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Wybrzmia³a STONOGA
XV Ogólnopolski Turniej Zespo³ów Tanecznych STONOGA za nami! 

Publicznoœæ oklaskiwa³a 64 prezentacje - pe³ne rytmu, gracji, czêsto wzruszaj¹ce.

Garstka fantazji … 
Biblioteczna Akademia Malucha przygotowa³a 

dla najm³odszych czytelników wyj¹tkowe spotkanie, 
na którym nie zabrak³o magicznych zaklêæ…

Sukcesy najm³odszych kolarek
Kolejne pokolenie UKK Oriens MTB Chojnów zaczyna zbiór trofeów,

podtrzymuj¹c pozycjê chojnowskiego kolarstwa. 

„Jedynka” bije rekord
Ju¿ po raz szósty uczestnicy szkolnego kó³ka gitarowego 

podjêli próbê pobicia rekordu Guinnessa.

Wystawa grafiki Grzegorza Fija³kowskiego 
Na wystawie mo¿na obejrzeæ ponad 100 prac, wykonanych technik¹ suchej ig³y, 

miedziorytu oraz kilka rysunków piórkiem.

W stronê Syjamu...
Wystaw¹ „W stronê Syjamu - relacja z podró¿y 

do Tajlandii” rozpoczêto obchody 
XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
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W niedzielê wybory

W najbli¿sz¹ niedzielê, 25 maja, w 7 lokalach
na terenie Chojnowa, w godzinach od 7.00 do
21.00 odbêdzie siê g³osowanie na przedsta-
wicieli naszego kraju w Europarlamencie. Te
wybory daj¹ nam mo¿liwoœæ decydowania 
o losach Polski i jej relacjach z innymi pañstwa-
mi, w ramach wspólnoty. Sposób g³osowania
nie ró¿ni siê znacznie od wyborów do pols-
kiego Parlamentu. G³osowaæ mo¿emy tylko
na jedn¹ listê kandydatów. Prawid³owo od-
dany g³os polega na postawieniu znaku „x” 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje
siê jego pierwszeñstwo do otrzymania man-
datu. G³osy oddane na kandydatów z ró¿nych
list bêd¹ niewa¿ne. 

Laptop dla „dwójki”

Komputer dla Gimnazjum nr 2 wygra³y uczen-
nice z klasy IB. Szeœæ dziewcz¹t wziê³o udzia³
w IV edycji konkursu „ ¯yj smacznie i zdrowo”,
og³oszonego przez firmê Winiary. Spoœród 
1.800 nades³anych prac gimnazjalistki: Kata-
rzynê Brzozow¹, Nataliê Mamczarek, ¯anetê
Sambor, Annê Wasylkowsk¹, Izabelê Wielguck¹
i Nataliê Wiœniewsk¹ wyró¿niono nagrod¹ 
w kategorii plakat spo³eczny promuj¹cy has³o
“Otwórz siê na zdrowie”. Uczennice praco-
wa³y pod opiek¹ Lucyny Spes oraz Ma³gorzaty
Graban. Pragniemy tak¿e podziêkowaæ za
pomoc pani Ma³gorzacie Kamiñskiej - w³aœ-
cicielce Pracowni Dekor. 

„Jedynka” bije rekord

Tradycj¹ Gimnazjum nr 1 sta³ siê od lat udzia³
w biciu gitarowego Rekordu Guinnessa 1 maja
na Rynku wroc³awskim. Podobnie by³o w tym
roku - ju¿ po raz szósty uczestnicy szkolnego
kó³ka gitarowego podjêli próbê pobicia rekordu.
Uczniowie ju¿ od wrzeœnia æwiczyli swoje
umiejêtnoœci na instrumencie pod okiem szkol-
nego muzyka - Tomasza Susmêda, aby wspól-
nie z tysi¹cami innych gitarzystów zagraæ
rekordowy standard - „Hey Joe” Jimmiego
Hendrixa. Z roku na rok grupa powiêksza siê -
do 15 uczniów z tego roku do³¹czy³o siê
kilkunastu absolwentów i wspólnie stanowili
siln¹ chojnowsk¹ reprezentacjê. M³odzie¿

wys³ucha³a koncertów wielkich gwiazd gitary
polskiej i œwiatowej - zagrali w tym roku m.in.
The Animals, Michael Angelo Batio i Steve Vai.
Padaj¹cy deszcz nie przeszkodzi³ pasjonatom
gitary wspólnie pobiæ rekord - rekordowy
utwór zagra³o 7344 osób. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ Wydzia³ Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od 13.05.2014 r. do 03.06.2014 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczo-
nego do sprzeda¿y na rzecz najemcy znaj-
duj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Piotra Skargi 14 w Chojnowie - Zarz¹-
dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
13 maja 2014 r. Nr 52/2014.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
24.06.2014 r.
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MAJ
23.05. - NOC w Muzeum; Muzeum Regionalne; godz. 18.00;
24.05. - Festyn majowy - impreza œrodowiskowa Gimnazjum nr 2; teren szko³y; 

godz. 15.00;
24.05. - SILEBIA - przegl¹d teatralny; PZS ul. PoŸniaków; godz. 10.00;
26.05. - Dla Ciebie Mamo - plenerowy koncert chóru Skoranta; Rynek;
27.05. - Dzieñ Mamy; Dom Schrama; godz. 17.00;
maj - czerwiec - „W krainie Syjamu - relacja z podró¿y do Tajlandii” - wystawa 

fotograficzna Wojciecha Drzewickiego i Micha³a Derenia; 
Miejska Biblioteka Publiczna;

CZERWIEC
04.06. - „Pasowanie na Czytelnika”; Dom Schrama; godz. 9.00; godz. 11.00;
06.06. - Turniej Bryd¿a Sportowego; Dom Schrama; godz. 17.00;
07-08.06. - Dni Chojnowa; Rynek (szczegó³y str. 16)
07.06 - wojewódzki Turniej pi³ki Rêcznej dziewcz¹t klas IV i VI; PZS; 
14.06 - Festyn „Popo³udnie z czwórk¹”; Szko³a Podstawowa nr 4;
14.06. - Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê Skory; rzeka Skora;
21.06. - Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê Skory; rzeka Skora;
22.06. - Noc Œwiêtojañska;  Park Œródmiejski;
czerwiec - Koncert Ogniska Muzycznego z okazji zakoñczenia roku szkolnego; 

Miejska Biblioteka Publiczna - Sala Edukacyjna
czerwiec - Szkolny Rodzinny Turniej Korczakowski pod has³em „¯yjmy bez-
pieczniej”; Szko³a Podstawowa nr 4
czerwiec - lipiec - „Wspó³czesna tkanina artystyczna”- wystawa wroc³awskiej grupy 

tkackiej „W¹tek” z okazji XII Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a 
Artystycznego; Muzeum Regionalne.

LIPIEC
01 - 04.07. - Wakacje z MOKSiR; Dom Schrama 
7.07 - 11.07. - „Wakacje z Bibliotek¹”; Miejska Biblioteka Publiczna 
lipiec - sierpieñ - „Malarstwo Juliana Pamu³y”- Miejska Biblioteka Publiczna 
organizator - Miejska Biblioteka Publiczna
lipiec - Festyn wakacyjny 

Kalendarz imprez w mieœcie
maj - czerwiec - lipiec

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska -  76 818-66-83

SP3 - 76 818-85-43
SP4 - 784-902-180
SP3 - 76 818-85-43
Gimnazjum nr 1 - 76 818-83-32
Gimnazjum nr 2 – 76 818-85-93

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
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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 10% 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.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagos-
podarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywcy lokalu wraz z nabyciem
lokalu przejmuj¹ wszelkie dotychczasowe zobowi¹zania Gminy z tytu³u
kosztów zaci¹gniêtego kredytu na remont budynku, w udziale przypadaj¹cym
na dany lokal.
Przetarg odbêdzie siê w dniu  25 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 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 20 czerwca 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,
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¿ 990,00 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¿ lokalu odby³ siê 
w dniu 11 grudnia 2013 r., drugi 13 lutego 2014 r., trzeci 9 kwietnia 2014 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalo-
nym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem 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 26.05.2014 r.-20.06.2014 r. 
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - 
tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasad-
nionej 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

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym, ca³kowicie 
podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa nr 17 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 56/3 o pow. 249 m2, wraz z oddaniem 

w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 19-04-2100 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010935/3:

Nowy Zarz¹d ZNP

19.05.2014r w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie odby³y siê
wybory do Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. 
W wyborach brali udzia³ delegaci, ustêpuj¹cy Zarz¹d i zaproszeni
goœcie. Wœród goœci znaleŸli siê miêdzy innymi: Marek Malicki -
sekretarz Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego i Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies. W wyniku wyborów wy³oniono prezesa
Oddzia³u, którym ponownie zosta³a Ewa Wiêcek oraz nowy Zarz¹d
Oddzia³u, Oddzia³ow¹ Komisjê Rewizyjn¹, delegatów na Okrêgow¹
Konferencjê Sprawozdawczo Wyborcz¹ w osobach: Ewa Wiêcek,
Jolanta Bukowska. 
W trakcie spotkania dyskutowano o celach i kierunku dzia³ania ZNP
na kadencjê 2014-2018. 
W imieniu Zarz¹du Oddzia³u dziêkujê wszystkim Delegatom i za-
proszonym goœciom za udzia³ w Konferencji, a Delegatom za obdarzone
zaufanie. Dyrekcji Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojnowie za pomoc
i ¿yczliwoœæ w organizacji wyborów.

Prezes Oddzia³u 
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Chojnowie

Ewa Wiêcek
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Z chojnowsk¹ Czwórk¹
przez kraje Unii Europejskiej

30 kwietnia 2014r, dzieñ przed dziesiêcioleciem przyst¹pienia Polski do wspólnoty
pañstw europejskich, w SP nr 4 panie Ma³gorzata Cieœla i Beata Wawrzeñczyk przygo-
towa³y miêdzyszkolny  konkurs dotycz¹cy wiedzy o pañstwach Unii Europejskiej.
O 9 rano do szko³y przyby³y trzyosobowe dru¿yny reprezentuj¹ce Szko³ê Podstawow¹ nr 3,
SP w NiedŸwiedzicach, w Okmianach, w Starym £omie i Budziwojowie.
Oczywiœcie nie zabrak³o i trzech reprezentantów naszej szko³y.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czêœci. Pierwsza mia³a charakter testowy. Uczestnicy
musieli odpowiedzieæ na 15 pytañ zwi¹zanych z „instytucj¹” Unii Europejskiej.
Potem wszyscy przenieœli siê w œwiat baœni i indywidualnie rozwi¹zywali test doty-
cz¹cy zbioru opowiadañ Joanny Laskowskiej „Europa pe³na baœni”. Okaza³o siê, ¿e
wszyscy startuj¹cy doskonale znaj¹ opowieœci snute w dawnej Europie.
Po krótkiej przerwie dru¿yny otrzyma³y kolejne zadania, które pojawia³y siê na
tablicy interaktywnej. Uczniowie musieli rozpoznaæ na slajdach charakterystyczne
budowle z niektórych stolic europejskich, potrawy - specja³y danych pañstw, zorien-
towaæ siê  po rewersie z jakich pañstw pochodzi jedno euro oraz rozpoznaæ flagi
na plakacie. Na koniec zabrzmia³a piosenka z filmu o ma³ej syrence w jêzyku angiel-
skim, niemieckim, wêgierskim, francuskim, hiszpañskim i w³oskim. Zadaniem
startuj¹cych by³o odgadniêcie w jakim jêzyku jest œpiewany tekst.
Najlepsze okaza³y siê  dru¿yny z  SP nr 3 (108 pkt.), SP w Okmianach (106 pkt.) 
i SP nr 4 (100pkt.). 
Dziêki uprzejmoœci pana Stanis³awa Kryszczuka, który ufundowa³ wspania³y tort,
uczestnicy mogli zintegrowaæ siê przy wspólnym stole.

PROGRAM
18.00-24.00 Zwiedzanie muzeum (wystawy sta³e 
i czasowe)
- wspó³czesna bi¿uteria
- grafika Grzegorza Fija³kowskiego
18.00-22.00 Miasto i okolice widziane z Baszty Tkaczy
(taras widokowy)
- wystawa fotografii Stefana Arczyñskiego
- wystawa kolekcji tkanin
- chojnowska secesja 
18.00-20.30 Wyprawa Odkrywców „Husyci w
Chojnowie”
18.00-21.30 Pracownia miedziorytnicza - Pokaz 
procesu powstawania prac graficznych (I piêtro)
18.30-23.00 Prezentacja filmów o Chojnowie 
- „Dawny Chojnów” - pokaz pocztówek (muzeum)
- „Muzeum Utracone” - projekcja filmu multimedialnego
o utraconych przez Polskê dzie³ach sztuki (muzeum)
20.00 - Pami¹tkowe zdjêcie przebranych uczestników
(lapidarium)
20.30 - Wystêp chóru „SKORANTA” - (lapidarium)
21.00 - Rozstrzygniêcie Wyprawy Odkrywców
„Husyci w Chojnowie”
Wrêczenie nagród (lapidarium)

INNE ATRAKCJE
Bicie monet (przed muzeum)
Rejzy husytów po mieœcie w wykonaniu grupy rekon-
strukcyjnej „Przy³bica” (zamek, rynek, Dom Kata,
Baszta Tkaczy)
Salwy, wystrza³y z wiwatówek i broni palnej
Iluminacja zamku

Przebierzmy siê i bawmy!
/stroje dowolne z ka¿dej epoki /

WSTÊP WOLNY
Pl. Zamkowy 3, tel. 76/ 8 188 353, e-mail: muzeumr@w.pl

23 maja 2014
(pi¹tek) godz. 18.00 - 24.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA

NOC   W   MUZEUM



Biblioteczna Akademia Malucha z okazji XI Ogól-
nopolskiego Tygodnia Bibliotek przygotowa³a
dla najm³odszych czytelników wyj¹tkowe spot-
kanie „Baœnie, bajki, bajeczki”. Nie zabrak³o
na nim magicznych zaklêæ, które pozwoli³y
dzieciom i doros³ym przenieœæ siê do zaczaro-
wanej krainy. Nasi mali bohaterowie za po-
moc¹ magicznego zaklêcia losowali z zaczaro-
wanego kuferka ró¿ne przedmioty, które na-
wi¹zywa³y do znanych bajek i baœni. A zada-
niem rodziców i opiekunów by³o czytanie

krótkich fragmentów tych wybranych lektur.
Us³yszeliœmy fragmenty „Kopciuszka”, „Jasia
i Ma³gosi”, „Brzydkiego Kacz¹tka” czy „Kubusia
Puchatka”. Po ka¿dej przeczytanej bajce dzieci
mia³y wykonaæ  ró¿ne zadania. A by³o to pod-
noszenie „kamieni”, przedzieranie siê przez
krzaki, taniec kangurów, budowanie wie¿y 
z klocków oraz wiele innych zabaw, które
dostarczy³y sporo uœmiechu na buziach
naszych maluszków. ML
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„Garstka fantazji, szczypta radoœci, niech ta grupa dzieci w bajce zagoœci”

W sobotê, 24 maja przy Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie
odbêdzie siê festyn rodzinny, którego
organizatorem jest Rada Rodziców. 
W programie festynu liczne atrakcje: 
- mecz siatkówki i pi³ki no¿nej
- Bieg Malucha
- wystêpy zespo³ów i solistów
- zamki dmuchane dla najm³odszych
- k¹cik malucha
- zaprzêg psów husky
- kiermasz ksi¹¿ki 
- wystêp zespo³u Rok Starsi
- pokazy stra¿ackie
- grill, kawiarenka, napoje

Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym i posiadaj¹ dostêp
do drogi publicznej. Przez dzia³ki przebiegaj¹ sieci infrastruktury tech-
nicznej. 
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.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
26 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 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
20 czerwca 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie 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 Rozpo-

rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /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¿
370,00 z³ - dot. dz. 457/7, 900,00 z³ - dot. dz. 377/3. 
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 w dniu
23 kwietnia 2014 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518), je¿eli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-
sadnionej 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¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca...
Dzia³ dla doros³ych

Penderecki Krzysztof - „Pendereccy - saga
rodzinna”
wys³uchali Katarzyna Janowska, Piotr Muchar-
ski ; opowieœæ z udzia³em El¿biety Pendereckiej. 
Krzysztof Penderecki opowiada o sobie, 
o swoich przodkach, o rodzinnej Dêbicy. 
Wspomina dzieciñstwo i studia, wa¿ne przy-
jaŸnie, pierwsze sukcesy, pocz¹tek drogi do
œwiatowej s³awy. Opowiada te¿ o tym, co robi,
gdy nie pracuje, jakie ma plany, nadzieje 
i marzenia. 
Tê niezwyk³¹ sagê dope³nia rozmowa z El¿-
biet¹ Pendereck¹, która od lat ³¹czy rolê ¿ony
i matki, dbaj¹cej o codzienne sprawy, z rol¹
menad¿era oraz promocj¹ muzyki klasycznej
w Polsce i na œwiecie. 

Marek £uszczyna - „Ig³y: polskie agentki,
które zmieni³y historiê”
Dyskretne, sprytne, bezwzglêdne i precyzyjne
- niczym szpieg ze s³ynnej powieœci Kena Folletta.
Agentki, które pracowa³y dla polskiego - ale
te¿ brytyjskiego lub hitlerowskiego - wywiadu;
rodowite Polki i kobiety, dla których Polska
sta³a siê now¹ ojczyzn¹. Arystokratki, ¿ony dy-
plomatów, córki przedsiêbiorców, troskliwe
panie domu i przedwojenne feministki, doj-
rza³e opiekuñcze matki i nastolatki, którym
ledwo starcza³o si³y, by prze³adowaæ pistolet. 

Podejmuj¹c siê misji decyduj¹cych o losach œwia-
ta, ginê³y lub - w najlepszym razie - skazy-
wano je na zapomnienie. Te, które ocala³y, czeka³a
po wojnie cela w wiêzieniu UB lub ciê¿ki los
na emigracji. 
Halina Szymañska przekazywa³a aliantom infor-
macje wprost ze sztabu generalnego Wehrmachtu.
W³adys³awa Macieszyna przyczyni³a siê do tego,
¿e Niemcom nie powiód³ siê projekt zniszcze-
nia Londynu za pomoc¹ rakiet V2. Maria

Sapie¿yna próbowa³a uœwiadomiæ Piusowi
XII, ¿e milczenie w sprawie Zag³ady to wiel-
ka nieprawoœæ. Krystyna Skarbek - „ulubiona
agentka” Churchilla - zosta³a zamordowana
kilka lat po wojnie, a okolicznoœci jej œmierci
do dziœ pozostaj¹ tajemnic¹. 

Dzia³ dla dzieci
Gra¿yna B¹kiewicz - “Kosmiczni odkrywcy:
Franio i jego babcia”
Ksi¹¿ka nagrodzona w III Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren na wspó³czesn¹ ksi¹¿kê
dla dzieci i m³odzie¿y, zorganizowanym przez
Fundacjê “ABCXXI - Ca³a Polska czyta dzie-
ciom” pod honorowym patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady
Szwecji i patronatem literackim Polskiej
Sekcji IBBY.
Niesamowita opowieœæ o dzielnym ch³opcu i jego
niezwyk³ej babci.
“Pewnego dnia ktoœ musia³ zostaæ w domu 
z babci¹. Wszyscy pracowali i tylko Franio
mia³ czas.
- Co bêdziemy robiæ? - spyta³a babcia.
- Zbudujê kosmiczny ¿aglowiec - powiedzia³
Franio. - Zostanê piratem i wyruszê na poszu-
kiwanie niezwyk³ych œwiatów.
- To doskona³y pomys³. Tylko siê nie zgub, bo nie
umia³abym ciê odnaleŸæ w tym ca³ym kosmosie.
- A mo¿e, babciu, polecisz ze mn¹?”

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal
ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 13.00 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
20 czerwca 2014 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ doku-
menty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce 
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal
bêdzie nabywany 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 Rozporz¹dze-
niem 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, 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¿  790,00 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 zna-
laz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 11 grudnia 2013 r.,
drugi 12 lutego 2014 r., trzeci 9 kwietnia 2014 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¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 26.05.2014 r.-20.06.2014 r. 
w godz.10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30
- tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-
sadnionej 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

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym,
ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Kolejowej nr 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 92 m2, 
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy  w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013004/9:
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W stronê Syjamu…

WGalerii M³odych 9 maja odby³o siê otwarcie wystawy
fotograficznej „W stronê Syjamu - relacja z podró¿y do
Tajlandii” oraz spotkanie z jej autorami, trójk¹ podró¿-

ników: chojnowianinem Wojciechem Drzewickim i jego przyjació³mi,
Ann¹ Jeziersk¹ i Micha³em Dereniem. Zaprezentowane zdjêcia to
wspomnienie z ich miesiêcznego pobytu,w lutym tego roku, 
w Indochinach.
Podczas wernisa¿u Wojciech Drzewicki, niestrudzony globtroter 
a zarazem wielki mi³oœnik przyrody, opowiada³ - z pokazem zdjêæ - 
o tej dalekiej azjatyckiej wyprawie. Jak zawsze, z wielk¹ pasj¹ 
i niezwykle interesuj¹co. To ju¿ pi¹ty raz w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie wêdrowaliœmy z nim razem po œwiecie.
Egzotyczny klimat spotkania dope³ni³ smak i zapach tajskiej zupy
kokosowej przygotowanej przez podró¿ników. 
Wystaw¹ „W stronê Syjamu - relacja z podró¿y do Tajlandii” rozpo-
czêliœmy obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod
has³em „Czytanie ³¹czy pokolenia”, który trwa³ od 8 do 15 maja.
Podró¿e równie¿ ³¹cz¹ pokolenia - na wystawie oprócz fotografii
mo¿na obejrzeæ zestaw ciekawych ksi¹¿ek podró¿niczych, i dla
m³odszych i dla starszych, które znajduj¹ siê w bibliotece.
Wystawa potrwa do koñca czerwca, a potem…. mo¿na jeszcze
wypo¿yczyæ polecane ksi¹¿ki - serdeczne zapraszamy.
Poni¿ej - relacja Wojciecha Drzewickiego.

AT

Po wielu problemach z po³¹czeniami lotniczymi, d³ugim oczekiwaniu
na lotniskach i mêcz¹cej dwunastogodzinnej podró¿y, docieramy
wreszcie do celu naszej kolejnej wyprawy - Bangkoku. Rozpoczynamy
prawie miesiêczn¹ wêdrówkê po Indochinach. Stolica Tajlandii wita
nas piêkn¹ pogod¹, a lotnisko tysi¹cami storczyków na klombach. 
W koñcu Tajlandia to najwiêkszy eksporter tych piêknych i szlachetnych
kwiatów. Bangkok zachwyca egzotyk¹ i ró¿norodnoœci¹. Wspania³e
œwi¹tynie, orientalny pa³ac królewski, egzotyczne bazary mieszaj¹ siê
z drapaczami chmur i nowoczesnymi centrami biznesowymi. Turyœci 
z ca³ego œwiata w dzieñ zwiedzaj¹ najdalsze zak¹tki miasta, aby wieczo-
rem oddaæ siê zabawie na Khao Suñ Road - najbardziej imprezowej
ulicy miasta.
Tajlandia to bardzo rozleg³y kraj, a dotarcie z po³udnia na pó³noc
zajmuje sporo czasu. Dlatego korzystamy z samolotu linii Asia Airlines
i lecimy na kilka dni na Pó³wysep Malezyjski. W mieœcie Nakhon 
Si Thammarat witamy Nowy Rok Chiñski oraz spotykamy wspania³¹
chiñsk¹ rodzinê, z któr¹ nastêpnego dnia zwiedzamy miasto i poznajemy
smaki kuchni tego regionu. W kolejnych dniach p³yniemy na wyspê 
Ko Samui, gdzie odpoczywamy na piêknych pla¿ach, nad b³êkitn¹
wod¹ Zatoki Tajlandzkiej. Niezapomnianych wra¿eñ dostarcza nam
wyjazd na zachodnie wybrze¿e - najpierw odwiedzamy Zatokê Phang
Nga, s³yn¹c¹ z wapiennych wysp skalnych stercz¹cych dumnie 
w morzu oraz s³ynnej ska³y „Jamesa Bonda”, gdzie krêcona by³a 
jedna ze scen tego kultowego filmu. Okoliczne mokrad³a porastaj¹
lasy namorzynowe, których korzenie podobne do paj¹ków, wystaj¹
ponad wodê w czasie odp³ywu. Z zatoki wyruszamy na pó³noc na
wybrze¿e Morza Andamañskiego.
Ca³e to wybrze¿e bardzo ucierpia³o w czasie tsunami w 2004 roku.
Kilkadziesi¹t kilometrów od brzegu znajduj¹ siê wspania³e wyspy Ko
Symilan, nale¿¹ce do Morskiego Parku Narodowego. Spêdzamy tam
ca³y dzieñ rozkoszuj¹c siê piêknymi podwodnymi krajobrazami,
kolorowymi rybami oraz wielkimi ¿ó³wiami morskimi, które na tym
wybrze¿u sk³adaj¹ jaja.
Wracamy ponownie w centraln¹ czêœæ kraju do Ajutthaja - pierwszej
stolicy Tajlandii. Miasto objête patronatem UNESCO, szczyci siê
swoimi zabytkami, pamiêtaj¹cymi czasy œwietnoœci tego kraju. Objazd
i zwiedzanie najwa¿niejszych miejsc to nie lada wyzwanie, dlatego
wypo¿yczamy rowery i ca³y dzieñ upajamy siê egzotyczn¹ architek-
tur¹. Wieczorem czeka nas kolejna atrakcja - zakoñczenie rozpoczêcia
Nowego Roku Chiñskiego. To znowu okazja do zabawy, podziwiania
kolorowych pochodów i barwnych straganów z dziwnymi potrawami 
i produktami.

W kolejnych dniach odwiedzamy pó³nocn¹ czêœæ Tajlandii, zgo³a
odmienn¹ od reszty kraju. To górzyste regiony pokryte dziewicz¹
d¿ungl¹ i zamieszkiwane przez górskie plemiona. Ca³odzienna
wyprawa w g³¹b d¿ungli i odwiedziny w wiosce plemienia Karen to
jeden z najciekawszych momentów w czasie naszego wyjazdu.
Nieod³¹cznym punktem wielu wycieczek jest równie¿ dotarcie do tzw.
Z³otego Trójk¹ta na styku trzech granic - Tajlandii, Birmy i Laosu.
Stoj¹c na wysokim brzegu obserwujemy, jak potê¿ny Mekong
rozdziela te egzotyczne pañstwa. Po powrocie do Bangkoku decyduje-
my siê na wyjazd do Kambod¿y. Naszym celem jest s³ynny Angkor.
To miejsce owiane legend¹ i prawdziwa mekka turystów z ca³ego
œwiata. Staro¿ytna stolica Khmerów wydarta d¿ungli, robi na nas
ogromne wra¿enie. Ca³y dzieñ obje¿d¿amy riksz¹ wielki kompleks
œwi¹tynny, podziwiaj¹c kunszt dawnych budowniczych.
Czas mija szybko. Zanim powrócimy do kraju, jeszcze raz odwiedzamy
piêkne wybrze¿e Zatoki Tajlandzkiej oraz miasto Kanchanaburi 
ze s³ynnym mostem na rzece Kwai.
Choæ Tajlandia to kraj bardzo licznie odwiedzany przez turystów 
i skomercjalizowany, warty jest odwiedzenia i poznania. Mieszkañcy wiecz-
nie uœmiechniêci i przyjaŸni, dumni s¹ ze swoich syjamskich korzeni.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/8128

Historyczna wycieczka
Coma wspólnego liczba 14 i 1428 z dat¹

17 maja 2014r.? W 1428 r. Husyci
najechali na Chojnów ³upi¹c miasto do cna.
Liczba 14? Tylu dzielnych chojnowian, ucie-
kaj¹c przed barbarzyñcami, schroni³o siê 
w wie¿y koœcielnej w rynku miejskim, burz¹c
przy okazji kilka stopni schodów. Ten zabieg
uratowa³ im ¿ycie. Tyle historii. Symbolicznie,
na pami¹tkê tamtych wydarzeñ, w ostatni¹
sobotê 17 maja, dziêki uprzejmoœci pro-
boszcza Marka Osmulskiego, mo¿na by³o
oficjalnie zwiedziæ wie¿ê chojnowskiego koœ-
cio³a pod wezwaniem Piotra i Paw³a. G³ów-
nym pomys³odawc¹ tej atrakcyjnej wycieczki
by³ znany nam pasjonat historii - Jerzy

Kucharski. Przed tzw. Du¿ym Koœcio³em 
o godz. 9.30, zaczêli gromadziæ siê zaintere-
sowani. Chêtnych nie brakowa³o. Wed³ug
scenariusza, podzielono wszystkich na cztery
14-osobowe grupy. 
Kto nastawi³ siê na zwiedzanie ³atwe, lekkie 
i przyjemne, móg³ siê nieco zawieœæ. Krête
schodki w górê - jest ich oko³o 180. Egipskie
ciemnoœci. Ca³a grupka wycieczkowiczów,
spokojnie pokonywa³a kolejne kondygnacje
wie¿y, testuj¹c swoja kondycjê fizyczn¹. Warto
jednak by³o dotrzeæ do celu. Z koœcielnej wie¿y
rozci¹ga³a siê panorama miasta. Widoki zapie-
ra³y dech. Ci, którzy posiadali aparaty fotogra-
ficzne, mieli pole do popisu. Mo¿na by³o oczami

wyobraŸni umiejscowiæ chojnowski, nie-ist-
niej¹cy Ratusz. Sta³ on w miejscu, gdzie
obecnie jest rzeŸba Tkacza. Niemal na wyci¹-
gniêcie rêki by³y koœcielne dzwony. Z ¿alem
przyjmowano informacjê o powrocie do
przyziemnej rzeczywistoœci. Nie wiadomo
czy pomys³ zwiedzania bêdzie kontynuowany.
Wie¿ê czeka bowiem remont. Ale potem, byæ
mo¿e…
Nazajutrz bola³y trochê miêœnie i koœci. Có¿
to znaczy jednak przy panicznym strachu o w³as-
ne ¿ycie naszych przodków sprzed wieków. 
Wyprawa na szczyt koœcielnej wie¿y, jest 
w pewnym sensie zapowiedzi¹ pi¹tkowej
Nocy w Muzeum, która w tym roku oscyluje
w klimatach husyckich najazdów. Zapra-
szamy zatem mieszkañców na tê niecodzienn¹
edukacyjno-rekreacyjn¹ NOC (szczegó³y
na str 3).

P.M.
B.M. - FOTO

Tylko do koñca maja potrwa jeszcze wystawa prac graficznych
Grzegorza Fija³kowskiego. Na wystawie mo¿na obejrzeæ ponad 100
prac, wykonanych technik¹ suchej ig³y, miedziorytu oraz kilka
rysunków piórkiem. Za temat swoich prac autor obra³ widoki œl¹skich
miast. Z regu³y tworzy je w oparciu o wczeœniejsze Ÿród³a ikono-
graficzne: stare zdjêcia, pocztówki, rysunki. Najwiêcej z nich poœwiê-
ci³ starej Legnicy. Specjalnie na wystawê w Chojnowie wykona³ kilka
grafik technik¹ suchej ig³y, na których utrwali³ niektóre zabytki naszego
miasta: zamek, Basztê Tkaczy, Dom Schrama, koœció³ œw. Piotra 
i Paw³a oraz jeden z nieistniej¹cych ju¿ chojnowskich zau³ków. 
Grzegorz Fija³kowski mieszka w Legnicy, sztuk¹ interesuje siê od
dawna, ale dopiero od 2007 roku zajmuje siê grafik¹. Szczególnie
upodoba³ sobie technikê suchej ig³y i miedziorytu. Choæ póŸno zain-
teresowa³ siê tymi technikami, to osi¹gn¹³ ju¿ niebywa³¹ sprawnoœæ techniczn¹, co szczególnie widaæ w przypadku suchej ig³y, niemniej ci¹gle

doskonali swoje umiejêtnoœci warsztatowe. Wyj¹tkowo piêkne s¹ jego
nastrojowe prace poœwiêcone starej Legnicy. Dostrzec w nich mo¿na
wszystkie walory techniczne jego warsztatu: precyzyjn¹, ale zarazem
swobodn¹ i pe³n¹ wra¿liwoœci kreskê oraz umiejêtne operowanie kon-
trastami. 
Podczas wernisa¿u, który odby³ siê 9 maja, autor zaprezentowa³
uczestnikom warsztat miedziorytniczy i zapozna³ z arkanami techniki
miedziorytu i suchej ig³y. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ odbicia
opracowanej przez siebie matrycy w prasie miedziorytniczej. Autor
przeznaczy³ tak¿e dwie swoje prace do rozlosowania wœród uczest-
ników wernisa¿u. Równie¿ kilka grafik, które zosta³y odbite w trakcie
prezentacji, trafi³o w prywatne rêce.

J.J.

Wystawa grafiki
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XVOgólnopolski Turniej Zespo³ów
Tanecznych STONOGA za nami!

64 prezentacje - pe³ne rytmu, gracji,
zabawnych, a czasem wzruszaj¹cych wys-
têpów oklaskiwa³a publicznoœæ w sali gim-
nastycznej Szko³y Podstawowej nr 4. 
Jury w sk³adzie: Natalia Pinach, Ma³gorzata
Rostkowska i Pawe³ Klimek mia³o wiêc sporo
pracy, by dostrzec i nagrodziæ tych, którzy
wœród tylu wspania³ych byli wspanialsi - 
o gest, rysunek uk³adu, wyra¿on¹ cia³em
radoœæ tañczenia. Ostatecznie zapad³y takie
oto decyzje: 
Kategoria disco dance - do lat 11
I miejsce Ma³a Plejada (Wroc³aw), 
II miejsce Ma³y Karambol (Chojnów), 
III miejsca ex aequo Mikroelement (Tarnów
Opolski) i Ma³y Karambol II (Chojnów).
Wyró¿nieniem uhonorowano wroc³awsk¹
Plejadkê.

Kategoria disco dance 12-15 lat
I miejsce Brooklyn Junior (Chojnów), 
II miejsce Karambol (Chojnów), 
III miejsca ex aequo Plejada (Wroc³aw) i Blue
Stars (Wroc³aw).

Kategoria disco dance powy¿ej 15 lat
I miejsce Brooklyn (Chojnów), 
II miejsce Chilli (Wroc³aw), 
III miejsce Element (Tarnów Opolski). 

Kategoria street dance - do 11 lat
I miejsce Ma³a Plejada (Wroc³aw), 

II miejsca ex aequo Chillinki (Wa³brzych) i
Cykady Mini (Przemków), 
III miejsce Bez Kitu (Lubin)

Kategoria street dance 12-15 lat
I miejsce Kerepok (Lubin), 
II miejsca ex aequo Gigabajty (Zielona Góra)
i Cykady (Przemków),
III miejsca ex aequo Plejada (Wroc³aw) i Swag-
gersi (Nowogród Bobrzañski). Wyró¿nieniem
indywidualnym nagrodzono ¯aklinê Wiêc-
kowsk¹ z Cykad (Przemków).

Kategoria street dance powy¿ej 15 lat
I miejsce Escape (Zielona Góra), 
II miejsce Dope Crew (Œwiebodzin), 
III miejsca ex aequo Fuego (Lubin) i Muffins
(Lubsko). 
Grand Prix w tej kategorii jurorzy przyznali
Arabesce z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Nowym Miasteczku! 

Kategoria freestyle - do 11 lat
I miejsce Ma³y Karambol (Chojnów).

Kategoria freestyle 12-15 lat
I miejsce Cykady (Przemków), 
II miejsce Mozaika (Przemków), 
III miejsca ex aequo Draft (Brzeg) i Nocturn
(Boles³awiec).

Kategoria freestyle powy¿ej 15 lat
I miejsce Modus (Boles³awiec),
II miejsca ex aequo Decadance (Tarnów
Opolski) i Respekt (Legnica), 
III miejsce Brooklyn (Chojnów).
Sponsorem imprezy by³ Bank Zachodni WBK.
Dziêkujemy :)

SH
fot. chojnow.pl

fot. MOKSiR

Wybrzmia³a STONOGA
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Te s³owa mówi¹ same za siebie! Idealnie opisuj¹ atmosferê panuj¹c¹
w naszym zespole, a tak¿e pozycjê szko³y. Tym artyku³em chcemy
zachêciæ oraz jednoczeœnie przedstawiæ nasz¹ bogat¹ ofertê gimnazjalis-
tom i nie tylko. Jak wiadomo Powiatowy Zespó³ Szkó³ posiada bogat¹
historie, a w jego sk³ad wchodzi: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Techni-
kum, Zasadnicza Szko³a Zawodowa , a tak¿e Uzupe³niaj¹ce Liceum
Ogólnokszta³c¹ce na podbudowie ZSZ dla doros³ych i Technikum
Uzupe³niaj¹ce na podbudowie ZSZ dla doros³ych. Szko³a mieœci siê
w trzech budynkach umiejscowionych przy ulicy: PoŸniaków 2,
Witosa 1, Wojska Polskiego 16. Czas na przedstawienie naszych
kierunków. Wybieraj¹c Technikum oferujemy takie profile jak: 
1. Technik Ekonomista - Kszta³cenie w zawodzie technik ekonomista
zapewnia osi¹gniêcie kwalifikacji: A.35. Planowanie i prowadzenie
dzia³alnoœci w organizacji oraz A.36. Prowadzenie rachunkowoœci.
Technik ekonomista organizuje pracê biura firmy, oblicza wskaŸniki
niezbêdne do okreœlenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje
koszty i przychody oraz okreœla propozycje ich poprawy, analizuje
rolê i pozycjê konkretnej firmy na rynku, a tak¿e wiele wiêcej. 
2. Technik Hotelarstwa - W wyniku kszta³cenia w klasie hotelarskiej
otrzymasz tytu³ technika hotelarstwa wraz z kwalifikacjami: T.11.
Planowanie i realizowanie us³ug w recepcji, a tak¿e T.12. Obs³uga
goœci w obiekcie œwiadcz¹cym us³ugi hotelarskie. Zawód ten opiera
siê na kontaktach z ludŸmi, st¹d niezwykle istotne s¹ takie cechy jak
komunikatywnoœæ, zdolnoœæ przekonywania, odpornoœæ emocjonalna,
a tak¿e wzbudzaj¹ca zaufanie prezencja.
3. Technik ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych - Kwalifikacje: T.6.
Sporz¹dzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja ¿ywienia i us³ug
gastronomicznych. Technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych bêdzie
móg³ pracowaæ w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach czy
te¿ we w³asnej firmie œwiadcz¹cej us³ugi gastronomiczne. Technik
¿ywienia i us³ug gastronomicznych zajmuje siê miêdzy innymi plano-
waniem produkcji i ustalaniem  asortymentu potraw czy te¿ dokonuje
oceny jakoœci pó³produktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów,
pod k¹tem ich zgodnoœci z przepisami kulinarnymi.
4. Technik Handlowiec - Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzeda¿y;
A.22. Prowadzenie dzia³alnoœci handlowej. Do zadañ handlowca
nale¿y przyk³adowo: organizacja dzia³alnoœæ handlow¹ w przedsiê-
biorstwie produkcyjno-us³ugowym i funkcjonowanie firmy handlo-
wej, analiza rynku pod wzglêdem oczekiwañ i potrzeb klientów oraz
ich zachowañ rynkowych, badanie mo¿liwoœci wzrostu udzia³u firmy
na rynku, wejœcia na nowe rynki, w tym równie¿ na rynki zagraniczne.
5. Technik Mechanik - Kwalifikacje: M.44.Organizacja i nadzorowanie
procesów produkcji maszyn i urz¹dzeñ. Technik mechanik organizuje
i nadzoruje produkcjê, monta¿, naprawy i konserwacje maszyn 
i urz¹dzeñ, uruchamia, reguluje i sprawdza instalacjê elektryczn¹.
6. Technik Pojazdów Samochodowych - Kwalifikacje: M.18.Diagnozowanie
i naprawa podzespo³ów i zespo³ów pojazdów samochodowych; M.12.
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk³adów
pojazdów samochodowych; M.42.Organizacja i prowadzenie procesu
obs³ugi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodo-
wych bêdzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodo-
wych, poszerzy swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ klasycznej budowy pojazdów
oraz zasady ich dzia³ania
A tak¿e NOWOŒÆ w naszej ofercie - Technik Organizacji Reklamy.
Kwalifikacje: A.26.Sprzedaz produktów i us³ug reklamowych;
A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Technik orga-
nizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje siê
zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwañ, opra-
cowuje informacje niezbêdnych do realizacji zadañ reklamowych,
przygotowuje wnioski z programów badañ rynkowych, pozyskuje
klientów do wspó³pracy z firm¹. Jest to szerokoprofilowy kierunek,
który ³¹czy wiedzê z kilku zakresów, a mianowicie wiedzê ekonomiczn¹,
plastyczn¹, organizacyjn¹ i przede wszystkim informatyczn¹. Ukoñczenie
tego kierunku umo¿liwi absolwentom pracê w œrodowisku szeroko
rozumianej reklamy, która jak wiadomo jest jak¿e istotnym elemen-
tem gospodarki rynkowej. 

W ka¿dym z kierunków przewidziana jest praktyka zawodowa,
trwaj¹ca w zale¿noœci od wyznaczonego okresu. 

Teraz chcielibyœmy równie¿ przedstawiæ ofertê Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
1. Klasa biologiczno-chemiczna
Interesuje Ciê cz³owiek, przyroda, zwierzêta? Lubisz eksperymentowaæ?
Chcesz nieœæ pierwsz¹ pomoc?
Odpowiedzi¹ na Twoje zainteresowania jest klasa biologiczno-
chemiczna z elementami pierwszej pomocy:
•  jedŸ z nami  na obozy naukowe;
•  pracuj w laboratoriach;
•  wspó³pracuj z przedstawicielami s³u¿by zdrowia;
•  zaanga¿uj siê w projekty prozdrowotne;
•  uczestnicz w zajêciach z pracownikami naukowymi uczelni
wy¿szych we Wroc³awiu
Nauka w tej klasie zwiêkszy Twoje szanse na uczelniach wy¿szych na
kierunkach przyrodniczych i medycznych.
2. Klasa jêzykowo-europejska 
Interesujesz siê otaczaj¹cym Ciê œwiatem? Chcesz go poznawaæ, rozu-
mieæ i oceniaæ? Masz potrzebê dzielenia siê swoimi opiniami z wieloma
ludŸmi i w wielu jêzykach? Ta klasa jest dla ciebie!
W klasie jêzykowo-europejskiej  mo¿esz:
•  poznaæ Europê dziêki udzia³owi w projektach szkolnych i unijnych
•  zwiedzaæ kraje Unii Europejskiej
•  uczyæ siê jêzyków obcych
•  poznaæ elementy pracy dziennikarza
•  odbyæ wycieczki do radia i telewizji
Jeœli planujesz w przysz³oœci podj¹æ studia humanistyczne na kierunkach
filologicznych, prawie, historii, dziennikarstwie wybierz naukê w tej
klasie!
3. Klasa po¿arniczo-ratownicza
Interesuje Ciê zawód stra¿aka? Wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ ze stra¿¹
po¿arn¹? Chcesz uczestniczyæ w dzia³aniach organizowanych przez
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ i jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych?
Chcesz podj¹æ studia z zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego, bezpieczeñ-
stwa cywilnego, ratownictwa medycznego? Zostañ uczniem tej klasy!
Dziêki nauce w tej klasie mo¿esz:
•  braæ udzia³ w obozach stra¿ackich i zawodach ratowniczych
•  braæ udzia³ w kursach (dla cz³onków OSP, kursie prawa jazdy,
samoobrony i p³ywania)
•  zdobyæ dodatkowe uprawnienia, które zwiêksz¹ Twoje szanse nauki
w szko³ach kszta³c¹cych s³u¿by mundurowe
• zdobyæ umiejêtnoœci z zakresu medycznego i ochrony przeciwpo¿arowej
• podnosiæ swoj¹ kondycjê fizyczn¹ i doskonaliæ umiejêtnoœci na torze
sprawnoœci
Dziêki nam mo¿esz kontynuowaæ naukê:
• w szko³ach aspirantów i oficerów oraz policealnych szko³ach ratownictwa
medycznego
•  na studiach z zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego, bezpieczeñstwa
cywilnego, ratownictwa medycznego
Z nami zrobisz du¿y krok w kierunku zdobycia atrakcyjnego zawodu!
4.  A tak¿e kolejna NOWOŒÆ! Klasa wojskowa!
Jeœli interesujesz siê wojskowoœci¹ i obronnoœci¹, lubisz dzia³aæ
zadaniowo i zespo³owo, interesuj¹ Ciê zagadnienia techniki zbrojnej,
jesteœ wytrwa³y i sprawny fizycznie ta klasa jest dla Ciebie!
Podejmuj¹c naukê w tej klasie, przygotujesz siê do podjêcia studiów
na uczelniach wojskowych lub technicznych. Bêdziesz mia³ sposobnoœæ
poznania s³u¿by wojskowej w jej ró¿nych formacjach i ods³onach.
Poznasz ¿o³nierzy, którzy podziel¹ siê z Tob¹ doœwiadczeniami oraz
doradz¹ wybór odpowiedniej œcie¿ki wojskowej kariery.

W naszej szkole istniej¹ równie¿ stypendia za osi¹gniête wyniki 
w nauce:
1. Stypendium Dyrektora Szko³y
2. Stypendium Starosty 
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Zdawalnoœæ zarówno matur jak i egzaminów zawodowych utrzymujê
siê na bardzo wysokim poziomie ju¿ od wielu lat. Jeœli chcesz dowiedzieæ
siê wiêcej o ¿yciu naszej szko³y zapraszamy na stronê: a tak¿e profil
na facebook’u : www.facebook.com/pzs.chojnow.

Serdecznie zapraszamy do wyboru naszej szko³y. Z nami matura
zdana na 100%!

Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie - Jest moc!
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Profilaktyka niepowodzeñ szkolnych
Pocz¹tek nauki szkolnej dziecka we wczesnym
jego rozwoju jest niezwykle wa¿ny, albo-
wiem zaczyna ono inaczej ni¿ dotychczas po-
znawaæ œwiat, m.in. musi opanowaæ nowy
dla siebie obszar i jest to obszar umiejêtnoœci
szkolnych dotycz¹cych nauki czytania i pisania.
Czêsto do poradni psychologiczno-pedago-
gicznej rodzice zg³aszaj¹ swoje dzieci, które
od pocz¹tku nauki szkolnej napotykaj¹ najroz-
maitsze trudnoœci, zwi¹zane z przystosowa-
niem do œrodowiska szkolnego, jak i wymagañ
programowych.
Rodzice uczniów klas m³odszych najczêœciej
zg³aszaj¹ trudnoœci swoich pociech w nauce
czytania i pisania. W zwi¹zku z powy¿szym
wczesne dostrze¿enie trudnoœci w nauce oraz
wczesna interwencja rodziców i nauczyciela
jest warunkiem skutecznej pomocy. W ka¿dym
wieku mo¿liwe jest diagnozowanie poziomu
rozwoju dziecka oraz udzielanie mu pomocy
w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej
i psychologicznej. Jednak musimy pamiêtaæ,
¿e im starsze dziecko tym terapia jest mniej
efektywna. W literaturze angielskiej podaje
siê, ¿e podjêcie zajêæ terapeutycznych w star-
szych klasach jest zasadne, lecz pierwsze efekty
pojawiaj¹ siê najwczeœniej po dwóch latach
(Welchman,1990).
W zwi¹zku z powy¿szym tak wa¿ne jest do-
strze¿enie sygna³ów opóŸnieñ rozwoju i bada-
nie pod k¹tem dysleksji.
Diagnoza specyficznych trudnoœci w nauce
czytania i pisania wymaga interdyscyplinar-
nego podejœcia do tego zagadnienia, tzn. zwi¹-
zany jest z zespo³em diagnostycznym, w sk³ad
którego wchodz¹ psycholog i pedagog. W razie
koniecznoœci do³¹czaj¹ logopeda i lekarz
(psychiatra, neurolog). Takie systemowe
podejœcie do zagadnienia diagnozy pozwala
na ca³oœciowe spojrzenie na problem niepo-
wodzeñ szkolnych.
Pierwszym zadaniem diagnozy psycholog-
icznej w przypadku trudnoœci w nauce jest
ocena sprawnoœci intelektualnej dziecka. Gdy
stwierdzona zostanie norma intelektualna,
przystêpujemy do diagnozy, która ma celu
ustalenie poziomu rozwoju funkcji, le¿¹cych
u podstaw czytania i pisania i procesu uczenia
siê tych umiejêtnoœci. Psycholog okreœla po-
ziom rozwoju funkcji wzrokowo-przestrzennych,
s³uchowo-jêzykowych, ruchowych oraz ich
integracji (wspó³dzia³ania). W zwi¹zku z tym
mo¿e ustaliæ, w jakim obszarze mo¿emy
obserwowaæ opóŸnienia rozwojowe oraz które
funkcje rozwijaj¹ siê prawid³owo lub w tempie
przyspieszonym. Pedagog ocenia poziom
czytania i pisania w celu ustalenia stopnia
odchylenia od wymagañ edukacyjnych na
danym etapie kszta³cenia. U dzieci m³odszych
sprawdzana jest znajomoœæ liter, u starszych
sprawdzana jest umiejêtnoœæ czytania g³oœ-
nego-technika, poprawnoœæ, tempo, rozumienie.
Od klasy II szko³y podstawowej ocenia siê
poziom rozumienia treœci czytanych po cichu.
Nastêpnie umiejêtnoœæ pisania, poprawnoœæ ,
tempo i poziom graficzny pisma. Pedagog 

sprawdza poziom rozwoju s³uchu fonematycz-
nego: umiejêtnoœæ ró¿nicowania g³osek, analizy
i syntezy s³uchowej (sylabowej, g³oskowej)
wyrazów. Kolejnym etapem jest sprawdzenie
znajomoœci zasad poprawnej pisowni i orto-
grafii oraz analiza poziomu wypowiedzi pisem-
nych i ustnych.
Poni¿ej przedstawiê model postêpowania diag-
nostycznego na terenie naszej placówki w przy-
padku zagro¿enia dysleksj¹ rozwojow¹. Naj-
pierw zacznê od wyjaœnienia terminu dysleksja.
Dysleksja - jest to zaburzenie czynnoœci dobrej
analizy i syntezy s³uchowej u dziecka szcze-
gólnie s³uchowego odbioru mowy, pisania ze
s³uchu i czytania. Dotyczy to dzieci z norm¹
intelektualn¹, które nie maj¹ powa¿nych wad
wzroku i s³uchu ani schorzeñ neurologicz-
nych i nie s¹ zaniedbane œrodowiskowo.
Do wstêpnej diagnozy ryzyka dysleksji wy-
korzystany jest arkusz: Skala Ryzyka Dysleksji
M. Bogdanowiczowej. Wype³niaj¹ go rodzice,
poniewa¿ dotyczy on wczesnego rozwoju psycho-
ruchowego dziecka. Daje nam on wynik ryzyka
dysleksji. Mo¿e byæ wysoki lub umiarkowany.
W drugim pó³roczu, tj. pod koniec kl. I szko³y
podstawowej we wspó³pracy z pedagogiem
szko³y lub wychowawc¹, pedagog z poradni
umawia siê na badania pedagogiczne na terenie
szko³y. Na te badania musi byæ zgoda rodziców.
Pedagog poprzez diagnozê dokonuje oceny,
w jakim stopniu uczeñ opanowa³ znajomoœæ
liter i cyfr oraz umiejêtnoœæ czytania i czytania
ze zrozumieniem. Je¿eli jest taka potrzeba,
rodzice otrzymuj¹ dla dziecka wskazówki do
pracy w domu lub proponuje siê podjêcie ter-
apii logopedycznej. Je¿eli oka¿e siê, ¿e objawy
ryzyka dysleksji i trudnoœci w czytaniu i pisa-
niu nie ust¹pi³y mimo dodatkowej pomocy
oraz zajêæ specjalistycznych (æwiczeñ logope-
dycznych i korekcyjno-kompensacyjnych),
konieczne jest pog³êbione badanie diagnosty-
czne w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Po przeprowadzeniu pe³nej diagnozy uczeñ
otrzymuje opiniê, w której zalecona jest terapia
pedagogiczna na terenie poradni psychologiczno
-pedagogicznej. Rodzice otrzymuj¹ te¿ wska-
zówki do pracy samokszta³ceniowej z dziec-
kiem w domu.
Diagnoza niepowodzeñ szkolnych jest d³ugotrwa-
³ym procesem, który wymaga zaanga¿owania
niekiedy wielu specjalistów. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e wa¿na jest te¿ œcis³a wspó³praca rodziców
z nauczycielami oraz konsekwentna i systema-
tyczna praca rodziców z dzieckiem w domu.

El¿bieta Chlebosz
Pedagog PPPP w Chojnowie

30 kwietnia w Gimnazjum nr 1 odby³a siê
uroczysta akademia z okazji 223. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczê³a siê
ona od wprowadzenia sztandaru szko³y i wspól-
nego odœpiewania hymnu pañstwowego.
Program artystyczny, na który z³o¿y³y siê scen-
ki o tematyce wspó³czesnej oraz historycz-
nej, przygotowali uczniowie klas I d i II a pod
kierunkiem p. M. Inglot i p. K. Dominiak.
Ca³oœæ ubarwi³y wzruszaj¹ce pieœni patrio-
tyczne w wykonaniu szkolnego chóru, któremu
towarzyszy³ zespó³ gitarowy prowadzony
przez p. T Susmêda.
Celem tej niecodziennej lekcji historii by³o
przypomnienie m³odzie¿y okolicznoœci uchwa-
lenia pierwszej w Europie i drugiej na œwiecie
(po amerykañskiej) nowoczesnej Ustawy
Rz¹dowej oraz podkreœlenie znaczenia wy¿ej
wymienionego wydarzenia dla dalszych
losów polskiego narodu.
W inscenizacji uczniowie zwrócili równie¿
uwagê na fakt, i¿ wspó³czeœni Polacy, ¿yj¹c
w zawrotnym tempie, na plan pierwszy wy-
suwaj¹ teraŸniejszoœæ. Snuj¹ plany na przy-
sz³oœæ, czêsto nie pamiêtaj¹c o przesz³oœci. 
A przecie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³ kiedyœ;
,,Naród, który zapomina o historii w³asnej
Ojczyzny, traci swoj¹ to¿samoœæ (…). Naród,
który nie zna swojej przesz³oœci, umiera i nie
buduje przysz³oœci.”.
Na koniec odby³ siê krótki konkurs wiedzy 
o Konstytucji 3 Maja. Nastêpnie g³os zabra³a
p. dyrektor E. Fa³at, która podziêkowa³a
uczniom oraz nauczycielom za przygoto-
wanie uroczystoœci. Gimnazjum nr 1

Lekcja historii 
w Gimnazjum nr 1
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Jurand Kowalski - to niew¹tpliwie
najstarszy zawodowo dzia³aj¹cy
muzyk chojnowski. Wszechstronny
instrumentalista (gitara, perkusja,
organy), wokalista i tekœciarz. W swoim
dorobku, posiada ponad sto w³as-
nych utworów. Znany z lirycznych

ballad, piosenek o mi³oœci. Uwielbia bluesa i rock’n’rolla.
Jeden z nielicznych miejscowych muzyków, posia-
daj¹cych dorobek fonograficzny. P³yty CD to “To co
czujê” i “To co kocham najwiêcej”. Obecnie nasz
gildianin pracuje intensywnie nad kolejnym kr¹¿-
kiem. Bêdzie nosiæ tytu³: “Tylko ty muzyko moja”.
Nigdy nie odmawia wystêpów organizowanych przez
MOKSiR i innych chojnowskich instytucji.

PPoorrttrreettyy  
naszych  artystów

30 kwietnia br. w hali OSiR przy ul. Lotniczej
w Legnicy odby³ siê Turniej Bezpie-
czeñstwa w Ruchu Drogowym (eliminacje
powiatowe) dla uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów. W etapie powiatowym
bra³o udzia³ 13 reprezentacji ze szkó³
gimnazjalnych. Gimnazjum nr 2 reprezen-
towa³a 3-osobowa dru¿yna : Weronika
Bielecka z kl.I a, Jowita Klimkiewicz 
i Julia Kopeæ z kl.IIId. Uczennice musia³y
wykazaæ siê wiedz¹ z zakresu przepisów
ruchu drogowego rozwi¹zuj¹c testy i je¿-
d¿¹c rowerem po miasteczku, wiedz¹ 
i umiejêtnoœciami z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
sprawnoœci¹ fizyczn¹ pokonuj¹c rowerowy
tor przeszkód. Dziewczêta z chojnowskiej
„dwójki” wypad³y rewelacyjnie. Lepsza
od naszej dru¿yny okaza³a siê tylko mêska
grupa z Gimnazjum nr 9 w Legnicy. 
Wyniki etapu powiatowego:
I miejsce: Gimnazjum nr 9 w Legnicy 
II miejsce: Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
III miejsce: Gimnazjum w Legnickim Polu
Mi³o nam nam tak¿e poinformowaæ, ¿e
29.04.2014 r. w 4 miastach jednoczeœnie:
we Wroc³awiu, Legnicy, Lwówku Œl¹skim
i Z¹bkowicach Œl¹skich odby³y siê etapy
rejonowe Dolnoœl¹skiego Konkursu dla szkó³
podstawowych i gimnazjalnych; ”Jestem 

bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”.
Organizatorem konkursu jest Dolnoœl¹ska
Rada do spraw Bezpieczeñstwa Dzieci 
i M³odzie¿y, Kuratorium Oœwiaty we Wro-
c³awiu, Komenda Wojewódzka Policji we
Wroc³awiu, Wojewódzka Komenda Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej we Wroc³awiu,
Pogotowie Ratunkowe we Wroc³awiu.
Uczestnicy konkursu musieli wykazaæ siê
wiedz¹ i umiejêtnoœciami z zagadnieñ:
1. Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.
2. Pierwsza pomoc.
3. Zapobieganie po¿arom.
4. Prewencja Ogólna.
Dru¿yna dziewcz¹t z Gimnazjum nr 2
zajê³a I miejsce w konkursie rejonowym
w Legnicy i tym samym zakwalifiko-
wa³a siê do Fina³u Dolnoœl¹skiego, który
odbêdzie siê 2 czerwcu. Gratulujemy!

Wieœci z Gimnazjum nr 2

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. 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¿ytkowa-
nia wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki
obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycz-
nej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 czerwca 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
20 czerwca 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 usta-

wowym 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 Rozporz¹-
dzeniem 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, 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¿ 200,00 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 odpowied-
nim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
lokalu odby³ siê w dniu 10 grudnia 2013 r., drugi 12 lutego 2014 r., trzeci
10 kwietnia 2014 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 26.05.2014 r. - 20.06.2014 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 tele-
fonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych 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

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy Rynku nr 34 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 295/12 o pow. 142 m2, wraz z oddaniem  w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 26-02-2097 r.

u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00020453/3:
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KS Chojnowianka Chojnów - Stal Chocianów 2:1 (0:1)
W decyduj¹c¹ fazê wesz³y ju¿ rozgrywki pi³karskie w lidze okrê-
gowej. Tempo rozgrywanych kolejek spotkañ dynamiczne. 
W sobotê 10 maja Chojnowianka goœci³a Stal Chocianów. Nasza
dru¿yna wyst¹pi³a w mocno eksperymentalnym sk³adzie. Taki stan
rzeczy wynik³ z brak czterech podstawowych zawodników. Nie
wyst¹pili z powodu ¿ó³tych kartek. Obawy co do wyniku tego
spotkania by³y wiêc mocno uzasadnione. Ju¿ pierwsza akcja
Chojnowianki przynios³a powodzenie. Po strzale Ga³aszkiewicza 
w poprzeczkê, pi³kê dobi³ Michu³ka. Od 6 min. by³o wiêc 1:0. Potem
jednak, goœcie groŸnie atakowali. Po przerwie, jedni i drudzy nie
mogli znaleŸæ recepty na zdobycie bramki. Up³ywaj¹cy czas
dzia³a³ na korzyœæ gospodarzy. Przysz³a jednak 81 min. Piêkny rajd
prawym skrzyd³em boiska, wykona³ Tucholski. Doœrodkowa³ na
pole karne przeciwnika. Idealnie do g³ówki doskoczy³ Michu³ka.
Strza³ pod poprzeczkê. Bramkarz goœci by³ bez szans. Wynik 2:0
zapewnia³ ju¿ spokojny przebieg tego meczu. Jednak po czterech
minutach, goœcie przeprowadzili kontratak. Wykoñczenie tej akcji,
strza³em z ok. 20 m, tu¿ przy lewym s³upku bramki Pisarskiego,
da³o Stali, kontakt bramkowy. Uda³o siê Chojnowiance dowieœæ
zwyciêstwo do koñca. Pomimo os³abienia w sk³adzie, dru¿yna trenera
Palucha, zrobi³a kolejny wa¿ny krok do awansu czwartoligowego.

KS II Górnik Polkowice - KS Chojnowianka Chojnów 3:0 (3:0)
W œrodê 14 maja Chojnowiankê czeka³ ciê¿ki orzech do zgryzienia
- wyjazdowy mecz z KS Polkowice. Spotkanie na szczycie. Wicelider
goœci³ lidera. Dla przypomnienia mo¿e przytoczmy pewn¹ historiê.
Zespó³ polkowickich rezerw obecnie sk³ada siê z pi³karzy, którzy
jeszcze jesieni¹ grali w II lidze. Gdy pierwsza dru¿yna zosta³a
wycofana z rozgrywek drugoligowych, grono zawodników zasili³o
szeregi dru¿yny z okrêgówki. Trenerem polkowiczan jest legenda
œl¹skiego futbolu - Zbigniew Mandziejewicz. Niespodzianki wiêc
nie by³o. Wynik 0:3, zosta³ ustalony do przerwy. Twierdzenie jednak
”kto tu rz¹dzi w okrêgówce” jest trochê na wyrost. Przy takim sk³adzie
gospodarzy, nie mog³o byæ mowy o innym wyniku.

KS Chojnowianka Chojnów - Górnik Z³otoryja 1:0 (1:0)
Fatalna deszczowa pogoda w sobotê - 17 maja, przyci¹gnê³a na
Stadion Miejski tylko najwierniejszych kibiców. Bia³oniebiescy ju¿
w normalnym sk³adzie zmierzyli siê w derbach z Górnikiem Z³oto-
ryja. W ca³ym spotkaniu, goœcie stworzyli jedn¹ dogodn¹ sytuacjê.
W 55 min, po rzucie ro¿nym, strza³ g³ówk¹ zawodnika z Górnika,
obroni³ dobrze dysponowany Pisarski. Za to Chojnowianka kilka okazji
zmarnowa³a. Znów nasza dru¿yna okaza³a siê mistrzem drugiej
po³owy i dobrych zmian. Podkrêcono tempo gry, zmuszaj¹c goœci
do totalnej obrony. W 70 min, trener Paluch zmieni³ Ziembowskiego
wprowadzaj¹c do gry Ga³aszkiewicza. Ten, chwilê póŸniej, idealnie
wykoñczy³ podanie Hanieckiego. Jak siê okaza³o, to by³a jedyna
bramka tego meczu. Jak¿e wa¿na. To zwyciêstwo jest milowym
krokiem do awansu z pozycji wicelidera do IV ligi. Rzecz jeszcze nie
tak dawno niemo¿liwa. Obecnie coraz bardziej realna. 

Tabela
1. KP II Polkowice 26 58 79-33
2. Chojnowianka Ch 26 56 59-41
3. Chrobry II G³ogów 26 46 67-45
4. Zamet Przemków 26 43 48-46
5. Arkon Przemków 26 41 67-44
6. KS Legnickie Pole 26 41 41-41
7. Iskra Kochlice 26 37 40-36
8. Konfeks Legnica 26 37 45-42
9. Stal Chocianów 26 35 40-51

10. Górnik Z³otoryja 26 34 44-41
11. Odra Œcinawa 26 33 44-48
12. Sparta Grêbocice 26 32 52-62
13. Odra Chobienia 26 28 31-61
14. Czarni Rokitki 26 28 46-50
15. Mewa Kunice 26 23 40-75
16. Zryw Kotla 26 22 47-74

Nastêpna kolejka: (24.05): Zamet P - Legnickie Pole, Chobienia - G³o-
gów, Kunice - Legnica, Z³otoryja - Kochlice, Polkowice - Chocianów,
(25.05): Arkon P - Rokitki, Grêbocice - Œcinawa, Kotla - Chojnów.

Pi³ka no¿na

Uczniowski Klub Kolarski MTB
Chojnów ma na swoim koncie wiele
wygranych zawodów, a jego za-
wodnicy wiele mistrzowskich ty-
tu³ów. Wydaje siê, ¿e Gazeta Choj-
nowska d³ugo jeszcze bêdzie wy-
pe³niaæ swoje ³amy osi¹gniêciami
chojnowskich kolarzy. Kolejne
pokolenie bowiem zaczyna zbiór
trofeów, podtrzymuj¹c pozycjê
chojnowskiego kolarstwa na are-
nie ponadlokalnej. Na niedawnych

zawodach eliminacyjnych do M³o-
dzie¿owej Olimpiady w Zielonej
Górze najm³odsze reprezentantki
klubu znalaz³y siê w œcis³ej czo-
³ówce. Monika Ma³ek w kategorii
¯ak zajê³a pierwsze miejsce a Hanna
Konarzewska uplasowa³a siê na
pozycji pi¹tej. Gratulujemy.
Korzystaj¹c z okazji cz³onkowie klu-
bu serdecznie dziêkuj¹ PHU OLA -
Zdzis³aw Ragan za pomoc przy
organizacji wyjazdu na zawody.eg

Sukcesy najm³odszych kolarek

„Jarocin, to miasto brzmi Taek-
wondo.” Tymi s³owami 

17 maja Burmistrz Jarocina ofi-
cjalnie otwiera³ turniej kwalifika-
cyjny strefy zachodniej w Taek-
wondo Olimpijskim. Na wielko-
polskich matach wystartowa³a
dwójka wychowanków LMKS
“SFORA” Chojnów - Sara Gmerek
i Dawid Laskowski. Dla obojga
by³ to debiut na imprezie tej rangi,
aczkolwiek nasi zawodnicy spisali
siê bardzo dobrze. Ostateczny
wynik imprezy, to 7 miejsce Sary,
jeszcze jedna wygrana pozwoli-
³aby uzyskaæ kwalifikacjê do im-
prezy fina³owej. Natomiast Dawid
uplasowa³ siê na 3 miejscu i tym
samym uzyska³ awans do Ogól-
nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y

w Sportach Letnich Dolny Œl¹sk
2014, która odbêdzie siê pod
koniec czerwca we Wroc³awiu.
Odnieœliœmy 50% sukcesu zdoby-
waj¹c jedn¹ kwalifikacjê, teraz
trzeba przygotowaæ siê do fina³ów,
a czasu ju¿ niewiele. Gratulacje 
i podziêkowania nale¿¹ siê zawod-
nikom za ciê¿k¹ pracê, rodzicom
za wychowanie i wk³ad finan-
sowy, bez którego ani treningi,
ani wyjazdy nie mia³yby miejsca,
co za sob¹ poci¹ga równie¿ suk-
ces sportowy. Dziêkujê równie¿
za wsparcie Miasta Chojnowa 
i Burmistrza, œrodki otrzymane 
w ramach realizacji zadania pub-
licznego pozwoli³y na zakup czêœci
potrzebnego sprzêtu ochronnego.

instruktor Yevgen Nikitin

Taekwondo Chojnów zakwalifikowany
do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y 

w Sportach Letnich DLŒ 2014

Zapraszamy na fanpage klubu www.fb.com/taekwondo.chojnow na
którym wkrótce znajd¹ siê zdjêcia z turnieju.
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Cena wywo³awcza - 1.596.000,00 z³ (w tym VAT 23 %).
Wadium - 319.000,00 z³.

Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Po³o¿ona jest w kompleksie terenów przemys³owych,
uzbrojonych w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektroenerge-
tyczn¹, telekomunikacyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, 
uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 7 lipca 1997 r., oznaczona symbolami 7 F 18.6 P,B,S (EE) 
i 8 F 18.7 P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci gospodarczej, komer-
cyjnej (przemys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie pogarszaj¹cej stanu
œrodowiska, zieleñ izolacyjna.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami,
nie toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie administracyjne
dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci
pod³o¿a gruntowego terenu. Na dzia³ce nr 21 znajduje siê stanowisko
archeologiczne nr 4/47/76-18 i zgodnie z pismem Wojewódzkiego
Urzêdu Ochrony Zabytków we Wroc³awiu Delegatura w Legnicy
mo¿e zostaæ oddana do zainwestowania bez warunków konserwator-
skich (badania archelologiczne miasto przeprowadzi³o w grudniu 2011 r.,
w ich wyniku nie stwierdzono nieruchomych obiektów archeologicz-
nych). Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê z eks-
pertyz¹ geotechniczn¹  i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infrastruktury podziemnej:
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbro-
jenia terenu, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie
zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgod-
nionych. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Warunki obs³ugi dzia³ki w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury tech-

nicznej nale¿y uzyskaæ indywidualnie, na w³asny koszt, w oparciu 
o faktyczne zapotrzebowanie okreœlone przez nabywcê. Gmina Miejska
Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za kolizje z niewidocznymi na
podk³adach geodezyjnych sieciami uzbrojenia terenu.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach Legnickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko
inwestorzy, którzy do dnia przetargu uzyskaj¹ zezwolenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetar-
gowej. Do przetargu mog¹ tak¿e przyst¹piæ ich pe³nomocnicy oraz
podmioty finansuj¹ce inwestycje, w tym leasinguj¹ce, wynajmuj¹ce
lub wydzier¿awiaj¹ce dla firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³al-
noœæ w strefie.  W przypadku podmiotów finansuj¹cych inwestycjê
firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿
oœwiadczenie o finansowaniu zakupu nieruchomoœci na rzecz podmiotu
posiadaj¹cego zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w sali 
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, 

a pe³nomocnicy - pe³nomocnictwo z podpisem notarialnie potwier-
dzonym, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe 
i spó³ki z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiadc-
zone za zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis z KRS
i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej na naby-
cie nieruchomoœci. 
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
moœci przez cudzoziemców. (Dz.U. z  2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn.zm.).
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do
dnia 7 lipca 2014  r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania 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, 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¿
15.960,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na kon-
to Nr 13864400000001490620000020 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 na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 9 maja 2014 r.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie zawarta warun-
kowa umowa sprzeda¿y, albowiem Legnickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej przys³uguje prawo pierwokupu. O ile LSSE nie sko-
rzysta z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ
nieruchomoœci.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), je¿eli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi.
Koszty zwi¹zane  z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania przetargu 
z wa¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518/.
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 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie, oznaczonej numerami 

geodezyjnymi 19/1, 19/2, 20, 21 o ³¹cznej pow. 24925 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00016601/5.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojno-
wie + gara¿ + piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.

Sprzedam dom jednorodzinny, o pow. 140 m2,
gara¿, piwnica. Dzia³ka 1500 m2. Atrakcyjna
cena. Wiadomoœæ: tel. 793-328-070.

Sprzedam dom jednorodzinny w bardzo
dobrym stanie z piêkn¹ dzia³k¹ w Chojnowie,
blisko centrum, przy ul. Rzemieœlniczej 2.
Wiadomoœæ: tel. 515-180-115.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³as-
noœciowe o pow. 63 m2, IIp., 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, wc osobno. Ul. Gen. St. Maczka.
Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 660-745-539, 608-287-451.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe IVp.,
pow. 68,2 m2, sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni,
³azienki i wc osobno, przedpokoju i du¿ego
balkonu. Cena 139.000 z³. Wiadomoœæ: 
tel. 883-483-780.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, pow.
65 m2, strych, piwnica w starym budow-
nictwie, ogrzewanie gazowe, atrakcyjna loka-
lizacja, bardzo blisko centrum. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 602-851-726, 
667-044-001.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 40 m2, IIp, 2 pokoje z kuchni¹, ³azienka,
przedpokój. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 79-26-10-544.

Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ w Choj-
nowie o pow. 38,60 m2 - pokój, kuchnia,
³azienka, Ip. Mieszkanie po remoncie, ogrze-
wanie gazowe, blisko centrum, niski koszt
utrzymania. Wiadomoœæ: tel. 606-342-110.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 38 m2, Ip, 2 pokoje z kuchni¹, ³azien-
ka, przedpokój. Cena do negocjacji. Wia-
domoœæ: tel. 79-26-10-544.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 24 m2

- kawalerka, 1 pokój, kuchnia, ³azienka z ubi-
kacj¹, przedpokój, na I p. W bloku przy ulicy
Grunwaldzkiej w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 508-003-931.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia
i ³azienka. W pobli¿u znajduje siê Oœrodek
Zdrowia oraz jeziorka i lasek. Zapraszamy do

obejrzenia, cena 105.000 do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640, 505-529-063.

Sprzedam mieszkanie 40 m2, c.o., 2 pokoje,
przedpokój, ³azienka. Niski czynsz ul. Kocha-
nowskiego, nowe budownictwo lub zamiana
na kawalerkê. Wiadomoœæ: tel. 791-681-360.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 
3-pokojowe, II p., nowe budownictwo, po
remoncie na 2-pokojowe w nowym budow-
nictwie IV p. Wiadomoœæ: tel. 601-552-649.

Wynajmê lokal o pow. 78 m2 w bardzo
dobrej lokalizacji, obok apteki “Stokrotka”
ul. Legnicka 15/1b Chojnów. Lokal wyposa-
¿ony jest w rolety antyw³amaniowe. Wiado-
moœæ: tel. 606-620-231, 76/ 818-75-11.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo
wybudowanym obiekcie, na cele medyczne
lub inne us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpi-
talnej 13 (pow. 25 m2 + wspólna poczekalnia,
toaleta i pomieszczenie socjalne). Wiado-
moœæ: tel. 515-180-115.

Praca

Zatrudniê pracowników ogólnobudowla-
nych ze sta¿em min 10 lat. Wiadomoœæ: 
tel. 609-496-736.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane 10-20 arów,
cena od 20-30 z³ za m2. Konradówka 64c/6.
Wiadomoœæ: tel. 787-657-663.

Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹ 
w Konradówce. Powierzchnia oraz cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 785-626-812
lub 791-391-432.

Inne

Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne,
grzejniki CO. Kolektory s³oneczne do ogrze-
wania ciep³ej wody, zasilania awaryjne 
do kolektorów i kot³owni. Wiadomoœæ: 
tel. 604-817-999, 696-473-721.

Sprzedam kabinê prysznicow¹ (nowa)
GEO 6 kwadratowa 90 + brodzik. Wiado-
moœæ: tel. 660-745-539.

Sprzedam przyczepê kempingow¹ o pow.
33 m2 z pe³nym wyposa¿eniem (meble, ³ó¿ka,
kuchnia, prysznic, kpl. wypoczynkowy) 
w Rokitkach. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 76-81-87-403.

Kiosk Wielobran¿owy 
Zbigniew Kociuba
Chojnów, ul. Lubiñska 4

tel. 76 81 88 568

WW  sspprrzzeeddaa¿¿yy::
- karma dla papug, kanarków 

i innych ptaszków;
- puchary sportowe, medale, 

dyplomy;
- akcesoria dla go³êbi.

Zapraszam!

Œwiadczy us³ugi 
ksiêgowe 

w konkurencyjnych
cenach

Certyfikowane 
Biuro Rachunkowe 

CBR sp. z o.o
Witosa 32/3 Chojnów

Tel. 506 018 119
ksiegowa@biurocbr.pl




