêkuje tak¿e Dy-
rekcji Szko³y za udostêpnianie obiektu 
i wspieranie od wielu lat tak szlachet-
nych akcji, których koordynatorem 
w SP4 jest szkolna pielêgniarka p. Gra-
¿yna Mazur. Sukces? Wielki! Dobry
uczynek? Zaliczony!
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SP 4 news

Z okazji Dnia Dziecka Muzeum Regio-
nalne w Chojnowie zorganizowa³o dwu-
dniowe warsztaty dla uczniów szkó³ pod-
stawowych. W zajêciach uczestniczy³o
ponad 120 dzieci z czterech klas.
Tematem przewodnim by³a bi¿uteria 
z czasów wikingów. W pierwszej czêœci
zajêæ uczniowie poznali materia³y oraz
techniki wytwarzania ozdób w œwiecie
ludzi pó³nocy, a nastêpnie przyst¹pili do
opracowywania i tworzenia w³asnej bi¿u-

terii, œladem wzorów sprzed tysi¹ca lat
odkrytych przez archeologów. 
Tradycyjnie podczas muzealnych warsz-
tatów sporej dawce ciekawostek histo-
rycznych, towarzyszy³o ca³e mnóstwo
dobrej zabawy i kreatywnej pracy.
Najlepszym dowodem s¹ uœmiechy
dzieci, a tak¿e efektowne bransoletki 
i naszyjniki. Zapraszamy do muzeum! 

MG

Dzieñ DDziecka, wwikingowie ii bbi¿uteria
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Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 78 000,00 z³
w tym wartoœæ nak³adów poniesionych na gruncie przez dzier¿awcê
wynosi 47 000,00 z³
Wadium - 15 600,00 z³. 
Nieruchomoœæ zabudowana po³o¿ona jest w Chojnowie przy pl.
Konstytucji 3 Maja, posiada kszta³t nieregularny, œrednio funkcjonal-
na z uwagi na parametry. W otoczeniu znajduje siê zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna. Dostêp do drogi publicznej bezpoœredni
z dwóch stron, od  pl. Konstytucji 3 Maja i ul. Komuny Paryskiej, w któ-
rych znajduje siê pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest poje-
dynczymi krzewami. W pó³nocnej czêœci dzia³ki posadowiony jest
modu³owy pawilon handlowy, pozosta³a czêœæ u¿ytkowana jest jako
teren zielony.
Pawilon zosta³ wybudowany w 2000 roku, w jednej zabudowie z pawi-
lonem handlowym posadowionym na odrêbnej dzia³ce, w technologii
"p³yty obornickiej". Obiekt parterowy z dachem dwuspadowym o kon-
strukcji stalowej, ocieplony we³n¹ mineraln¹. Powierzchnia u¿ytkowa
wynosi 37 m2.
Nieruchomoœæ przeznaczona zosta³a do sprzeda¿y  na podstawie  Za-
rz¹dzenia Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 37/2017 z dnia 7.04.2017r.
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pier-
wszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ min¹³ w dniu 19.05.2017r.
Nieruchomoœæ gruntowa jest zabudowana obcymi nak³adami inwesty-
cyjnymi stanowi¹cymi pawilon handlowy, nak³ady nie s¹ w³asnoœci¹
Gminy. Teren uzbrojony jest w sieæ energetyczn¹, gazow¹ i wodno-
kanalizacyjn¹ (sieæ miejska). 
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cego zainwestowa-
nia, w zwi¹zku z czym nabywaj¹cy przejmie nieruchomoœæ w stanie
faktycznym i prawnym. Zbywaj¹cy nie odpowiada za wady ukryte
zbywanej nieruchomoœci. Nieruchomoœæ w czêœci o powierzchni 50 m2

obci¹¿ona jest umow¹ dzier¿awy zawart¹ na czas nieoznaczony. W ewi-
dencji gruntów i budynków m. Chojnowa nieruchomoœæ oznaczona
jest jako tereny mieszkaniowe -" B".
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojno-
wa uchwalonym uchwa³¹ Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 maja 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z dnia
10 czerwca 2016 r.) nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym sym-
bolem 9.1.MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
teren zabudowy us³ugowej komercyjnej, przeznaczenie dopuszczalne:
drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe, teren po³o¿ony na obszarze
œcis³ej ochrony konserwatorskiej oœrodka historycznego miasta.
Obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 7, okreœlaj¹cym zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
w tym dotycz¹ce charakterystyki zabudowy, za wyj¹tkiem parame-
trów i gabarytów, które zosta³y doprecyzowane w § 22 obowi¹zu-
j¹cego planu. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹-
zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym
nieruchomoœci, w tym z przebiegiem sieci w terenie oraz z zapisami
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej:  telekomu-
nikacyjna, energetyczna, kanalizacyjna. Na dzia³ce usytuowany jest
metalowy s³up oœwietleniowy oraz szafa ZK na granicy dzia³ki . 
W przypadku  wyst¹pienia  nieujawnionych i istniej¹cych sieci uzbro-
jenia terenu, nabywca  zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do
nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor zobowi¹zany
jest dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwesty-

cji, za zgod¹ w³aœciciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11.07.2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w  Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
rachunek bankowy PKO BP SA Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
05.07. 2017 r.
Sprzedawana nieruchomoœæ jest zwolniona z podatku od towarów 
i us³ug na podstawie  art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug ( Dz.U. z 2016r., poz.710 ze zm.).
Zgodnie z art. 678 § 1 w zwi¹zku z art. 694 kodeksu cywilnego naby-
wca przedmiotu dzier¿awy wst¹pi w dotychczasowy  stosunek dzier-
¿awy, jako wydzier¿awiaj¹cy w miejsce zbywcy. W przypadku wy-
grania przetargu przez innego oferenta ni¿ obecny dzier¿awca przed-
miotowej nieruchomoœci, nabywca dzia³ki nie bêd¹cy w³aœcicielem
nak³adów zobowi¹zany bêdzie wp³aciæ wartoœæ nak³adów (pawilonu
handlowego), tj. 47.000,00 z³otych (s³ownie: czterdzieœci siedem
tysiêcy z³otych 00/100), na rachunek bankowy PKO BP SA
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, najpóŸniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia
notarialnej umowy sprzeda¿y.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozo-
staj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) je¿eli do prze-
targu startuje jedno z ma³¿onków lub dokument stwierdzaj¹cy roz-
dzielnoœæ maj¹tkow¹ miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu. W przypadku gdy podmiotem zaintereso-
wanym udzia³em w przetargu jest cudzoziemiec nale¿y okazaæ siê
pe³nomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, je¿eli ze
wzglêdu na osobê nabywcy s¹ one prawem wymagane.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ 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 po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
780,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê w ca³oœci na rachunek bankowy PKO BP SA Nr 071020522600-
00620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej z odpowied-
nim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachun-
ku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia 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. W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zo-
stanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie
zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
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¿ nieru-
chomoœci gruntowej zabudowanej  obcymi nak³adami  w postaci
pawilonu handlowego, oznaczonej numerem geodezyjnym  284/24
o powierzchni 288 m2 po³o¿onej przy pl. Konstytucji 3 Maja w
obrêbie 4 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej 
Nr LE1Z/00013615/5.



W sobotê 03 czerwca kolejny raz - ju¿
po raz XVIII ruszy³a edycja Ogólnopol-
skiego Turnieju Zespo³ów Tanecznych
Stonoga 2017. 

Chojnowski Dom Kultury goœci³ ponad
40 zespo³ów tanecznych, które przy-
jecha³y do grodu nad Skor¹ z ¯ar, Œwie-
bodzina, Lubska, G³ogowa, Zielonej
Góry, Boles³awca, Rudnej, Wroc³awia,
Strzelec Krajeñskich, Legnicy, Lubania,
Lubina oraz naturalnie.

Naszymi reprezentantami by³y, jak zaw-
sze, Ma³y Karambol, Karambol II, Ka-
rambol, Brooklyn, One Beat, Ma³y Bro-
oklyn 2, Ma³y Brooklyn oraz Brooklyn
Junior.
Turniej wystartowa³ o godzinie 10:00 od
kategorii disco dance, w której wyst¹pi³y
wy³¹cznie chojnowskie grupy taneczne. 
W rezultacie chojnowskie grupy tane-
czne zakoñczy³y swoje wystêpy na podium.

Pozostali pokazali siê w uk³adach street
dance i inna forma. 
Sala widowiskowa domu kultury tylko
raz w roku tak dr¿y w posadach. Tance-
rze, w dynamicznych, g³oœnych uk³a-
dach, dopingowani gromki okrzykami
daj¹ energetyczne show ku uciesze li-
cznej publicznoœci i jury, które jednak po
tanecznych spektaklach musia³o dokonaæ
klasyfikacji. W tym roku werdykt wyda³y
zawodowe tancerki Paulina Woœ i Beata
Klimecka. 
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Wiadomoœci o duetach budz¹ na ogó³
du¿e zainteresowanie. W ostatnim nu-
merze "G. Ch." w artykule o majowej
Gildii by³a krótka wzmianka nt. wspól-
nego wiersza autorstwa pani Ludwiki
Sucheckiej i Piotrka Misikiewicza.
Informacja wzbudzi³a ciekawoœæ czytel-
ników.
Pomys³ wyszed³ od Piotrka. Zaintere-
sowa³ nim pani¹ Ludwikê. Nestorka
Gildii podjê³a rêkawicê i stworzy³a swo-
j¹ czêœæ. Piotrek musia³ wiersz rozwin¹æ
i wymyœliæ tytu³. "Nawzajem" na ostat-
nim spotkaniu gildian mia³ swoj¹ pre-
mierê. Zosta³ pozytywnie przyjêty.
Trzeba wiêc kuæ ¿elazo póki gor¹ce. Po-
dobne eksperymenty gildiañskie w te-
macie poezji w³aœnie trwaj¹.

"Nawzajem"

Oddaæ drugiemu cz³owiekowi

Kawa³ swojego ¿ycia

Tak bezinteresownie w potrzebie

Bez finansowego pokrycia

Z pe³nym uœmiechem, cierpliwoœci¹

I na ka¿de zawo³anie

Czy to mo¿liwe ?

Oto jest pytanie

OdpowiedŸ przynosi samo ¿ycie

Co posiada empatiê i chêæ

Problem dotyka nas wszystkich

Wystarczy tylko charakter mieæ

Zrozumie wszystko niedowiarek

Gdy dopadnie go k³opot

Pytañ nie zada wcale

Wybawcy dziêkowaæ bêdzie po stokroæ.

Wspólny wiersz

Kilkaset nóg na STONODZE
Kat. DISCO DANCE do 11 lat:
I miejsce - MA£Y KARAMBOL Chojnów

Kat. DISCO DANCE do 12 – 15 lat:
I miejsce - KARAMBOL Chojnów
II  miejsce - KARAMBOL II Chojnów

Kat. DISCO DANCE pow. 15 lat:
I miejsce - BROOKLYN Chojnów
II miejsce - ONE BEAT Chojnów

Kat. STREET DANCE do 11 lat:
I miejsce - WYMIATACZE Lubin
II miejsce - NON STOP Zielona Góra

COOKIES KIDS Strzelce
Krajeñskie
III miejsce - CANONKI Boles³awiec

MA£Y BROOKLYN
Chojnów

Kat. STREET DANCE 12-15  lat:
I miejsce - EMPIRE Strzelce
Krajeñskie
II miejsce - MAY STEP Wroc³aw
III miejsce - SNAKES Strzelce Krajeñskie

Kat. STREET DANCE pow. 15 lat:
I miejsce - FUEGO Lubin
II  miejsce - V.I.P Wroc³aw
III miejsce - CANON Boles³awiec

MARKO Lubañ

Kat. INNE FORMY TAÑCA do 11 lat:
I miejsce - WYMIATACZE Lubin
II miejsce - RUDNA Rudna

Kat. INNE FORMY TAÑCA 12-15  lat:
I miejsce - NASTKI Z CZTERNASTKI
G³ogów
II miejsce - TEATR TACA FREE ¯ary

DZIEWCZYNY Wroc³aw
III miejsce - KejKej O³ Pi Wroc³aw

Kat. INNE FORMY TAÑCA pow. 15  lat:
I miejsce - TEATR TACA SAY ¯ary

OTHER SIDE Lubin
II miejsce -  FORMA Wroc³aw
III miejsce - TEATR TACA DUO ¯ary

Wyró¿nienie - Pascal Stok³osa 
Wyró¿nienie - Oliwia Dereziñska
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Tegoroczne Fina³y XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y w Sportach Halowych, w Taekwondo Olimpijskim
zosta³y rozegrane w Drzonkowie w dniach 2-4.06.2017 r.
Na matach województwa lubuskiego rywalizowa³o miêdzy
sob¹ ponad 450 zawodników i zawodniczek w kategorii
wiekowej junior m³odszy, to jest 12-14 lat. M³odzi taekwon-
dziœci obowi¹zkowo startowali w konkurencji walk Kyorugi
przy u¿yciu elektronicznego systemu zliczania punktów firmy
DaeDo oraz w drugiej wybranej konkurencji, albo w uk³adach
formalnych Poomsae, albo w konkurencji sprawnoœciowej ko-
pniêæ na czas i kopniêæ wyskokowych.
Reprezentacjê województwa dolnoœl¹skiego wzmocni³a za-
wodniczka z Chojnowa trenuj¹ca w LMKS "SFORA" Eliza
Laskowska, dla której by³ to debiut na imprezie takiej rangi.
Eliza w sobotê wystartowa³a w konkurencji sprawnoœciowej,
niestety nie zajmuj¹c miejsca punktowego, natomiast w nie-
dzielê stoczy³a tylko jeden zaciêty pojedynek przegrywaj¹c ze
swoj¹ oponentk¹ 29:26 i nie wychodz¹c poza 1/8 fina³u.
"Przed nasz¹ zawodniczk¹ jeszcze dwa lata w tej kategorii
wiekowej, spodziewam siê, ¿e ju¿ w przysz³ym roku siêgnie po
miejsce medalowe na mistrzostwach, bêdziemy nad tym ciê¿ko

pracowaæ. A jeszcze w tym miesi¹cu czekaj¹ j¹ zmagania na
zawodach pucharowych i ligowych, póŸniej wakacje, ale akty-
wne poniewa¿ na obozie sportowym Taekwondo."- pod-
sumowa³ instruktor LMKS "SFORA" Chojnów.

Wyjazd na Fina³ XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y
w Sportach Halowych Lubuskie 2017 zosta³ sfinansowany ze
œrodków Klubu pozyskanych w ramach wspó³pracy z Gmin¹
Miejsk¹ Chojnów oraz dziêki ofiarnoœci darczyñców (APIS;
KOPALNIA KRUSZYW ROKITKI; BANK SPÓ£DZIELCZY
W CHOJNOWIE), którym serdecznie dziêkujemy za wsparcie
naszej m³odzie¿y w drodze do doskona³oœci.

Debiut Elizy

Wêdkarski Dzieñ Dziecka organizowany przez chojnowskie
ko³o PZW to ju¿ wieloletnia tradycja. W wodach stawu na tzw.
rybaczówce swoje wêdki 30 maja zarzuci³o 44 m³odych wêd-
karzy. Przez 120 minut ka¿dy z nich niecierpliwie wpatrywa³
siê w tafle wody oczekuj¹c brania. Zdobycze wa¿ono, mie-
rzono i punktowano. To jednak nie by³a jedyna dyscyplina,
która mia³a wp³yw na ostateczn¹ kwalifikacjê. Kilka do-
datkowych konkurencji sprawnoœciowych - rzucanie lotkami
do tarczy, woreczkami zanêtowymi i kó³kami do celu -
stanowi³y sk³adow¹ fina³owej punktacji. 

Pogoda dopisa³a, humory te¿, zabawa zatem by³a, jak zawsze,
doskona³a. Dope³nieniem by³y nagrody, dyplomy, upominki…
A wrêczali je Jacek Karwan - prezes firmy Lubinpex, Jan
Serkies - burmistrz Chojnowa oraz Adrian Mendel.

Grupa starsza (12-14 lat):
1. Szymon Szpetecki 1288 pkt
2. Mateusz K³usek 557 pkt
3. Oskar Dwojak 469 pkt
4. £ukasz Kempecki 424 pkt
5. Bart³omiej Degusz 422 pkt
6. Jakub Mysak 340 pkt

Grupa m³odsza (do 11 lat):
1. Kryspin Tyszkiewicz 719 pkt
2. Kornel Garliñski 697 pkt
3. Dominik Kulik 556 pkt
4. Oliwia Butryn 486 pkt
5. Dawid Ptak 412 pkt
6. Kacper Konarski 358 pkt

opr. eg; fot. chojnow.pl

Œwiêto nad stawem



Domy mmieszkania llokale

Sprzedam dom w stanie surowym Bia³a -

Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 ar. Wiadomoœæ:

tel. 606-819-429. (1657)

Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe o pow.

58m2, IVp. w Rynku. Wiadomoœæ: tel.

607-854-286 po godz. 16.00. (06126)

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê w Ro-

kitkach na I piêtrze po kapitalnym re-

moncie, umeblowana. Cena do uzgo-

dnienia. 

Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (05146)

Do wynajêcia mieszkanie 3 pokojowe w Ja-

roszówce 76m2 z balkonem, piwnic¹, ga-

ra¿em i dzia³k¹.

Wiadomoœæ: 606-832-852. 

Dzia³ki

Do sprzedania dzia³ka budowlana zagos-

podarowana pod lasem o pow. 11,62ah.

w miejscowoœci Jerzmanowice 59a. 

Dzia³ka jest ogrodzona p³otem betonowo

drewnianym, doprowadzone s¹ media:

woda oraz pr¹d. 

Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (05324) 

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (06547)

Inne

Wyprzeda¿ armatury sanitarnej i hy-

draulicznej PHU Galux. Legnicka 35 róg

Koœciuszki. 

Wiadomoœæ: tel. 691-338-222. 
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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.
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Og³oszenia drobne

Wa¿ne 
numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie 
- 76 818 82 85

MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe - 112,

999;
Stra¿ Po¿arna              - 112,  

998;   76 856 74 71
Policja - 112, 997;

- 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

- 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992; 

76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 

991; - 76 818 82 83
Informacja PKS 

- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM       - 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa

- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny

- 76 818 66 80

Esemesowe powiadamianie

Zatrudniê do pracy 
w restauracji 

nale¿¹cej do du¿ej sieci 
gastronomicznej.

Zapewniam sta³¹ umowê
o pracê i atrakcyjne 

wynagrodzenie. 

Wiêcej informacji 
pod numerem telefonu: 

883 348 848
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Zarz¹dzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
2 lutego 2017 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospoda-
rowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹  
Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998
r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia
16.04.1999 r.), ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi ko-
mercyjne. W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest sym-
bolem B - tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹-
dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietle-
niow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, telefoniczn¹, grzewcz¹ -
c.o. eta¿owe ( ka¿dy lokal posiada w³asny piec c.o.).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14,
16 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2036
roku. W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego
na ten cel bêdzie wynosi³a 2,60 z³/m2. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 1000

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pie-
ni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr
34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 21 czerwca 2017 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego re-
jestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-

zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie wnoszenia.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 550,00 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 nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawie-
dliwienia 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 06.04.2017 r., drugi odby³ siê w dniu 12.05.2017r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 30.05.2017 r. - 21.06.2017 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 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 Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœcio-
katkowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4,
usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 9.10.2101
r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022072/2




