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Stypendia i Nagrody Burmistrza dla najlepszych

NNNNaaaassss ttttêêêêppppnnnnyyyy   nnnnuuuummmmeeeerrrr   ““““GGGG....CCCC
hhhh .... ””””

22222222 ..00009999 ..2222000011117777   rrrr ..

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Gabriela Zenka

Wielkie show w Parasolu 
Narodowe Czytanie - happening w mieœcie

- zapraszamy do Rynku 08.09. o godz. 16.00

II Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych Ekspedycja ¯ukietty

Oldtimer Chojnów
dla Kamila

Nowy rok szkolny - nowe wyzwania
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Miejskie uuroczystoœci

Dzieñ Solidarnoœæi i Wolnoœci - Polskie
œwiêto pañstwowe obchodzone 31.08. 
w rocznicê porozumieñ sierpniowych.
Walka Polaków o niepodleg³oœæ Ojczyzny
i wyzwolenie spod komunizmu ma
ogromne znaczenie w narodowej to¿sa-
moœci. "Solidarnoœæ" rozpoczê³a zryw,
dziêki któremu proces budowania Polski
by³ prze³omowy i wa¿ny dla Europy i Œwia-
ta. Z tej okazji w³adze miasta z³o¿y³y wie-
niec pod obeliskiem przy ul. Chmielnej.
Upamiêtnienie tych wydarzeñ by³o wyra-
zem szacunku dla Solidarnoœci - jako
organizacji i jej ówczesnych bohaterów.

Wybuch II Wojny Œwiatowej  1 wrzeœnia
1939 roku by³ jednym z najtragi-
czniejszych wydarzeñ historycznych 
w naszym kraju. Bolesne lata walki 
o suwerennoœæ kraju da³y œwiadectwo
ogromnego patriotyzmu i niez³omnoœci
Polaków. Wyrazem pamiêci dla rocznicy
wybuchu dzia³añ wojennych by³o z³o-
¿enie przez burmistrza Jana Serkiesa,
wójta gminy Chojnów Andrzeja Pyrza 
i Zwi¹zku Weteranów kwiatów pod
obeliskiem. O godzinie 12.00 wraz 
z biciem dzwonów wszyscy zgroma-
dzeni przywo³ali pamiêci¹ jeden z najtru-
dniejszych dni w historii Polski.

Oœwietlona bbie¿nia
Od 1 wrzeœnia bie¿nia na stadionie miej-
skim ma ju¿ nowe oœwietlenie. Teren
stadionu oœwietla 38 s³upów z ledowymi
oprawami, z wbudowanymi reduktorami
mocy. Zainteresowani mog¹ zatem ko-
rzystaæ z obiektu tak¿e w godzinach po-
po³udniowych i wieczornych. W momen-
cie zbli¿aj¹cej siê jesieni i zimy, kiedy dzieñ
staje siê coraz krótszy, to z pewnoœci¹
dobra wiadomoœæ. Zapraszamy!

Narodowe CCzytanie 
- hhappening ww mmieœcie

Happeningiem, 2 wrzeœnia, rozpo-
czêliœmy Narodowe Czytanie w Choj-
nowie. Podczas akcji dzieci zaœpiewa³y
tradycyjne pieœni, przeczytany zosta³
fragment „Wesela” Stanis³awa Wyspiañ-
skiego oraz roznoszone by³y ulotki za-
praszaj¹ce na fina³owe spotkanie. Dzieci
do wystêpu przygotowa³a Karolina Ro-
socka, animator kultury, na wakacyjnych
warsztatach w MOKSiR. 
Na happeningu zaœpiewali: Agata
Dziewa³towska, Alicja Dziewa³towska,
Karolina Krzyœków, Igor Marciniec,
Mi³osz Marciniec, Karolina Olbrych,
Piotr Olbrych, Wojciech Ol-brych, Anna
Parzonka, Natalia Parzon-ka i Anna
Policht, a w prezentacji czytelniczej
wyst¹pili: Renata Zwierz (Panna
M³oda), Andrzej Pod³aszczyk (Pan M³o-
dy), Julian Pamu³a (Poeta).

Narodowe Czytanie w Chojnowie, jak co
roku, wspólnie organizuj¹ MBP i MO-
KSiR, we wspó³pracy z miejscowymi
szko³ami. 

Zapraszamy na fina³owe spotkanie,
które odbêdzie siê 8 wrzeœnia 

w Rynku o godz.16.00.

Sprz¹tanie œœwiata 

Piêkny krajobraz to nie tylko góry i mo-
rze, ale przede wszystkim nasze miasto.
Zielone trawniki, kolorowe kwiaty, czy-
ste ulice... tylko od nas zale¿y, w jakim
stanie mog¹ umilaæ nam czas. 15-17
wrzeœnia, to bardzo wa¿ne dni dla naszej
planety. Co roku w akcji sprz¹tania œwiata
bierze udzia³ ponad 40 milionów wolon-
tariuszy! Czêœæ z nich bêdzie inspirowaæ
mieszkañców Chojnowa wspóln¹ prac¹
na rzecz zachowywania porz¹dku ka¿-
dego dnia. Uczniowie naszych szkó³
wezm¹ udzia³ w akcji, która ma celu
przypomnienie o recyklingu odpadów 
i dbaniu o nasze œrodowisko. 
W myœl s³ów "Ziemiê otrzymaliœmy 
w spadku od naszych rodziców" staraj-
my siê, by nasza planeta by³a dla nas
i przysz³ych pokoleñ czysta i piêkna.
24. edycja akcji Sprz¹tanie œwiata -
Polska przebiega pod has³em: "Nie ma
œmieci - s¹ surowce". Do³¹cz do innych!

Zajêcia ww OOgnisku
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie og³asza nabór na rok szkolny
2017/18 na nastêpuj¹ce instrumenty:
gitara klasyczna, fortepian, keyboard,
skrzypce, klarnet, saksofon, akordeon.
Zapisy w budynku Biblioteki Miejskiej
Pl. Zamkowy 2, I piêtro.

Ten którego op³akujemy, nie jest nieobecny, 
lecz tylko niewidoczny...

19 sierpnia 2017r. zmar³a 
Maria Pressler-Paw³owska

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia, 
pozostaj¹cym w ¿a³obie Bliskim zmar³ej 

sk³ada 
Burmistrz i Mieszkañcy Chojnowa
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W tym roku w placówkach edukacyj-
nych w ca³ej Polsce nastêpuje zmiana w sy-
stemie szkolnictwa. Gimnazja przecho-
dz¹ powoli do historii, zaœ w szko³ach
podstawowych ponownie bêdzie 8 klas.
W chojnowskich placówkach proces
zmian nastêpuje p³ynnie i sukcesywnie.
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Marii Ko-
nopnickiej i Szko³a Podstawowa nr 4 im.
Janusza Korczaka s¹ dobrze przygoto-
wane do nowego roku szkolnego.
SP3 stopniowo bêdzie przenoszona do
budynku obecnego Gimnazjum nr 1 im.
Jana Paw³a II. Aktualnie w Gimnazjum
nr 1 rozpoczê³y rok szkolny dwie klasy
siódme, które maj¹ zajêcia zgodne z no-
w¹ podstaw¹ programow¹. W budynku
przy ulicy Koœciuszki wci¹¿ pozostaj¹
klasy I-VI. Stopniowo, w przeci¹gu dwóch
lat, dzieci bêd¹ rozpoczynaæ naukê w "no-
wej" szkole. Gimnazjum swoje pracownie
ocenia bardzo dobrze, s¹ przygotowane
na przyjêcie uczniów. 

Dzieci z trzech klas siódmych Szko³y Podsta-
wowej nr 4 rozpoczynaj¹ edukacje w bu-
dynku Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika. Tam w dobrze wyposa¿o-
nych pracowniach bêd¹ uczyæ siê przez
dwa lata. Na koniec VIII klasy uczniowie
napisz¹ egzamin, który bêdzie ich prze-
pustk¹ do szko³y œredniej. 
Uczniowie klas podstawowych i gimna-
zjów mog¹ równie¿ w tym roku cieszyæ siê
z darmowych podrêczników szkolnych,
co na pewno zadowoli przede wszystkim
ich rodziców. 
Chojnowskie szko³y mog¹ byæ dumne ze
swoich osi¹gniêæ. Szko³a Podstawowa nr 3

mo¿e pochwaliæ siê nietuzinkowymi
innowacjami edukacyjnymi i pedago-
gicznymi. W szkole pojawi³y siê bowiem
prawdziwe roboty, które inspiruj¹ dzieci
i zachêcaj¹ do pog³êbiania wiedzy w spo-
sób nieszablonowy. Klasy zosta³y wypo-
sa¿one w kolejne tablice interaktywne, 
a tak¿e w mobilne pracownie kompute-
rowe. Szko³a pracuje nieustannie nad
programami rozwojowymi, w których
bierze udzia³, a jest to m.in. bezpieczeñ-
stwo w placówkach oœwiatowych.
Szko³a Podstawowa nr 4, to najwiêksza
szko³a w powiecie legnickim. Rok szkol-
ny 2017/2018 rozpoczê³o tu 98 uczniów
w klasach pierwszych, zaœ ca³a placówka
liczy 596 dzieci. To niew¹tpliwie wyma-
ga wielu logistycznych dzia³añ i przed-
siêwziêæ, aby zarówno uczniowie jak 
i nauczyciele byli zadowoleni przy uk³a-
daniu planu lekcji. Szko³a posiada no-
woczesne wyposa¿enie oddzia³ów. No-
wy sprzêt komputerowy, tablice inter-
aktywne, zmodernizowane pracownie in-
formatyczne i  jêzykowe, które s¹ dydak-
tyczn¹ pomoc¹ naukow¹.

Najbli¿sze dwa lata bêd¹ bardzo intensy-
wne i pracowite pod wzglêdem progra-
mu nauczania, który jest podzielony na
dwa systemy nauki. Wszystkie choj-
nowskie szko³y s¹ bardzo zmotywowane
do dzia³añ na rzecz ucznia. Dyrektorzy,
nauczyciele, rodzice, pracownicy oœwia-
ty i miasta integruj¹ siê w celu ci¹g³ego
polepszania kondycji chojnowskich szkó³,
a co za tym idzie dba³oœci o dzieci, które
s¹ przecie¿ nasz¹ przysz³oœci¹. 

K. Burzmiñska

Nowy rrok sszkolny - nnowe wwyzwania Najbli¿szeNajbli¿sze

wydarzenia wydarzenia 

kulturalne w mieœcie kulturalne w mieœcie 

08. 09. - Narodowe Czytanie
Rynek godz. 16.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie oraz Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie zapra-
szaj¹ do uczestnictwa w kolejnej edycji
Narodowego Czytania. Patronat Hono-
rowy nad t¹ ogólnopolsk¹ akcj¹ pu-
blicznego czytania najwiêkszych pols-
kich dzie³ literackich objê³a Para Prezy-
dencka Andrzej Duda i Agata Korn-
hauser-Duda. Tegoroczn¹ lektur¹ jest
dramat "Wesele" Stanis³awa Wyspiañ-
skiego. Chojnowskie Narodowe Czy-
tanie odbêdzie siê 8 wrzeœnia w Rynku
o godz. 16.00. Fragmenty "Wesela" czy-
tane bêd¹ przez mieszkañców, przy spe-
cjalnie przygotowanej scenografii (m.in.
stó³ weselny, plecenie wianka weselne-
go). Prezentacjom czytelniczym towarzy-
szyæ bêd¹ obrzêdowe pieœni weselne 
w wykonaniu m³odzie¿y oraz muzyka
ludowa. Spotkanie zakoñczy siê wspól-
nym tañcem weselnym uczestników. 
W ramach Narodowego Czytania odbê-
dzie siê tak¿e: czytanie "Wesela" w szko-
³ach i warsztaty œpiewacze obrzêdowych
pieœni weselnych dla m³odzie¿y.

09.09. - Bittersweet - spektakl 
muzyczno-kabaretowy 

- kawiarnia Jubilatka godz. 18.00
Kameralny spektakl muzyczny ³¹cz¹cy
krotochwilê z grotesk¹ w stylu retro.
Bilety w cenie 20 z³ do nabycia w Ju-
bilatce.

01.10. - Rob Tognoni - rock z Antypodów
MOKSiR, godz. 19.00 

MOKSiR zaprasza na Rock z Anty-
podów, czyli koncert Roba Tognoni, 
z racji scenicznej energii (i miejsca po-
chodzenia) okreœlanego mianem „Diab³a
tasmañskiego”. Rob Tognoni jest gita-
rzyst¹ i wokalist¹, a tak¿e uzdolnionym
autorem i kompozytorem. Jego ostatnie
p³yty (w sumie 16 tytu³ów) w wiêkszoœci
s¹ ca³kowicie autorskie, choæ ma te¿ 
w swym dorobku rewelacyjne wersje
kompozycji Jimiego Hendrixa, czy ze-
spo³u Hawkwind. 
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Sierpniowa sesja Rady Miejskiej Choj-
nowa dotyczy³a m.in. estetyki miasta 
i miejskiej zieleni. 
Radni zapoznali siê z charakterystyk¹,
stanem obecnym i planowanymi zamie-
rzeniami odnoœnie terenów zielonych 
w naszym mieœcie. Projekty na najbli¿-
szy rok s¹ interesuj¹ce.
Park Œródmiejski
Zostanie tu poprawiony uk³ad funkcjo-
nalno-przestrzenny. Wymienione zostan¹
nawierzchnie traktów komunikacyjnych
z gruntowych na nawierzchnie z kostki
betonowej lub nawierzchnie naturalne-
mineralne. Ponadto wymienione zostan¹
oprawy oœwietleniowe, kosze na œmieci,
³awki, a we wnêtrzach parkowych wsta-
wiony zostanie stojak na rowery. Projekt
zak³ada wymianê drewnianego placu
zabaw na nowy z nawierzchni¹ naturaln¹
trawiast¹. Przy wejœciach do parku usy-
tuowane zostan¹ tablice informacyjne,
wskazuj¹ce atrakcyjne miejsca oraz
obszary na terenie za³o¿enia. 
Plac Konstytucji 3 Maja
Swoje oblicze zmieni tak¿e to miejsce.
W planach jest wymiana roœlinnoœci ¿y-
wop³otowej, wprowadzenie innych roœlin
np. hortensji, liliowców, ¿urawek, wpro-
wadzenie w centralnej czêœci kompozycji
z roœlin jednorocznych oraz wymiana opraw
oœwietleniowych, koszy, monta¿ dodat-
kowych ³awek, wymiana nawierzchni 
i krawê¿ników.
Staw Miejski
Renowacji doczeka siê równie¿ choj-
nowski staw. Po uporz¹dkowaniu terenu
i usuniêciu zbêdnych krzewów oraz za-
roœli zostanie wybudowany chodnik 
i miejsca parkingowe, powstanie pla¿a,
pojawi¹ siê ³awki, sto³y piknikowe i oœwie-
tlenie, a w wyznaczonym miejscu stanie
rzeŸba rybaka.

O selektywnej zbiórce odpadów mówi³
na sesji inspektor ds. gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej Józef Kowalski.
Selektywn¹ zbiórkê odpadów w Choj-
nowie rozpoczêto w roku 2002, od zbie-
rania selektywnego tworzyw sztucznych
(butelki PET po napojach), od roku 2006
rozpoczêto zbiórkê papieru i szk³a. 
Zakupiono 120 sztuk pojemników typu
"dzwon" o pojemnoœci 1.5 m3 do zbiórki
papieru, szk³a i tworzyw sztucznych.
Pojemniki rozstawiono na terenie miasta
w 40 punktach. W ka¿dym punkcie jeden
komplet obejmowa³ zbiórkê papieru,
szk³a i tworzyw sztucznych. W kolejnych
latach dokupywano pojemniki przys-
tosowane do mo¿liwoœci opró¿niania przez
w³asn¹ œmieciarkê.
Aktualnie w mieœcie jest rozstawionych
90 sztuk takich punktów do zbiórki selektywnej.

Zebrano:

Zebrane odpady w sposób selektywny
by³y przekazywane do RIPOK w Legnicy,
w Lubinie tj. biodegradowalne, odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i szk³o. Za dostarczane odpady selekty-
wnie gmina uzyskiwa³a op³aty: 
w roku 2015 - 16.023,80 z³.,
a w 2016 - 16.673,00 z³.
Koszty selektywnej zbiórki odpadów:
1. Utrzymanie punktu selektywnej zbiór-
ki odpadów przy ul. Kraszewskiego 1:
2015 r. - 99.262,25 z³ brutto, 
2016 r. - 125.122.58 z³.
2. Selektywna zbiórka odpadów z terenu
miasta Chojnowa, opró¿nianie pojem-
ników i transport do RIPOK:
2015 r. - 161.267,96 z³ brutto, 
2016 r. - 155.862,77 z³.
3. Zbieranie odpadów wielkogabary-
towych gromadzonych przez miesz-
kañców w rejonie pojemników z odpada-
mi zmieszanymi (codzienna praca ci¹-
gnika i dwóch pracowników):
2015 r. - 94.130,44 z³ brutto, 
2016 r. - 99.331,86 z³.
4. Z³o¿enie zebranych odpadów w RIPOK
w Legnicy wynios³o:
w 2015r. - 56.299,47 z³ brutto 
w 2016r. - 88.431,31 z³.
W roku 2015 zebrano selektywnie: 54,4
tony odpadów wielkogabarytowych, 
a w 2016 - 69,88t.; 21,4 tony tynków
(tapet i oklein), 2016 - 23,10t; 20,3 tony
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2016 - 28,00t; 7,02 tony zu¿ytych opon,
2016 - 7,7t.
Razem na zbiórkê papieru, szk³a i plasti-
ków wydano: w roku 2016: 212.380,00 z³,
w roku 2015: 161.268,00 z³.

Sprawozdanie 5/2017 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r.
do dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Zakoñczono przebudowê sieci wodo-
ci¹gowej z przy³¹czami oraz kanalizacji
ogólnosp³awnej z przykanalikami w uli-
cach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów
Getta Warszawskiego (Etap II i III). Inwe-
stycja zosta³a odebrana od Wykonawcy.
* Zakoñczono prace zwi¹zane z przebu-
dow¹ dojazdu do budynku nr 12 przy ul.
Sikorskiego z w³¹czeniem do ul. Boha-
terów Powstania Warszawskiego. 

Inwestycja odebrana od Wykonawcy.
* Trwaj¹ prace przy budowie i przebu-
dowie zatok postojowych przy ul. Sikor-
skiego oraz wymianie nawierzchni asfal-
towej ulicy. 
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczo-
ny na budowê parkingu wraz z odwo-
dnieniem przy budynku MOKSiR;
Podpisano umowê na roboty budowlane
z Wykonawc¹.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczo-
ny na remont boiska wielofunkcyjnego
przy stadionie miejskim dofinansowany
w wysokoœci 201.000 z³. ze œrodków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach Programu Modernizacji Infrastru-
ktury Sportowej realizowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
* Trwaj¹ prace przy budowie parkingu
dla samochodów osobowych przy ul.
Grunwaldzkiej.
* Og³oszono szósty przetarg na budowê
k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skora 
w ci¹gu ulicy Matejki. Termin sk³adania
ofert do 31.08.br.
* Rozpoczêto przebudowê kot³owni ga-
zowej obs³uguj¹cej budynki Urzêdu, Bi-
blioteki i Muzeum.
* Rozpoczêto prace przy ociepleniu bu-
dynku Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej.
*  Oddano do sk³adowania 4,78 tony
odpadów niebezpiecznych (p³yty eterni-
towe) z 4 posesji na terenie miasta - sfi-
nansowano z bud¿etu miejskiego. 
* Zamontowano dwa Place Zabaw, przy
ul. Samorz¹dowej i ul. Kiliñskiego w Par-
ku Piastowskim.
* Zamówiono plac zabaw z Bud¿etu Oby-
watelskiego, który bêdzie zamontowany
przy ul. Sikorskiego - Maczka.
* Przyjêto ofertê w sprawie budowy wia-
ty przystankowej na pl. Dworcowym 
w ramach Bud¿etu Obywatelskiego.
* Zlecono wycinkê 2 sztuk drzew z tere-
nu cmentarza komunalnego w Chojnowie
zgodnie z decyzj¹ Starostwa Powiatowego
w Legnicy. 
* Naprawiano ogrody zabaw i ³awki na
terenie miasta.
* Zg³oszono na policjê przypadki wyrzu-
cania odpadów po remontach mieszkañ
oraz zniszczenia korony drzewa (wiœnia
dekoracyjna Kanzan) przy ul. Sienkiewicza.
* Wys³ano 36 pism do Zarz¹dców Wspól-

Na XXXIX sesji
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Na XXXIX sesji
not Mieszkaniowych i Wspólnot Mie-
szkaniowych w sprawie obowi¹zków
w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie
posiadania pojemników na odpady i sor-
towania odpadów oraz utrzymywania
porz¹dku w rejonie ich gromadzenia.
* Wybrano In¿yniera Kontraktu dla in-
westycji "Budowa centrum medycznego
dla regionu Chojnowa wraz z zakupem
specjalistycznego sprzêtu medycznego"
ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Zosta³a nim fir-
ma KOMPLET INWEST Sp. z o.o. sp.k. 
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców
lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Rynku. 
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego cztery dzia³ki pod za-
budowê gara¿ami przy ul. Zielonej. 
* W wyniku przetargu ustnego nieogra-
niczonego oddano w najem budynek
magazynowy przy ul. Parkowej.
* Przygotowano i og³oszono przetargi

ustne nieograniczone na sprzeda¿ 16
dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej, Pogodnej 
i Radosnej oraz lokalu mieszkalnego
przy ul. Witosa 10/7, zakoñczone wyni-
kiem negatywnym.
* W dniu 25 sierpnia br. podpisano umo-
wê na najem lokalu w budynku dworca
kolejowego po³o¿onego przy pl. Dworco-
wym z przeznaczeniem na poczekalniê
dla podró¿nych, w zwi¹zku z realizowa-
nym przez PKP projektem rewitalizacji
dworca wspó³finansowanym ze œrodków
bud¿etu Pañstwa. 
* Wydano dwie zgody na wykreœlenie hi-
potek ustanowionych z tytu³u bonifikat
udzielonych przy wykupie lokali, w zwi¹zku
z up³ywem 5 lat od dnia ich nabycia od miasta.
* Wydano 7 wypisów i wyrysów oraz 11
zaœwiadczeñ z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 4 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek po³o¿onych
przy ul. Legnickiej, ul. Chmielnej, ul.
Boh. Getta Warszawskiego, pod wzglê-

dem zgodnoœci z planem zagospodaro-
wania przestrzennego miasta. 
* Wydano trzy decyzje zezwalaj¹ce na
usuniêcie drzew:
- zagra¿aj¹cego drzewa gatunku d¹b dla
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ogro-
dowej, z obowi¹zkiem nasadzeñ zastêp-
czych,
- zagra¿aj¹cych 2 drzew gatunku lipa 
i jesion dla Firmy OPTIFEED przy ul.
Z³otoryjskiej, z obowi¹zkiem nasadzeñ
zastêpczych,
- uschniêtego drzewa gatunku topola przy
ul. Parkowej dla Dolnoœl¹skiej S³u¿by
Dróg i Kolei we Wroc³awiu, z obowi¹z-
kiem nasadzeñ zastêpczych.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Wyp³acono: 
- dodatki mieszkaniowe za VII i VIII br.
na kwotê 54.359,81 z³. 
- zrycza³towane dodatki energetyczne na
kwotê 3.350,62 z³.
- œwiadczenia wychowawcze na kwotê
1.135.507,50 z³.

BURMISTRZ
MIASTA  CHOJNOWA 

og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej
oznaczonej numerem geodezyjnym 176/2 
o pow. 325 m2 po³o¿onej przy ul. M. Koper-
nika, w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisa-
nej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013611/7.
Cena wywo³awcza - 32 300,00 z³

(w tym VAT 23 %)
Wadium - 6 460,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pie-
niem do przetargu uczestnik zobowi¹zany
jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapi-
sami planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa.
Dzia³ka ma kszta³t zbli¿ony do prostok¹ta,
po³o¿ona jest na skrzy¿owaniu ulic Bielaw-
skiej i Miko³aja Kopernika, poroœniêta traw¹,
pojedynczymi drzewami i krzewami.
Ewentualna wycinka drzew mo¿e nast¹piæ po
uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postê-
powaniu. Wed³ug mapy zasadniczej w ul. Mi-
ko³aja Kopernika znajduj¹ siê sieci: gazowa,
wodoci¹gowa, energetyczna, kanalizacyjna 
i telefoniczna.
Niezbêdn¹ do realizacji inwestycji infrastruk-
turê 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 XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
Chojnowa z 30.01.2002 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz.

Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz. 869 z dnia
27 marca 2002 r.), nieruchomoœæ le¿y na
terenie oznaczonym symbolem 29 MN, dla
którego ustalono funkcjê zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, z mo¿liwoœci¹
lokalizacji funkcji us³ugowych - nieuci¹¿liwych.
Dzia³ka sklasyfikowana jest jako u¿ytek rol-
ny - grunty orne RIII b.  Nabywca przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹-
zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu
gruntów z produkcji rolnej. 

Przetarg odbêdzie siê w 10 paŸdziernika
2017r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do 3 paŸdziernika 2017r.
(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
w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdziel-
noœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wy-
ci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na po-
czet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wy-
gra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj.
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negaty-
wnym, w sposób odpowiadaj¹cy formie uczest-
nikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumie-

niu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia
umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je-
¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepi-
sów cytowanej wy¿ej ustawy. 

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 dziesi¹-
tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 330,00 z³. Cenê
nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 07102052260000-
620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieru-
chomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa
w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne 
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Blisko 50. uczniów, 30 sierpnia odebra³o
z r¹k burmistrza miasta Jana Serkiesa
stypendia - naukowe, artystyczne i sportowe.
- Tradycj¹ naszego miasta jest, ¿e w sier-
pniu uroczyœcie wrêczamy stypendia na-
ukowe, artystyczne i sportowe najwybi-
tniejszym uczniom chojnowskich szkó³.
To spotkanie jest okazj¹, by pogratu-
lowaæ wszystkim laureatom oraz dyre-
ktorom i nauczycielom, a jednoczeœnie
podziêkowaæ rodzicom - powiedzia³ na
wstêpie burmistrz. - Wspieramy najzdol-
niejszych, bo nale¿y nagradzaæ talenty 
i zaanga¿owanie, poza tym Ci m³odzi
ludzie wspaniale promuj¹ nasze miasto.

Jak zaznaczy³ prowadz¹cy spotkanie
Stanis³aw Horodecki - to uroczystoœæ
pod has³em TPP - talent, pasja, praca…
Ka¿dy stypendysta mo¿e pochwaliæ siê
jedn¹ z tych cnót, niektórzy posiadaj¹ je
wszystkie. Wœród nich bowiem s¹ tacy,
którzy otrzymuj¹ nagrody burmistrza nie
pierwszy raz i tacy, którzy wyró¿niani s¹
w kilku kategoriach. 
Stypendia naukowe dotyczy³y uczniów
ze œredni¹ - w podstawówkach 5,8, w gim-
nazjach 5,6 i szko³ach ponadgimnazjal-
nych 5,4. Poprzeczka zatem usytuowana
wysoko. Mimo to, w tej kategorii nagro-
dzonych by³o najwiêcej. 
W grupie wyró¿nionych za osi¹gniêcia w na-
uce znaleŸli siê ci, którzy maj¹ dokonania
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Stypendia artystyczne i nagrody spor-
towe otrzymali uczniowie z zami³owa-
niem oddaj¹cy siê wybranym pasjom.
W dorocznej uroczystoœci stypendystom
towarzyszyli bliscy - rodzice, dziadkowie,
rodzeñstwo oraz ich pedagodzy - wszys-
cy œwiêtowali tego dnia sukcesy, wszys-
cy siê do nich przyczyniaj¹c. 

Tê niezwyk³¹ uroczystoœæ muzycznie opra-
wi³ duet Maja Kolanoœ z Poznania i Damian
Zyber z Legnicy. 

Nasze miasto jest niewielk¹ aglomeracj¹,
ale zdolnych ludzi mamy wielu. Samo-
rz¹d, placówki oœwiatowe, rodzice i
opiekunowie dok³adaj¹ wszelkich starañ,
by dzieci i m³odzie¿ mia³a warunki do
nauki, rozwoju i realizacji. Efekty tych
starañ obserwujemy nie tylko podczas
wrêczania stypendiów, ale przez ca³y rok
- dowiaduj¹c siê o mniejszych i wiêk-
szych dokonaniach naszych uczniów
poprzez media.
Serdecznie gratulujemy wszystkim sty-
pendystom, Rodzicom, Dyrektorom 
i Nauczycielom. 
Stypendia naukowe za wyniki w nauce:
1. Natalia Borowy SP4
2. Marcin Janicki SP4
3. Agnieszka Jakubiak SP 4
4. Eliza Laskowska SP 4
5. Marta Zatwarnicka   Gimnazjum Nr 1
6. Natalia Moskwa       Gimnazjum Nr 1
7. Marcin Soko³owski Gimnazjum Nr 1
8. Igor Górski Gimnazjum Nr 1
9. Daria Opiela             Gimnazjum Nr 1
10. Kacper Rogowski  Gimnazjum Nr 1 
11. Agnieszka Kurczak Gimnazjum Nr 2 
12. Micha³ Graban  Gimnazjum Nr 2
13. S³awomir Czapski Gimnazjum Nr 2 
14. Julia Ka³wak            Gimnazjum Nr 2
15. Aleksandra Pastyrnak Gimnazjum Nr 2
16. Kamila Kasprzak    Gimnazjum Nr 2
17. Alicja £opuszyñska Gimnazjum Nr 2 
18. Karol Madura          Gimnazjum Nr 2
19. Aleksandra Cawrycz    Gimnazjum Nr 2
20. Grzegorz Bojczuk   Gimnazjum Nr 2
21. Katarzyna Grudzieñ Gimnazjum Nr 2 
22. Maciej Wengrzyn    Gimnazjum Nr 2
23. Micha³ Janusz         Gimnazjum Nr 2

24. Agnieszka Mi³uch  Gimnazjum Nr 2
25. Jakub Wengrzyn      Gimnazjum Nr 2 
26. Bogdan Wo³owacz  Gimnazjum Nr 2
27. Pola Rokus              Gimnazjum Nr 2
28. Jagoda Bielecka       Gimnazjum Nr 2
29. Jakub Ostropolski     PZSz  Technikum
30. Piotr Lizak               II LO w Legnicy
31. Anita Smoleñ           II LO w Legnicy

Stypendia naukowe za osi¹gniêcia w nauce
1. Natalia Borowy                              SP4
2. Hubert Kupczyñski                        SP4
3. Marta Zatwarnicka    Gimnazjum Nr 1
4. Dawid Laskowski     Gimnazjum Nr 1 
5. Micha³ Janusz            Gimnazjum Nr 2
6. Wiktor Ziembowicz   Gimnazjum Nr 2 
7. Jakub Wengrzyn        Gimnazjum Nr 2
8. Eliza Laskowska                            SP4
9. Marta Stachera       PZSz - Technikum
10. Karolina Grabiec  PZSz - Technikum 
11. Mateusz Trzeciak    II LO w Legnicy

Stypendia artystyczne
1. Marta Krasna                                  SP3
2. Adrianna Osiadacz    Gimnazjum Nr 2 

Nagroda sportowa Burmistrza Miasta
Chojnowa
1. Eliza Laskowska                            SP4
2. Micha³ P³omiñski                           SP4
3. Marcel Bijak                                  SP4
4. Hanna Konarzewska Gimnazjum Nr 2 
5. Amelia Sznajdrowicz   Gimnazjum Nr 2
6. Wiktoria Bro¿yna      Gimnazjum Nr 2 
7. Anita Ma³ek               Gimnazjum Nr 2
8. Szymon Musia³         Gimnazjum Nr 2 
9. Sandra Traczyk           LO w Œwidnicy
10. Jakub Ostropolski PZSz - Technikum
11. Ma³gorzata Klatka PZSz -Technikum 
12. Alicja Ga³as               LO w Œwidnicy

SSSSttttyyyyppppeeeennnnddddiiiiaaaa  ddddllllaaaa  nnnnaaaajjjj lllleeeeppppsssszzzzyyyycccchhhh
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Tañczy od dziecka. Zajêcia na sali, wys-
têpy na scenie, pokazy, konkursy…, to jej
œwiat od zawsze. Gabriela Zenka zwi¹-
za³a swoje ¿ycie - najpierw nastoletnie,
teraz te¿ doros³e - z tañcem. Podobnych
Gabrysi jest wielu. Niewielu jednak sta-
wia czo³a takim przeciwnoœciom losu jak ONA.

Gazeta Chojnowska - Mam stwardnie-
nie rozsiane i nieuleczaln¹ wiarê, ¿e
kiedyœ mi to minie. To Twoje s³owa
umieszczone w Internecie. Mo¿esz
otwarcie mówiæ o swojej chorobie?
Gabriela Zenka - Ju¿ nie mam z tym
problemu. Kiedyœ rzeczywiœcie by³o mi
trudno, ale przez lata oswoi³am siê, wal-
czê, nie poddajê siê… ¯yjê, jak moi ró-
wieœnicy i spe³niam siê na wielu polach.
Mam nadzieje, ¿e ta rozmowa nie spro-
wadzi siê tylko do tematu SM.

G.Ch. - Oczywiœcie, ¿e nie, chocia¿ je-
szcze do tego wrócimy. Chcemy z To-
b¹ porozmawiaæ przede wszystkim 
o Twojej pasji. Wiêkszoœæ mieszkañ-
ców doskonale wie, kim jest Gabriela
Zenka, ale gros z nich kojarzy Ciê wy-
³¹cznie z Karambolem. A to przecie¿
tylko jeden z wielu epizodów.
G.Z. - Tak, niemniej Karambol, to chyba
jeden z tych najistotniejszych. Zaczê³am
ju¿ w przedszkolu, u Sióstr S³u¿ebniczek.
Potem zapisa³am siê do zespo³u dzia-
³aj¹cego przy domu kultury. Dziesiêæ lat
w Karambolu - to by³a nieoceniona szko-
³a tañca, pracy w grupie, odpowiedzial-
noœci, systematycznoœci i wiary we w³a-
sne umiejêtnoœci. To w³aœnie tu szybko
zrozumia³am, ¿e ta forma spêdzania wol-
nego czasu daje mi wiele satysfakcji, tu
narodzi³a siê chêæ rozwijania, dalszego
doskonalenia i poznawania nowych technik.

G.Ch. - W tym okresie wiele wystêpów
zespo³owych, solowych, w duetach.
Turnieje, zawody, pokazy okolicznoœ-
ciowe. Mnóstwo nagród i tytu³ów. Ale
to by³o za ma³o?!
G.Z. - Koñcz¹c swoj¹ "karierê" w Ka-
rambolu, wiedzia³am ju¿, ¿e chcê dalej
siê realizowaæ, ¿e chcê zaj¹æ siê tym
zawodowo. Nale¿a³o zdobyæ oficjalne

kompetencje. Skoñczy³am intensywny
kurs instruktorski w Egurrola Dance
Studio otrzymuj¹c tytu³ instruktora
rekreacji ruchowej i instruktora tañca,
potem jeszcze kilka dodatkowych
szkoleñ. To pozwoli³o mi na uruchomie-
nie w³asnego “Dream Dance Center -
Centrum Tañca i Fitness”.

G.Ch. - Tak, zaraz o tym porozma-
wiamy. Nas interesuje jeszcze Twoja
przygoda z wielk¹ scen¹, telewizj¹… -
wspó³praca z zespo³em Marioo, kam-
pania na rzecz SM, eliminacje do Got
To Dance…
G.Z. - To nieocenione doœwiadczenia,
wielka przygoda i niezapomniani ludzie.
Eliminacje do GTD by³y sprawdzeniem
w³asnych mo¿liwoœci, kampania "SM -
walcz o siebie!", to swego rodzaju misja,
a praca z popularn¹ grup¹ Marioo -
liczne wystêpy, nagrania studyjne, wideo-
klipy, koncerty w ca³ym kraju - cudowne
chwile i kolejne doœwiadczenia. Przez
ostatnie lata wiele siê dzia³o w moim
¿yciu. Pracuj¹c w korporacji za biurkiem
przekona³am siê, ¿e to zupe³nie nie dla
mnie. Prowadzi³am wiêc zajêcia w klu-
bach fitness, zajêcia ruchowe z dzieæmi,
ca³y te¿ czas jestem czynn¹ tancerk¹
turniejow¹. Nie odcinam siê od tego
wszystkiego, ale teraz chcia³abym skupiæ
siê na w³asnej dzia³alnoœci. 

G.Ch. - Czym zatem jest dla Ciebie taniec?
G.Z. - Trudne pytanie. Wszystkim. Spe³-
nieniem, sposobem na wyra¿enie uczuæ,
separacj¹ od myœli. To nie jest gra. Kie-
dy tañczê muszê pokazaæ ca³¹ siebie,
obna¿yæ emocje - wtedy czujê siê swo-
bodnie, lekko, jest mi tak dobrze…

G.Ch. - Zapominasz o problemach
zdrowotnych…
G.Z. - Zapominam, a jednoczeœnie wal-
czê, nie poddajê siê. Taniec mi w tym

pomaga, ale najwiêksz¹ podpor¹ s¹ blis-
cy, którzy nieustannie mnie motywuj¹,
zachêcaj¹ do nowych wyzwañ, wspieraj¹
w ka¿dej kwestii. 

G.Ch. - Tak by³o w przypadku uru-
chomienia szko³y tañca?
G.Z. - Dok³adnie. To by³o moje marze-
nie, ale mia³am mnóstwo w¹tpliwoœci.
Rozwia³ je mój ch³opak, który jest spor-
towcem i przekona³ mnie, ¿e mam równie
mocnego ducha walki. I jest, ju¿ dzia³a -
zajêcia dla dzieci i doros³ych prowadzê
w Szkole Podstawowej nr 3. Starszym
proponujê fitness, latino dance, aerobik,
stepery, hantle i trampoliny. Dla m³od-
szych zajêcia ruchowe i warsztaty ta-
neczne. W ofercie mam tak¿e przygo-
towanie nowo¿eñców do pierwszego tañ-
ca, treningi solowe i duetów.
Zainteresowani znajd¹ wiêcej szcze-
gó³ów na moim facebooku lub bezpo-
œrednio pod numerem telefonu 780-042-
477. Wierzê, ¿e ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie.

G.Ch. - Taniec, to bez w¹tpienia naj-
wiêksza Twoja pasja, ale mo¿e jest
jeszcze coœ, co sprawia Ci przyjem-
noœæ?
G.Z. - Naturalnie. Uwielbiam podró¿e,
podczas których poznajê nowe miejsca 
i nowych ludzi, lubiê czytaæ, a niedawno
odkry³am (dziêki mojemu partnerowi), ¿e
kolejn¹ moj¹ pasj¹ mo¿e byæ boks. Za-
pewne nigdy nie bêdê walczyæ na ringu,
ale ju¿ przekona³am siê, ¿e treningi maj¹
doskona³y wp³yw na moj¹ kondycjê, si³ê,
szybkoœæ i wytrzyma³oœæ. A tego wszys-
tkiego potrzebujê nie tylko ze wzglêdów
zawodowych.

G.Ch. - ¯yczymy Ci zatem, ¿eby Two-
je marzenie o prê¿nie dzia³aj¹cej szko-
le tañca w Chojnowie szybko siê zi-
œci³o, by rozwija³a siê dzia³alnoœæ 
i Twoje mo¿liwoœci, by w³asne doœwiad-
czenia i umiejêtnoœci by³y drogowskazem
dla innych. Trzymamy kciuki!

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Ponad 200 pojazdów zabytkowych 27 sierpnia wype³ni³o cen-
trum miasta blaskiem, kolorami i oryginalnoœci¹ przyci¹gaj¹c
do chojnowskiego Rynku t³umy.
II Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych przebi³ pierwsz¹ edycjê -
pod wzglêdem liczby prezentuj¹cych siê aut i osób odwie-
dzaj¹cych tego dnia Chojnów.
Impreza rozpoczê³a siê ju¿ o godz. 9 rano. Na starcie samo-
chodowego rajdu stanê³o oko³o 70 œmia³ków, którzy swoimi
oldmobilami wyruszyli w trasê Pogórza Kaczawskiego i Kra-
iny Wygas³ych Wulkanów, napotykaj¹c na szlaku wiele punk-
tów kontrolnych, zadaniowych, konkursowych…
- To by³a bardzo przyjemna trasa, lepsza ni¿ w ubieg³ym roku,
wiele ciekawych odcinków, urokliwe krajobrazy, pomys³owe
konkurencje - mówi jeden z "rajdowców". - Byliœmy tu rok
temu, jesteœmy teraz i z pewnoœci¹ przyjedziemy za rok. To faj-
na zabawa - nic dodaæ nic uj¹æ!

Kilkugodzinny rajd swój finish mia³ w Rynku. Tu samochody
do³¹czy³y do ponad setki innych, z dum¹ prezentuj¹cych siê 
w sierpniowym s³oñcu. Motocykle, rowery, maszyny prze-
mys³owe i rolnicze, auta wojskowe oraz wielka gama aut oso-
bowych od przedwojennych pere³ek (najstarszy z roku 1920),
poprzez powojenne, te z lat 60. i 70., po sentymentalne pro-
dukcje PRL-u. 

Przy wielu z nich w³aœciciele w epokowych strojach, a wokó³
t³umy podziwiaj¹cych. O ka¿dym modelu zajmuj¹co opowia-
da³ Jerzy Janicki z Automobilklubu Legnica - cz³owiek 
z ogromn¹ wiedz¹ i pasj¹. 
Podobnie, jak w roku ubieg³ym organizatorzy przygotowali
wyj¹tkow¹ atrakcjê dla najm³odszych - Fiat Uno pos³u¿y³ za

niecodzienn¹ p³aszczyznê dla artystów-malarzy. Dzieci chêtnie
rysowa³y kred¹ karoseriê, daj¹c upust swoim twórczym wizjom.
Wœród tysiêcy osób byli wyj¹tkowi goœcie - Pañstwo Wawruch
z 3. letnim niepe³nosprawnym Kamilkiem. Ich obecnoœæ nie
by³a przypadkowa. Oldtimer Chojnów od zawsze ka¿d¹ klu-
bow¹ inicjatywê ³¹czy z akcj¹ charytatywn¹. Tym razem po-
moc skierowana by³a do Kamila z Biskupina, który urodzi³ siê
jako skrajny wczeœniak z wag¹ 820 gramów, z licznymi scho-
rzeniami. W chwili obecnej najbardziej potrzebne s¹ pieni¹dze
na zakup implantu œlimakowego - 100 tysiêcy na jedn¹ protezê.
Jeœli uda siê zebraæ fundusze na zakup jednego implantu, drugi
sfinansuje NFZ. 

Oldtimerzy robi¹ co mog¹, by uzbieraæ potrzebn¹ kwotê.
Liczni wolontariusze, którzy tego dnia kwestowali w Rynku,
dziêki szczodrym darczyñcom dorzucili do ogólnej puli na
rzecz Kamila kolejne œrodki - w sumie na ten moment uzbiera-
no ponad 40 tysiêcy z³otych, ale akcja trwa nadal i ka¿dy mo¿e
dorzuciæ coœ od siebie. 

Impreza zakoñczy³a siê nagrodzeniem za³óg bior¹cych udzia³
w rajdzie i zlocie. Publicznoœæ i samochodowe teamy pod-
kreœlali niezwyk³¹ atmosferê i wspania³¹ organizacjê. Wspó³-
praca trzech samorz¹dów - Miasta Chojnów, Gminy Chojnów 
i Miasta Z³otoryja oraz ogromne zaanga¿owanie inicjatorów -
cz³onków Klubu Mi³oœników Starej Motoryzacji Oldtimer
Chojnów, kolejny raz zaowocowa³a wspania³ym wydarzeniem,
a przede wszystkim wielk¹ pomoc¹ dla ma³ego Kamila. 

Kamilek mia³ okazjê uroczyœcie odpaliæ ¯ukiettê, która 
2 wrzeœnia wyruszy³a w charytatywn¹ eskapadê (kolejny pomys³
Oldtimer Chojnów na zbiórkê pieniêdzy na rzecz Kamila - czytaj str . 10).

eg

II Rajd Zlot Pojazdów ZabytkowychII Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych
Impreza organizowana przez Klub Oldtimer Chojnów przyci¹ga zainteresowanych w ka¿dym wieku. Zarówno mali, jak i duzi
mog¹ dotkn¹æ zabytkowych aut, poznaæ historiê motoryzacji, porozmawiaæ o konkretnych modelach z ich w³aœcicielami... 
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Piêkne kapelusze, kolorowe korale,
zwiewne chusty, eleganckie suknie,
kwiaty we w³osach…, fantazyjne nakry-
cia g³owy, dostojne muchy, garnitury…
25 sierpnia zielony plac na terenie Nie-
bieskiego Parasola wype³ni³ siê feeri¹
barw i dŸwiêkami muzyki. To za spraw¹
kolejnego Turnieju Tañca i Œpiewu, jaki
od dziesiêciu ju¿ lat organizuje Dolnoœl¹-
skie Stowarzyszenie "Niebieski Parasol".

Jubileuszowa edycja przebiega³a pod
has³em "Lubiê wracaæ tam gdzie by³em"
ku upamiêtnieniu twórczoœci Zbigniewa
Wodeckiego. Do jego zatem melodii tañ-
czono i jego piosenki œpiewano.

Do tegorocznego Turnieju Tañca i Œpiewu
zg³osi³o siê dziewiêæ placówek - z Barda
Œl¹skiego, Legnicy, Jawora, Legnickiego
Pola, Lubina i Chojnowa. Na scenie
prezentowali siê podopieczni i opieku-
nowie. Ich wystêpy, jak na turniej przys-
ta³o, ocenia³o fachowe jury. Sêdziowie
poszczególnych kategorii nie mieli ³at-
wego zadania. Kilkudziesiêciu wyko-
nawców - z zaanga¿owaniem prezentu-
j¹cych swoje talenty, czêsto w efektow-
nych strojach - sprawia³o k³opot w wy-
³onieniu zwyciêzców. Mimo wymuszo-
nej regulaminem klasyfikacji, w tym
turnieju wszyscy doskonale siê bawi¹ 
i czuj¹ wygranymi. Turniej tañca parami,

rywalizacja wokalna, popisy pensjona-
riuszy i personelu - wszystko w atmosfe-
rze przyjacielskiego pikniku. Integracji
bez w¹tpienia pomóg³ wspania³y koncert
Orkiestry Dêtej pod batut¹ Piotra Ko-
ziara, która porwa³a wszystkich do tañca.

Dla tego œrodowiska to jeden z dni w ro-
ku, kiedy œwiat nabiera kolorów, kiedy
raduje siê cia³o i umys³. To jeden z tych
dni, kiedy w otoczeniu sobie podobnych,
wraca pogoda ducha i optymizm. A
organizator dok³ada wszelkich si³, by
radoœæ ze wspólnie spêdzonych chwil
by³a wielka i zapad³a w pamiêæ na kole-
jnych dwanaœcie miesiêcy. To siê udaje
od dziesiêciu lat. Gratulujemy!

eg

Wielkie show w Parasolu 

S¹ wœród nas - obecni, lecz oddzieleni od nas niewidzialnym
murem ,,oszukanych" zmys³ów. Widz¹, s³ysz¹ i czuj¹ inaczej
ni¿ my: ich s¹siedzi, bliscy, rodzina.
Dzieci i doroœli z autyzmem s¹ wœród nas i pragn¹ byæ szczê-
œliwi. Czym jest autyzm? Autyzm dzieciêcy nale¿y do ca³o-
œciowych zaburzeñ rozwoju rozpoczynaj¹cych siê wczeœnie w ro-
zwoju dziecka. Przejawiaj¹ siê one zaburzeniami: komunikacji
i interakcji spo³ecznych oraz zachowania i zainteresowania. 
Jakie objawy mog¹ (lecz nie musz¹) œwiadczyæ o autyzmie ?
- dziecko nie gaworzy do ukoñczenia 12 miesi¹ca ¿ycia;
- nie ma umiejêtnoœci pos³ugiwania siê gestami;
- nie wypowiada s³ów do ukoñczenia 16 miesi¹ca ¿ycia;
- nie ma umiejêtnoœci wypowiadania siê 2-wyrazowymi zdaniami

do czasu ukoñczenia 24 miesi¹ca ¿ycia;
- traci wczeœniej rozwiniête umiejêtnoœci jêzykowe lub spo³eczne.
Rozpoznanie autyzmu jest uzasadnione, gdy pierwsze objawy
pojawiaj¹ siê w ci¹gu pierwszych trzech lat ¿ycia dziecka.
Najbardziej charakterystyczny jest brak: kontaktu wzroko-
wego, odpowiedzi uœmiechem na uœmiech. Wystêpuj¹ powta-
rzaj¹ce siê ruchy, dziecko bawi siê tylko jedn¹ zabawk¹ i ma
bardzo du¿¹ niechêæ do zmian. Ka¿da zmiana mo¿e wywo³aæ
zachowania agresywne.
W ³agodnej odmianie autyzmu, w zespole Aspergera, nie ma
opóŸnieñ ani upoœledzenia rozwoju mowy i rozwoju poznaw-
czego. Do osób z zespo³em Aspergera nale¿¹ ludzie wybitni
lub w normie intelektualnej. Do ich mocnych stron nale¿y
bardzo dobra percepcja wzrokowa, fascynacja technik¹ czyta-
nia, szybkie liczenie wed³ug w³asnej techniki, niektórzy maj¹
umiejêtnoœci niszowe (sawantyczne). Do tych umiejêtnoœci

nale¿y: zapamiêtywanie tekstów, rozpoznawanie i zapamiêty-
wanie melodii, zapamiêtywanie ci¹gów liczb, dat, wydarzeñ.
Sawant to geniusz w jednej dziedzinie. Wœród znanych sawan-
tów warto wymieniæ: Alberta Einsteina, Temple Grandin, Kim
Peek.
Jak wspieraæ dzieci ze spektrum autyzmu?
- otoczenie powinno sprzyjaæ koncentracji uwagi i uczeniu siê;
- rodzice mog¹ w zeszycie dziecka zrobiæ tabelê zadañ domo-
wych, do której nauczyciel wpisze, co jest zadane i jak wyko-
naæ zadanie w domu;
- odrabianie zadania domowego powinno byæ zaplanowane
maksymalnie na 30 minut - chyba, ¿e samo dziecko zechce
spêdziæ wiêcej czasu nad lekcjami.
Pytania i polecenia  powinny byæ: 
1. Odpowiednie do zadania.
2. Jasne, nieprzerywane.
3. Przeplatane z zadaniami ju¿ opanowanymi przez dziecko.
4. Zadania powinny byæ wybierane przez dziecko.
Wzmocnienia (nagrody) nale¿y stosowaæ:
- natychmiast po odpowiednim zachowaniu;
- po ka¿dej próbie odpowiedzi.
Dzieci ze spektrum autyzmu nie lubi¹ zmian. Dlatego warto
przygotowaæ je na okreœlone zajêcia, np. ,,za dziesiêæ minut
zostawisz zabawki i usi¹dziesz do lekcji". Od naszej postawy
zale¿y ich rozwój i poczucie szczêœcia.

El¿bieta Prociów- Miko³ajczak
pedagog w PPPP w Chojnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

ZZRROOZZUUMMIIEEÆÆ  AAUUTTYYZZMM  
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2 wrzeœnia spod Urzêdu Miejskiego 
w kilkunastodniow¹ motoryzacyjn¹ wy-
prawê wyruszy³a 5.osobowa za³oga
¯ukietty. Dzielnych podró¿ników ze
³zami w oczach ¿egnali najbli¿si,
powodzenia ¿yczy³ te¿ osobiœcie bur-
mistrz Jan Serkies. Wszyscy obecni, na
znak solidarnoœci i ku pamiêci, z³o¿yli
podpisy na zderzaku ¯ukietty.
To kolejna inicjatywa cz³onków Klubu
Oldtimer Chojnów. Wyremontowanym
starym ¯ukiem ekipa mi³oœników za-
bytkowych samochodów zaplanowa³a
trasê z Chojnowa do Krainy Basków. Do
pokonania maj¹ 6000 kilometrów. Na
szlaku przewidziano wizytê w miastach
partnerskich Chojnowa - w Egelsbach,
Commentry i Mnichovo Hradiste. Odez-
wa³a siê tak¿e Polonia z Pary¿a, która
zaprosi³a za³ogê do siebie. 

¯ukietta informuje na bie¿¹co o swojej
lokalizacji i przebiegu ekspedycji za
poœrednictwem facebooka, nasza Gazeta
ma tak¿e kontakt bezpoœredni. 
W Niemczech przytrafi³a siê chojnowia-
nom niezwyk³a przygoda. Po wizycie 
w Egelsbach, kilkadziesi¹t kilometrów
dalej, w mieœcie Gottschied trafili na zlot
starych pojazdów. Zupe³nie przypad-
kowo znaleŸli siê w szpalerze starych
aut. Mieszkañcy przyjêli polsk¹ za³og¹

bardzo serdecznie. Okaza³o siê tak¿e, ¿e
zastêpca tamtejszego burmistrza ma ro-
dowe korzenie w Legnicy… Ju¿ zapowie-
dziano wizytê na III Zlocie Rajdzie
Pojazdów Zabytkowych w Chojnowie 
w przysz³ym roku. 
¯ukietta przemierza teraz drogi fran-
cuskie. W sobotê (9 wrzeœnia) spotka siê
z mieszañcami Commentry. Ca³y czas
œledzimy trasê i wydarzenia. Zaintereso-
wanych odsy³amy na profil ¯ukietty.

Oldimerzy zorganizowali tê wyprawê,
by wesprzeæ finansowo zakup implantu
s³uchowego dla trzyletniego Kamila
Wawrucha. Ch³opiec urodzi³ siê jako
skrajny wczeœniak z wag¹ 820 gramów.
Dziêki wspania³ej postawie zespo³u
lekarskiego z Legnicy oraz pomocy
WOŒP - Kamil prze¿y³. Mimo wielu
trapi¹cych go schorzeñ ch³opiec widzi,
niestety od urodzenia jest g³uchy! Jest
szansa na odzyskanie tego zmys³u przy
u¿yciu implantów œlimakowych, których
koszt jednostkowy to przesz³o 100 tysiê-
cy z³otych! NFZ zrefunduje jedn¹ sztukê
implantu, ale tylko wtedy gdy Rodzice,
Przyjaciele i Darczyñcy zbior¹ na drugi!

Dotychczas dziêki akcji w zak³adach
KGHM Polska MiedŸ S.A., charytaty-
wnej imprezie Rajd i Zlot Pojazdów
Zabytkowych Oldtimer Chojnów oraz
reklamodawcom, operatywni chojno-
wianie zebrali ponad 40 tys z³. To du¿o,
ale wci¹¿ za ma³o. Sytuacja jest o tyle
pilna, ¿e Kamila mózg z biegiem czasu
utraci mo¿liwoœæ odbierania bodŸców 
z implantów! Ka¿dy miesi¹c siê liczy! 
W listopadzie przejdzie komisjê kwali-
fikacyjn¹ NFZ, na której zapadnie de-
cyzja o refundacji. Do tego czasu trzeba
zebraæ odpowiedni¹ kwotê, aby niezbêd-
na operacja siê odby³a!
Z pewnoœci¹ po powrocie z ekspedycji
oldtimerzy, dziêki wielu otwartym ser-
com, dorzuc¹ spor¹ pulê do skarbonki
Kamila. Jak du¿¹, napiszemy w nastêp-
nym numerze.

eg

Z ostatniej chwili z profilu ¯ukietty -
Problemem Kamila zainteresowa³ siê
Jerzy Owsiak!!! Jako niekwestionowany
autorytet pomo¿e i pokieruje nas, aby
wsparcie dla ch³opca by³o skuteczne!
Pozdrawiamy i dziêkujemy Panie Jurku!!!

Ekspedycja ¯̄ukietty

Po wakacyjnej przerwie chojnowskich
twórców skupionych w Gildii Artystów
Chojnowa (G.A.C.) 4 wrzeœnia goœci³
MOKSiR.

Pierwsze dni wrzeœnia, zapowiada³y siê
bardzo atrakcyjnie pod k¹tem wydarzeñ
kulturalnych. Te pokrótce zapowiedzia³
dyrektor placówki - Stanis³aw Horo-
decki. 
Swoj¹ przepiêkn¹ form¹ olœni³ wszyst-
kich obraz autorstwa Jadwigi Stopy.
Przedstawia Pa³ac w Budziwojowie.
Niewiadomo, czy to dzie³o na zamó-
wienie, ale nie jeden marszand mia³by
chrapkê na tê pracê. 

Po¿yteczne uroki internetu przedstawi³a
Danuta Schmeling. Prowadzi blog, któ-
ry ma ponad 2300 subskrybcji. W ten
sposób poznaje znanych i cenionych
poetów (np. Eliza Segiet). Przy okazji
Piotr Misikiewicz przygotowa³ wspólny
owoc pracy poezji z pani¹ Danut¹ -
"Wiersz na dwie rêce". Okaza³o siê, ¿e
wszyscy internetowi obserwatorzy
dzia³añ pani Schmeling ju¿ ten utwór
znaj¹. Jedno z nowszych dokonañ tej
autorki, pod roboczym tytu³em "Gdzieœ",
powinien zainteresowaæ chojnowskich
punkrockowców z Polish Fiction. Treœæ
i forma przekazu nawi¹zuje do twór-
czoœci Krzysztofa Grabowskiego - te-
kœciarza i perkusisty zespo³u Dezerter. 
Piotr Misikiewicz wspomina³ swój
pobyt w Tczewie, gdzie 26 sierpnia
uczestniczy³ w XVI Festiwalu Grze-
gorza Ciechowskiego. Swoj¹ twórczoœ-
ci¹ promowa³ tam dzia³alnoœc G.A.C.

O kolejnym spotkaniu gildian, poinfor-
mujemy w nastêpnym wydaniu gazety 
i na stronach internetowych.

pm

Wrzeœniowa Gildia
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"Spó³dzielnia Mieszkaniowa "M³odoœæ" 
w Chojnowie ul. Paderewskiego 12, 
tel. 76/8188308 , tel/fax 76/8188681,

* og³asza przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa
odrêbnej w³asnoœci i sprzeda¿y lokali mieszkalnych
po³o¿onych:
1. w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 26A/10 (IV piêtro) pow.
u¿ytkowa 64,80 m2, sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, przed-
pokoju, ³azienki, wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 102.984,00 z³ (s³ownie:
sto dwa tysi¹ce dziewiêæset osiemdziesi¹t cztery z³., 00/100 gr.)
Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (s³ownie: cztery
tysi¹ce z³otych).
2. w Chojnowie przy ul. Sikorskiego 7/12 (III piêtro) pow.
u¿ytkowa 53,20 m2 sk³adaj¹cego siê z 2 pokoi, kuchni, ³azien-
ki i przedpokoju.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 91.831,00 z³ (s³ownie:
dziewiêædziesi¹t jeden tysiêcy osiemset trzydzieœci jeden z³,
00/100 gr) Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (s³ownie:
cztery tysi¹ce z³otych).
Przetarg na w/w lokale mieszkalne odbêdzie siê w dniu
19.09.2017 (szczegó³y w specyfikacjach).
Specyfikacjê istotnych warunków przetargu w cenie 20 z³ z VAT
p³atne na konto Spó³dzielni PKO BP nr 60 1020 3017 0000
2402 0020 0576 mo¿na odebraæ, po okazaniu dowodu wp³aty,
w Sp-ni (Sekretariat, pokój nr 2, I piêtro).
Przetarg mo¿e zostaæ uniewa¿niony bez podania przyczyn".

***
* informuje, ¿e w dniu 19.09.2017 r. o godz. 1400 w siedzibie
Spó³dzielni przy ul. Paderewskiego 12 pokój nr 3 (I piêtro)
odbêdzie siê przetarg ustny na sprzeda¿:

- Ci¹gnika rolniczego "Ursus C360 3P" Rok produkcji - 1987 r.
Cena wywo³awcza 12.400,00 z³ brutto.
- Przyczepy asenizacyjnej NA 25 Typ T507 Rok produkcji-
1981 r. Cena wywo³awcza - 3.500,00 z³ brutto.
- Przyczepy wolnobie¿nej samowy³adowczej Marki Autosan
Typ D47 Rok produkcji - 1978 r.
Cena wywo³awcza 4.400,00 z³ brutto.
- £adowacza chwytakowego Marki Warfama Rok produkcji - 1980 r.
Cena wywo³awcza - 3.800,00 z³ brutto
Post¹pienie: minimum 100,00 z³ lub wielokrotnoœæ
Wadium w kwocie:
- Ci¹gnik - 1.200,00 z³
- Przyczepa asenizacyjna - 350,00 z³
- Przyczepa wolnobie¿na - 440,00 z³
- £adowacz - 380,00 z³

Nale¿noœæ wp³aciæ na konto Spó³dzielni PKO BP nr 60 1020
3017 0000 2402 0020 0576 do dnia 19.09.2017.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest okazanie dowodu
wp³aty wadium, z³o¿enie oœwiadczeñ, a w przypadku osób
prawnych dostarczenie aktualnego wpisu KRS.
1. Oœwiadczenie o zapoznaniu siê z warunkami przetargu.
2. Nr konta bankowego na które nale¿y zwróciæ wadium.
3. Zobowi¹zanie.
Wymagane dokumenty nale¿y z³o¿yæ do 19.09.2017 do godz. 1200.
Wszelkich informacji dotycz¹cych przetargu udziela Dzia³
Techniczny Spó³dzielni tel. 76 8188 681.
Ogl¹danie sprzêtu, po wczeœniejszym umówieniu siê z Admini-
stratorem tel. 570 300 182.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia przetar-
gu bez podania przyczyn.

Nasza dru¿yna zaczê³a odrabiaæ straty.
Ciê¿ko wywalczone zwyciêstwo w wy-
jazdowym meczu z Or³em Zagrodno 2:1,
na pewno wla³o du¿o optymizmu w serca
wszystkich tych, którzy kibicuj¹ jede-
nastce trenera Rabandy. 
Patrz¹c na wyniki innych spotkañ, widaæ,
¿e ka¿dy mo¿e wygraæ z ka¿dym. 
Ci, którzy odnosz¹ efektowne zwyciês-
two, potrafi¹ w nastêpnej kolejce spo-
tkañ sromotnie przegraæ. 

Nasza grupa w A klasie rozgrywek jest
wiêc nieobliczalna. Dlatego pojedynek 
z Nys¹ Wiadrów móg³ budziæ lekki
niepokój. Goœcie w tabeli byli kilka po-
zycji wy¿ej od Chojnowianki. 
2 wrzeœnia na Stadionie Miejskim, wierni
kibice, maj¹cy jeszcze œwie¿o w pamiêci
"duñski dramat trenera Nawa³ki", jesz-

cze dobrze nie usadowili siê na krzese³-
kach, a by³o ju¿ 3:0 dla naszych. Co akcja,
to bramka. Brzmi nieprawdopodobnie.
Goœcie przyjechali mocno os³abieni, na
ich ³awce rezerwowych by³o pusto. 
Chojnowianka ten fakt wykorzysta³a
skwapliwie. Do przerwy by³o 9:1! 
W drugiej po³owie meczu obraz gry nie
uleg³ zmianie. Bramki pada³y jak na
treningu strzeleckim. Ostateczny po-
grom to14:1. 
Po tym zwyciêstwie “Chojnowianka”
zajmuje 7 miejsce w tabeli.

Orze³ Zagrodno - KS Chojnowianka
Chojnów - 1:2
KS Chojnowianka Chojnów - Nysa
Wiadrów - 14:1

pm

Pi³ka no¿na

Efektowne odrabianie strat
Podziêkowanie dla Policjantów z Komi-
sariatu Policji w Chojnowie
Wyra¿am wdziêcznoœæ za zaanga¿owa-
nie, efektywnoœæ, b³yskawicznie przeprowa-
dzon¹ akcjê, poœwiêcony czas, równie¿
poza s³u¿b¹ oraz ¿yczliwoœæ, z jak¹ spotka-
³am siê ze strony funkcjonariuszy.
Podziêkowania kierujê do funkcjonariu-
szy Komisariatu Policji w Chojnowie :
- Lewandowski Krzysztof - komendant,
Herdzik Mateusz, Grabowski Maciej,
Brudziñski Alan, Jasiñski Miros³aw.
Oni to podjêli dzia³ania w celu odzyska-
nia mojej skradzionej przyczepy campin-
gowej "Lunar Ariva". Zdarzenie to mia³o
miejsce w po³owie lipca 2017, a zwrot
ju¿ w sierpniu.
Serdecznie dziêkujê ¿ycz¹c wytrwa³oœci
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

El¿bieta Opa³ka

Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu 
w Chojnowie serdecznie dziêkuje panom
Mariuszowi Kowalczykowi i Czes³a-
wowi Skorupie za nieocenion¹, bezin-
teresown¹ pomoc podczas pielgrzymki
do Krzeszowa. Jesteœmy niezmiernie
wdziêczni - bez Panów wsparcia nie
poradzilibyœmu sobie. Dziêkujemy!

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa
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Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
nabór wniosków o udzielenie dotacji ce-
lowej ze œrodków bud¿etu Gminy Miej-
skiej Chojnów na realizacjê zadania inwe-
stycyjnego s³u¿¹cego ograniczeniu niskiej
emisji, polegaj¹cego na zmianie systemu
ogrzewania w ramach programu "Ogra-
niczenie niskiej emisji na obszarze wo-
jewództwa dolnoœl¹skiego" realizowane
na zasadach okreœlonych w Regulaminie
udzielania dotacji celowych osobom fi-
zycznym oraz wspólnotom mieszkanio-
wym ze œrodków bud¿etu Gminy Miej-
skiej Chojnów na zadanie s³u¿¹ce ograni-
czeniu niskiej emisji, polegaj¹ce na zmia-
nie systemu ogrzewania w ramach pro-
gramu "Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnoœl¹skiego"
przy wsparciu finansowym Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu
przyjêtego uchwa³¹ Nr XXXVIII/198/17
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 lip-
ca 2017 roku, zwanej dalej uchwa³¹
1. Wnioski o udzielenie dotacji nale¿y
sk³adaæ do 29 wrzeœnia 2017 r. w sekre-
tariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
lub przes³aæ listownie na adres Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamko-
wy 1, 59-225 Chojnów.
Wnioski, które zostan¹ z³o¿one po tym
terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Data
z³o¿enia wniosku rozumiana jest jako
data z³o¿enia ostatecznej poprawki wnios-
ku do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Kompletne i prawid³owo wype³nione
wnioski rozpatrywane bêd¹ wed³ug kolej-
noœci z³o¿enia. 
Wzór wniosku wraz z wykazem wyma-
ganych dokumentów stanowi za³¹cznik
Nr 2 do Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta
Chojnowa, jest równie¿ dostêpny w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów, pokój nr 13
oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Chojnów:
http://bip.chojnow.net.pl/zalaczniki/954/Z
-99-17_24-08-2017_11-19-42.pdf
2. Kryteria wyboru wniosków o udzie-
lenie dotacji:
Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria wyboru
zadañ do dofinansowania:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie do-
tacji powinien byæ z³o¿ony na w³aœci-
wym formularzu, mieæ wype³nione wszys-
tkie wymagane pozycje, byæ opatrzony
podpisem Wnioskodawcy, mieæ do³¹-
czone wszystkie wymagane za³¹czniki;
b) merytoryczne, obejmuj¹ce zadania
wymienione w uchwale.

Wnioski bêd¹ podlegaæ ocenie formalnej
i merytorycznej. Wnioski niespe³niaj¹ce
wymogów formalnych okreœlonych 
w uchwale podlegaj¹ odrzuceniu. Po
zakwalifikowaniu wniosku, Dotuj¹cy za-
wiadomi Wnioskodawcê o terminie i miej-
scu podpisania umowy.
Przyznanie dotacji nastêpuje na podsta-
wie umowy cywilno-prawnej o udziele-
niu dotacji, zwanej dalej umow¹.
Wnioskodawca podpisuj¹c umowê
o udzieleniu dotacji zobowi¹zuje siê do
realizacji zadania w terminach, zakresie 
i na zasadach w niej okreœlonych.
3. Komisja Weryfikacyjna
Burmistrz Miasta Chojnowa odrêbnym
Zarz¹dzeniem powo³a komisjê dokonu-
j¹c¹ weryfikacji formalnej i merytory-
cznej wniosków o udzielenie i wyp³atê
dotacji zgodnie z §3 ust. 4. Regulaminu
przyjêtego uchwa³¹ Nr XXXVIII/198/17
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 lip-
ca 2017 roku.
4. Rozliczenie dotacji oraz wzór
wniosku o rozliczenie dotacji
Po wykonaniu zadania, Dotowany przed-
k³ada Dotuj¹cemu wniosek o wyp³atê
dotacji wraz z za³¹cznikami wskazanymi
we wzorze wniosku oraz wszystkie wy-
magane dokumenty zgodnie z zapisami
umowy, pod rygorem odmowy wyp³aty
przyznanej dotacji. Po pozytywnej wery-
fikacji z³o¿onych dokumentów nast¹pi
podpisanie protoko³u  z wykonania zada-
nia, (co nast¹pi po komisyjnym odbiorze
wykonanego przedsiêwziêcia).
Przekazanie Dotowanemu dotacji nast¹pi
w ci¹gu 14 dni od daty przekazania œrod-
ków na rachunek Gminy Miejskiej Choj-
nów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu. Wzór wniosku o wyp³atê do-
tacji stanowi za³¹cznik Nr 3 do Zarz¹-
dzenia Burmistrza Miasta Chojnów, jest
równie¿ dostêpny w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225
Chojnów, pokój nr 13 oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Chojnów. 
5. Informacja o œrodkach odwo³awczych
Z³o¿enie wniosku o udzielenie dotacji
nie jest jednoznaczne z uzyskaniem
dotacji. Rozstrzygniêcie o przyznaniu
dotacji nie jest decyzj¹ administracyjn¹
w rozumieniu przepisów Kodeksu postê-
powania administracyjnego i nie przy-
s³uguje na nie odwo³anie.

Za³¹cznik nr 1 do Zarz¹dzenia
Burmistrza Miasta Chojnowa

Nr 99/2017 z dnia 24.08.2017 r.

MIASTMIASTO CHOJNÓW PRZYSTO CHOJNÓW PRZYST¥PI£O DO PROGRAMU¥PI£O DO PROGRAMU
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJIOGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA:
OG£OSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Rada Miejska Chojnowa Uchwa³¹ 

nr XXXVII/194/17 z dnia 27 czerwca

2017 r. w sprawie zmiany regulaminu

utrzymania czystoœci i porz¹dku na tere-

nie Gminy Miejskiej Chojnów wpro-

wadzi³a na terenie miasta Chojnowa

tygodniow¹ zbiórkê odpadów niebez-

piecznych, wielkogabarytowych oraz

tekstyliów. Odbiór odbywa siê raz 
w tygodniu w ka¿dy pi¹tek.
Je¿eli w danym dniu przypada œwiêto

koœcielne lub pañstwowe, termin zbiórki

odpadów wyznacza siê na kolejny pi¹tek.

Meble i inne odpady wielkogabary-
towe nale¿y wystawiaæ obok pojem-
ników na œmieci nie wczeœniej ni¿ 24
godziny przed terminem ich odbioru. 

Prosimy o wystawianie odpadów

wielkogabarytowych 

zgodnie z harmonogramem, 

dziêki temu teren wokó³ pojemników

bêdzie uporz¹dkowany.

Odpady wielkogabarytowe mo¿na te¿ wy-

woziæ do Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych "PSZOK"

mieszcz¹cego siê przy ulicy Kraszew-

skiego 1, który przyjmuje tzw. odpady

problemowe takie jak:

- meble i odpady wielkogabarytowe 

- odpady zielone

- zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny 

- odpady remontowe

- opony

- baterie

- przeterminowane leki

O odpadach 
wielkogabarytowych
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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 zagospodaro-
wana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
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
komercyjne. W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest
symbolem B - tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o
sporz¹dzone 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 10 paŸdziernika 2017 r. o godz. 1130

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miej-
ski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 
3 paŸdziernika 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
rejestru 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 niez-
w³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty

odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia 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 nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y
nieruchomoœci 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¿  1 260,00 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 ban-
kowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art.
41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.  
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu
odby³ siê 06.04.2017 r., drugi 12.05.2017 r., trzeci 27.06.2017 r.,
czwarty 04.08.2017 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 11.09.2017 r. - 03.10.2017 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, 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
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœciok-
latkowym, 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 09.10.2101 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022072/2
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ósmy 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:

Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rolniczo.
Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³uczniem drogowym.
Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania
decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹  Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki
po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem prze-
targu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w
planu zagospodarowania 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: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19
przebiega  korytarz napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy
okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi
sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu
jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli pro-
jektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istnie-
j¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœ-
cicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego
zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym,
nabywca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i praw-
nym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku
wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Mias-
to obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
10 paŸdziernika 2017 r. o godz. 1300 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a
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Sprzedam mieszkanie o pow. 40,80 m2 -
2. pokojowe, Ip. w Chojnowie. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: 696-349-187.

(07518)

Sprzedam mieszkanie 2. pokojowe z mo-
¿liwoœci¹ adaptacji na 3. Mieszkanie w ka-
mienicy 56 m2 do remontu przy ulicy
Rejtana. Cena 95 000 z³ do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 605-339-688. (07800)

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 112 m2,
do remontu za 115 000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 768-181-400, 572-034-
448. (07826)

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê w Ro-
kitkach na Ip. po kapitalnym remoncie,
umeblowana. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (007082)

Zamieniê na wiêksze mieszkanie 2. poko-
jowe kuchnia, ³azienka, CO, pierwsze
piêtro + 2 piwnice i komórka. 
Wiadomoœæ: tel. 577-791-101. (07294)

Zamieniê kawalerkê, 37 m2, IVp. na
mieszkanie 2-pokojowe. 
Wiadomoœæ: tel. 602-385-305. (07453)

Kupiê mieszkanie o powierzchni 50-60 m2

na parterze lub pierwszym piêtrze.
Wiadomoœæ: 669-725-716. (07898)

Wynajmê mieszkanie na ul. J. Kiliñ-
skiego w Chojnowie o pow. 64 m2, 3 po-
koje, ³azienka, ubikacja, kuchnia, balkon,
IVp. Koszty najmu to 700 z³ odstêpne +
czynsz 462 z³ + media. 
Kaucja zwrotna 1000 z³. 
Wiadomoœæ: 697-950-197. (07559)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
w Rokitkach o pow. 72a - 29 z³ metr2.
Uzbrojona, piêkny drzewostan. Blisko
przystanek autobusowy i k¹pielisko. 
Wiadomoœæ: tel. 667-699-906.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (07769)

PPrraaccaa 
OPIEKUN/KA SENIORA. 
Pracuj w Niemczech z Promedica24. Nie
znasz jêzyka niemieckiego? Zapraszamy
na kursy od podstaw w Boles³awcu, bez
¿adnych kosztów. Po kursie praca gwa-
rantowana! Czekamy na Ciebie.
Wiadomoœæ: tel. 519-690-458. (1202/17)
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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
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

Og³oszenia drobnenieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœ-
ci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie 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 nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wy¿ej ustawy.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 341020-
52260000610205198520 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów lub w kasie tut. Urzêdu do 3 paŸdzierni-
ka 2017 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnict-
wa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione
w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapo-
znaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli oso-
ba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym  ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.
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 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016r.
poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba ustalona, jako
nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiado-
mieniu, 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 przenie-
sieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê 30.08.2016 r., drugi
07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwarty
17.02.2017 r., pi¹ty 12.05.2017 r., szósty
27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r.
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 orga-
nizowanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Viktoria Kie³basa - ta
rezolutna 4 latka na co dzieñ
mieszka w Kopenhadze. Œpie-
wa piosenki w trzech jêzykach:
polskim, duñskim i angiel-
skim. Zbiera kamyczki i lubi
ksi¹¿ki. Dwa razy do roku
odwiedza dziadków i rodzinê
w Chojnowie.
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