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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Alicja Niejska

Dla Kamila pojechali starym ¯ukiem 
nad Zatokê Baskijsk¹

Kabaretowy flirt w Jubilatce

Najpiêkniejsze melodie w MOKSiR
- w ramach VI Legnickiego Festiwalu Romansu 

Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej.

"Wesele" Wyspiañskiego w Rynku
Oprócz czytania polskiej lektury, mieszkañcy brali udzia³ 

w oczepinach i tañcach. 

Dwie wystawy w MOKSiR
Teresa Olszewska-Bancewicz 

z Boles³awieckiego Oœrodka Kultury 
i Józefa Pawlak z Chojnowa by³y

bohaterkami artystycznego wieczoru. 
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"Dzieñ bbez SSamochodu"

W tym roku, podobnie jak w latach
ubieg³ych, 22 wrzeœnia odbêd¹ siê
obchody Europejskiego Dnia bez Sa-
mochodu. Tematem przewodnim tego-
rocznej edycji jest "Mobilnoœæ czysta,
wspó³dzielona i inteligentna".
G³ównym celem kampanii jest wska-
zanie zalet, wynikaj¹cych ze wspó³dzie-
lenia œrodków transportu. Wspó³dzielona
mobilnoœæ, to tak¿e ³atwiejsze korzys-
tanie z ró¿norodnych œrodków transportu
- samochodów, rowerów i komunikacji
publicznej. Pozwala to na zmniejszenie
emisji CO2, oszczêdniejsze gospodaro-
wanie zasobami finansowymi i czasem
oraz efektywniejsz¹ ochron¹ œrodowiska
naturalnego. 
Miasto Chojnów kolejny raz przyst¹pi³o
do kampanii promuj¹cej przyjazny œro-
dowisku sposób przemieszczania siê.
Dzia³ania samorz¹du skupiaj¹ siê g³ów-
nie na zachêceniu mieszkañców do zmia-
ny niekorzystnych dla zdrowia przyzwy-
czajeñ i wybrania alternatywnych, eko-
logicznych œrodków podró¿owania.
Akcja ma na celu zwiêkszenie œwiado-
moœci oraz informowanie o zwi¹zanych
z masow¹ motoryzacj¹ negatywnych kon-
sekwencjach dla jakoœci ¿ycia.
Chc¹c wpisaæ siê osobiœcie w ideê akcji,
22 wrzeœnia rezygnujemy z jazdy swoim
samochodem i poruszamy siê pieszo,
b¹dŸ korzystamy z roweru - z jego par-
kowaniem nie powinno byæ problemu,
miasto bowiem zakupi³o i zamontowa³o
kolejne stojaki na rowery. 

Uwaga GGildianie!
2 paŸdziernika, w poniedzia³ek, o godz. 18,
twórcy skupieni w Gildii Artystów Choj-
nowa maj¹ zaplanowane spotkanie w re-
stauracji "Pod Jeleniem". 
W nowym miejscu spotkañ miejmy na-
dziejê dojdzie do interesuj¹cych kon-
frontacji. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Jeœli masz pytania dotycz¹ce warunków
do przyznania emerytury, op³acania
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne czy
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
zg³oœ siê do mobilnego punktu konsul-
tacyjnego ZUS. 

10 paŸdziernika 
w godz. od 9:00 do 13:00 

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
bêdzie mo¿na skorzystaæ 
z porad doradców z ZUS. 

Od paŸdziernika bêdzie obowi¹zywaæ
ni¿szy wiek emerytalny - dla kobiet 60 lat,
dla mê¿czyzn 65. W zwi¹zku z tym, w ZUS
powo³ano specjalnych doradców, któ-
rzy pomagaj¹ klientom w sprawach emery-
tury.

10 paŸdziernika bêd¹ oni dostêpni dla
mieszkañców Chojnowa w siedzibie
Urzêdu Miejskiego. Doradcy wyjaœni¹
zasady przyznawania emerytury, poin-
formuj¹ o niezbêdnych dokumentach,
które nale¿y z³o¿yæ wraz z wnioskiem
emerytalnym oraz wylicz¹ prognozo-
wan¹ emeryturê. Doradcy pomog¹ rów-
nie¿ skompletowaæ i wype³niæ wniosek
o emeryturê.

Z porad ZUS w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego mog¹ równie¿ skorzystaæ sami
przedsiêbiorcy i ubezpieczeni. W mo-
bilnym punkcie konsultacyjnym wszy-
scy zainteresowani za³o¿¹ przy tej oka-
zji w³asne konto na Platformie Us³ug
Elektronicznych. Dziêki niemu, mo¿na
mieæ dostêp do danych zapisanych w ZUS
w dowolnym momencie, równie¿ w do-
mu, przez Internet.

Wa¿ne!

Na spotkanie z doradc¹ z ZUS w spra-
wie przejœcia na emeryturê warto zabraæ
nastêpuj¹ce dokumenty: 
- dowód osobisty

- dokumenty potwierdzaj¹ce zatru-
dnienie i wynagrodzenia potrzebne do
skompletowania wniosku o emeryturê
(np. œwiadectwa pracy, zaœwiadczenia 
o zatrudnieniu, ksi¹¿eczki wojskowe,
akta urodzenia dzieci)
- decyzja o kapitale pocz¹tkowym 
- informacje o stanie konta osoby
ubezpieczonej 
- obecny stan œrodków na rachunku 
w OFE.

Emilia Nowakowska
Koordynator 

ds. komunikacji spo³ecznej i edukacji 
Oddzia³u ZUS w Legnicy

PrzyjdŸ nna kkonsultacje ZZUS 
do uurzêdu - 110 ppaŸdziernika

Termin i miejsce 
konsultacji ZUS:

10 paŸdziernika 2017 r. 
w godz. 9:00 - 13:00

Urz¹d Miejski w Chojnowie, 
Plac Zamkowy 1 

pokój nr 3 (parter)



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

* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie przedstawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie
(za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).

* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie 

ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; 

e-mail: usc@chojnow.eu
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Najbli¿szeNajbli¿sze

wydarzenia wydarzenia 

kulturalne w mieœcie kulturalne w mieœcie 
22.09. - Alicja Niejska 

„Akwarele-pastele-rysunki”
 - finisa¿ wystawy

Muzeum; godz. 18.00

PaŸdziernik
01.10. - Rob Tognoni - rock z Antypodów

MOKSiR, godz. 19.00 
MOKSiR zaprasza na Rock z Antypo-
dów, 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. 

06.10.  - Koncert Kresowy 
MOKSiR; godz. 16.00

Doroczna impreza organizowana przez
Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”
w Legnicy, Oœrodek Kultury i Sztuki we
Wroc³awiu oraz Instytucjê Kultury Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego.

21.10. - X-lecie Chojnowskiego Chóru 
SKORANTA MOKSiR

„Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹”
MOKSiR/Muzeum

Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-
ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
15.09.2017 r. do 06.10.2017 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najem-
ców w drodze bezprzetargowej, znaj-
duj¹ce siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Samorz¹dowej 1C i Rynek 40 w Choj-
nowie - Zarz¹dzenie Nr 113/2017 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z 15 wrzeœnia
2017 r. 
- wykazu lokalu u¿ytkowego  przezna-
czonego do sprzeda¿y w formie przetar-
gu ustnego nieograniczonego, znajdu-
j¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Samorz¹dowej 4A w obrêbie 3 mias-
ta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 114/2017
Burmistrza Miasta Chojnowa z 15 wrzeœ-
nia 2017 r. 
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej
gara¿em po³o¿onej przy ul. Drzyma³y
przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy,
oznaczonej numerem dzia³ki 209/44
wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci
dzia³ki nr 464 stanowi¹cej drogê dojaz-
dow¹ - Zarz¹dzenie Nr 112/2017 Burmis-
trza Miasta Chojnowa z dnia 15 wrzeœnia
2017 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do 27.10.2017 r.
- o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu w dniach od 20.09.2017 r.
do 11.10.2017 r.:
- wykazu dzia³ek oznaczonych numera-
mi geodezyjnymi 278/25, 278/26,
278/27, 278/28, 278/29, 278/30, 278/31,
278/32, 278/33, 278/34, 278/35, 278/36
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Choj-
nowa, przeznaczonych do  sprzeda¿y 
w formie przetargu ustnego nieograni-
czonego - Zarz¹dzenie Nr 115/2017 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa 20 wrzeœnia
2017 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñst-
wo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U.  z 2016 r. Nr 2147
ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do 02.11.2017 r.

MMeeddaallee ddllaa mmaa³³¿¿oonnkkóóww
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe 
i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne.
Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹
wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.

Podziêkowania dla firmy "Gloria"  za ¿yczliwoœæ, wsparcie
i profesjonaln¹ obs³ugê podczas formalnoœci pogrzebowych 

œw.p. Zbigniewa Józefów sk³ada wdziêczna Rodzina.
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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 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.

* Na ulicy Sikorskiego wybudowano
kolejne, nowe miejsca parkingowe.
Inwestycja pn. "Przebudowa i budowa
miejsc parkingowych przy ul. Sikor-
skiego" zosta³a odebrana. 
W ramach zadania wymieniona zosta³a
nawierzchnia asfaltowa ulicy wraz z kra-
wê¿nikami, na odcinku od ul. Kiliñ-
skiego do budynku przy ul. Sikorskiego 12.
Na jezdni wymalowano nowe przejœcia
dla pieszych i linie rozgraniczaj¹ce pasy
ruchu, a mieszkañcy maj¹ do dyspozycji
dodatkowe 23 miejsca do parkowania.

* Odebrano ju¿ tak¿e budowê parkingu
dla samochodów osobowych przy ul. Grun-
waldzkiej. W tym miejscu powsta³y do-
datkowo 34 miejsca parkingowe.

Wymieniono równie¿ nawierzchnie asfal-
towe z krawê¿nikami dojazdów do par-
kingu z ulic Grunwaldzkiej, Boles³awa
Chrobrego i Paderewskiego, wykonano
now¹ nawierzchniê z betonowej kostki
brukowej w zatoce postojowej.

* Bie¿nia na stadionie miejskim ma ju¿
nowe oœwietlenie. Teren stadionu oœwie-

tla 38 s³upów z ledowymi oprawami, 
z wbudowanymi reduktorami mocy. 
Zainteresowani mog¹ zatem korzystaæ 
z obiektu tak¿e w godzinach popo³u-
dniowych i wieczornych. W momencie
zbli¿aj¹cej siê jesieni i zimy, kiedy dzieñ
staje siê coraz krótszy, to z pewnoœci¹
dobra wiadomoœæ. 

* Firma Fasadex z Lubina wykonuje do-
cieplenie elewacji budynku Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Prace po-
trwaj¹ do koñca wrzeœnia.

* Og³oszono przetargi nieograniczone na
budowê oœwietlenia Parku Œródmiej-
skiego oraz oœwietlenia drogowego w uli-
cach Drzyma³y, Chopina i S³owiañskiej.

eg
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W pi¹tek 8 wrzeœnia w centrum
miasta odby³o siê Narodowe Czy-
tanie "Wesela" Stanis³awa Wyspiañ-
skiego. Inscenizacje przygotowa³a
Miejska Biblioteka Publiczna przy
udziale Miejskiego Oœrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji. Prowadz¹-
cymi spektakl byli Barbara Landz-
berg oraz Stanis³aw Horodecki. 
Wydarzenie rozpoczê³o siê od ludo-
wego œpiewu chóru uczniów Gimna-
zjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Po-
wiatowego Zespo³u Szkó³, prowa-
dzonego przez Pani¹ Karolinê Roso-
ck¹ - animatora kultury. 
Fragmenty dramatu Wyspiañskiego
zosta³y zaprezentowane w kluczo-
wej scenie œlubu Lucjana Rydla i Ja-
dwigi Miko³ajczykówny. Weselny
stó³, tradycyjne stroje, goœcie, mu-
zyka, oczepiny, tañce… wszystko to
oddawa³o charakter XIX-wiecznego
utworu, który przypomina o ówczes-
nej narodowej niemocy w walce o nie-
podleg³oœæ. 

Aktorzy spektaklu na chojnowskim
Rynku w role wcielili siê wybornie.
Manuela Baran - panna m³oda,
Jakub Ostropolski - pan m³ody,
Andrzej Bobik - Czepiec, Boles³aw
Jakubiak - Dziennikarz, Lucyna
Setla-Bar - Rachela, Mariusz Gar-
bera - Jasiek, Julian Pamu³a - Poeta,
Barbara Karasek - Gospodyni,
Marian Karasek - Gospodarz,
Dariusz Matys - Wernyhora oraz
Krystyna Czapska - Chocho³, byli
g³ównymi bohaterami literackiego
popo³udnia. 

Wykonawcy "Wesela" z niesamowi-
tym kunsztem i z dostojnoœci¹ uka-
zali utwór Wyspiañskiego.
Publicznoœæ by³a zachwycona inter-
pretacj¹ i sposobem prezentowania
literatury. Wyrazem wdziêcznoœci
by³y gromkie brawa, a tak¿e wiele
uœmiechów kierowanych w stronê
artystów. 

Oprócz piêknego czytania polskiej
lektury, widzowie inscenizacji mo-
gli braæ udzia³ w oczepinach i tañ-
cach. Obrzêd zamiany panieñskiego
wianka na ma³¿eñski czepiec, móg³
odbyæ siê tylko dziêki aktywnemu
klaskaniu widzów. Tylko w ten spo-
sób goœcie "Wesela" mogli odgoniæ
z³e duchy od panny m³odej. Po uda-
nej zamianie wianka na czepiec ca³a
"sala" mog³a oddaæ siê tañcom. 
"Chodzony" - ludowa wersja po-
loneza, sta³ siê atrakcj¹ uroczystoœci
œlubnej. Chêtnych do wspólnej za-
bawy nie brakowa³o. Na koniec
uczestnicy piêknej sztuki zostali
nagrodzeni ksi¹¿kami Stanis³awa
Wyspiañskiego wraz ze stemplem 
z pieczêci przes³anej z Kancelarii
Prezydenta Andrzeja Dudy. O wrê-
czenie wyró¿nieñ poproszono Pani¹
sekretarz Brygidê Mytkowsk¹, która
gratulowa³a i dziêkowa³a uczest-
nikom wspania³ego wystêpu.
Przedstawienie jednego z najpopu-
larniejszych dramatów w Polsce
sta³o siê dla mieszkañców Chojno-
wa niezwyk³¹ uczt¹ literack¹, poety-
ck¹ i kulturow¹. 

K.Burzmiñska

W czwartek 7 wrzeœnia, o godzinie 19.00 w ra-
mach VI Legnickiego Festiwalu Romansu Polsko -
Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej na scenie Domu
Kultury odby³ siê koncert "Najpiêkniejsze melodie".

Zgromadzonych goœci przywita³ dyrektor MOKSiR
Stanis³aw Horodecki. Nastêpnie marsza³ek woje-
wództwa Tadeusz Samborski i burmistrz Jan Ser-
kies podziêkowali za przybycie wszystkim, którzy
tego wieczora wybrali obcowanie z kultur¹ i poezj¹.

Koncert prowadzi³ duet polsko-rosyjski Aurelia
Sobczak i Iwan Ilichev. Opowiadaj¹c audytorium
historiê danego utworu przedstawili, ¿e mi³oœæ nie
ma granic. Liryczne, pe³ne emocji i uczuæ piosenki
wzbudza³y zachwyt, wzruszenie, nostalgiê i radoœæ
wœród publicznoœci. Serce, dusza, dom, to tylko
niektóre z podobnych do siebie wyrazów w jêzyku
polskim i rosyjskim. S³owa te wplecione w piêkne
piosenki jednoczy³y polsko-rosyjskie wiêzy, które
o¿y³y w pamiêci uczestników wystêpu.

Wœród niesamowitych wykonawców pojawili siê:
prof. W. Bednarek, A. Babicz, L. Gumiñska, 
I Kamarian, B. DroŸdziñska, I.Ilichev, T.Kuzmych,
A. Bardasov, I.T. Zagórska, W. Szymajda. Romans
polsko-rosyjski trwaj¹cy zaledwie pó³tora godziny
sprawi³, ¿e wiele zapomnianych chwil o¿y³o w ser-
cach pañ i panów. Estetyczne wzruszenia 
i porywy serca na koncercie sprawi³y, ¿e publi-
cznoœæ brawami nagrodzi³a wykonawców, za-
powiadaj¹c tym samym swoje uczestnictwo w ko-
lejnych spotkaniach kultury polsko-rosyjskiej. 

K.Burzmiñska

"Wesele" ww RRynku Najpiêkniejsze melodieNajpiêkniejsze melodie
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8 wrzeœnia RMA Polska Sp. z o.o. - produ-
cent komponentów dla armatury prze-
mys³owej do gazu i ropy naftowej, uroczy-
œcie celebrowa³ jubileusz 20.lecia dzia-
³alnoœci w Chojnowie. 
Na zaproszenie organizatora odpowie-
dzieli cz³onkowie Zarz¹du spó³ki z Nie-
miec, przedstawiciele firm wspó³pracu-
j¹cych z RMA oraz w³adze miasta.
Goœcie wspólnie z kadr¹ kierownicz¹ 
i pracownikami œwiêtowali rocznicê w ple-
nerach historycznego zamku Kliczków.

20 lat temu na terenach przy ul. £u-
¿yckiej w Chojnowie ruszy³a budowa
jednego z pierwszych zak³adów z za-
granicznym kapita³em. Niemiecka fir-
ma RMA wybra³a gród nad Skor¹ na
siedzibê oddzia³u RMA Polska Sp. z o.o.
W kwietniu 1997 roku rozpoczêto bu-
dowê hali produkcyjnej i budynku admi-
nistracyjnego, a pierwsi pracownicy
odbyli specjalistyczne szkolenia w Niem-
czech. Ju¿ w marcu 1998 po przeka-
zaniu budynków i instalacji do eksplo-
atacji firma wys³a³a pierwsze trans-
porty z gotowymi produktami. 
Kolejne lata wzmacnia³y pozycjê RMA
Polska na rynku. Przedsiêbiorstwo 
w latach 2004, 2007, 2010 sukcesy-
wnie siê rozwija³o. Jednak¿e w 2013 ro-
ku uznano, ¿e dotychczasowa przes-
trzeñ - tak produkcyjna, jak i admini-
stracyjna - sta³a siê niewystarczaj¹ca.
- Po jubileuszu 10.lecia zak³adu po-
djêto decyzjê o dalszej rozbudowie 
- wyjaœnia prokurent Witold Basiszyn.
- To by³o najwiêksze z naszych dotych-
czasowych przedsiêwziêæ. Wyzwanie
dotyczy³o nie tylko budowy nowych
obiektów kubaturowych, ale przede
wszystkim zmian logistycznych.
Dot¹d, na pewnym etapie fabrykacji
zmuszeni byliœmy kontynuowaæ produ-
kcjê w kooperacji z firmami zewnê-
trznymi lub zak³adem macierzystym.
To generowa³o du¿e koszty. Zadecydo-
wano zatem o pe³nej samodzielnoœci. 
W wyniku tych dzia³añ RMA powiê-
kszy³o swoje powierzchnie o blisko
100 %. Dysponuje teraz czterema
halami o ³¹cznym metra¿u 5.600 m2,
rozbudowanym zapleczem administra-
cyjno-szkoleniowym oraz nowoczes-
nym parkiem maszynowym. Czêœæ
urz¹dzeñ wymaga³a szczególnych
zabiegów przy instalacji. Warunkiem
np. u¿ywania lamp do przeœwietleñ

rentgenowskich by³a budowa specjal-
nego bunkra oraz uzyskanie dopusz-
czenia i certyfikatu przez Polsk¹ Agen-
cjê Atomistyki. Nowe maszyny CNC 
o wadze ok. 40 ton ka¿da - najwiêksze
tego typu w Polsce i Europie - wyma-
ga³y opracowania specjalnych funda-
mentów dla ich posadowienia. 
Rewolucyjne zmiany zasz³y tak¿e w je-
dnostce administracji. Obiekt powiê-
kszono zyskuj¹c dodatkow¹ powierz-
chniê socjaln¹ dla pracowników, dzia-
³y techniczne i jakoœci, ale najistotniej-
sza modyfikacja dotyczy³a informaty-
zacji. Zak³ad wszed³ w globalny system
ERP ³¹cz¹cy wszystkie jednostki RMA. 
- Ostatnich piêæ lat, to trudny okres.
Ogromna inwestycja, wielkie wydat-
ki, ale cel - niezale¿noœæ od innych
podmiotów, zamkniêcie ca³ego pro-
cesu produkcji w jednym miejscu -
zosta³ osi¹gniêty - z dum¹ mówi 
W. Basiszyn.

Zak³ad w Chojnowie jest jednym z od-
dzia³ów. Koncern RMA posiada przed-
siêbiorstwa produkcyjne w Niem-
czech, Polsce, Rosji i Bahrajnie, a tak-
¿e wiele przedstawicielstw handlowych
na ca³ym œwiecie. Dewiz¹ firmy jest
oferta na najwy¿szym technologicznie
poziomie oraz zadowolenie kluczowych
klientów z wzajemnej wspó³pracy. 
Liczne bran¿owe wyró¿nienia, certy-
fikaty, nagrody s¹ niekwestionowa-
nym potwierdzeniem dobrej jakoœci
oraz wysokich standardów produk-
cyjnych i kadrowych. 
Zak³ady RMA dostarczaj¹ elementy na
najwiêksze inwestycje gazownicze
realizowane w Europie i na ca³ym
œwiecie. Dysponuj¹c wyszkolon¹ kadr¹
in¿yniersk¹ i wysoko kwalifikowanym
personelem oraz wykorzystuj¹c najnow-
sze zdobycze techniki i projektowania,

jest uznanym partnerem potentatów 
w przemyœle gazowniczym, takich jak:
Ruhrgaz, Gazprom, Gaz de France,
Amoco, Gazsystem itp.

W pierwszym roku dzia³alnoœci RMA
zatrudnia³o kilku fachowców. Dziœ
pracuje tu 68 osób. Zak³ad ca³y czas
siê rozwija, wprowadza nowe tech-
nologie, szkoli kadry. Na sukces firmy
pracuj¹ wszyscy. Pozytywne decyzje
zarz¹du, zaanga¿owanie kadry kiero-
wniczej, profesjonalizm za³ogi, to sk³a-
dowe dobrze prosperuj¹cego i rokuj¹-
cego przedsiêbiorstwa.
- Nale¿y te¿ wspomnieæ o w³adzach
samorz¹dowych - dodaje prokurent. -
Bez ich przychylnoœci, wiele dzia³añ
nie mog³oby byæ realizowanych.
Dobra wspó³praca na tej p³aszczy-
Ÿnie to wa¿ny element rozwoju
zak³adu.

Ale nie samym chlebem…
Jubileusz by³ okazj¹ do podziêkowañ,
gratulacji i ¿yczeñ. By³ te¿ sposobnoœci¹
do niecodziennej integracji. Zadbano, by
uroczystoœæ by³a nie tylko oficjaln¹ cere-
moni¹, ale przede wszystkim, by mia³a
serdeczny, rodzinny klimat. Œwiêtowano
zatem z bliskimi, a atrakcje przygoto-
wano zarówno dla doros³ych jak i dla
dzieci. Pokazy rycerskie, taneczne, teatr
ognia, zabawy i konkursy oraz wspólna
biesiada z³o¿y³y siê na niezapomnian¹,
wspania³¹ zabawê.
Redakcja Gazety Chojnowskiej do³¹cza
do wszystkich gratulacji i ¿yczeñ. 

eg
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Artystka, plastyczka, malarka, mistrzyni
rysunku, z wykszta³cenia architekt. 
W swoich pracach ukazuje tajemnicze
piêkno kszta³tów, barw i kompozycji.
Obrazy Chojnowa i jego okolic au-
torstwa Pani Alicji Niejskiej mo¿na
ogl¹daæ w Muzeum Regionalnym w Choj-
nowie. 

Gazeta Chojnowska - W okresie dzie-
ciñstwa i lat m³odzieñczych mieszka³a
Pani w Chojnowie. Jak wspomina Pani
miasto? Czy Pani prace to sentymental-
na podró¿ do przesz³oœci? 
Alicja Niejska - Nie urodzi³am siê w Choj-
nowie. Zamieszka³am tu w po³owie szko-
³y podstawowej. Chojnów zawsze darzê
wielkim sentymentem. Tutaj koñczy³am
liceum ogólnokszta³c¹ce i zdawa³am
egzamin maturalny. Oczywiœcie potem
studia i drogi trochê siê rozesz³y… 

G.Ch. - Jeœli chodzi o kreatorów rysunku.
Czy w Pani ¿yciu pojawi³y siê osoby,
które sta³y siê dla Pani artystycznym
wyznacznikiem plastycznej drogi? 
A.N. - Tak, na Politechnice Wroc³aw-
skiej profesor Edmund Ma³achowicz.
Profesor ju¿ nie ¿yje, by³ dla mnie du¿ym
inspiratorem. Dawniej studia archite-
ktoniczne to szlifowanie warsztatu w za-
kresie malarstwa, rysunku, wiedzy z za-
kresu historii sztuki, jak i nauk prze-
dmiotów œcis³ych. Wyk³adowcy, którzy
prowadzili zajêcia, byli ludŸmi bardzo
utalentowanymi o szerokich horyzontach.
W Muzeum Architektury we Wroc³awiu
w czasie studiów, my studenci podziwia-
liœmy ich wizjê œwiata malarskiego, jak 
i architektonicznego. Dla architekta war-
sztat malarsko - plastyczny jest niezbêdny.

G.Ch. - "Pierwszym obowi¹zkiem
artysty jest opanowanie rzemios³a", jak
mówi³ Rudyard Kipling. Okres studiów,
to niew¹tpliwie jeden z najwa¿niejszych
etapów w malarskiej karierze przysz³ej

Pani architekt. Jakie ma Pani wspom-
nienia z tego okresu? 
A.N. - Z sentymentem wspominam stu-
dia. Naszymi profesorami i nauczyciela-
mi prowadz¹cymi by³a przedwojenna
lwowska kadra naukowa. Dla nich war-
sztat by³ bardzo, bardzo wa¿ny i kszta³-
cenie w owym czasie by³o zupe³nie inne
ni¿ obecnie. Zdecydowanie lepsze. 

G.Ch. - Odniosê siê teraz do warsztatu
Pani prac. Czy jest Pani artystk¹, która
malarsk¹ wenê czerpie z przys³owiowej
"chwili", czy istnieje mo¿e plan pracy,
który w danym momencie Pani urzeczy-
wistnia? 
A.N. - Malowanie, rysowanie, tworzenie
stricte plastyczne, to jest odskocznia od
codziennej pracy. Od projektów budo-
wlanych, od tego wszystkiego, co jest pra-
c¹ w zakresie architektury, zdobywanie
uzgodnieñ i pozwoleñ. Jest to po prostu
oddech od rzeczywistoœci. 

G.Ch. - Czy ma Pani ulubion¹ technikê
pracy? Akwarela, farby olejne, rysunek
tuszem… Gdyby mia³a Pani wybraæ
ulubione narzêdzie pracy?
A.N. - Pastele suche, tak samo rysunek
piórkiem czy akwarela lawowana piór-
kiem, to s¹ moje ulubione przybory plas-
tyczne. Ale jest to na pewno kwestia chwili.
Czasami piórko, czasami pastele, a cza-
sami akwarela. Du¿¹ rolê odgrywa samo-
poczucie przy wyborze danej techniki pracy.

G. Ch. - Pytanie o sekrety artysty. Czy
s¹ jakieœ rytua³y, które Pani wykonuje
przed zabraniem siê do malarskiej pra-
cy, jakieœ sytuacje, które uniemo¿liwiaj¹
Pani rysowanie? 
A.N. - Nie mam ¿adnych rytua³ów, jed-
nak uwa¿am, ¿e permanentne zmêczenie
unie-mo¿liwia malowanie, zupe³nie odpa-
da wtedy rysowanie. Rysunki po prostu,
deli-katnie mówi¹c, nie wychodz¹.

G.Ch. - Woli Pani malowaæ w plenerze
czy ze zdjêæ? 
A.N. - Ró¿nie. Czasami zdjêcie, czasami
w plenerze. Zdecydowanie ró¿norodne s¹
drogi malarskie. Zdarzaj¹ siê rysunki po
prostu z okna lub z perspektywy balkonu.

G.Ch. - Novalis powiedzia³ "Sztuka jest
dope³nieniem artysty". Jakie jest Pani
najwa¿niejsze osi¹gniêcie artystyczne? 
A.N. - Wystawa w Chojnowie (uœmiech).
Naprawdê! Mia³am ju¿ dwie wystawy indy-
widulane - jedn¹ w Klubie Hutnik w Leg-
nicy, a drug¹ w Domu Kultury Zag³êbia
Miedziowego w Lubinie, ale jednak mu-
zeum, to marzenie ka¿dego artysty. Cho-
cia¿ muszê jeszcze opowiedzieæ o jednym
osi¹gniêciu. Robi³am pracê na zlecenie-
to by³a katedra w Legnicy, któr¹ dawny
wojewoda Wies³aw Sagan zawióz³ jako
dar dla Jana Paw³a II do Watykanu. 

G.Ch. - Ulubione miejsce na Pani plas-
tycznym szlaku? Jak powstaje impuls do
tworzenia pracy? Czy jest to po prostu
dany moment rozkochania w architek-
tonicznym detalu, czy mo¿ne skrupulat-
na analiza? 
A.N. - Zdecydowanie detal. Na przyk³ad
w Legnicy, dawny ratusz, teraz teatr. Tak
niesamowicie wygl¹da he³m wie¿y czy
te¿ schody zewnêtrzne. W Chojnowie zaœ
portal przy budynku w muzeum, czêsto
go wykonywa³am w ró¿nych technikach
malarskich i za ka¿dym razem wychodzi
inaczej. Jeszcze wiatrak w Jerzmano-
wicach, on jest taki niepowtarzalny. Ratusz
Wroc³awski jest tak¿e bardzo malowniczy.

G.Ch. - Czy w Pani artystycznych wi-
zjach jest szansa na wiêcej malarskich
inspiracji Chojnowem?
A.N. - Oczywiœcie, zawsze jest.
Serdecznie zapraszam na finisa¿ wystawy
poœwiêconej miastu Chojnów i jego oko-
licom, który odbêdzie siê 22 wrzeœnia, 
o godz. 18 w Muzeum Regionalnym 
w Chojnowie.

Opr. K.Burzmiñska 
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W czwartek 8 wrzeœnia, o godzinie 17.00
w Miejskim Domu Kultury, Sportu i Re-
kreacji odby³ siê wernisa¿ prac dwóch
niezwyk³ych artystek. Pani Teresa
Olszewska-Bancewicz z Boles³awieckiego
Oœrodka Kultury i Pani Józefa Pawlak
z Chojnowa by³y bohaterkami artysty-
cznego wieczoru. 

Na wernisa¿ przyby³o wielu zainteresowa-
nych z Chojnowa, a tak¿e z innych miast,
m.in. z Boles³awca i Warszawy. Dyrektor
MOKSiR Stanis³aw Horodecki przywita³
wszystkich uczestników wernisa¿u.
Przybyli goœcie mogli ogl¹daæ prace
przepe³nione kolorem, radoœci¹, fantazj¹
i niesamowit¹, kreatywn¹ form¹ plasty-
czn¹. 

Teresa Olszewska-Bancewicz w swoim
wyst¹pieniu opowiedzia³a historiê pro-
jektu "RAFI". Nazwa ta z jêzyka greckiego
oznacza - szyæ. Autorski pomys³ Pani
Teresy zrodzi³ siê w latach 80. M³oda
artystka pragn¹ca tworzyæ, nie mia³a pie-
niêdzy na zakup odpowiedniej liczby ma-
teria³ów. Dlatego "RAFI" to kompozy-
cje, które powsta³y z odpadów tekstyl-
nych. Oryginalny pomys³ i jego wyko-
nanie, to absolutnie wra¿eniowo - plasty-
czne cudo. Sposób powstawania prac
wi¹¿e siê z niezwykle ¿mudn¹ prac¹. Eta-
py tworzenia s¹ intensywne i systematy-
czne. Na pocz¹tku powstaje rysunek na
p³ótnie, kolejno dobór tekstyliów, wybór
odpowiednich kolorów, a nastêpnie pro-
ces tworzenia, który wi¹¿e siê z pokony-
waniem coraz trudniejszych progów arty-
stycznych. Pani Teresa wspomina³a swój
pierwszy obraz, który by³ jak ilustracja
do bajki. Dziœ prace technicznie s¹ lep-
sze, jak sama stwierdzi³a. Czas i zami³o-
wanie wyrobi³y zmys³y i technikê, dla-
tego powstaj¹ coraz piêkniejsze gobe-

liny, które s¹ niesamowit¹ abstrakcj¹
wariacji kolorów i wizji. Warsztaty prowa-
dzone przez Pani¹ Teresê s¹ pasj¹, któr¹
zarazi³a dziewiêæ pañ - ich dzie³a rów-
nie¿ mo¿emy ogl¹daæ w MOKSiR. 

Wszystkie artystyczne wizje s¹ efektem
szeœciu lat pracy. Pani Teresa Olszewska
- Bancewicz, Ewa Szostak, Zofia Miko-
³ajewicz, Ewa Wojciechowska, Barbara
Pankowska, Krystyna Borek, Teresa
Kiciñska, Irena Pankiewicz, Marta D³u-
goszewska i Krystyna Pasierb s¹ krea-
torkami konsekwentnej drogi artysty-
cznej, daj¹cej znakomite efekty tworze-
nia malowniczych gobelinów. 

Chojnowianka Pani Józefa Pawlak to arty-
stka, która od trzech lat pracuje w za-
ciszu domowym nad swoimi plastyczny-
mi wizjami. Zachwyci³a goœci obrazami.
Natura i piêkne pejza¿e to g³ówny mo-
tyw prac. Barwy i nasycenie kolorów,
widoku gór, mórz, ³¹k oddaj¹ niezwyk³¹
sceneriê krajobrazów inspiruj¹cych arty-
stkê. Autorka ukaza³a tak¿e twórcze wiz-
je swojej wyobraŸni. "Grzech Adama 
i Ewy", "S³odycz - kobieta jest jak wi-
no", "Portret",  "Piêkna kobieta i morze",
to tylko niektóre z interesuj¹cych i abstra-

kcyjnych kompozycji natury i cz³owieka,
a tak¿e licznych metafor, które zastana-
wiaj¹ i inspiruj¹ podczas ogl¹dania obrazów.
Artystyczny wieczór by³ bogaty w plas-
tyczne wra¿enia. Zainteresowanie praca-
mi by³o osobliwe. Niespotykane i wyrafi-
nowane gobeliny z Boles³awca wzbu-
dza³y nie tylko podziw, ale i wielki sza-
cunek dla r¹k, które misternie sk³adaj¹ 
i precyzyjnie uk³adaj¹ skrawki mate-
ria³ów. Przenikliwe, romantyczne i malo-
wnicze widoki z konterfektów chojno-
wianki czarowa³y widza, wp³ywaj¹c na
jego estetyczne uczucia. Obie artystki 
w swoim kunszcie da³y potwierdzenie,
¿e sztuka nie zna granic. Sztuka zna swój
czas, a moment, w którym siê unaocznia
jest piêkny i idealny. 

Rozkochani w tych piêknych widokach,
w upojnych kolorach i wizjach ¿yczymy
wielu dzie³ sztuki oraz blasku ich wyko-
nania. 

Zapraszamy do MOKSiR!

K. Burzmiñska

Dwie wystawy w MOKSiR
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O wspania³ej inicjatywie Oldimer Chojnów pi-
saliœmy w poprzednim numerze G.Ch. Za³oga
wróci³a ju¿ z wielkiej ekspedycji i specjalnie dla
naszych Czytelników przygotowali relacjê z cha-
rytatywnej podró¿y.

W sobotê 2 wrzeœnia o godzinie 10:00, Ekspe-
dycja Charytatywna Oldtimer Chojnów i Wolontariat
KGHM wystartowa³a spod Urzêdu Miejskiego.
Po¿egna³y nas rodziny, znajomi, chojnowianie
oraz Burmistrz Jan Serkies. By³y ³zy i pami¹-
tkowe wpisy na przednim zderzaku. Wszyscy
zdawali sobie sprawê, ¿e czeka nas wielka
wyprawa i wyzwanie.
Po opuszczeniu miasta ruszyliœmy w stronê
granicy niemieckiej. Po drodze zatrzymaliœmy
siê na kilka minut u Edmunda Buko w ¯arskiej
Wsi, kolekcjonera zabytkowych samochodów,
który jest przyjacielem klubu Oldtimer Choj-
nów. Nastêpnie ruszyliœmy w kierunku Czech. 
Po czeskiej stronie pojawi³y siê pierwsze proble-
my z autem. Przy zjazdach z góry wyczuwalny
by³ w aucie zapach spalenizny. Byliœmy pocz¹-
tkowo przekonani, ¿e wypala siê p³yn hamul-
cowy, który by³ ostatni¹ usterk¹ zdiagnozowan¹
przed wypraw¹. Zatrzymywaliœmy siê wiêc kilku-
krotnie, by sprawdziæ co siê dzieje z autem. Przy-
czyn¹ okaza³o siê ocieranie zawieszenia o ka-
roseriê przy wiêkszych przechy³ach pojazdu. Wyma-
ga³o to od prowadz¹cych zmniejszenia prêdkoœ-
ci na pokonywanych zakrêtach. W miejscowoœci
Zakupy w Czechach trafiliœmy na festyn z okazji
150-lecia Stra¿y Po¿arnej. By³a to okazja, by
dumnie zaprezentowaæ ¯ukiettê, która dawniej
równie¿ by³a pojazdem stra¿ackim.
Chwila przerwy zosta³a wykorzystana na papry-
kówkê z grilla i obejrzenie pojazdów stra¿ac-
kich. Na wystawie by³y wozy drabiniaste z rê-
czn¹ pomp¹, Tatry i Pragi z lat 60-tych i 70-
tych, oraz najnowsze pojazdy. Czesi pomachali
nam na do widzenia, ¿ycz¹c udanej wyprawy. 
Po kolejnej godzinie jazdy nast¹pi³a pierwsza i jak
siê okaza³o - ostatnia awaria pojazdu. Uszko-
dzeniu uleg³ pasek klinowy, który Jurek Anto-
szczuk wymieni³  w niespe³na 15 minut. 
Przed wieczorem przekroczyliœmy granicê
czesko-niemieck¹. Naszym celem do osi¹gniêcia
by³o schronisko m³odzie¿owe nieopodal
Egelsbach. Planowaliœmy tam dojechaæ na go-
dzinê 23:00. Jednak nasze tempo jazdy oraz
liczne przerwy pokrzy¿owa³y plany. 
O 3:00 w nocy postanowiliœmy zatrzymaæ siê i tro-
chê przespaæ w samochodzie. 
O godzinie 7:30 zadzwoni³ telefon. Dzwoni³a
Ewa moja kuzynka, która mieszka nieca³e 40 km
od Egelsbach. Wiedzia³a o naszej wyprawie 
i zaproponowa³a porann¹ kawê. Nie sposób
by³o odmówiæ, ruszyliœmy wiêc pod podany
adres. Ewa wraz z mê¿em Rolandem czekali ju¿
na nas przed domem. Wszyscy kolejno wêdro-
waliœmy do ³azienki zmieniaj¹c siê przy kuchen-
nym stole. Na godzinê 12:00 zaplanowaliœmy
odwiedziny miasta partnerskiego Chojnowa,
wspomnianego Egelsbach. Zajechaliœmy autem
pod urz¹d miasta oraz zrobiliœmy honorow¹
rundê wokó³ rynku.
Kolejny cel na mapie, to Pary¿. Kilometry na
liczniku powoli narasta³y, a my zachwycaliœmy
siê urokami mijanych wiosek i krajobrazów. I tak
droga przywiod³a nas do malowniczego mia-
steczka Idar Oberstein. Przez zupe³ny przypadek
trafiliœmy na rajd pojazdów zabytkowych. Jak
opowiedzia³em organizatorom, o naszej ekspe-
dycji charytatywnej zostaliœmy zaproszeni na rynek.
Tam w kilku s³owach przybli¿yliœmy mieszkañ-

com miasta nasze auto, cel wyprawy i opowie-
dzia³em historiê Kamila Wawrucha. Wielu
spoœród zgromadzonych postanowi³o wesprzeæ
finansowo ma³ego Kamila. W sumie uda³o nam
siê w 20 minut zebraæ 229,60 Eur. Spontaniczna
reakcja spotkanych ludzi doda³a nam energii na
kolejne dni. 
Wieczorem przekroczyliœmy granicê Francji i uda-
liœmy siê na camping. Zmêczeni podró¿¹ rozbi-
liœmy namioty i posilaj¹c siê zup¹ b³yskawiczn¹
z dalekiej Azji poszliœmy spaæ. Oko³o 7 rano
obudzi³o nas s³oneczko. Zaczyna³ siê kolejny
wspania³y dzieñ, a do Pary¿a zosta³o ju¿ tylko
400 km! Dla naszego ¯uka, to prawie ca³y dzieñ
jazdy. Spakowaliœmy auto i po œniadaniu ruszy-
liœmy w drogê. Tu¿ po godz. 21 zaparkowaliœmy
auto pod Wie¿¹ Eiffla. Kolejny wa¿ny etap wy-
prawy osi¹gniêty. Pora na pami¹tkowe zdjêcia
i telefony do rodziny. Nastêpny przystanek to
Katedra Notre-Dame, pod któr¹ przygotowa-
liœmy skromn¹ francusk¹ kolacjê. By³ wiêc ser
d³ugodojrzewaj¹cy, szynka parmeñska i pomidory.
Podziwialiœmy przep³ywaj¹ce po Sekwanie wy-
cieczkowce i delektowaliœmy siê “smakiem” Pa-
ry¿a. Po pó³nocy poszliœmy spaæ do wczeœniej
zarezerwowanego hoteliku. 

Kolejny cel, to Bordeaux z przystankiem u przy-
jació³ki Violetty mieszkaj¹cej  przy trasie naszej
podró¿y. Wspania³a domowa kuchnia, a  szcze-
gólnie pyszny ¿urek oraz mnóstwo œmiechu przy
obiedzie spowodowa³y, ¿e poczuliœmy siê jak 
w domu. Niestety nie mogliœmy zostaæ zbyt d³u-
go, bo musieliœmy trzymaæ siê naszego planu i pil-
nowaæ samodyscypliny. 
Po pó³nocy wjechaliœmy do miasta po³o¿onego
nad ogromn¹ rzek¹ Garonn¹. Iluminacja mias-
ta, ogromne mosty i w¹skie uliczki zachêca³y do
pozostania na d³u¿ej. My postanowiliœmy poje-
chaæ jednak dalej. Postój zaplanowaliœmy na
polu campingowym pod najwy¿sz¹ wydm¹
Europy. Wydma Pi³ata - wznosi siê na wysokoœæ
106 m! Niestety, w nocy wjazd na pole campin-
gowe by³ niemo¿liwy. Nie by³o wyboru, postano-
wiliœmy ponownie po³o¿yæ siê spaæ w naszym ¯uku.
Rano obudzi³o mnie chóralne sto lat odœpiewane
przez kolegów z Oldtimer Chojnów czyli pozos-
ta³ej za³ogi ¯ukietty. Kolejny prezent urodzi-
nowy, to wspinaczka na wydmê. Ciê¿ko to sobie
wyobraziæ, ale pokonanie 100 metrowej góry
piasku przypomina³o wspinaczkê na jeden 
z oœmiotysiêczników. Za to widok z góry na za-
tokê Biskajsk¹ zapiera³ dech. K¹piel w oceanie 
i powrót do auta. 

Do Noja w Hiszpanii wydawa³o nam siê ju¿ tak
blisko, ¿e po œniadaniu postanowiliœmy bez za-
trzymywania dojechaæ na miejsce. W praktyce
osi¹gnêliœmy cel podró¿y póŸnym popo³udniem.
Szczêœliwi jak dzieci i zmêczeni jak po bitwie.
Ulokowaliœmy siê w naszej bazie noclegowej 
i poszliœmy na kolacjê. Z karty wybraliœmy 
5 ró¿nych dañ, które potwierdzi³y, ¿e trud siê
op³aci³. Hiszpañska kuchnia potrafi wprawiæ 
w os³upienie pikantnym chorizo, albo ³agodn¹ 
i subteln¹ ryb¹.
Nasz samochód zaparkowany w centrum miasta
wzbudza³ ogromne zainteresowanie. Przechod-
nie robili sobie przy nim pami¹tkowe fotografie
i chêtnie zagl¹dali do œrodka. Czasem pytali nas
o wyprawê i musieliœmy wszystko opowiadaæ. To
by³o dla nas naprawdê mi³e. 
Santona, w której zatrzymaliœmy siê na trzy dni,
ugoœci³a nas po królewsku. W tym samym czasie
rozpoczê³a siê miejscowa fiesta, która trwa a¿
10 dni. Wspania³a muzyka, orkiestry uliczne i licz-
ne zabawy pokazuj¹ jaki œwiat jest piêkny. Utwier-
dzi³o nas to w przekonaniu, ¿e warto jest podej-
mowaæ dzia³ania i wysi³ek, bo los potrafi siê
wspaniale odwdziêczyæ. 
9 wrzeœnia w sobotê ruszyliœmy w drogê po-
wrotn¹. Tym razem kilometry mija³y szybciej.
Byæ mo¿e dlatego, ¿e pad³ nasz rekord prêdkoœ-
ci, a GPS wskaza³ 109 km/h! 
W drodze powrotnej odwiedziliœmy kolejne mia-
sto partnerskie Chojnowa, a mianowicie fran-
cuskie Commentry. Wspania³e powitanie zgo-
towa³a nam miejscowa Polonia. Widaæ by³o, ¿e
s¹ ciekawi nie tylko naszej ekspedycji, ale wszyst-
kiego co z Polsk¹ i Chojnowem zwi¹zane. Bar-
dzo chc¹ zaanga¿owaæ siê w pomoc dla Kamila
i na pewno bêd¹ w swoim regionie prowadziæ
zbiórkê pieniêdzy na leczenie. 
Kolejn¹ noc spêdziliœmy w aucie, w miejscowoœci
Dole. Plany zwiedzenia w drodze powrotnej
Nancy - miasta króla Leszczyñskiego, popsu³a
pogoda. Nie ryzykowaliœmy przemokniêcia 
i  pojechaliœmy do Polski. Im bli¿ej domu tym
byliœmy coraz bardziej zmêczeni. Naprawdê
dawa³o siê odczuæ trud podró¿y. A mo¿e to nie
zmêczenie tylko iloœæ wra¿eñ i nowych doœwiad-
czeñ powodowa³a, ¿e ³atwiej zasypialiœmy?
O 3 w nocy przekroczyliœmy polsk¹ granicê, a o 4:50
wjechaliœmy do Chojnowa. Na wjeŸdzie czeka³
na nas Pan Adam Wawruch - tato Kamila. Gratu-
lowa³ nam udanej wyprawy i wszystkiego co zro-
biliœmy dla Kamila. To spotkanie by³o niezmier-
nie wa¿ne, bo czuliœmy, ¿e nie by³a to zwyk³a
wycieczka ¯ukiem do Hiszpanii, ale prawdziwa
ekspedycja, która odmieni los Kamila.

***
Krótkie podsumowanie. ¯uk to wspania³y po-
jazd, który z jedn¹ awari¹, nie licz¹c zagubionej
os³ony ³o¿yska, pokona³ dzielnie prawie 6 tys.
kilometrów. Auto jest w pe³ni oryginalne bez
przeróbek z oryginalnym silnikiem i trzybie-
gow¹, niezsynchronizowan¹ skrzyni¹ biegów.
Nie mieliœmy problemów na trasie, a zawsze
spotykaliœmy siê z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ i zain-
teresowaniem. Auto ca³¹ trasê pokona³o ze œred-
nim zu¿yciem w okolicach 16-17 litrów paliwa
na 100 km. Na ca³¹ trasê dolaliœmy 4 litry oleju.
Kilka razy nie chcia³ odezwaæ siê rozrusznik 
i trzeba by³o popchn¹æ auto. Ale nie mo¿na mieæ
pretensji do 32 letniego auta. 

Za³oga ¯ukietty w sk³adzie: Karol £ugowski,
Tomasz Halikowski, Pawe³ LuŸniak, Jerzy
Antoszczuk i Grzegorz Zabierowski - dziêkuje
wszystkim, którzy przyczynili siê do naszej
ekspedycji.

Grzegorz Zabierowski

Dla Kamila pojechali starym ¯ukiem nad Zatokê Baskijsk¹Dla Kamila pojechali starym ¯ukiem nad Zatokê Baskijsk¹
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***

21 wrzeœnia 2017 roku, Pañstwo Piotr 

i Agnieszka Demiañczuk obchodzili 15.

rocznicê œlubu. Z tej okazji sk³adam Im

¿yczenia: "Niech mi³oœæ Wasza kwitnie 

a ¿ycie s³odko p³ynie w zdrowiu i radoœci,

w szczêœciu i pomyœlnoœci" ¿yczy Matka

Chrzestna z Rodzin¹.

***

Wszystko co by³o Twoim marzeniem, 

co jest i bêdzie w przysz³oœci, 

niech nie mija z cichym westchnieniem,

lecz siê spe³ni w ca³oœci. 

Wszystko, co piêkne i upragnione, 

niech bêdzie w Twoim ¿yciu spe³nione!

Z okazji urodzin naszemu maestro

Piotrowi Koziarowi najlepsze ¿yczenia

wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia, radoœci,

sukcesów i mi³oœci, sk³adaj¹ cz³onkowie

chóru SKORANTA.

Kronika ttowarzyska

9 wrzeœnia kawiarnia "Jubilatka", za-
prosi³a na spektakl kabaretowy "Bitter-
sweet" w interpretacji Mai Grzeœkowiak
- aktorki krakowskiego teatru "Vis a Vis".

Pani Maja jest chojnowiank¹. Ju¿ od
szkolnych lat przejawia³a sceniczne zain-
teresowania. Obecnie, jako aktorka musi-
calowa, coraz czêœciej wystêpuje w wido-
wiskach w stylu retro.

W ubieg³ym roku w "Jubilatce" spektakl
z jej udzia³em pt. "Mê¿czyŸni proszê
pani¹…" zrobi³ furorê. Potrzebne by³y
dwa seanse, by zaspokoiæ g³ód rozrywki
chojnowskiej publicznoœci. Podobnie
by³o i tym razem. Kilka minut przed
godzin¹ 18-t¹, wnêtrze kawiarni wy-
pe³ni³o siê do ostatniego miejsca.
Zjawiskowa Maja w roli dziewczyny
pos¹dzonej o zabójstwo swojego uko-

chanego, œcigana przez policjê i listy
goñcze, w niezapomnianych polskich
szlagierach z lat miêdzywojennych,
przepiêknym œpiewem, opowiedzia³a
historiê pocz¹tkuj¹cej aktorki, która dla
kariery, s³awy i splendoru gotowa jest
zrobiæ wszystko… W krótkich monolo-
gach pomiêdzy piosenkami by³ humor 
i smutek z domieszk¹ nostalgii. Przy
akompaniamencie pianisty £ukasza
Jakubowskiego, opowieœæ zakochanej
uciekinierki przenios³a widowniê w inny
wymiar. Na szczêœcie historia mia³a
szczêœliwy fina³. Scenariusz zosta³ przy-
gotowany tak, by na koniec, mile zasko-
czyæ widza.
Owacje na stoj¹co i bis, potwierdzaj¹
tylko, ¿e "Bittersweet" zosta³ bardzo
dobrze wykonany i przyjêty przez wi-
dzów. Wiadomo te¿, ¿e uzdolniona choj-
nowianka posiada w swym repertuarze
jeszcze niejedn¹ propozycjê. Apetyt wiêc
roœnie w miarê jedzenia. 
Czy uda siê aktorkê krakowskich scen,
jeszcze w tym roku zaprosiæ do rodzin-
nego miasta? Opinie widowni s¹ zgodne
- serdecznie zapraszamy i czekamy 
w "Jubilatce". 

P.M, fot. B.M.

KKKKaaaabbbbaaaarrrreeeettttoooowwwwyyyy  ffffllll iiiirrrrtttt   wwww  JJJJuuuubbbbiiii llllaaaattttcccceeee
Intryguj¹ce afisze na mieœcie, zapowiedŸ niecodziennej formy muzycznej,
mroczny w¹tek fabu³y - tych kilka elementów zachêci³o chojnowian do udzia³u
w swoistym café-theatre nawi¹zuj¹cym do teatrzyków kawiarnianych
powsta³ych w latach trzydziestych dwudziestego wieku w Pary¿u, Berlinie, Zu-
rychu i Warszawie. Burleskowy klimat tamtych lat zaistnia³ te¿ w Chojnowie.

Dzia³ dla Doros³ych
Ma³gorzata Czerwiñska-Buczek -

„Nasza powstañcza m³odoœæ"
Opowieœæ o konspiracyjnych akcjach,
ofiarach i œmierci, ale te¿ o mi³oœci, przy-
jaŸni i radoœci z ka¿dej prze¿ytej chwili.
Wiêkszoœæ z nich ma ju¿ ponad dzie-
wiêædziesi¹t lat. Potrafi¹ cieszyæ siê
ka¿d¹ prze¿yt¹ chwil¹. Coraz czêœciej 
i chêtniej opowiadaj¹ o najtrudniejszych
latach swojego ¿ycia. Z b³yskiem w oku
mówi¹ o konspiracyjnej dzia³alnoœci 
akcjach, w których brali udzia³, a które
na trwa³e zapisa³y siê w naszej historii.
O przyjaŸniach na œmieræ i ¿ycie, pie-
czêtowanych czynami i ofiar¹, a nie
deklaracjami. O mi³oœciach rodz¹cych
siê nie przy œpiewie ptaków, ale w huku
rozrywaj¹cych siê pocisków. Uko-
chanej, zamiast pêku kwiatów, przyno-
si³o siê wtedy tak trudny do zdobycia
kubek wody.
Dzia³ dla Dzieci

Barbara Gawryluk 
„Mali bohaterowie"

Czy ¿eby zostaæ bohaterem, trzeba doko-
nywaæ nadludzkich czynów i mieæ wiel-
k¹ moc? Mali bohaterowie udowadniaj¹,
¿e najwa¿niejsza jest wra¿liwoœæ, odwa-

ga, wiedza i chêæ niesienia pomocy.
Trzeba te¿ znaæ numery alarmowe 
i umieæ z nich skorzystaæ. 
Przemek, Ada, Sandra, Marta, du¿y Da-
mian, Karolinka, Kuba, ma³y Damian,
Iza i Nikola wiedzieli jak siê zachowaæ,
kiedy potrzebna by³a pomoc. Uratowali
¿ycie ludziom znajduj¹cym siê w nie-
bezpieczeñstwie. Historie tu opowie-
dziane zdarzy³y siê naprawdê w ró¿nych
ma³ych i du¿ych polskich miejscowo-
œciach. Bohaterowie ¿yj¹ bardzo blisko
Was.

Za ksi¹¿kê „Mali bohaterowie" Barbara
Gawryluk otrzyma³a nagrodê 112
Award od Miêdzynarodowej organizacji
EENA.

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
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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 szeœcio-
klatkowym, 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



SPIDER MAN: HOMECOMING
22-23.09.2017r. - godz. 17.00

Sceny akcji wygl¹daj¹ oczywiœcie imponuj¹co - wyczarowane w komputerach
akrobacje Paj¹ka masuj¹ ga³ki oczne, a choreografia walk kipi od œwie¿ych po-
mys³ów. Sercem filmu jest jednak zgrabnie poprowadzona historia inicjacyjna.
Stawiane przez scenarzystów pytanie dramatyczne brzmi: czy Peterowi uda siê za-
chowaæ równowagê miêdzy superbohaterskimi obowi¹zkami a ¿yciem prywatnym?

PODWÓJNY KOCHANEK
22-23.09.2017r. - godz. 20.00 

G³ówn¹ bohaterk¹ jest eks-modelka Chloe (Marine Vacth), dziewczyna o krótkich w³o-
sach i smutnym obliczu, któr¹ boli brzuch i która - jak sama wyznaje - czuje siê pusta.
Idzie wiêc do terapeuty Paula (Jeremie Renier). Nied³ugo póŸniej, jad¹c autobusem,
Chloe zauwa¿a sobowtóra Paula i jej œwiat zaczyna chwiaæ siê w posadach. Louis
(Jeremie Renier) równie¿ jest psychiatr¹, a w dodatku bratem bliŸniakiem jej uko-
chanego. Dlaczego wiêc Paul zaprzecza jego istnieniu? Jaka tajemnica z przesz³oœci
³¹czy braci?

BOTOKS
29-30.09.2017r. - godz. 17.00, 19.30

06.10.2017r. - godz. 19.00
07.10.2017r. - godz. 17.00, 19.30

14.10.2017r. - godz. 19.00
Szpital ukazany w "Botoksie", to nie fikcja z popularnych seriali czy folderów pry-
watnych sieci medycznych. To zak³ad pracy, gdzie codziennie wylewa siê krew, pot 
i ³zy. W jego murach splataj¹ siê losy czterech kobiet. Daniela (Olga Bo³¹dŸ),
Magda (Katarzyna Warnke), Patrycja (Marieta ¯ukowska) i Beata (Agnieszka
Dygant), to  g³ówne bohaterki filmu, w którym mierz¹ siê z kobiecoœci¹ w czêsto
dramatycznych sferach psychologii ¿ycia. 
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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

W czerwcu 2017r. do egzaminów zawodowych przyst¹pi³o po raz pierwszy 67
uczniów PZS w Chojnowie w 7 kwalifikacjach, z czego blisko 90% zda³o celuj¹co.
Wyniki przekazane koñcem sierpnia 2017r. przez Okrêgow¹ Komisjê Egzamina-
cyjn¹ we Wroc³awiu mówi¹ same za siebie. Po raz kolejny m³odzie¿ naszej szko³y
potwierdzi³a swój wielki potencja³ - dobra wspó³praca uczniów z nauczycielami
pozwoli³a uzyskaæ wyniki wy¿sze od uczniów ze szkó³ Dolnego Œl¹ska.

Technik mechanik (M.19) 
Technik pojazdów samochodowych (M.12)
Mechanik pojazdów samochodowych (M.18) - zdawalnoœæ c. praktycznej 100%
Sprzedawca (A.18) - zdawalnoœæ 100%
Technik ekonomista (A.35) - zdawalnoœæ z czêsci praktycznej 100%
Technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych (T.06) - zdawalnoœæ 100%
Technik hotelarstwa - zdawalnoœæ 100%

Zapraszamy do Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie !!!

POWIATOWY ZESPÓ£ SZKÓ£ w Chojnowie

… wyniki EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 
mówi¹ same za siebie…
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Wydaje siê, ¿e dru¿yna trenera Marcina Rabandy, okrzep³a 
w rozgrywkach pi³karskich legnickiej klasy A. 11 wrzeœnia
nasi pi³karze goœcili na boisku LZS Nowy Koœció³. Z wyjazdu
wrócili na tarczy. Wygrana napawa optymizmem. Wynik 4:2
œwiadczy o wyrównanym pojedynku. Wygra³ lepszy. Cenne
zwyciêstwo bez w¹tpienia podnosi morale dru¿yny. 
W sobotê 16 wrzeœnia na obiekcie przy Witosa, zmierzyli siê
s¹siedzi w tabeli. Trzecia Chojnowianka z czwartym Soko³em
Krzywa. Z góry by³o wiadomo, ¿e bêdzie to zaciêty mecz.
Jednak pewne przes³anki przemawia³y za szczêœliwym fi-
na³em. 
Przed meczem stadion rozbrzmiewa³ rytmami znanych przebo-
jów. To zapowiada³o spikerkê w wykonaniu jak zwykle nieza-
wodnego pana Andrzeja £ysiaka. £adna pogoda sprawi³a, ¿e
kibice t³umnie zasiedli na trybunach. Od pierwszego gwizdka
sêdziego przeciwnicy zaczêli siê wzajemnie badaæ. Jednak
wynik spotkania otworzyli nasi pi³karze. W 10. minucie piêkn¹
akcjê na polu karnym wykoñczy³ Jakub Olewnik. Wszyscy
byli pewni, ¿e to Chojnowianka przejmie inicjatywê. Goœcie
jednak zaczêli atakowaæ. W 14. minucie, po Ÿle ustawionej
pu³apce “na spalonego”, na tablicy wyników pojawi³ siê remis
1:1. Sokó³ Krzywa rozwin¹³ skrzyd³a. Jedenastka Rabandy
zaczê³a groŸnie kontratakowaæ. Wkrótce Robert Krasoñ
wyprowadzi³ naszych na prowadzenie 2:1. Podczas jednej
z interwencji nasz bramkarz odniós³ kontuzjê. By³a na tyle
powa¿na, ¿e golkiper ledwo dogra³ do koñca pierwszej po³owy
meczu. 
W drugiej ods³onie, pomiêdzy s³upkami stan¹³ zawodnik z pola
- Zazulczak. Po przerwie goœcie przejêli inicjatywê. Choj-
nowianka trochê os³ab³a, a Zazulczak okaza³ siê mistrzem
pi¹stkowania. Kibice przyjezdnych zaczêli wieszczyæ wygran¹
swoich pi³karzy. Widz¹c co siê dzieje trener Chojnowianki
przeprowadzi³ zmiany. Œwie¿a krew na boisku sprawi³a, ¿e ataki
naszej jedenastki znów zaczê³y byæ groŸne. W 81. i 90. minu-cie
spotkania, po sk³adnych akcjach, na listê strzelców wpisali siê:

Jêdrusiak i Jagielski. 4:1 - to brzmi dumnie.
Bramkostrzelny chojnowski taran idzie jak czo³g… 

LZS Nowy Koœció³ - KS Chojnowianka Chojnów 2:4
KS Chojnowianka Chojnów - Sokó³ Krzywa 4:1

Pi³karski taran 

16 wrzeœnia odby³a siê VI Czasówka
Kaczawska w Wojcieszowie.
Zawodniczki i zawodnicy z UKKS Oriens
Chojnów zmierzyli siê z trudn¹ tras¹,
która bieg³a 7,5 km pod górê. Wyœcig
by³ ¿mudny ze wzglêdu na podjazd,
który sta³ siê najwiêkszym wyzwaniem 
i najtrudniejszym elementem walki o po-
dium. Pochmurna i zimna aura nie sprzy-
ja³a w tym dniu naszym reprezentantom.
Jednak pomimo ciê¿kich warunków
dzielni uczestnicy zawodów pokazali

ducha walki i niez³omn¹ bojowoœæ.
Wyniki prezentuj¹ siê dumnie. 

W kategorii Juniorka M³odsza:
IV miejsce - Anita Ma³ek 
IX miejsce - Hanna Konarzewska 

W kategorii M³odziczka:
I miejsce - Wiktoria Bro¿yna 
W kategorii M³odzik:
Doskona³e VII miejsce Alan Sobczak
(który jest ¯akiem, ale nie by³o jego ka-
tegorii, wiêc musia³ startowaæ w kate-
gorii starszej)
W kategorii Skrzat:
I miejsce - Arkadiusz Jaros³awski
II miejsce - Mi³osz Marciniec 

W kategorii Skrzaci¹tka:
II miejsce - Igor Marciniec
III miejsce - Szymon Jaros³awski 
W kategorii Krasnoludki:
I miejsce - Sebastian Jaros³awski
Gratulujemy!

K. Burzmiñska

UUddaannee ssttaarrttyy 
UUKKKKSS OOrriieennss CChhoojjnnóóww!!

Klasa A - Legnica 
Grupa III

1. LZS Lipa 6 16 26:14
2. Przysz³oœæ Prusice 6 15 31:7
3. Chojnowianka Chojnów 6 13 25:11
4. Sokó³ Krzywa 6 10 17:10
5. Skora Jadwisin 6 10 30:16
6. Fenix Pielgrzymka 6 10 15:12
7. Bazalt Piotrowice 6 10 15:16 
8. Orze³ Zagrodno 6 10 21:16
9. Burza Go³aczów 6 9 14:17
10. B³êkitni Koœcielec 6 8 13:13
11. P³omieñ Michów 6 7 12:16
12. LZS Nowy Koœció³ 6 6 21:21
13. Nysa Wiadrów 6 6 15:28
14. Huragan Proboszczów 6 5 10:24
15. Wilkowianka Wilków 6 1 12:25
16. Radziechowianka 6 0 5:36 

Nastêpna kolejka (23-24.09): 
Prusice - Piotrowice, Michów - Radziechów, Zagrodno -
Jadwisin, Wiadrów - Lipa, Nowy Koœció³ - Koœcielec, Krzywa
- Go³aczów, Wilków - Chojnów, Proboszczów - Pielgrzymka. 
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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



Domy mmieszkania llokale
Sprzedam mieszkanie o pow. 40,80 m2 -
2 pokojowe, Ip. w Chojnowie. Cena do
uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: 696-349-187. (07518)

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

Kupiê mieszkanie o pow. 50-60 m2 na
parterze lub pierwszym piêtrze.
Wiadomoœæ: 669-725-716. (07898)

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

Posiadam mieszkanie w³asnoœciowe do
wynajêcia przy ul. Samorz¹dowej na par-
terze - 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc.
Wiadomoœæ: tel. 692-467-637. (08441)

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

Sprzedam lub wynajmê lokal u¿ytkowy
przy ul. Chmielnej 23. 
Wiadomoœæ: tel. 692-467-637. (08442)

Dzia³ki

Sprzedam ³¹kê zadrzewion¹, powierz-
chnia 0,49h na terenie Kondradówki,
cena do uzgodnienia. Mo¿liwoœæ nego-
cjacji. Wiadomoœæ: 603 566 764. (08095)

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

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258. (08458)

Praca
Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek
seniorów, praca w Niemczech, szybkie
wyjazdy, akceptujemy jêzyk na poziomie
podstawowym. Tylko teraz! Bonus 500
Euro za wyjazd we wrzeœniu.
Promedica24, zadzwoñ 519-690-458.
(1202/17)

Inne
Sprzeda¿ okien, drzwi, grzejników CO,
kolektorów s³onecznych, elektrowni s³o-
necznych - fotowoltaika. Zamienice 66 .
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999. (1262/17/U-REK)
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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.

PHU POLERS PHU POLERS 
oferuje:oferuje:

* Wynajem podnoœnika
koszowego - wysiêg 20m

* Prace na wysokoœci
* Pielêgnacja i wycinka drzew
* Pranie dywanów 

i mebli tapicerowanych

Tel. 76 8188 844



“W“Wesele” Wesele” Wyspiañskiego  w Ryspiañskiego  w RynkuynkuChojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Kuba Ko³odziejczyk lat 7
Chodzi do Ic w SP4, gra w pi³-
kê no¿n¹, a jego idolem jest
Robert Lewandowski. 
W przysz³oœci chcia³by graæ
w KS Chojnowianka. 
Dla relaksu jeŸdzi z dziadkiem
Ryœkiem na rowerze po oko-
licach Chojnowa i odkrywa
nowe trasy. 

fo
t. 

G
.C

h;
 P

ZS
; c

ho
jn

ow
.p

l

Burmistrz Miasta Chojnowa
zaprasza do korzystania 

z bezp³atnego mobilnego systemu
powiadamiania i ostrzegania. 

Informujemy o: 
zagro¿eniach,

niebezpieczeñstwach, aktualnych
sprawach dotycz¹cych

mieszkañców, utrudnieniach 
i awariach, 

imprezach kulturalnych
i sportowych, 

innych wa¿nych wydarzeniach 
z terenu naszego miasta. 

Informacja i bezpieczeñstwo
- bezp³atne powiadomienia

prosto z Urzêdu Miejskiego.


