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Spotkanie z prezydentem Lechem Wa³ês¹
Gimnazjum nr 2 zwyciê¿y³o w ogólnopolskim konkursie „Mam gen wolnoœci” zorganizowanym przez Instytut Lecha Wa³êsy w Gdañsku!

Gimnazjum nr 1 wyró¿nione w Powiatowym Konkursie ,,Prewencja teatralna”!
Tym razem ko³o teatralne przygotowa³o spektakl traktuj¹cy o cyberprzemocy.

Jak to drzewiej w Chojnowie bywa³o…
26 listopada, w Domu Schrama Stanis³aw Horodecki promowa³ swoj¹ ksi¹¿kê 

pt. „Stare i nowe gawêdy o Ziemi Chojnowskiej”.

II Ogólnopolska Dyskusja Literacka
Spotkanie w klimatach ksi¹¿ki Haruki Murakamiego.

Nadchodz¹ œwiêta i przysz³a do nas 
W tym roku Rynek zdobi wspania³y 

œwierk podarowany 
przez p. Mariê i Tadeusza Bachmatiuk.

Piknik Naukowy
Dziêki niekonwencjonalnym zajêciom poznano

zastosowanie procesów chemicznych i rozwik³ano
tajemnicê powstawania têczy.
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Wnioski w sprawie zmian
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje osoby
zainteresowane, ¿e mo¿na sk³adaæ wnioski
o zmianê zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obej-
muj¹cego tereny miasta Chojnowa.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie
do dnia 31 grudnia 2013 r. na adres siedziby
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 59-225
Chojnów. Pl. Zamkowy 1.
Wniosek powinien zawieraæ imiê i nazwisko
(nazwê), adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci
(numer dzia³ki, po³o¿enie), której dotyczy.

Wyj¹tkowy prezent
W tym roku Rynek zdobi wspania³y œwierk
podarowany przez p. Mariê i Tadeusza
Bachmatiuk. Drzewko jest niezwykle
okaza³e i piêkne. Mamy nadziejê, ¿e
bêdzie robiæ jeszcze wiêksze wra¿enie,
kiedy ustroi siê w kolorowe ozdoby. Ubie-
ranie choinki zaplanowano na 5 i 6 grudnia.
Ga³¹zki œwierku zdobiæ bêd¹ prace wy-
konane przez Warsztat Terapii Zajêciowej
oraz uczestników zajêæ plastycznych
prowadzonych w pracowni MOKSiR, 
a nastêpnego dnia chojnowskie przed-
szkolaki, udekoruj¹ drzewko w³asnymi
ozdobami. Tego dnia zapewne towa-
rzyszyæ im bêdzie Miko³aj, który bez
w¹tpienia nagrodzi dzieci s³odyczami.

Zapraszamy 
na Jarmark Œwi¹teczny

22 grudnia, w centrum
miasta, podobnie jak
w ubieg³ym roku, sta-
n¹ œwi¹teczne stra-
gany oferuj¹ce szero-
ki asortyment kulinar-
no- rzemieœ ln iczy .
Znajdziemy na nich
m.in. ozdoby œwi¹tecz-
ne szyte z materia³u,
z filcu, z papieru, fry-
wolitki, bombki decou-
page i cekinowe,
wianki, bi¿uteriê wyko-

nywan¹ w kilku technikach (koralikowa,
sutasz, filcowa, decoupage, szklana,
szyde³kowa). Ponadto rzeŸby, wyroby na
drutach i szyde³ku, torebki, malowane
lusterka, poduszki, zabawki, dekoracje
do domu. Rynek tego dnia bêdzie
b³yszcza³, pachnia³ i gra³. Klimatyczne
brzmienia ze sceny zapewni góralska
kapela Beskid z bac¹ Jaœkiem i nasz
rodzimy chór Skoranta. 
Gor¹co zapraszamy!

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z póŸn. zm./ Wydzia³ Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 22.11.2013 r. do 13.12.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - czêœæ dzia³ki nr 175/1,

po³o¿onej przy ul. Legnickiej w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Nr 122/2013 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 listo-
pada 2013r.)

MOKSiR w Domu Schrama
W zwi¹zku z rozpoczêciem prac remon-
towo-modernizacyjnych w budynku przy
ul. Ma³achowskiego 7 Miejski Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji przeniós³ sw¹
siedzibê do “Domu Schrama” przy 
ul. Rynek 20. Zmieni³ siê tak¿e numer
telefonu domu kultury. Obecnie kontakto-
waæ mo¿na siê pod numerem 512-680-388.

Koncert kolêd
Spo³eczne Ognisko Muzyczne zaprasza
na Koncert Kolêd w wykonaniu uczniów
Ogniska. Koncert odbêdzie siê 20 grud-
nia o godz. 16.00 w sali Edukacyjnej
Biblioteki Miejskiej w Chojnowie. Plac
Zamkowy 2. Zapraszamy.

Informacja S¹du
S¹d Rejonowy w Z³otoryi II Wydzia³ Karny,
zawiadamia pokrzywdzonych pracow-
ników firmy “Metal Cynk” Sp. z o.o. 
w Chojnowie, ¿e w dniu 16 grudnia 
2013 r., o godz. 10.00, w sali 212, odbêdzie
siê rozprawa przeciwko Mieczys³awowi
Placety obwinionemu o wykroczenia 
z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, art. 47
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. 
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks pracy w zw. z art.
85 § 2 i 3, art. 94 pkt 5 ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks pracy.

7 grudnia - Pi³ka rêczna Wojewódzki “Miko³ajkowy” Turniej Pi³ki Rêcznej
Dziewcz¹t rocznik 2001/ 2002; hala SP4

14 grudnia - “Dekoracje Bo¿onarodzeniowe” - zajêcia plastyczne dla dzieci; 
Miejska Biblioteka Publiczna

14 grudnia - Pi³ka siatkowa Turniej Zak³adów Pracy; hala SP4
22 grudnia - II Jarmark Œwi¹teczny; Rynek

grudzieñ - „Szkice - dwie perspektywy” - wystawa prac plastycznych Marty
i Magdy Kociuba; Miejska Biblioteka Publiczna

- Ireneusz Józefczuk i synowie - wystawa w Muzeum Regionalnym

Kalendarz  imprez miejskich
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Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego w budynku przy ul. Legnickiej 16 w Chojnowie, na dzia³ce 

oznaczonej numerem geodezyjnym 213/4 o pow. 220 m2, wraz z oddaniem 
w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 30-12-2096 r. u³amkowej czêœci gruntu, 

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010218/1:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza
op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu,
op³aty roczne wynosz¹ 1% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego
roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek
VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Op³ata za u¿ytkowanie wieczyste gruntów mo¿e byæ aktualizowana na skutek 
zmiany ich wartoœci nie czêœciej ni¿ raz na trzy lata.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia  3 stycznia 2014 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêb-
nego, 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 Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  810,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg
na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê  8 paŸdziernika 2013 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 09.12.2013r. - 03.01.2014 r.  w godz. 10.00 do 14.00
- klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z 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.

Praca basenu miejskiego
w okresie œwi¹tecznym

24.12 - nieczynny; 
25.12 - nieczynny; 
26.12 - czynny od 14:00 do 20:00; 
31.12 - czynny od 8:00 do 15:00; 

1.01 - nieczynny. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z sylwestrowej oferty 

„Domu Schrama” w Chojnowie. 

Mi³ych goœci bawiæ bêdzie  zespó³ muzyczny
LASZKIEWICZE. 

Na sto³ach: 4 dania gor¹ce, zimne przek¹ski,
ciasta i s³odycze, zimne i gor¹ce napoje,

szampan (1 butelka na 4 osoby). 
Bilety w cenie 400 z³ od pary

sprzedawane bêd¹ w sali nr 10 „Domu Schrama” 
w dni robocze od 2 do 10 grudnia 2013 roku

od godz. 11.00 do 14.00.

Przedsprzeda¿ biletów prowadzona 
jest od 1 grudnia.

Cena 150 z³ od osoby.
W cenie biletu jest wieczorna konsumpcja.

Szczegó³owe informacje pod nr tel: 76-818-85-61.

SYLWESTER 
W DOMU SCHRAMA

Kawiarnia “Jubilatka” 
zaprasza serdecznie na zabawê sylwestrow¹.
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Na XXXV sesji

Sprawozdanie z funkcjonowania przychodni
w 2013r, zda³ radnym kierownik oœrodka
Boles³aw Jakubiak:
„W Przychodni Rejonowej w Chojnowie jest
zadeklarowanych ok. 18300 osób z terenu
miasta i gminy Chojnów. Osoby te objête s¹
opiek¹ lekarzy POZ, pielêgniarek œrodowis-
kowych, po³o¿nych oraz pielêgniarek szkol-
nych (ok. 2050 uczniów z chojnowskich szkó³
i szko³y w NiedŸwiedzicach i Budziwojowie).

W ramach Przychodni dzia³aj¹ tak¿e: gabinet
zabiegowy, punkt szczepieñ, laboratorium
analityczne, gabinet RTG, gabinet USG,
punkt spirometrii i rehabilitacja ambulatoryjna.
Mamy tak¿e poradnie specjalistyczne: chirur-
giczn¹, urazowo-ortopedyczn¹, preluksa-
cyjn¹, otolaryngologiczn¹ i ginekologiczn¹. 
Kontrakty z NFZ na rok 2013, które aktualnie
realizujemy s¹ na poziomie roku 2012 z t¹
tylko ró¿nic¹, ¿e w roku 2013 nie mamy za-
kontraktowanej poradni neurologicznej. 
Przychodnia przyjmuje pacjentów w dni pow-
szednie od godziny 8.00 do 18.00, w pozos-
ta³ych godzinach oraz w soboty, niedziele 
i œwiêta chojnowianie objêci s¹ opiek¹ firmy
NOXMED, która przyjmuje pacjentów na
terenie oœrodka “Niebieski Parasol”.
Aktualnie mamy podpisane umowy z NFZ na
Podstawow¹ Opiekê Zdrowotn¹ wraz z opiek¹
pielêgniarki szkolnej, Ambulatoryjn¹ Opiekê
Specjalistyczn¹ w poradniach wczeœniej wymie-
nionych oraz rehabilitacjê ambulatoryjn¹.
W Przychodni Rejonowej w Chojnowie na
umowê o pracê pracuj¹ 52 osoby oraz na
umowy cywilno-prawne 14 osób - najczêœciej
w niepe³nym wymiarze godzin.
Zatrudniamy ogó³em 18 lekarzy w tym 9-ciu
na pe³nym etacie, 22 pielêgniarki i po³o¿ne
oraz fizjoterapeutów, laborantów analitycz-
nych, techników RTG, itp. Œrednio w miesi¹cu
w poradni POZ przyjmujemy ok. 5100 pa-

cjentów, pielêgniarki i po³o¿ne œrodowiskowe
wykonuj¹ ok. 900 œwiadczeñ, gabinet zabie-
gowy wykonuje ok. 1000 injekcji, 120 badañ
EKG. W laboratorium analitycznym mie-
siêcznie przeprowadza siê ok. 6300 badañ, 
w gabinecie RTG wykonuje siê 570 zdjêæ, 
a rehabilitacja przyjmuj eponad 200 pacjen-
tów. Pielêgniarki i lekarze w szko³ach wyko-
nuj¹ ponad 4400 œwiadczeñ.
Najkosztowniejsza inwestycja zakoñczona 

w roku 2013, to remont dachu na budynku
przy ulicy Szpitalnej - siedziba laboratorium 
i rehabilitacji. Remont w 50% zosta³ sfinan-
sowany ze œrodków Przychodni, a pozosta³¹
kwotê zap³acili wspó³w³aœciciele budynku.
Ogó³em na te remonty wydaliœmy ponad
30000 z³.
W zakupy sprzêtu medycznego w roku 2013
zainwestowaliœmy 77 000 z³ z czego 33000 z³
to œrodki w³asne, 25 tys. dofinansowanie 
z Urzêdu Miasta i ok 19 tys. dotacje od osób
prywatnych. Inwestycje w pozosta³y sprzêt 
i doposa¿enie gabinetów to ok. 20 tys. z³.

O dzia³alnoœci Warsztatu Terapii Zajêciowej
mówi³ na sesji kierownik Andrzej Pyrz:
„WTZ jest placówk¹ pobytu dziennego,
czynn¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 
od 7.30 do 15.30. 
Terapia zajêciowa w zakresie rehabilitacji
spo³ecznej i zawodowej, dla 25 osób powy¿ej
18 roku ¿ycia, odbywa siê w grupach 5 oso-
bowych w pracowniach terapeutycznych: sto-
larsko-œlusarskiej, ogrodniczej, gospodarstwa
domowego, komputerowej, plastycznej -
zgodnie z planami pracy poszczególnych pra-
cowni.
Uczestnicy bior¹ udzia³ w procesie rehabili-
tacji i terapii w WTZ, ró¿nych szkoleniach 
i projektach unijnych, praktykach zawodo-
wych, które s¹ uwarunkowane ich mo¿liwoœ-

ciami psychofizycznymi. Udzia³ w innym
œrodowisku spo³ecznym (szkolenia i praktyki
zawodowe) œwiadczy o tym, i¿ s¹ przygoto-
wani do pe³nienia ról spo³ecznych i zawodo-
wych. Wszelkiego rodzaju postêpy u wszyst-
kich uczestnicz¹cych w procesie terapii 
i rehabilitacji s¹ szczegó³owo ujête w indywi-
dualnych planach rehabilitacji i terapii.
Ka¿dy z uczestników posiada osobisty
Program Rehabilitacji i Terapii, który 

w ci¹gu roku mo¿e byæ modyfikowany.
Realizowany w WTZ program rehabilitacji 
i terapii prowadzony jest przy pomocy pro-
gramu komputerowego “Terapia” uwzglêd-
niaj¹cego nastêpuj¹ce aspekty:
* zdolnoœæ do samodzielnego wykonywania
czynnoœci ¿ycia codziennego,
* umiejêtnoœci interpersonalne,
* stopieñ opanowania umiejêtnoœci niezbêd-
nych do podjêcia zatrudnienia.
Ponadto dla uczestników organizowane s¹ 
w ramach projektu bale, zabawy, wieczorki,
imprezy okolicznoœciowe i spotkania integra-
cyjne, zajêcia nordic walking. Nasi pod-
opieczni, z sukcesami bior¹ czêsto udzia³ 
w konkursach i prezentacjach o charakterze
miejskim, regionalnym i ogólnopolskim.
Niebagateln¹ rolê terapeutyczn¹ odgrywa
tak¿e wspó³praca i integracja z innymi pla-
cówkami. 
W WTZ uczestnicy odbywaj¹ trening ekono-
miczny w formie bezgotówkowej i gotówko-
wej. Otrzymuj¹ w ramach treningu ekono-
micznego œrodki finansowe wyp³acane zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym w placówce Regula-
minem Organizacyjnym.
Wszystkie nasze dzia³ania przynosz¹ efekty.
Postêpy w funkcjonowaniu spo³ecznym i za-
wodowym s¹ widoczne w codziennym ¿yciu
uczestników.

opr. eg

Listopadowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczy³a miêdzy innymi dzia³alnoœci Przychodni Rejonowej 
i Warsztatu Terapii Zajêciowej.
To posiedzenie by³o wyj¹tkowe - pierwszy raz w historii miasta sesjê transmitowano na ¿ywo w Internecie.
Obecnie zapis nagrania jest dostêpny na stronie http://rm.chojnow.eu/xxxv_sesja_rady_miejskiej_miasta_cho-
jnowa,f892,p1,fk.html
W przysz³oœci, relacje na bie¿¹co, transmitowane bêd¹ na oficjalnej stronie Urzêdu Miejskiego chojnow.eu 
w zak³adce Rada Miejska.
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Na XXXV sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Zakoñczono prace konserwatorsko-remon-
towe wnêtrza Baszty Tkaczy - etap II. 
2. Zakoñczono budowê ulic: Orzeszkowej 
i Konopnickiej. 
3. Zakoñczono roboty zwi¹zane z ocieple-
niem elewacji budynku Przedszkola Miej-
skiego Nr 3 przy ul. Krasickiego. 
4. Zakoñczono budowê szkolnego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach
Programu Rz¹dowego „Radosna Szko³a”.
5. Prowadzona jest budowa zespo³u zatok
parkingowych przy ul. Sikorskiego. 
6. Trwaj¹ prace przy modernizacji alejek na
cmentarzu komunalnym. 
7. Podpisano umowê z wykonawc¹ na  prze-
budowê  i rozbudowê budynku MOKSiR
przy ul. Ma³achowskiego i przekazano teren
budowy. 
8. Zakupiono 110 ton piasku i 75 ton soli dro-
gowej w ramach zimowego utrzymania dróg
miejskich. 
9. Podpisano porozumienie ze Starost¹ Leg-
nickim na prowadzenie zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych usytuowanych w gra-
nicach administracyjnych miasta. 
10. Wymieniane jest uszkodzone oznakowa-
nie drogowe pionowe na drogach gminnych. 
11. Wymieniono 15 szt. opraw oœwietlenio-
wych w ci¹gach pieszych na terenie cmen-
tarza komunalnego. 
12. Podpisano umowê na wykonanie remontu
nawierzchni ul. Fabrycznej przy wjeŸdzie do
stacji paliw. Nawierzchnia wykonana bêdzie
z kostki betonowej. 
13. Trwa wykaszanie terenów zielonych przy
ul. Sikorskiego - Parkowa (tereny przezna-
czone pod budownictwo). 
14. Zakupiono 2 komplety bramek z siatkami
do gry w pi³kê no¿n¹ - planowane ustawienie
przy ul. Wyspiañskiego i ul. Samorz¹dowej. 
15. Tereny zielone przygotowano do sezonu
zimowego. Zdjêto donice z kwiatami ze s³upów
oœwietlenia ulicznego. 
16. Wyremontowano kosze uliczne. 
17. Rozpoczêto monta¿ oœwietlenia œwi¹tecznego. 
18. Z pozyskanego drewna wykonano 86 szt.
listew do wykorzystania przy naprawie ³awek
w 2014 r. 
19. Wykonano opaskê betonow¹ przy budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej, wyrównano 
i zagospodarowano teren przyleg³y do posesji. 

20. Przejêto z dniem 31.10.2013r. utrzymanie
cmentarza komunalnego. 
21. Oddelegowano pracowników interwen-
cyjnych do wykonywania zadañ w OBM i na
Oczyszczalni Œcieków. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano:
* w drodze bezprzetargowej:
- szeœæ lokali mieszkalnych na rzecz najem-
ców z zastosowaniem bonifikaty 
* w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ gara¿em przy 
ul. Witosa.
2. Zawarto 9 umów dzier¿awy gruntu na
ogrody przydomowe i grunty rolne. 
3. Wydano trzy decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Legnickiej, z urzêdu w celu wydzie-
lenia dzia³ki zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym wielorodzinnym,
- przy ul. Okrzei dla osób fizycznych w celu
wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y. 
4. Wydano trzy postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek pod wzglêdem
zgodnoœci z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta, po³o¿onych przy 
ul. Okrzei i ul. Kolejowej. 
5. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci na rzecz osób fizycznych.
6. Wydano 18 wypisów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej
- zakoñczony wy³onieniem nabywcy
- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5 -
zakoñczony wynikiem negatywnym,
- dzia³ki zabudowanej ramp¹ betonow¹ przy
ul. Fabrycznej - zakoñczony wynikiem nega-
tywnym. 
8. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
przy ul Koœciuszki 7, przeznaczonej pod zabu-
dowê mieszkaniow¹,
- lokalu mieszkalnego przy ul. D¹browskiego 11/4,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 34/5,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Witosa 17/1A,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Kolejowej 13/1A,
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy 
ul. Parkowej-£okietka.

9. Wydano dwa zaœwiadczenia o zmianie nazwy
ulicy oraz dwa zawiadomienia o nadaniu
numeru porz¹dkowego.
10. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. Kiliñskiego - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa
gatunku brzoza, dla Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „M£ODOŒÆ” w Chojnowie z obowi¹z-
kiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Goleszañskiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa,
gatunku grochodrzew, dla osoby fizycznej 
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Bogus³awskiego - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drze-
wa gatunku œwierk dla osoby fizycznej.
11. Z zakresu oddzia³ywania na œrodowisko:
- wydano decyzjê w sprawie okreœlenia
œrodowiskowych uwarunkowañ na realizacjê
nastêpuj¹cego przedsiêwziêcia: „Budowa
stacji redukcyjno-pomiarowej gazu dla firmy
„FEERUM” w Chojnowie”.

Z zakresu Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 96 wnios-
ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
rozpatrzono 91 wniosków przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 16.379,74 z³. (wydano
90 decyzji pozytywnych i jedn¹ negatywn¹). 
Za miesi¹c X-XI 2013 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 91.255,93z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 290 wniosków,
wydano 231 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 17 decyzji administracyjnych, 
3 zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego 
i 4 zaœwiadczenia do œlubu za granic¹. 
2. Sporz¹dzono: 19 aktów ma³¿eñstwa, 
7 aktów urodzeñ, 16 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 151 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 256 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego oraz kore-
spondencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 210 wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego. 
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o na-
danie medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano jubileusz ma³¿eñstwa. 

Sprawozdanie 6/2013 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 26 wrzeœnia 2013 r. do dnia 27 listopada 2013 r.
z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 28 listopada 2013 r.
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Spotkanie z prezydentem Lechem Wa³ês¹
Gimnazjum nr 2 zwyciê¿y³o w ogólnopolskim
konkursie „Mam gen wolnoœci” zorganizowanym
przez Instytut Lecha Wa³êsy w Gdañsku!!!

Na konkurs wp³ynê³o ok. 600 zdjêæ i filmików obrazuj¹cych dzia³ania
szkó³ i z tej liczby wybrane zosta³y dzia³ania przeprowadzone przez
nasze gimnazjum.
Kilka s³ów wprowadzenia:
To, co charakteryzuje ka¿dego cz³owieka to jego indywidualny genotyp,
nas Polaków ³¹czy i wyró¿nia ten jeden szczególny gen - GEN WOLNOŒCI.
Pod tym has³em od kilku lat organizowany jest konkurs, którego
celem jest krzewienie wartoœci i postaw patriotycznych wœród m³odego
pokolenia. W tym roku postanowiliœmy wzi¹æ w nim udzia³. Naszymi
pomys³ami na dzia³ania by³o zorganizowanie akcji, w której weŸmie
udzia³ jak najwiêksza liczba osób. Pocz¹wszy od tych najmniejszych
koñcz¹c na doros³ych. Tak wiêc nasi uczniowie weszli do przedszkoli
przeprowadzaj¹c w nich zajêcia, których celem by³o wpajanie od
najm³odszych ju¿ lat poczucia to¿samoœci narodowej. “A to Polska
w³aœnie”, tak nazwaliœmy t¹ akcjê dla grup szeœciolatków Przedszkola
Miejskiego nr 3. Spotkanie z histori¹ Polski, jej geografi¹ i symbolami
narodowymi okaza³o siê wspania³¹ przygod¹ nie tylko dla dzieci
m³odszych, ale te¿ gimnazjalistów, którzy nietypowo wyst¹pili w roli
nauczycieli. 
By³o rozdawanie ciasteczek przystrojonych w chor¹giewki w barwach
narodowych, a tak¿e rozdawanie flag wœród mieszkañców Chojnowa. 
Fina³em akcji, która trwa³a od 8 do 11 listopada by³ flash mob „Bia³o-
Czerwona”, do którego zaprosiliœmy uczniów ze wszystkich chojnow-
skich szkó³ i przedszkoli. Uczniowie ubrani na bia³o lub czerwono
stworzyli na chojnowskim rynku ogromn¹ ¿yw¹ flagê.
W poniedzia³ek, 25 listopada 2013 roku na zaproszenie Prezydenta
Lecha Wa³êsy i Instytutu Lecha Wa³êsy w Gdañsku, który reprezen-
towa³a Pani Anna Marczak m³odzie¿ z klasy I a wraz z wychowawczyni¹
Pani¹ Ma³gorzat¹ Potacza³¹, dyrektorem szko³y Andrzejem Urbanem
oraz fotografem Panem Tadeuszem Bijakiem, którego zadaniem by³a
dokumentacja wyjazdu, wybra³a siê do Gdañska na emocjonuj¹c¹
wycieczkê. Ca³y wyjazd i spotkanie z Prezydentem by³ nagrod¹ i w ca³oœci
op³acony by³ przez Instytut. W ramach podziêkowania za w³¹czenie
siê do akcji zaprosiliœmy do udzia³u w wyjeŸdzie delegacje ze Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej , Szko³y Podstawowej nr 4
im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II oraz
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. Pogoda nam co prawda
nie sprzyja³a, ale mieliœmy okazjê zwiedziæ trochê miasta wraz z prze-
wodnikiem, co pomimo zimna i czêstych opadów deszczu, da³o nam
jednak sporo emocjonuj¹cych wra¿eñ. 
Spotkanie z Prezydentem mia³o miejsce na drugi dzieñ, w Instytucie
Lecha Wa³êsy i przebieg³o w bardzo serdecznej atmosferze. Pan
Prezydent ma doskona³y kontakt z m³odzie¿¹ i pierwsze onieœmielenie
zosta³o bardzo szybko prze³amane. Pan Prezydent rozpocz¹³ od przy-
bli¿enia uczniom dawnych dni, dni walki i powstania Solidarnoœci, 

a nastêpnie przedstawi³ cele do jakich powinni teraz d¹¿yæ m³odzi
ludzie, chc¹c jak najlepiej przys³u¿yæ siê dla wspólnego dobra poniewa¿
dzisiejsze czasy stawiaj¹ ca³kiem inne wymagania i jak kiedyœ dla Polski
trzeba by³o walczyæ tak teraz nale¿y siê uczyæ, bo tylko wykszta³cenie
m³odego pokolenia do nowych czasów i wyzwañ jakie stawia nam
rzeczywistoœæ wró¿yæ mo¿e lepsz¹ przysz³oœæ naszego kraju. 
Potem by³ czas na zadawanie pytañ, a tych by³o bardzo du¿o. M³odzie¿
interesowa³a siê np. tym jak Pan Prezydent godzi³ sprawy rodzinne 
i wychowanie dzieci z dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹. Uczniowie pytali o to
czy chcia³by znowu byæ Prezydentem i co znaczy³a dla niego Nagroda
Nobla. Na wszystkie pytania Lech Wa³êsa odpowiada³ bardzo obszernie
i z w³aœciwym sobie poczuciem humoru. 40 minut, które spêdziliœmy
na spotkaniu minê³o b³yskawicznie. By³a to bardzo wa¿na lekcja historii 
i spotkanie siê z cz³owiekiem legend¹ na zawsze zostanie ju¿ w naszej
pamiêci.
Przekazaliœmy Panu Prezydentowi podarunek od Burmistrza Jana Serkiesa
i wszystkich Mieszkañców Chojnowa - obraz Ireneusza Józefczuka
przedstawiaj¹cy Koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a, natomiast od uczniów
gimnazjum pami¹tkowe zdjêcie  naszej akcji.

Andrzej Urban
Dyrektor Gimnazjum nr 2 

im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie



Baz¹ s¹ fakty. Do tego nieco twórczej
wyobraŸni, znajomoœæ archaizmów, talent pisar-
ski oraz pasja i powstaje 17 wspania³ych
gawêd o Chojnowie i jego okolicach.

26 listopada w Domu Schrama Stanis³aw Horodecki promowa³ swoj¹
ksi¹¿kê pt. „Stare i nowe gawêdy o Ziemi Chojnowskiej”. Publikacja,
wydana przez Unifot Andrzeja Bobika, zawiera 9 gawêd, które poznaliœmy
ju¿ przed 10 laty w „Gawêdach o Ziemi Chojnowskiej” i 8 zupe³nie
nowych, które powsta³y na przestrzeni ostatnich lat. 
- Có¿ pozosta³o po tych, którzy przed nami wype³niali tê przestrzeñ?
Kamienie. - czytamy we wstêpie. - Ludzk¹ wol¹ i dzia³aniem obracane
w zamki, koœcio³y, pa³ace, pokutne krzy¿e i nagrobne p³yty. Dziœ czêœciej
le¿¹ w pyle, ni¿ lœni¹ swym dawnym blaskiem, ale przecie¿ - ci¹gle coœ
nam “mówi¹”. Odczytanie tej ich mowy, dostrze¿enie kryj¹cego siê za
nimi cz³owieka leg³o u podstaw “Gawêd...”

Materia³y historyczne pochodz¹ z licznych publikacji zgromadzonych
w zbiorach bibliotek Chojnowa, Legnicy, Wroc³awia oraz chojnowskiego
muzeum, a tak¿e Internetu. Wy³uskanie najciekawszych, dotycz¹cych
naszego regionu by³o czaso i pracoch³onne, ale op³aci³o siê. 
- Ksi¹¿ka opowiada o przesz³oœci, lecz z pewnoœci¹ nie jest podrêcznikiem
historii. - wyjaœnia autor. - To, co uda³o siê ustaliæ, pomieszczam pod
ka¿d¹ z opowieœci, opatruj¹c wspólnym tytu³em: “Co wiemy?”. Uwa¿ny
Czytelnik znajdzie tam oœ konstrukcyjn¹, swoisty szkielet zdarzeñ,
który stara³em siê przyoblec w ¿ywe cia³a postaci mych bohaterów”.
W publikacjê zaanga¿owanych by³o wielu mieszkañców naszego
miasta oraz chojnowskie instytucje. Poszczególne Gawêdy opatrzone
s¹ ilustracjami lokalnych plastyków skupionych w Gildii Artystów
Chojnowa (Andrzej Bobik, Edmund Chamera, Zbigniew Halikowski,
Monika Krzywda, Andrzej Sobczak, Anna Tarkowska, Miros³aw Zatorski),
nieocenion¹ wiedz¹ w zakresie historii dzieli³ siê z autorem dyrektor
Muzeum Regionalnego w Chojnowie, motorem ca³ego projektu by³
zas³u¿ony w popularyzowaniu wiedzy o przesz³oœci miasta Andrzej
Bobik, wa¿n¹ rolê odegrali te¿ sponsorzy. ¯yczliwych uwag zwi¹zanych
z konstrukcj¹ tekstu udziela³a autorowi Barbara S³otwiñska, Micha³
S³otwiñski natomiast pomaga³ w trudnych zmaganiach z materi¹ ³aciñskiej
poezji, a t³umaczenia polskich utworów muzycznych w³oskiego Baroku
udostêpni³a Agnieszka Justyna Szumi³o. I wreszcie wspó³organiza-
torzy wtorkowego spotkania - Miejska Biblioteka Publiczna i amatorska
grupa teatralna dzia³aj¹ca przy MOKSiR. Ta ostatnia, by zainteresowaæ
gawêdami, zainscenizowa³a „Belladonê”- opowieœæ osadzon¹ w kom-
natach naszego Zamku Piastowskiego. Fragment kolejnej pt. „Œladami
Amora” czyta³ przed liczn¹ publicznoœci¹ jeden z autorów ilustracji -
Andrzej Sobczak. 

- Mam nadziejê, ¿e gawêdy bêd¹ ¿y³y w ró¿nych przedsiêwziêciach - mówi³
na spotkaniu S. Horodecki. - Zale¿y mi bardzo, aby zainteresowa³y
tak¿e m³ode pokolenie. To wa¿ne, by nasz¹ histori¹ dzieliæ siê z innymi.

eg
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JJaakk  ttoo  ddrrzzeewwiieejj  ww  CChhoojjnnoowwiiee  bbyywwaa³³oo……

Zachêcamy zatem wszystkich zainteresowanych
poznawaniem w niekonwencjonalny sposób

dziejów naszego miasta do nabycia publikacji,
dostêpnej w kilku punktach - 

Drukarnia Unifot (ul. Okrzei 2), Muzeum Regionalne
i Miejska Biblioteka Publiczna (Plac Zamkowy),
Ksiêgarnia Alfa (Rynek 41), Kiosk wielobran¿owy
(Rynek 46), Kiosk wielobran¿owy (Rynek, przy BS),
Kiosk wielobran¿owy (ul. Kolejowa, naprzeciw
„Biedronki”).
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Spotkanie w klimatach ksi¹¿ki Haruki Murakamiego

W Chojnowie, 28 listopada by³ dla miejsco-
wych klubowiczów dniem wyj¹tkowym. 
W Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, dok³adnie o godz. 18, powia³o oriental-
nym klimatem. Œciany udekorowane fotosami
ilustruj¹cymi japoñskie zwyczaje, kuchniê 
i etykietê. Wszechobecne - na œcianach, pod³odze,
pod powa³¹ - symbole szczêœcia - papierowe
¿urawie. Na sto³ach, nieco japoñskiego wize-
runku - ry¿owe sa³atki, zielona herbatka, cia-
steczka z wró¿bami, miseczki i pa³eczki. Za
sto³em goœcie, wœród  nich nieliczne, acz zauwa-
¿alne, gejsze, a wszyscy oznaczeni swoimi
imionami, pisanymi znakami kanji. Klimat
niezwykle sprzyjaj¹cy omawianiu nowej
ksi¹¿ki jednego z najpopularniejszych japoñ-
skich pisarzy - Harukiego Murakami. 
Zanim jednak ci, którzy zapoznali siê ju¿ 
z powieœci¹, mogli dyskutowaæ nad jej
przes³aniem, organizatorzy zadbali o dodat-
kowe atrakcje. Jedn¹ z nich by³a prezentacja
prac doœwiadczonego origamisty Jaros³awa
Majchera, który opowiada³ o swojej pasji 
i uczy³ najprostszych figur tej japoñskiej sztuki.
Uczestnikom, pod okiem nauczyciela, uda³o
siê z³o¿yæ ¿urawie, które do³¹czy³y do wszech-
obecnych w sali. I tu kolejna niespodzianka.
Prowadz¹ca spotkanie - Anna Kopyra, zapro-
ponowa³a konkurs. Nale¿a³o oszacowaæ liczbê
wszystkich papierowych ¿urawi w sali. Ta
sztuka uda³a siê ni¿ej podpisanej, która liczb¹
850 trafi³a ponoæ w sam¹ dziesi¹tkê i za ten

celny strza³ zosta³a uhonorowana ksi¹¿k¹
Murakami i podrêcznikiem do nauki orgiami. 
Rozstrzygniêto tak¿e konkurs internetowy
og³oszony wczeœniej przez bibliotekê. Na trzy
pytania dotycz¹ce najnowszej publikacji
japoñskiego autora, bezb³êdnie odpowiedzia³
m.in. Jaros³aw Domañski i to jego w³aœnie
wylosowa³o jury jako zwyciêzcê. Tego dnia
przyznano tak¿e tytu³y honorowych cz³onków
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki „£garz”.
Na tym jednak atrakcji nie doœæ. Przysz³a
pora na rozszyfrowanie kaligraficznych imion
i odczytanie ich w japoñskim brzmieniu. Marie
i Teresy s³yszy siê podobnie, ale ju¿ np. Marzena,
to po japoñsku Akane, Krystyna - Kurisutina,
a Jaros³aw, to Yarosurafu. Dodatkow¹ lekcj¹
japoñskiego by³y maksymy Harukiego Mura-
kami. Cytaty, ukryte w ciasteczkach, ka¿dy 
z goœci odczytywa³ na g³os, dziel¹c siê ze
wszystkimi wschodni¹ filozofi¹.

No i nadszed³ czas na dyskusjê o ksi¹¿ce. 
Jej bohater - Tsukuru Tazaki ma trzydzieœci
szeœæ lat, jest kawalerem. Pochodzi z Nagoi,
ale mieszka w Tokio, gdzie pracuje w firmie
buduj¹cej dworce. Szesnaœcie lat temu mia³
czworo bliskich przyjació³, którzy na drugim
roku studiów nagle i nie wiadomo dlaczego
zerwali z nim stosunki. Tsukuru bardzo
ciê¿ko to prze¿y³. Teraz, po latach, postanawia
dowiedzieæ siê, co w³aœciwie wtedy siê sta³o.
Odwiedza dawnych przyjació³ i próbuje odkryæ

tajemnice przesz³oœci… Powieœæ o przyjaŸni,
zdradzie i przebaczeniu. O tajemniczej, nie
zbadanej do koñca, stronie ludzkiej natury.
Cz³onkowie chojnowskiego klubu „£garz” za
wstêp do dyskusji przyjêli dwie w³asne recenzje
- nieco odmienne, postrzegaj¹ce powieœæ 
z innych perspektyw. I tak te¿ przebiega³a
ca³a dyskusja. Klubowicze mieli czêsto po-
dzielone zdania, ró¿nie odczytywali zamys³y
autora, ale jedna myœl by³a zgodna. To
wspania³a pozycja, godna polecenia, godna
zaznajomienia i godna omówienia. Nie dziwi
zatem fakt, ¿e pierwszy nak³ad w iloœci pó³
miliona, sprzeda³ siê w Japonii w ci¹gu jed-
nego dnia. Wydanie polskie - pierwsze 
w Europie nabyæ mo¿na w ksiêgarniach, 
a najproœciej wypo¿yczyæ w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Zachêcamy!

Emilia (Emi-ru) G. 

Jednego dnia, o tej samej godzinie, 50 Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki 
w ca³ej Polsce, omawia³o najnowsz¹ powieœæ japoñskiego pisarza Haruki
Murakami “Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa”. 
To wyj¹tkowe spotkanie mi³oœników literatury odby³o siê w ramach 
II Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej organizowanej przez Instytut
Ksi¹¿ki i Wydawnictwo Muza S.A.

Cena wywo³awcza - 86.000,00 z³.
Wadium - 17.200,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna  jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej (wodna, kanalizacyjna,
gazowa, energetyczna). Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
ujêta jest jako  tereny o funkcji przemys³owej. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-
225 Chojnów  do dnia 3 stycznia 2014 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu 
w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozos-
ta³ym osobom. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  860,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001
4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³
siê 8 paŸdziernika 2013 r.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43
ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. 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 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 
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r.,
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej), oznaczonej numerem geodezyjnym 22/74 

o pow. 4801 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy 598 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
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Gimnazjum nr 2 wœród akcji i projektów, które realizuje, uczestniczy
te¿, ju¿ drugi rok, w ogólnopolskim Projekcie Eduscience, którego
celem jest rozwijanie zainteresowañ ró¿nymi dziedzinami wiedzy, 
a tak¿e popularyzacja naukowego myœlenia wœród uczniów.
19 listopada w gimnazjum odby³ siê Piknik Naukowy Eduscience 
zorganizowany w ramach tego programu. Celem tego wydarzenia
by³o propagowanie wœród m³odzie¿y nauk œcis³ych. Patronami akcji
s¹ m. in. Instytut Geofizyki PAN oraz Edukacja PRO FUTURA. Do
udzia³u w Pikniku zaprosiliœmy m³odzie¿ z zaprzyjaŸnionych szkó³
podstawowych. Wœród zaproszonych goœci znalaz³y siê klasy z choj-
nowskich szkó³: Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej,
Szko³y Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka oraz przedstawiciele
szkó³ podstawowych z Okmian, NiedŸwiedzic, Krzywej, Rokitek, 
a tak¿e Zespo³u Szkó³ w Ruszowej. 

Uczniowie uczestniczyli w wyk³adach z zakresu chemii i fizyki.
Poznali dziêki nim niekonwencjonalne zastosowanie procesów
chemicznych (malarstwo elektrolityczne), czy te¿ rozwik³ali tajemnicê
powstawania têczy. Mogli równie¿ wykorzystaæ swoj¹ wiedzê w prak-

tyczny sposób w trakcie warsztatów poœwiêconych np. zjawisku mag-
netyzmu. Badano odczyny wybranych substancji oraz wykonano
wstêgê Mobiusa. Du¿¹ atrakcj¹ okaza³o siê planetarium, w którym
mo¿na by³o zaobserwowaæ zjawisko powstawania dnia i nocy. 
Nasze gimnazjum ju¿ od wielu lat stara siê jak najbardziej uatrakcyj-
niaæ i wzbogacaæ obowi¹zkowe lekcje o dodatkowe zajêcia, s³u¿¹ce
rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowañ artystycznych, naukowych 
i sportowych. Mamy w swoim dorobku kilkunastu Laureatów zDolnego
Œl¹zaka Gimnazjalisty z ró¿nych przedmiotów, liczne nagrody 
w ró¿nych dyscyplinach na szczeblu ogólnopolskim, a w podsumowaniu
ubieg³orocznej gimnazjady czyli rywalizacji gimnazjów w ró¿nych
dyscyplinach sportowych, która trwa ca³y rok szkolny, Gimnazjum nr 2
zajmuje 34 lokatê na 405 szkó³ gimnazjalnych z terenu Dolnego
Œl¹ska - wyprzedzamy wszystkie gimnazja z terenu powiatu legnickiego
i z³otoryjskiego w³¹cznie z miastami powiatowymi - Legnic¹ i Z³otoryj¹.
To miêdzy innymi dziêki uczestnictwu w takich projektach oraz zaan-
ga¿owaniu nauczycieli i m³odzie¿y wci¹¿ mo¿emy siê szczyciæ faktem,
¿e od wprowadzenia egzaminów gimnazjalnych zawsze œredni wynik
z wszystkich czêœci egzaminu w naszej szkole przekracza³ œredni¹
wojewódzk¹.

(sz)

Gimnazjum nr 1 wyró¿nione w Powiatowym Konkursie ,,Prewencja teatralna”!
W pi¹tek,  22.11.13 r. w M³odzie¿owym Centrum
Kultury w Legnicy odby³ siê X Fina³ Powiato-
wego Konkursu „Prewencja Teatralna”. Jego
organizatorem jest Wydzia³ ds. Nieletnich 
i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
oraz legnicka Stra¿ Miejska. Konkurs ma na
celu rozwijanie umiejêtnoœci unikania sytuacji
powoduj¹cych zagro¿enie ¿ycia b¹dŸ zdrowia
dzieci i m³odzie¿y. 
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II
w Chojnowie, którym temat bezpieczeñstwa
nie jest obojêtny, uczestnicz¹ w powy¿szej
imprezie od samego pocz¹tku jej istnienia,
w³¹czaj¹c w swoje dzia³ania o charakterze pro-
filaktycznym równie¿ kole¿anki i kolegów ze
szkó³ podstawowych. Tym razem ko³o teatralne

przygotowa³o spektakl traktuj¹cy o cyberprze-
mocy, za który otrzyma³o wyró¿nienie!
Szko³ê reprezentowali nastêpuj¹cy uczniowie:
F. Cieœla (kl. Ia); W. Kasprzak (kl. Id), 
A. KuŸniarz (kl. Id), K. Bania (kl. IIa), 
P. Baran (kl. IIa), A. Czy¿owska (kl. IIa), 
J. Foryœ (kl. IIa), M. Michno (kl. IIa), 
K. Szczupaczyñska (kl. IIa), J. Borkowski 
(kl. IIa), K. Borkowski (kl. IIa), M. Grz¹dkow-
ski (kl. IIa), £. Faluta (kl. IIa), W. Bekacz 
(kl. IIb), A. Burzmiñska (kl. IIIb). Opiekê nad
m³odzie¿¹ sprawowa³y polonistki: p. M. Inglot 
i p. E. Myszograj.
Warto dodaæ,¿e jednym z cz³onków jury,
oceniaj¹cego zaprezentowane przez szko³y

gimnazjalne przedstawienia, by³a znana
wszystkim aktorka - p. Marzena Kipiel- Sztuka.
Gratulujemy!!!

kt

Piknik Naukowy
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Œwiêci w Chojnowie
II Diecezjalny Dzieñ Wspólnot
Eucharystycznego Ruchu M³odych
rozpocz¹³ siê w Chojnowie.
Tegoroczny temat spotkania to
„Œwiêtymi b¹dŸcie” i w myœl tego
w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie
rozpoczê³y siê obchody dnia
wspólnot.

Spotkanie odby³o siê w przeddzieñ
Uroczystoœci Chrystusa Króla. By³y warsz-
taty, w których uczestnicy poprzez pracê 
w grupach tworzyli transparenty o tematyce
œwiêtych oraz uczyli siê piosenek o nich.
Ka¿dy mia³ za zadanie przebraæ siê za dowol-
nie wybranego œwiêtego. PóŸniej barwny
korowód przemaszerowa³ przez miasto do
koœcio³a œwiêtych aposto³ów Piotra i Paw³a

na mszê œwiêt¹ z odnowieniem przyrzeczeñ.
Mszy przewodniczy³ ks. biskup Marek
Mendyk. Na czele korowodu niesiono 15
relikwii œwiêtych z naszej diecezji, przy
których modlono siê w koœciele. Na koniec 
w Domu Schrama odby³ siê bal wszystkich
œwiêtych.
Dzieñ wspólnot ma na celu ukazanie, ¿e
œwiêtoœæ nie jest czymœ wyj¹tkowym, ka¿dy 

mo¿e byæ œwiêtym, poniewa¿ œwiêci to
ludzie, którzy ¿yli wœród nas.

(tekst i fot.)
Andrzej Markiewicz

21 listopada Motylki z Przedszkola Miejskiego nr 3 wybra³y siê do
apteki Farmed. Zapozna³y siê z prac¹ farmaceuty oraz z wygl¹dem
apteki. Dziêki uprzejmoœci pani kierownik zwiedzi³y równie¿
zaplecze i dowiedzia³y siê, ¿e w aptece nie tylko sprzedaje siê leki, ale
te¿ siê je robi. Pani aptekarka uœwiadomi³a dzieciom, ¿e aby nie
chorowaæ nale¿y siê dobrze od¿ywiaæ. Przedszkolakom bardzo podo-
ba³o siê w aptece. Na koniec podziêkowaliœmy farmaceutom 
i wrêczyliœmy upominek, a dzieci otrzyma³y niespodzianki. To by³a
udana wycieczka.

22 listopada dzieci z najstarszych grup wiekowych Przedszkola
Miejskiego nr 1 - „S³oneczka” i „Krasnale” uda³y siê do lubiñskiego
Centrum Kultury Muza, aby obejrzeæ przedstawienie teatralne pt.
“Œwiate³ko” w wykonaniu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.
„Œwiate³ko” to delikatna, krucha opowieœæ, która pozwala na powa¿n¹
rozmowê z dzieæmi o trudnych sprawach. Autorka, Malina Przeœluga,
jest œwiadoma odpowiedzialnoœci, któr¹ mamy my - doroœli, kiedy
codziennie odpowiadamy na pytania naszych dzieci. Na wszystkie
pytania - te naiwne, banalne, ale i te wa¿ne i bardzo wa¿ne. Dziecko,
jak ka¿da rozs¹dna istota, ma prawo do zadawania pytañ i do pozna-
nia prawdy. To od nas - doros³ych - od naszej si³y, odwagi i m¹droœci
zale¿y, czy i w jaki sposób w³¹czymy nasze dzieci do odkrywania
tajemnic naszego wspólnego œwiata.

21 listopada czterdziestka pierwsza-
ków ze Szko³y Podstawowej nr 3
pojecha³a do Teatru Modrzejew-
skiej w Legnicy. Wiêkszoœæ uczniów
mia³a okazjê po raz pierwszy zoba-
czyæ wnêtrze teatru oraz grê akto-
rów. Dzieci obejrza³y jednoaktow¹
sztukê pt. „Niekoñcz¹ca siê opo-
wieœæ”. Z ogromnym zaciekawie-
niem patrzy³y na znakomit¹ grê
aktorów, efekty specjalne, piêkn¹
scenografiê jak równie¿ na wspa-
nia³e stroje. By³y momenty œmiesz-
ne, ale tak¿e zaskakuj¹ce, budz¹ce
lekki niepokój. Wszystko jednak

zakoñczy³o siê dobrze, aktorzy na-
grodzeni zostali wielkimi brawami.
Du¿¹ niespodziank¹ dla uczniów
by³a mo¿liwoœæ spotkania z aktora-
mi. Po zakoñczonej sztuce dzieci
zaproszone zosta³y na scenê teatru,
gdzie mog³y porozmawiaæ z aktora-
mi, z bliska podziwiaæ piêkne stro-
je, oraz zrobiæ pami¹tkowe zdjêcia.
Po krótkiej przerwie œniadaniowej,
w kuluarach teatru obejrza³y wys-
tawê lalek wykonanych przez
mieszkanki Legnicy. 

bk i ml

Pierwszaki w teatrze

Przedszkolne wycieczki edukacyjne
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Rozgrywki pi³karskiej legnickiej ligi okrêgowej s¹ ju¿ na pó³metku.
Teraz przyszed³ czas na zimow¹ przerwê. Na wiosnê ko³owrotek
emocji rozkrêci siê na ca³ego. Czy ktoœ siê spodziewa³, ¿e do rundy
wiosennej dru¿yna Chojnowianki bêdzie przystêpowaæ z pozycji lidera?
To naprawdê mi³a niespodzianka i w pe³ni zas³u¿ona. Nowy trener -
Rafa³ Kryszczuk - to m³ody, zdolny cz³owiek, z³akniony sukcesów.
Takim by³by niew¹tpliwie awans do IV ligi. Bardzo dobry wynik
naszych zawodników, to efekt przemyœlanych wzmocnieñ i transfery. 
Okrêgówka jest szalenie nieprzewidywalna. W obliczu spadku, kilka
dru¿yn wiosn¹ poka¿e pazurki. Czy jedenastkê trenera Kryszczuka
widzi siê w œwiatku OZPN i DZPN w roli faworyta do awansu 
o klasê wy¿ej? O tak! Ale za plecami bêdzie oddech pozosta³ych -
do ostatniego meczu. Jesienno-zimowy wiatr z gór zawiewa ju¿
wieœci o pewnych wzmocnieniach chojnowskiej dru¿yny w rundzie
rewan¿owej. 

Teraz krótkie podsumowanie sezonu:
* 10 meczy wygranych, 2 remisy, 3 przegrane. 
* najlepszym snajperem w naszej dru¿ynie jest niew¹tpliwie -
Chrystian Serkies - 15 trafieñ 
* zdobywaæ bramki potrafi¹ te¿: Ga³aszkiewicz, Tucholski - po 5 trafieñ.
To pierwsza trójka ³owców goli. 
Pani¹ prezes Ma³gorzatê Cz³onkê czeka wiêc pisanie kolejnego
rozdzia³u pi³karskiego chojnowskiego klubu.

pm
Tabela
1. Chojnowianka Ch. 15 32 41-26
2. Iskra Kochlice 15 29 30-15
3. KP II Polkowice 15 27 39-26
4. Zamet Przemków 15 26 27-22
5. Konfeks Legnica 15 25 27-19
6. Arkon Przemków 15 25 39-22
7. Odra Œcinawa 15 23 28-24
8. KS Legnickie Pole 15 23 23-21
9. Stal Chocianów 15 22 28-27
10. Górnik Z³otoryja 15 21 25-19
11. Chrobry II G³ogów 15 16 26-37
12. Zryw Kotla 15 16 36-47
13. Odra Chobienia 15 16 15-40
14. Sparta Grêbocice 15 15 24-38
15. Czarni Rokitki 15 14 24-34
16. Mewa Kunice 15 11 19-34

21listopada w kinoteatrze
„Zbyszek” w Dzier¿oniowie

odby³a siê Dolnoœl¹ska Gala Kolarska,
na której uhonorowani zostali naj-
lepsi kolarze na Dolnym Œl¹sku. Star-
tuj¹cy w sezonie 2013 zawodnicy
w kategoriach szosa, MTB i tor ode-
brali pami¹tkowe statuetki i dyplomy.
Gala jest uroczystym podsumowa-
niem ca³orocznej rywalizacji m³odych
kolarzy z naszego województwa 

- m³odzików, juniorów m³odszych,
juniorów i orlików.
Na liœcie wyró¿nionych nie zabrak³o
te¿ nazwisk z Chojnowa. UKK
„ORIENS MTB” reprezentowa³
junior m³odszy Przemys³aw Kaczma-
rek, który w kategorii MTB zdoby³
tytu³ II wicemistrza na Dolnym Œl¹sku. 
W kategorii tor, m³odziczka Alicja
Ga³as zosta³a mistrzem Dolnego
Œl¹ska. Gratulujemy!

Pi³ka no¿na Nasi mistrzowie

22 listopada w Zgorzelcu odby³y
siê 8 Zawody Szkó³ i Placówek
Korczakowskich w P³ywaniu. 
W zawodach startowali uczniowie
z Jawora, Zgorzelca, Bogatyni, Iwin,
Nowej Rudy, Jaroszowa i Chojnowa
- razem 110 zawodników i zawod-
niczek. Szko³ê SP-4 z Chojnowa
reprezentowa³o 11 zawodników
(7ch³opców i 4 dziewczynki). Za-
wody rozgrywane by³y w katego-
riach wiekowych - szko³y podsta-
wowe, gimnazjalne i œrednie, osobno
w kategorii dziewcz¹t i ch³opców. 

Wyniki naszych zawodników:
* dystans 25 m stylem dowolnym, 
rocznik 2004:
I miejsce Janusz Micha³ (16,78), 
II miejsce Wengrzyn Maciej (18,69) 
rocznik 2003
I miejsce Mazur Marcel (19,50) 
rocznik 2002
I miejsce Idkowiak Martyna (17,36), 
II miejsce Repa Oliwia (17,41)
I miejsce Zazulczak Pawe³ (15,64),
II miejsce Wengrzyn Jakub (16,34),

IV miejsce Ka³wak Julia (19,35) 
rocznik 2001
II miejsce Sobiechowska Marta
(18,22),
II miejsce Mendel Krystian (17,34),
IV miejsce Szumilas Micha³ (18,03) 

Rozegrano tak¿e wyœcigi sztafetowe
bez wzglêdu na kategorie wiekowe
(startowa³o 11 sztafet). Nasze sztafety
uzyska³y bardzo dobre wyniki ule-
gaj¹c tylko szko³om gimnazjalnym
i œrednim. Wyœcig rozgrywano na
dystansie 4x 25m. Sztafeta w sk³a-
dzie: Janusz Micha³, Wengrzyn
Jakub, Zazulczak Pawe³, Idkowiak
Martyna zajê³a III miejsce z wyni-
kiem 1.09.43, natomiast sztafeta
w sk³adzie Marta Sobiechowska, Repa
Oliwia, Mendel Krystian, Szumilas
Micha³ uzyska³a V miejsce z czasem
1.15.57sek. Zawodnicy za miejsca
I-III otrzymali medale, a wszyscy
zawodnicy pami¹tkowe dyplomy. 
Naszym p³ywakom sk³adam gra-
tulacje za odniesione sukcesy oraz
rozs³awianie szko³y i miejscowoœci. 
¯yczê dalszych sukcesów w zbli¿a-
j¹cych siê zawodach oraz wytrwa-
³oœci w trenowaniu. 

Opiekun dru¿yny 
n-l w-f Ryszard Kopacki

Sukcesy chojnowskich p³ywaków
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UCHWA£A  NR XXXV/177/13 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 listopada 2013r. 
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustalenia

wysokoœci op³at za œwiadczenia przedszkoli prowadzonych 
przez miasto Chojnów. 

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 
§ 1. W Uchwale Nr VII/32/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28
kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za œwiadczenia
przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany: 
- skreœla siê § 1 pkt 2, § 4 ust. 4, 5 i 7; 
- § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "1) Za œwiadczenia przedszkola
okreœlone w ust. 1 ustala siê op³atê w wysokoœci 1,00 z³. za ka¿d¹
rozpoczêt¹ godzinê zajêæ. 2) Za drugie i kolejne dziecko z rodziny
korzystaj¹ce z us³ug przedszkola ustala siê ulgê w uiszczaniu op³aty,
o której mowa w pkt 1 w wysokoœci 50%". 
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego.  

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski
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BBaaddaanniiaa::
kierowców zawodowych

operatorow wózków wid³owych, 
dŸwigów, suwnic, koparek,
³adowarek, innego sprzêtu 
budowlanego

osób skierowanych przez policjê

dla osób wykonuj¹cych prace 
wymagaj¹ce szczególnej sprawnoœci 
psychofizycznej

PRACOWNIA
PSYCHOTECHNICZNA

Dominika Aleksa

tel. 533-983-483
czynne:

8.00 - 16.00 (pon.-pt.)
ul. Tadeusza Koœciuszki 28

Serdecznie zapraszamy 

do sk³adania swoich ofert 

w siedzibie „Niebieskiego Parasola” 

przy ul. Szpitalnej 20 

lub te¿ drog¹ mailow¹ pod adresem:

nieb.parasol@wp.pl

Ka¿dy zainteresowany powinien 

posiadaæ uprawnienia do prowadzenia

grup sportowych.

Mile widziane jest równie¿ 

wykszta³cenie pedagogiczne. 

Zapewniamy pracê z m³odzie¿¹, pe³n¹

wyzwañ, dostarczaj¹c¹ wiele emocji. 

W ramach prowadzonych zajêæ oczekuje-

my przeprowadzenia dwóch treningów 

w ci¹gu tygodnia 

oraz nadzoru nad dru¿yn¹ podczas 

spotkania ligowego. 

Liczymy na dobry kontakt trenera z dzieæmi 

oraz pracê pe³n¹ zaanga¿owania. 

Zarz¹d Klubu 

Sportowego Chojnowianka

og³asza nabór trenerów 

do grup m³odzie¿owych 

i dzieciêcych

UCHWA£A  NR XXXV/175/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u
miasta Chojnowa na sta³e obwody

g³osowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji

wyborczych

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/108/12 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
podzia³u miasta Chojnowa na sta³e obwody
g³osowania oraz ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 
- za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje brzmienie
za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Chojnowa. 
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego,
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
i w "Gazecie Chojnowskiej". 
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXV/175/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam dom do wykoñczenia, dzia³ka
15 arów, 3 kondygnacje, powierzchnia pod³óg
250 m2. Atrakcyjna lokalizacja w Konradówce
(1,2 km od centrum). Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 695-545-495.

Sprzedam dom + warsztat Bia³a-Kolonia
Ko³¹taja przy trasie Chojnów-Lubin. Dom 89 m2

ca³kowicie odnowiony. Warsztat 106 m2,
wys. 5 m, wybudowany 3 lata temu. Ca³oœæ
na dzia³ce 12,30 ar. utwardzonej i ogrodzonej.
Cena: 355.000 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, IIIp.,
w³asnoœciowe, po kapitalnym remoncie, 63 m2.
Nowe okna, rolety, panele, kafelki, drewniane
drzwi, drzwi antyw³amaniowe, ul. Sikorskiego,
do zamieszkania od zaraz. 
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028, 609-950-328.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku,
IV p., o pow. 68,2m2, sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi,
kuchni, ³azienki i wc osobno, przedpokoju 
i du¿ego balkonu. Cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 511-231-447.

Sprzedam mieszkanie ok. 22m2, s³oneczne,
ciep³e z wyposa¿eniem, ul. P. Skargi 6/7. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 503-706-716. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
60m2, w³asnoœæ, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka
w kafelkach, po kapitalnym remoncie, c.o.,
wysoki parter, blisko centrum, s³oneczne,
ciep³e, op³aty niskie. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 506-047-122, 607-864-888.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 29m2

w Jerzmanowicach. Salon z kuchni¹, sypialnia,
³azienka, na parterze. Ogrzewanie kominkowe,
balkon, piwnica, gara¿. Po remoncie, nowy sprzêt
AGD, nowe okna, umeblowane. Do zamieszkania
od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 888-412-411.

Mieszkanie 4-pokojowe, 74 m2, IIp,
sprzedam lub zamieniê na Wroc³aw. Wiado-
moœæ: tel. 602-574-574.

Sprzedam lub zamieniê na dwa mniejsze,
mieszkanie w bloku, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc. Czêœciowo umeblowane, do zamieszkania
od zaraz, ul. Kiliñskiego. 
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.

Zamieniê czteropokojowe mieszkanie 
z balkonem po³o¿one na IVp. w budynku
czteropiêtrowym w Chojnowie, ul. Sikorskiego,
pow. 74m2 + piwnica. 4 pokoje, kuchnia,
³azienka, toaleta - zamieniê na mniejsze,
najchêtniej dwupokojowe lub jednopokojowe
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 514-027-671.

Posiadam mieszkanie do wynajêcia,
samodzielne, w nowym domku jednorodzinnym
o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, p. pokój, ganek + piwnica o pow. 36m2.
Obrze¿e Chojnowa. 
Wiadomoœæ tel. 603-391-995.

Wynajmê mieszkanie lub sprzedam w bloku,
Ip., 2 pokoje, wc, przedpokój, kuchnia, ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 533-145-301.

Praca

Poszukujê opiekunki do osoby starszej.
Praca na terenie Niemiec. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. Wiêcej informacji pod nr telefonu.
Wiadomoœæ: tel. 49-151-281-08-124.

Chêtnie podejmê siê pracy nad osob¹
starsz¹, sprz¹tania mieszkania albo zajmê siê
dzieckiem. Wiadomoœæ: tel. 783-125-256.

Auto-Moto

Sprzedam Nissan Almera Tino, 2001 r.,
przebieg 123025 km, benzyna, silnik 1800cm3,
skrzynia biegów manualna, kolor niebieski-
metalic, stan b. dobry, w komplecie ko³a
zimowe i relingi dachowe, cena 9000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 602-580-618.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach,
10-arow¹, uzbrojon¹. 
Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.

Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona,
fundament domu, pe³na dokumentacja, 
w Bia³ej, cena 55 tys. z³ - do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 665-849-101 lub 783-033-169. 

Aktualna zdawalnoœæ 

za pierwszym podejœciem 50%
***

KURSY PRAWA JAZDY 

KATEGORII A, A1, A2, B, C, C+E

***
BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Informacje i zapisy 
pod numerami telefonów:

512 026 026, 76 81 81 807. 
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                            - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                   - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna                       - 76 852 39 00
Informacja PKS                                 - 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM                                          - 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa                     - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny                       - 76 818 66 80

KREDYTY:
* oferta bankowa nawet 

do 350 tys. z³

* oferta pozabankowa 

do 10 tys. z³ bez BIK-u

* chwilówki - pierwsze 

1200 z³ za darmo

Oferta wielu banków 
w jednym miejscu
tel. 600-914-730



Chojnowskie  Dzieciaki

Julia Konieczna :),lat 4.
Lubi ogl¹daæ przygody Reksia,
Jej pasj¹ jest komputer i umie

piec[!] pyszne ciasto tictakowe :)
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