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Miejskie Inwestycje

Budujemy s¹siedzkie relacje
15. wrzeœnia do Chojnowa przyby³a 44-osobowa grupa przyjació³ 
zza Nysy - cz³onków niemieckiego stowarzyszenia Stowarzyszeniu 

"Frauen auf dem Weg nach Europa" z Görlitz.

Narodowe Czytanie 2014 w Chojnowie
Na lektorskich fotelach zasiedli przedstawiciele chojnowskich instytucji, firm,

organizacji pozarz¹dowych oraz uczniowie naszych gimnazjów i PZS.

Muzyczna podró¿ 
06 wrzeœnia w sali sgraffita Muzeum Regionalnego 

odby³ siê koncert sopranistki Urszuli Mras.

Ks. Artur - Przyjaciel
Ofiarny, dyspozycyjny, skromny, zawsze gotowy

nieœæ pomoc…
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Przebudowa i rozbudowa budynku 
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji 

Rewaloryzacja terenów zielonych przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie
(Morskie Oko)



Radosna Szko³a
Kolejna chojnowska szko³a podstawowa wzbo-
gaci siê o wspania³y, bezpieczny plac zabaw dla
swoich uczniów. W ramach rz¹dowego projektu
"Radosna Szko³a", po SP 4, tak¿e SP 3 bêdzie
siê cieszyæ nowoczesnym, kolorowym miejscem
do zabaw. 
W³aœnie ruszy³y roboty ziemne przygotowuj¹ce
teren do monta¿u urz¹dzeñ. 

Projekt Radosna Szko³a, ukierunkowany na
realizacjê ogólnej idei zapewnienia najm³od-
szym uczniom w³aœciwego rozwoju psychofi-
zycznego, zak³ada stworzenie w szko³ach
warunków do aktywnoœci ruchowej, porówny-
walnych ze standardami wychowania przed-
szkolnego. Program Ministerstwa Edukacji
Narodowej zainaugurowany w 2009 roku ma
wspomóc tworzenie odpowiednich warunków
do aktywnoœci ruchowej w kontekœcie obni¿enia
wieku rozpoczynania obowi¹zku szkolnego.
Kolorowy plac zabaw sprawdza siê znakomicie,
poniewa¿  uczniowie SP4 chêtnie z niego
korzystaj¹. Podobnie bêdzie zapewne w SP3.
Zakoñczenie prac planowane jest na koniec
wrzeœnia.

Sprz¹tanie Œwiata
Uczniowie naszych placówek oœwiatowych -
przedszkolaki i uczniowie - od wielu lat
w³¹czaj¹ siê w "Sprz¹tanie Œwiata" - akcjê
miêdzynarodowego ruchu na rzecz ochrony
œrodowiska Clean up the Word. Miasto zapew-
nia dzieciom i m³odzie¿y niezbêdne akcesoria -
rêkawiczki, worki odbiera te¿ zebrane œmieci.
Uczniowie porz¹dkuj¹ brzegi Skory, tereny
parków i miejsca wokó³ swoich placówek. 
W tym roku akcja rozpoczyna siê w pi¹tek 
19 wrzeœnia i trwa do niedzieli. Zachêcamy do
udzia³u tak¿e doros³ych. "Sprz¹tanie Œwiata" to
wspólna lekcja poszanowania œrodowiska.
Celem akcji jest edukacja odpadowa oraz
inicjowanie dzia³añ, dziêki którym zmniejszy
siê nasz negatywny wp³yw na œrodowisko. 
A chyba wszystkim nam na tym zale¿y.

Zbiórka elektroœmieci
W najbli¿sz¹ sobotê (20 wrzeœnia) Urz¹d Miej-
ski w Chojnowie przy wspó³pracy z AG-EKO
organizuje kolejn¹ zbiórkê elektroodpadów. W
godzinach od 9 do 16 przy ul. D¹browskiego
(teren by³ej stra¿y po¿arnej)i ul. Kiliñskiego
(parking przy kot³owni) zbierany bêdzie zu¿yty
sprzêt RTV, AGD, komputery, telewizory, pral-
ki, lodówki, kuchenki, radia, miksery, suszarki 
i inny sprzêt na pr¹d lub baterie. Informacja jest
o tyle wa¿na, ¿e tego rodzaju odpady nie mog¹
trafiaæ do kontenerów pod naszymi mieszka-
niami. 

Wyrzucaj¹c elektroœmieci do pojemników
stwarzamy zagro¿enie dla œrodowiska oraz
³amiemy prawo, które obowi¹zuje w Polsce od
21 paŸdziernika 2005 r. (ustawa o ZSEE z 29
lipca 2005 r.). Grozi za to kara grzywny do 
5 tysiêcy z³otych. Dlatego te¿ co jakiœ czas orga-
nizowane s¹ zbiórki. Komu jednak termin akcji
nie pasuje, zawsze mo¿e swój nieu¿yteczny ju¿
sprzêt odstawiæ do Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy
ul. Kraszewskiego 1, w godzinach pracy
zak³adu.

Zawody Sportowo-Po¿arniczych
W niedzielê, 14 wrzeœnia na boisku w Krzywej
odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-
Po¿arnicze Jednostek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych z terenu gminy Chojnów. Po raz
pierwszy, i miejmy nadziejê nie ostatni, 
w zawodach tych udzia³ wziê³a klasa po¿arni-
czo-ratowicza z PZS. Co prawda ich udzia³ nie
by³ brany pod uwagê w ogólnej klasyfikacji, za
to m³odzie¿ z klas 2 LO zaprezentowa³a siê
znakomicie i swoj¹ form¹ nie odbiega³a od
najlepszych. 

III Chojnowski Konkurs Poetycki
Gor¹co zachêcamy chojnowskich twórców do
wziêcia udzia³u w trzeciej edycji Chojnow-
skiego Konkursu Poetyckiego. Mog¹ wzi¹æ 
w nim udzia³ mieszkañcy (byli i obecni) miasta 
i gminy Chojnów w wieku od 15 lat, którzy do
30 wrzeœnia z³o¿¹ maksymalnie 3 utwory nie
publikowane i nie nagradzane w innych kon-
kursach.
£¹cznie objêtoœæ przes³anych utworów nie mo¿e
przekraczaæ 6 stron standardowego ma-
szynopisu. Szczegó³owy regulamin na
www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.
chojnow.eu

Bal charytatywny
Sekcja tañca towarzyskiego dzia³aj¹ca przy
Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie zaprasza na Bal Charytatywny
pod patronatem Burmistrza Miasta Chojnowa,
który odbêdzie siê 18 paŸdziernika 2014r. 
o godz. 20.00 w Domu Schrama; Rynek 20.
Informacje pod nr tel. 602-15-11-35.

Zapraszamy na dancing
Kawiarnia "Jubilatka" zaprasza 27 wrzeœnia na
dancing. Niezapomniany zabawy czar gwaran-
towany. Cena wstêpu 40 z³ od osoby. W cenie
ujêto tak¿e konsumpcjê. Pocz¹tek , godz. 20,
gra zespó³ Viper. Szczegó³owe informacje pod
numerem tel. 76 818-85-61.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu "Gazety Chojnowskiej"
zamieœciliœmy obszern¹ relacjê z rowerowej
wyprawy Paw³a Wróbla. W podtytule artyku³u
b³êdnie podaliœmy Jego nazwisko. Pana Wróbla 
i osoby zainteresowane serdecznie za tê pomy³kê
przepraszamy.
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Wrzesieñ
15.09. - „Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz”; Dom Schrama; godz. 18.00
wrzesieñ - paŸdziernik - „Jolanta Anton - grafika” - wystawa akwafort i akwatint choj-
nowskiej plastyczki; Muzeum Regionalne 
wrzesieñ - paŸdziernik - „Mój dom, moje miasto” - wystawa fotograficzna Dariusza
Matysa; Miejska Biblioteka Publiczna

PaŸdziernik
03, 10, 17, 24, 31.10. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama
04-05.10. - IV Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹; Dom Schrama
16.10 - fina³ Regionalnego Konkursu Ró¿añcowego "Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w
modlitwie"; Dom Schrama
17.10 - Spotkanie z Wojciechem Drzewickim „ Ignacy Domeyko – wybitny badacz na
obczyŸnie”; Miejska Biblioteka Publiczna 
paŸdziernik - V edycja zawodów MTB ; Park Piastowski
paŸdziernik-listopad - „Emocje” - wspólna wystawa dwóch chojnowian: Mariusza G³oda
(fotografie) i Miros³awa Zatorskiego (pastele); Muzeum Regionalne 

Listopad
11.11. - Akademia z okazji 11 listopada
listopad - Dolnoœl¹ski Przegl¹d Teatrzyków Korczakowskich; Szko³a Podstawowa nr 4
listopad - grudzieñ -  "M³odzi Tworz¹ Sztukê"
listopad - grudzieñ - "Bronis³aw Wolanin - wspó³czesna ceramika boles³awiecka" - 
wystawa wybitnego boles³awieckiego ceramika; Muzeum Regionalne

Kalendarz imprez w mieœcie 
wrzesieñ - paŸdziernik - listopad

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

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
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Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

pi¹ty 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 geo-
dezyjnym 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:

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
zagospodarowania 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 21 paŸdziernika 2014 r. o godz. 1200

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 15  paŸdziernika 2014 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pie-
nie 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 Roz-
porz¹dzeniem 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 za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
950,00 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 zawar-
ciem umowy. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 
11 grudnia 2013 r., drugi 13 lutego 2014 r., trzeci 9 kwietnia 2014 r.,
czwarty 25 czerwca 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¿ samodzielnego lokalu zwol-
niona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 22.09.2014 r.-15.10.2014 r. w godz.

1000 do 1400 - 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.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych"
Ks. Jan Twardowski

Serdecznie dziêkujemy tym, którzy dzielili z nami smutek i ¿al

oraz uczestniczyli we Mszy œw. i ceremonii pogrzebowej

œp. Stanis³awa Ficera

Za okazan¹ Zmar³emu pamiêæ, za modlitwê, wieñce i kwiaty

serdeczne "Bóg zap³aæ"

Pogr¹¿eni w ¿a³obie - ¿ona, syn i córka z rodzin¹.

Zapisy do Ogniska
Spo³eczne Ognisko Muzyczne

w Chojnowie og³asza nabór

w roku szkolnym 2014/2015 na
nastêpuj¹ce instrumenty: 
pianino, skrzypce, 
keyboard, akordeon, 
gitara klastyczna, klarnet, 
saksofon. 

Zapisy w godz. 
od 12.00 do 16.00 

Plac Zamkowy 2 (I piêtro) 
tel. 76-81-88-352.
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MOKSiR

Wiele dzieje siê na remontowanym od kilku
miesiêcy Miejskim Oœrodku Kultury Sportu
i Rekreacji. Ju¿ na zewn¹trz zaobserwowaæ
mo¿na zmiany i postêp prac, a we wnê-
trzach obiektu wszystko wygl¹da jeszcze
bardziej imponuj¹co. Dom kultury ma ju¿
bry³ê zgodn¹ z projektem, wiadomo zatem
jaki bêdzie mia³ kszta³t i jak bardzo siê
powiêkszy³. Pomieszczenia na poszczegól-
nych kondygnacjach tak¿e nabieraj¹ charak-

teru. W wiêkszoœci ku koñcowi maj¹ siê
prace przy k³adzeniu glazury, g³adzi -
œciany czekaj¹ na swoje kolory. 
Kilka dni temu zakoñczono prace przy ins-
talowaniu torów i mechanizmów krêgielni.

Sala gimnastyczna w SP 4
Prace przy remoncie sali gimnastycznej 
z zapleczem sanitarno-szatniowym zbli¿aj¹
siê ku koñcowi. We wszystkich pomiesz-

czeniach wykonano ju¿ g³adzie gipsowe,
pod³o¿a pod posadzki, w sanitariatach
wy³o¿ono œciany p³ytkami, u³o¿ono p³ytki
pod³ogowe. W ma³ej sali gimnastycznej jest
ju¿ parkiet, w du¿ej trwaj¹ prace przygo-
towawcze do wykonania pod³ogi z na-
wierzchni¹ sportow¹. 

Morskie Oko
Kilka dni temu, wykonawca zg³osi³
zakoñczenie prac przy rewitalizacji terenów
zielonych przy ul. Kiliñskiego (tzw.
Morskie Oko). Teren wygl¹da zachêcaj¹co.
Estetyczne alejki, trawniki, urokliwy
mostek i zak¹tek z pergol¹, zagospo-
darowany akwen z p³ywaj¹c¹ fontann¹ 
i pla¿a z boiskiem do pi³ki pla¿owej.
Miejsce z pewnoœci¹ zyska na atrakcyjnoœci
w kolejnych latach, kiedy posadzona
niedawno zieleñ, rozroœnie siê i stworzy
nowe, ciekawe przestrzenie. 

K³adka
Nie ma ju¿ „z³amanego mostu”. Jego
miejsce zajê³a estetyczna i co najwa¿niejsze
bezpieczna k³adka, która bêdzie cieszyæ oko
i s³u¿yæ mieszkañcom kolejne lata. Do
k³adki z dwóch stron prowadz¹ nowe ci¹gi
piesze, wykonane z polbruku. Pierwszy od
ul. Legnickiej, przez ulicê Rac³awick¹, dru-

gi od ul. Paderewskiego. Dziêki tej inwesty-
cji now¹ nawierzchniê zyska³a ul. Brzozowa
prowadz¹ca w okolice nowej k³adki. 

Bie¿nia
Rozpoczêto prace przygotowawcze do
budowy bie¿ni lekkoatletycznej wokó³ p³yty
boiska pi³karskiego na stadionie miejskim. 

Nowe oœwietlenia
Prowadzone s¹ prace przy budowie oœwie-
tleñ ulicznych i parkowych. Now¹ sieæ
oœwietleniow¹ bêd¹ mia³y – aleja g³ówna 
w Parku Piastowskim, aleja lipowa przy ul.
Samorz¹dowej, ul. Bielawska z ulic¹
Solskiego oraz droga dojazdowa do gara¿y
przy ul. £okietka. Ponadto wymieniane s¹
s³upy z oprawami parkowymi w rejonie ulic
Maczka i £okietka oraz lampy oœwietlenia
drogowego przy ul. Kiliñskiego. 

MMiiee jj sskk iiee     iinnwweess ttyycc jj ee
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16 listopada zag³osujemy na radnych gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich oraz
w³odarzy naszych miejscowoœci. 
27 sierpnia oficjalnie rozpoczê³a siê kampania
wyborcza. Termin zg³aszania komitetów
Pañstwowej Komisji Wyborczej lub w³aœciwemu
komisarzowi min¹³ 7 wrzeœnia. Po zarejestrowa-
niu przez PKW komitetów, ich sztaby wyborcze
maj¹ czas do 6 paŸdziernika na przedstawienie
listy kandydatów i zebranie wœród mieszkañców
danego okrêgu kolejnych podpisów poparcia pod
list¹ z konkretnymi nazwiskami startuj¹cych.
W tych wyborach po raz pierwszy radni gmin
bêd¹ wybierani w okrêgach jednomandatowych -
komitety nie wystawi¹ list, tylko jednego kandy-
data na okrêg. Wa¿ne jest, by przed dniem
wyborów upewniæ siê, w jakim okrêgu siê g³osuje
i gdzie jest lokal wyborczy, gdy¿ nastêpstwem
powstania okrêgów jednomandatowych by³a czês-
to zmiana ich obszarów. 
16 listopada zag³osujemy osobiœcie w miejscu
naszego sta³ego zamieszkania. Nie ma mo¿liwoœ-
ci g³osowania poza miejscem zamieszkania - 
w innej gminie, za granic¹ lub na statku morskim.
Jest to zasada stosowana wy³¹cznie w wyborach
samorz¹dowych. Obywatele g³osuj¹ na w³adze
miejscowoœci, w której mieszkaj¹, pracuj¹, ucz¹
siê. Mieszkaniec Lublina nie mo¿e wzi¹æ udzia³u
w wyborach samorz¹dowych, jeœli przebywa 
w tym dniu w Bieszczadach na górskiej
wycieczce, choæ móg³by to zrobiæ w przypadku
wyborów parlamentarnych. 
Dopisanie siê do rejestru wyborców jest proste.
Wystarczy z³o¿yæ wniosek w urzêdzie gminy,
któr¹ aktualnie zamieszkujemy na sta³e. Warto
wiedzieæ, ¿e sta³e miejsce zamieszkania wyborcy
nie jest równoznaczne z jego miejscem zamel-
dowania. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dopisanie
do rejestru wyborców nie jest jednorazowe.
Oznacza wypisanie z rejestru wyborców gminy, 
w której wczeœniej mieszkaliœmy i g³osowaliœmy.
Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców jest
rozpatrywany oko³o trzech dni. Aby mieæ
mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w wyborach w aktual-
nym miejscu zamieszkania, warto z³o¿yæ go
odpowiednio wczeœniej, czyli nie póŸniej ni¿ 
11 listopada. 
G³osowanie korespondencyjne jest mo¿liwe dla
osób niepe³nosprawnych. Równie¿ osoby po 75
roku ¿ycia mog¹ skorzystaæ z udogodnieñ w od-
daniu g³osu. Wiêcej szczegó³ów na stronie
Pañstwowej Komisji Wyborczej.

Radni i rz¹dz¹cy naszymi miastami realnie
decyduj¹ o komforcie naszego ¿ycia i o tym,
jak siê zmienia nasza najbli¿sza okolica. Warto
wiêc nie tylko oddaæ g³os, ale wybraæ
œwiadomie swojego reprezentanta. 

(http://mamprawowiedziec.pl/)

WWyybboorryy  ssaammoorrzz¹¹ddoowwee  22001144
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Narodowe Czytanie 2014
W 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw
Komorowski zainicjowa³ Narodowe Czytanie - akcjê publicznego
czytania najwiêkszych dzie³ polskiej literatury. 
- Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowa³a wspólna lektura
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza – przypomina na swojej stron-
ie prezydent B. Komorowski. - W zesz³ym roku, podczas drugiej
ods³ony akcji, w ca³ej Polsce czytaliœmy dzie³a Aleksandra Fredry.
Odkrywaliœmy piêkno, ale te¿ ciêtoœæ Fredrowskiego jêzyka, m¹droœæ
i aktualnoœæ jego diagnoz. W tym roku, pragnê zaprosiæ Pañstwa do
lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W powieœciach tworz¹cych
ten cykl pierwszy polski noblista w wyj¹tkowy sposób po³¹czy³ g³êboki
patriotyzm z fascynuj¹c¹ przygod¹, a nierzadko komizmem i humo-
rem. „Trylogia” to obraz Polski ró¿norodnej i wielokulturowej, to
wyraz naszych narodowych têsknot i marzeñ, kronika naszych mili-
tarnych oraz duchowych zwyciêstw.

Chojnów do ogólnopolskiej akcji do³¹czy³ w ubieg³ym roku. Wtedy
na scenie Domu Schrama dzieci i doroœli czytali fragmenty utworów
Fredry, by³ te¿ wywiad z polskim bajkopisarzem, poet¹, wolnomula-
rzem i krótkie scenki w epokowych strojach.

W trzeciej edycji Narodowego Czytania, chojnowianie wziêli udzia³
15 wrzeœnia. Wczeœniej (05.09.) uczniowie naszych szkó³ prze-
prowadzili akcje w swoich placówkach. M³odzie¿ czyta³a w klasach
fragmenty “Potopu” poznaj¹c lub przypominaj¹c sobie fascynuj¹ce
dzieje bohaterów Sienkiewicza. 
Poniedzia³kowe popo³udnie w Domu Schrama mia³o nieco inn¹ for-
mê. Zaczê³o siê od skeczu pt. „Ogniem i mieczem 2”, w oryginale
prezentowany przez Wiktora Zborowskiego i Mariana Opaniê.
Zabawna forma przekazu, mia³a uœwiadomiæ jak niewiele wiemy 
o polskiej literaturze, jej znakomitych bohaterach i autorach naro-
dowych powieœci. 
Wiedzê o Henryku Sienkiewiczu uzupe³ni³a jego biografia, któr¹
przedstawi³ dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki. W kolejnej
ods³onie publicznoœæ odczyta³a kilka sienkiewiczowskich z³otych
myœli – cytatów z jego powieœci, które do dziœ czêsto funkcjonuj¹ 
w mowie potocznej i takich, których m¹droœæ niczego nie straci³a 
z up³ywem lat. Inscenizacja fragmentu „Pana Wo³odyjowskiego”
natomiast by³a wprowadzeniem do oficjalnego, chojnowskiego
„Narodowego Czytania”.
Osoby, które odpowiedzia³y na zaproszenie organizatorów –
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji - odczyta³y 7 passusów Trylogii. Na lektorskich fotelach
zasiedli przedstawiciele chojnowskich instytucji, firm, organizacji
pozarz¹dowych oraz uczniowie naszych gimnazjów i Powiatowego
Zespo³u Szkó³. 
Wybór tekstów nie by³ przypadkowy. Zawiera³y treœci, wiele
mówi¹ce o ówczesnych wydarzeniach i ich bohaterach. Do kolejnych
fragmentów wspaniale wprowadza³a dyrektor MBP Barbara
Landzberg zapowiadaj¹c jednoczeœnie czytaj¹cych.
Tekstowe prezentacje muzycznie okrasi³ Mateusz Bojda i Szymon
Sandura.
Dla licznie zgromadzonych s³uchaczy wybrane w¹tki by³y przypom-
nieniem ciekawej, XVII wiecznej historii, wielkiego patriotyzmu
naszych rodaków i niezwyk³ego talentu literackiego Sienkiewicza. 
Taki te¿ cel ma to narodowe przedsiêwziêcie - zwrócenie uwagi na
bogactwo polskiej literatury, potrzebê dba³oœci o polszczyznê, popu-
laryzacjê czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
to¿samoœci. 

eg
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Ks. Artur - Przyjaciel

To ju¿ 15 edycja Kongresu Osób Niepe³no-
sprawnych, podczas którego niepe³nosprawni, ich
rodziny i przyjaciele pielgrzymuj¹ do Sanktuarium
Matki Bo¿ej £askawej by m.in. daæ œwiadectwo jak
wielk¹ rolê odgrywaj¹ osoby niepe³nosprawne –

ucz¹ mi³oœci, pokory, wytrwa³oœci, pokazuj¹, ¿e
choroba nie przekreœla nikogo jako cz³owieka 
z ca³ym jego bogactwem duchowym. Ten czas jest
jednoczeœnie okazj¹ do œrodowiskowej integracji
obejmuj¹cej mieszkañców Dolnego Œl¹ska.
Tradycj¹ Kongresu, od wielu lat, jest nadawanie
tytu³u „Przyjaciel Osób Niepe³nosprawnych”.
Otrzymuj¹ go osoby, których praca na rzecz osób
niepe³nosprawnych zas³uguje na uznanie. Na
przestrzeni ostatnich lat wœród wyró¿nionych
znaleŸli siê te¿ chojnowianie - Katarzyna
Lisowska, ks. W³adys³aw Bystrek, Mieczys³aw
Kasprzak, Jan Skowroñski, Jan Serkies, Lilia
Walasek. W tym roku niepe³nosprawni uhono-
rowali ks. Artura Trelê - dyrektora Oœrodka Eduka-
cyjno-Opiekuñczego „Samarytanin” Caritas

Diecezji Legnickiej i wieloletniego duszpasterza
chojnowskich niepe³nosprawnych. 
W uzasadnieniu, którym kierowa³a siê Kapitu³a
czytamy: „Bêd¹c przed laty duszpasterzem osób
niepe³nosprawnych w Chojnowie bardzo mocno
anga¿owa³ siê w pracê formacyjn¹ na rzecz tego
œrodowiska. Tak¿e dzisiaj, pe³ni¹c ju¿ inne
obowi¹zki (pos³uga na rzecz chorych w Zak³adzie
Opiekuñczo-Leczniczym) nadal sprawuje opiekê
duszpastersk¹ nad osobami niepe³nosprawnymi 
w Chojnowie. Chêtnie prowadzi spotkania mod-
litewno-formacyjne dla tej grupy osób. Bardzo
wra¿liwy na ich problemy oraz potrzeby. Ofiarny,
dyspozycyjny, skromny, zawsze gotowy nieœæ
pomoc”. Gratulujemy ks. Arturowi i wszystkim
nagrodzonym.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Dzia³ka uzbrojona jest w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ki). 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 wrzeœnia  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 18 wrzeœnia 2014 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwier-
dzenie 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 równo-
znaczne 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 nierucho-moœci /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¿ 590,00 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 w dniu 26 czerwca 2012 r., drugi 5 wrzeœnia
2012 r., trzeci 23 paŸdziernika 2012 r., czwarty 12 lutego 2013 r., pi¹ty 26 marca
2013 r., szósty 11 czerwca 2013 r., siódmy 24 wrzeœnia 2013 r., ósmy 12 lutego 2014 r.,
dziewi¹ty 9 kwietnia 2014 r., dziesi¹ty 11 czerwca 2014 r., jedenasty 4 sierpnia 2014 r. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem 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

dwunasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

Ju¿ po raz czwarty mieszkañcy Chojnowa mieli okazjê wesprzeæ uczniów
chojnowskich szkó³ podstawowych i gimnazjów przed rozpoczynaj¹cym siê
nowym rokiem szkolnym, przez udzia³ w szlachetnej akcji zbiórki przybo-
rów szkolnych. Od po³owy sierpnia w chojnowskich œwi¹tyniach przez dwa
tygodnie by³y wystawione specjalne kosze, do których ka¿dy móg³ przynieœæ
nowe przybory szkolne, a tak¿e plecaki i zeszyty. Kosze wype³nia³y siê po
ka¿dej Mszy œw. Wiele osób postanowi³o przekazaæ tak¿e drobne kwoty pie-
niê¿ne ( w sumie 800 z³.), za które kupiono czêœæ wyprawek szkolnych. Mi-
³ym zaskoczeniem by³a decyzja jednej ze "œwie¿ych" par ma³¿eñskich. Nowo-
¿eñcy, zapraszaj¹c goœci na œlub, poprosili by zamiast tradycyjnych kwiatów
przynieœæ im przybory szkolne i maskotki, które nastêpnie przekazali dla or-
ganizatorów powiêkszaj¹c wymiar "Akcji ZESZYT". Tylu zaanga¿owanych
ludzi, tyle szlachetnych serc i wreszcie, gdy ju¿ zabrzmia³ pierwszy dzwonek
w szkole mo¿na by³o przekazaæ przygotowane, solidne wyprawki (w liczbie
95) dla uczniów naszych szkó³. Pragnê podziêkowaæ wszystkim zaanga¿o-
wanym w owocny przebieg tego dzie³a - w szczególny sposób wszystkim ofia-
rodawcom oraz grupie Eucharystycznego Ruchu M³odych. Chojnowianie po
raz kolejny udowodnili, ¿e potrafi¹ siê podzieliæ z potrzebuj¹cymi.

Ks. Jaros³aw Górecki

eg

Udana Akcja ZESZYT

Eucharystyczny Ruch M³odych
przygotowuje wyprawki 

Szczêœliwa grupa ERM-u 
po zakoñczeniu akcji 
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Muzyczna podró¿ 

Nie przebrzmia³o jeszcze echo wspania³ego
spektaklu w³oskich pieœni w wykonaniu 
B. Bidziñskiego, a ju¿ koneserzy muzyki
klasycznej mieli kolejn¹ ucztê. 
6 wrzeœnia w sali sgraffita Muzeum
Regionalnego w Chojnowie odby³ siê koncert
sopranistki Urszuli Mras.
Chojnowianka, która od lat uczy siê klasy-
cznego œpiewu, specjalnie dla mieszkañców
swojego rodzinnego miasta, przygotowa³a
niezwyk³¹, muzyczn¹ podró¿, po ró¿nych
krajach i stylach. W repertuarze znalaz³y siê
znane i mniej znane arie operowe i operet-
kowe oraz kompozycje musicalowe. 
Na pocz¹tek Wêgry i czardasz Silvy z operet-
ki „Ksiê¿niczka Czardasza” – Imre Kalmana.
Po czardaszu, który „strug¹ ognia wlewa siê
do ¿y³, ¿yje w nim szum wêgierskich drzew,
oddech gór i wodospadów œpiew, dziarska 
w nim – madziarska krew!”, muzyczny szlak
powiód³ do s³onecznej Italii – ojczyzny
opery, w której narodzi³ siê styl œpiewu „bel
canto” (czyli „piêkny œpiew”) nazywany po-
pularnie œpiewem operowym. Tu dosz³o do
spotkania z dwoma wybitnymi twórcami
opery - Giacomo Puccinim i Giuseppe
Verdim oraz ich wspania³ymi kompozycjami
- ari¹ „O mio babbino caro” z opery „Gianni
Schicchi” i bolero Eleny z opery „Nieszpory
Sycylijskie”.
Piêkny sopran Urszuli Mras przenika³
wra¿liwe dusze s³uchaczy, a wyobraŸnia ma-
lowa³a obrazy ilustruj¹ce obco brzmi¹ce treœ-
ci arii. 
Tak by³o te¿ przy kolejnych prezentacjach.
Muzyczna podró¿ dalej powiod³a do Francji,
gdzie melomanów przywita³a kap³anka Leila,
bohaterka opery Georges’a Bizeta pt.
„Po³awiacze pere³”. Liryczny nastrój
zmieni³y Wyspy Brytyjskie, s³yn¹ce z twór-
czoœci musicalowej. Publicznoœæ urzek³a

piosenka z musicalu „Koty” pod tytu³em
„Memory”  i “Wishing you were somehow
here again”  z musicalu “Upiór w operze” -
obie autorstwa Andrew Lloyda Webera -
niezwykle utalentowanego, wspó³czeœnie
¿yj¹cego kompozytora muzyki do najbardziej
kasowych w historii musicali. W Anglii poz-
najemy te¿ ¿onê Webera, Sarê Brightman -
wybitn¹ œpiewaczkê, która popularnoœæ
zawdziêcza nie tylko niezwykle delikatnej
barwie g³osu, ale te¿ swojej zdolnoœci do
wynajdywania muzycznych pere³ek i przera-
biania ich wedle w³asnego gustu. Tak by³o 
w przypadku Intermezzo z opery „Cavaleria
rusticana” Pietra Mascagniego. Z Anglii
podró¿ ponownie obra³a azymut na Wêgry.
Franz Lehár, w którego twórczoœci
wybrzmiewaj¹ piêkne walce i ¿ywio³owe tan-
ga oraz odrobina rytmów orientalnych skom-
ponowa³ m.in. operetkê „Giuditta“ . Parti¹
tytu³owej bohaterki pt. „Meine Lippen, sie
kussen so heiss“ Urszula Mras opowiedzia³a
historiê uwiedzionej i porzuconej kobiety.
Fina³ koncertu mia³ miejsce w gor¹cej, 
brzmi¹cej rytmami flamenco Hiszpanii.
„Dziewczêta z Barcelony” z operetki „Clivia”
austriackiego kompozytora Nico Dostala
efektownie zakoñczy³y ten niecodzienny,
wspania³y koncert. 
Urszuli Mras znakomicie akompaniowa³
Tomasz Susmêd. Us³yszeliœmy go równie¿ 
w dwóch solowych prezentacjach klawi-
szowych – przejmuj¹cym wykonaniu
Nokturna cis-moll nr 20 Fryderyka Chopina 
i ¿ywio³owym, dynamicznym „Tangu
Jalousie” - Jacob Gade)
Chojnowscy artyœci dali swoim wspó³-
mieszkañcom naprawdê niezapomniane
chwile. To by³ wieczór pe³en emocji, prze¿yæ
i artystycznego, profesjonalnego wyrazu.
By³y bisy, podziêkowania i gratulacje. Wielu
melomanów, chocia¿ s³ucha³o chojnowianki
nie pierwszy raz, liczy, ¿e nie by³ to ostatni
koncert utalentowanej sopranistki. 

Urszula Mras – zaczyna³a w chojnowskim
Ognisku Muzycznym. Uczy³a siê gry na
fortepianie, skrzypcach i gitarze. Potem by³a
legnicka Szko³a Muzyczna II stopnia, gdzie
rozpoczê³a edukacjê wokaln¹, pozna³a te¿
technikê gry na organach. Obecnie g³os 
kszta³ci w Krakowie, studiuj¹c jednoczeœnie
na Uniwersytecie Jagielloñskim – po muzy-
kologii, zajê³a siê filologi¹ bu³garsk¹. W wol-
nych chwilach chêtnie ¿egluje (posiada
patent sternika), podró¿uje “stopem”, wêdru-
je po górach. Jako, ¿e jej koncerty wymagaj¹
odpowiedniej stylizacji, sama zajmuje siê
swoimi kreacjami – szyje suknie i gorsety. 

Tomasz Susmêd - chojnowianin, organista,
pianista, nauczyciel muzyki. Pierwsze lekcje
fortepianu pobiera³ u chojnowskiego profeso-
ra - Edwarda Grabana. Przygotowanie do
pracy przy kontuarze organowym da³o mu
ukoñczone Diecezjalne Studium Organowe 
w Legnicy Posiada równie¿ wykszta³cenie
pedagogiczne w zakresie sztuki oraz ukoñ-
czone studia magisterskie na Uniwersytecie
Wroc³awskim. Zawodowo pracuje z m³o-
dzie¿¹ w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, pe³ni
tak¿e funkcjê organisty w chojnowskich koœ-
cio³ach. Z zami³owania do poezji i muzyki
Jacka Kaczmarskiego wraz z dwoma przy-
jació³mi z £odzi tworz¹ Trio £ódzko-
Chojnowskie. Wkrótce wydaj¹ debiutancki
album Tria pt. „Sny i sny”. 

eg

fot. e-legnickie.pl

fot. e-legnickie.pl

fot. chojnow.pl
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Ten wyjazd planowaliœmy ju¿ w czerwcu.
Po powrocie z wycieczki do Szwajcarii
Saksoñskiej (odby³a siê 25. czerwca)
zaplanowaliœmy Stowarzyszeniu "Frauen
auf dem Weg nach Europa" z Görlitz 
w rewan¿u wycieczkê nad Kolorowe
Jeziorka - okreœlane jako "cud natury" - 
w Rudawy Janowickie.
W poniedzia³ek 15. wrzeœnia do Chojnowa
przyby³a 44-osobowa grupa naszych przy-
jació³ zza Nysy. Pod Urzêdem Miejskim na
"pok³ad" autokaru wsiad³y 4 cz³onkinie
Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³
Miast Partnerskich i wspólnie pojechaliœmy
do Z³otoryi. Bombki w Vitbisie urzek³y

wszystkich. Po dokonaniu kolorowych
zakupów, œwiec¹c brokatem, pojechaliœmy
do Wieœciszowic nad Kolorowe Jeziorka.
Na miejsce, jako ¿e by³a to pora obiadowa,
urz¹dziliœmy piknik. Gospodarz maj¹cy 
w pieczy ten teren przygotowa³ pyszne je-
dzonko, a cz³onkinie naszego stowarzy-
szenia ugoœci³y domowymi wypiekami,
kaw¹ i herbat¹. Po jedzeniu zwiedziliœmy
jeziorka - ¿ó³te i purpurowe, a potem
powêdrowaliœmy nad B³êkitne Jeziorko,
zwane te¿ Szmaragdowym. Piêkna s³onecz-

na pogoda, b³êkitno-zielony kolor wody,
czyste, rzeœkie powietrze i wyborne towa-
rzystwo - czy¿ nie jest to pe³nia zadowole-
nia i szczêœcia? Podziwia³am tych ludzi:
nikt nie narzeka³, ¿e dzieñ wczeœniej
pada³o, ¿e droga stroma, ¿e konary. Ka¿dy

zachwyca³ siê piêknem natury i cieszy³ siê
dniem. Po powrocie znad B³êkitnego
Jeziorka czeka³ na nas gor¹cy, smaczny
bigos, a potem droga powrotna do Zgorzel-
ca., gdzie po¿egnaliœmy siê z naszymi przy-
jació³mi z Görlitz. 

Jednym z dzia³añ naszego stowarzyszenia 
i stowarzyszenia "Frauen auf dem Weg
nach Europa" jest poznawanie uroków kra-
ju s¹siedniego. Organizowane przez nas
wyjazdy edukacyjne s³u¿¹ temu celowi, 
a przy okazji lepiej siê poznajemy i nawi¹-
zujemy przyjaŸnie. Tylko poprzez wza-
jemne poznanie mo¿emy wyzbyæ siê
uprzedzeñ i zbudowaæ mosty, które bêd¹
nas ³¹czyæ.
S³u¿yæ temu bêdzie zaplanowana ju¿ nasza
nastêpna podró¿ edukacyjna do Spreewal-
du, zwanego £u¿yck¹ Wenecj¹.

E. K³apciñska
Prezes ChSPMP
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Urodzona w 1967 r. w Z³otoryi. Ukoñczy³a
Liceum Ekonomiczne w Legnicy.
Absolwentka Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Z zawodu: ekonomista, pedagog. 
W latach  1993- 2013 r. prowadzi³a
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Twórczoœæ za-
czê³a od najm³odszych lat zajmuj¹c siê
rêkodzie³em. Wiêkszoœæ jej prac pow-
stawa³o z potrzeby chwili i okolicznoœci.
Kartki, serwetki, szkatu³ki, jajka ozdobne,
bro¿ki, muchy i muszki damskie. Pierwsze
wiersze powsta³y na potrzeby gazetki
szkolnej w liceum. Przez kolejne lata pisa³a
ju¿ z potrzeby serca. Rysunkiem zajmuje
siê od 2011 r. Ulubionym tematem s¹
portrety. Pos³uguje siê o³ówkiem. Jej prace
znajduj¹ siê u osób prywatnych.

Obawy dotycz¹ce wakacyjnej przerwy,
która spowodowa³aby zastój w aktywnoœci
chojnowskich artystów, okaza³y siê
p³onne. Potwierdzaj¹ to dwa spotkania –
lipcowe i sierpniowe, okraszone z reszt¹
mi³ymi odwiedzinami legnickich goœci.
Wizyta legniczan zaowocowa³a recitalem
Jolanty Trawnik podczas benefisu Juranda
Kowalskiego, 24 sierpnia, na chojnowskim
rynku. 
Jak to siê obecnie mówi w legnickich krê-
gach artystycznych – bohema chojnowska,
wed³ug wczeœniejszych ustaleñ, licznie
stawi³a siê w pierwsz¹ wrzeœniowa œrodê 
w KuŸni Talentów.
Niektórzy gildianie wspominali wci¹¿
œwie¿e jeszcze artystyczne wydarzenia 
z ich udzia³em – Julian Pamu³a autorski
wernisa¿, jaki mia³ miejsce 22 sierpnia 
w Centrum Edukacyjnym, a Jurand
Kowalski swój drugi benefis. 
Dobrze, ¿e po wakacjach, ci którzy jednak
w tym czasie
postanowili od-
poczywaæ, wrócili
i stawili siê na
spotkaniu. Tajem-
nic¹  poliszynela
jest, ¿e podczas
ka¿dego spotka-
nia, wszyscy cze-
kaj¹ na ilustro-
wany opis tego
z g r o m a d z e n i a .
Autorem saty-
rycznego prze-
kazu jest Edmund
Chamera. W ¿ar-

tobliwych komentarzach jest du¿o humoru
i celnych spostrze¿eñ.
Niespodziank¹ spotkania by³a d³ugo
oczekiwana praca Ludwiki Sucheckiej,
która z dum¹ zaprezentowa³a swoj¹ plasty-
czn¹ kompozycjê – „Postaæ dziewczyny 
z kwiatami”. Wed³ug opinii wiêkszoœci,
dzie³o bardzo udane – koncepcyjnie 
i artystycznie.
Kilkoro gildian przygotowuje siê do III
Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego
organizowanego przez chojnowsk¹ bib-
liotekê. Prym wiedzie p³eæ piêkna, ale nie
czujemy siê upowa¿nieni by podawaæ
nazwiska. Na pewno bêdzie to silna
reprezentacja. 
Zainteresowanych dzia³alnoœci¹ Gildii
Artystów Chojnowa zapraszamy na stronê
www.gildia.chojnow.eu oraz na fanpage na
Facebooku. 
Kolejne spotkanie gildii 1 paŸdziernika, 
w KuŸni Talentów, o godz. 18.00.

pm

ZachŒcamy do udzia‡u w IV edycji
Regionalnego Konkursu R�¿aæcowego
�M�j w‡asny r�¿aniec � moja pomoc w mod-
litwie" pod patronatem:
Ks. Kanonika Marka Osmulskiego – dziekana
Dekanatu Chojnów,  Pana Jana Serkiesa –
Burmistrza Miasta Chojnów, Pana Mieczys³awa
Kasprzaka – Wójta Gminy Chojnów

Regulamin:
1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie miasta 
i gminy Chojnów oraz gmin oœciennych -
Zagrodno, Mi³kowice, Chocianów, Gromadka - 
i bêdzie rozstrzygniêty w trzech kategoriach
wiekowych: uczniowie nauczania zintegrowanego
(kl. I – III), szkó³ podstawowych (kl. IV-VI) oraz
gimnazjum (kl. I-III). 
2. Celem konkursu jest o¿ywienie modlitwy ró¿añ-
cowej wœród dzieci i m³odzie¿y i ukazanie jej przy-
jaznej formy m³odemu pokoleniu.
3. Konkurs polega na wykonaniu ró¿añców z ró¿-
nych dostêpnych materia³ów (np. plasteliny, kasz-
tanów, jarzêbiny, guzików, suchych owoców,
makaronu). Podczas oceny prac bêd¹ brane pod
uwagê: wiernoœæ zbli¿ona do oryginalnego ró¿añca,
innowacyjnoœæ wykorzystanych materia³ów,
samodzielnoœæ oraz jakoœæ wykonanych prac.
4. W nawi¹zaniu do roku duszpasterskiego odby-
waj¹cego siê pod has³em „Wierzê w Syna Bo¿ego”
ekspozycja ró¿añca mo¿e zostaæ powi¹zana tematy-
cznie ze znakami ilustruj¹cymi to has³o (np. symbol
chrztu Jezusa w rzece Jordan, itp.)
5. Spoœród wykonanych prac katecheci przy
wspó³udziale innych nauczycieli (zachêca siê do
przeprowadzenia etapu szkolnego) wy³oni¹ po 3
ró¿añce z ka¿dej kategorii wiekowej i przeka¿¹
Ks. Jaros³awowi Góreckiemu (katechecie 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka 
w Chojnowie) b¹dŸ do Miejskiej Biblioteki
Publicznej do 10 paŸdziernika 2014 r.
Prace przekazane po tym terminie nie wezm¹
udzia³u w konkursie. Prace mo¿na dostarczyæ
tak¿e na adres:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. œw. App. Piotra 
i Paw³a, ul. Ks. Œciegiennego 4, 59-225 Chojnów
(przy koœciele w Rynku).
Ka¿da praca ma byæ podpisana: imiê i nazwisko
ucznia, klasa, szko³a, imiê i nazwisko nauczyciela
prowadz¹cego. Autorzy prac musz¹ z³o¿yæ zgodê
na przetwarzanie danych osobowych na potrze-
by konkursu (wg wzoru: Wyra¿am zgodê na
przetwarzanie danych osobowych mojego
syna/córki ………………..na potrzeby konkursu
/podpis rodzica lub opiekuna uczestnika konkur-
su).
6. Fina³ konkursu z wrêczeniem nagród odbêdzie
siê w Domu Schrama w Chojnowie (dawny Dom
Chemika w rynku) 16 paŸdziernika 2014 r. 
o godz. 10.00 (czwartek), a ekspozycja prac bêdzie
przygotowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Prace fina³owe pozostaj¹ w³asnoœci¹ organizatorów
konkursu.
7. Spoœród wytypowanych z poszczególnych szkó³
prac zostan¹ przez 5-osobowe jury wy³onieni
zwyciêzcy w ka¿dej kategorii wiekowej. Komisja
konkursowa bêdzie mog³a przyznaæ tak¿e
wyró¿nienia.
8. Wszyscy uczestnicy fina³u konkursu otrzymaj¹
pami¹tkowe dyplomy oraz s³odki poczêstunek.
9. Dodatkowe informacje dotycz¹ce przebiegu
konkursu mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu:
(76)8548507, b¹dŸ drog¹ elektroniczn¹: 
jarekgorecki@poczta.onet.pl

JJaaddwwiiggaa  SSttooppaa

Wrzeœniowa Gildia

Portrety
naszych  artystów
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca:

Brygida Helbig - “Niebko”
Kresy przed wojn¹. S³u¿¹ca polskich
ch³opów rodzi na strychu dziecko i umie-
ra. To pocz¹tek rodzinnych sekretów, 
z którymi zmierzyæ siê musz¹ kolejne
pokolenia. Zim¹ 1939 roku rodzina
Niemców galicyjskich zostaje rozkazem
Hitlera przesiedlona nad Wartê, sk¹d 
z koñcem wojny w trzaskaj¹cym mrozie
uchodzi przed Armi¹ Czarwon¹ do Rzeszy.
Z u³amków opowieœci, jak w dzieciêcej
zabawie w niebko, Marzena próbuje z³o¿yæ
historiê swojej rodziny. 

Brygida Helbig, (1963) urodzona 
w Szczecinie, pisarka i literaturoznaw-
czyni. Profesor i wyk³adowca uniwer-
sytetów: Viadriana w S³ubicach oraz
Humboldtów w Berlinie.

Jerzy Pilch - “Drugi dziennik 
21 czerwca 2012 - 20 czerwca 2013”
W Drugim dzienniku wadzi siê ze sprawa-
mi najistotniejszymi, futbolem, czyli
¿yciem, wspólnot¹, zwyciêstwem i teolo-
gi¹, czyli œmierci¹, samotnoœci¹, prze-
gran¹. Nadal rozmawia z pisarzami, przod-
kami, z czytelnikami, te¿ - z chorob¹.

Daruje czytelnikom bardziej ksiêgê ni¿
ksi¹¿kê.
Jerzy Pilch (ur. 1952) - jeden z najwybit-
niejszych i najbardziej poczytnych
wspó³czesnych polskich pisarzy.
Laureat wielu nagród i wyró¿nieñ.

Jerzy Pilch - “Wiele demonów”

Pierwsza od piêciu lat powieœæ Jerzego
Pilcha jest prawdziwym œwiêtem opowieœ-
ci. M¹drej i rozbuchanej, snutej arcybo-
gatym jêzykiem, pe³nej zaskakuj¹cych
zdarzeñ i intensywnych detali; zaludnionej
tyle¿ swojskimi, co dziwacznymi postacia-

Dzia³ dla Doros³ych

Spoœród ksi¹¿ek nominowanych do Nagrody Literackiej NIKE  2014 ostatnio zakupiliœmy:

Zapachnia³o punk-rockiem
W urozmaiconej muzycznej karcie dañ kawiarni
„Jubilatka” przysz³a pora na pozycjê pod nazw¹
Polish Fiction (P.F.). W menu zapachnia³o wiêc
punk-rockiem. To chojnowskie trio w sk³adzie
Dariusz Czarnecki- gitara basowa i œpiew, £ukasz
Ma³ota – gitara basowa oraz Mateusz Sieniek –
perkusja i œpiew, ma ju¿ na koncie na tyle ograny
materia³, ¿e spokojnie mo¿e graæ koncerty u boku
tych najwa¿niejszych z krajowego undergrandu.
W utworze „Handel” z repertuaru Farben Lehre,
doœæ nieoczekiwanie na wokalu pojawi³ siê
Misiek z nieistniej¹cej ju¿ formacji Jubel. Potem
P.F. zagra³ w jedynej, niepowtarzalnej wersji, superprzebój grupy Piersi „Balcanica”. Na parkiet ruszy³y
t³umy…
Kolejny wieczorek muzyczny 4 paŸdziernika (sobota, godz. 20). Zagraj¹ Niewinni. Zapraszamy!

pm

mi. Opowieœci o sprawach wa¿nych,
najwa¿niejszych, ostatecznych. 

Wac³aw Radziwinowicz - 
“Gogol w czasach Google’a”
Wac³aw Radziwinowicz, jeden z najlep-
szych znawców rosyjskiej duszy i polity-
ki, wieloletni korespondent “Gazety
Wyborczej” w Moskwie, stworzy³ obraz
Rosji rozpiêtej miêdzy wci¹¿ ¿ywymi
absurdami rodem z Gogola i Czechowa 
a nieznoœnym dziedzictwem cz³owieka
sowieckiego. Kraju, jak mówi¹ sami
Rosjanie, o historii nieprzewidywalnej,
kraju przeklêtych poetów i z³odziei 
w limuzynach, bojowników o prawa
cz³owieka i morderców bez twarzy,
samotnych bohaterów i brutalnych
so³datów.

Dzia³ dla Dzieci

Elsa Beskow - “Zimowa wyprawa
Ollego”
Olle dosta³ od ojca nowe narty i nie mo¿e
siê doczekaæ, kiedy bêdzie móg³ je
wypróbowaæ.  A zimy jak nie ma, tak nie
ma. Nareszcie przed Bo¿ym Narodzeniem
zaczyna sypaæ œnieg. Olle zak³ada narty 
i wyrusza do lasu. Wokó³ jest piêknie.
Nagle staje przed nim starzec od stóp do
g³ów przyodziany w oœlepiaj¹c¹ biel, Olle
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e trafi³ do zacza-
rowanego lasu...

“Na ratunek : sami czytamy”
“Na ratunek” to zabawne opowiadania 
o trzech ch³opcach: Julku, Maæku i Kubie.
Poznaj ich ciekawe przygody i dowiedz
siê , komu pomogli!
Du¿a czcionka u³atwia naukê czytania. Po
ka¿dym opowiadaniu umieszczono naj-
trudniejsze wyrazy, a czytanie uatrakcyj-
niaj¹ komiksy.
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Tysi¹ce osób melduj¹ siê na s³u¿bê potrze-
buj¹cym, setki jednocz¹ siê na ogólnopols-
kich szkoleniach, a mistrzowie olimpijscy
rozgrzewaj¹ miêœnie serca! To znak – SZLA-
CHETNA PACZKA rozpoczê³a rekrutacjê
wolontariuszy.
W tym roku niespodziank¹ jest, ¿e tak¿e
nasze miasto zosta³o objête tym projektem.
Liderem projektu w Chojnowie jest jeden 
z naszych mieszkañców, obecnie studiuj¹cy
medycynê Pawe³ Grabek. To on zjednoczy
potrzebuj¹ce rodziny, wolontariuszy, dar-
czyñców i wiele osób chêtnych do pomocy.
Jest przekonany, ¿e wszystko da siê zrobiæ.
Na obecn¹ chwilê uda³o mu siê pozyskaæ
komplet historii potrzebuj¹cych rodzin. Jako
pierwsza na wolontariusza zg³osi³a siê pani
Agnieszka Demiañczuk, która bêdzie tak¿e
pe³ni³a funkcjê pomocnika ds. rekrutacji.
Celem w Chojnowie jest pozyskanie 36
adresów rodzin oraz 12 SuperW czyli wolon-
tariuszy.
Zamelduj siê na s³u¿bê
Wolontariat w Paczce jest powo³aniem do
s³u¿by dla innych ludzi, do przekraczania
siebie dla innych, ¿eby zmieniæ œwiat.
SuperW to kluczowa postaæ w SZLACHET-
NEJ PACZCE – przekracza swoje granice, by
wejœæ w œwiat biedy i pomóc tym, którzy
stracili ju¿ nadziejê i wiarê w to, ¿e sami
mog¹ sobie poradziæ w ¿yciu.
Do zadañ wolontariusza nale¿y w szczegól-
noœci: odwiedzanie rodzin i podejmowanie
decyzji o w³¹czeniu ich do projektu, dbanie 
o kontakt z darczyñc¹ podczas tworzenia
paczki oraz o wizerunek zarówno rejonu 
i ca³ego projektu. Ka¿dy wolontariusz ma
pod opiek¹ 1-3 rodzin. Ponadto bierze udzia³
w spotkaniach rejonu, wspiera i organizuje
zaplecze logistyczne w trakcie fina³u Paczki.
To w³aœnie dziêki wolontariuszom pani
Krystyna uwierzy³a w siebie i dosta³a pracê
na 8. piêtrze Pa³acu Kultury, pan Karol otrzy-
ma³ wózek inwalidzki, dziêki któremu pier-
wszy raz od wielu lat móg³ zobaczyæ
krakowski rynek, a pan Zbyszek ma z kim
porozmawiaæ!
Paczka jednoczy naprawdê
Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZ-
KA dotar³a do 17 684 rodzin w potrzebie –

osób starszych, samotnych, rodzin dotkniê-
tych chorob¹ lub niepe³nosprawnoœci¹,
samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.
W XIII edycji Paczka zjednoczy³a ponad pó³
miliona osób – potrzebuj¹cych, wolontar-
iuszy, darczyñców przygotowuj¹cych pomoc
i dobroczyñców finansuj¹cych organizacjê
projektu, a to ju¿ ponad pó³tora proc.
Polaków!
Gotowy do s³u¿by? Zg³oœ siê na:
www.superw.pl 
Czekamy na Ciebie do 20 paŸdziernika.
Kontakt: 
Pawe³ Grabek tel  726-846-616  email:
grabek123@vp.pl

* * *
4 wrzeœnia, do fina³u tegorocznej edycji akcji
Szlachetna Paczka zosta³o sto dni - wzorem
maturzystów - wszyscy zwi¹zani z tym pro-
jektem odtañczyli poloneza na legnickim
rynku. 

Podobnie jak w wielu miastach w Polsce
tak¿e i w Legnicy odby³a siê studniówka
Szlachetnej Paczki. By³a orkiestra, liczni 
dziennikarze, prezydent Legnicy oraz ok. 
30 osób zwi¹zanych z projektem, w tym 
5 osób z Chojnowa. 
Najpierw zatañczyli wspólnie poloneza 
w rynku, nastêpnie przeszli ulic¹ NMP 
w stronê koœcio³a Mariackiego zachêcaj¹c po
drodze przechodniów do zostania wolon-
tariuszem. 
Akcja wywo³a³a du¿e zainteresowane. Na
koniec zosta³ zatañczony taniec belgijski.
„Od dzisiaj odliczamy 100 dni do egzaminu
dojrza³oœci Polaków. To bêdzie sprawdzian
dla nas wszystkich, potrzeba bêdzie du¿o pra-
cy, silnej woli i uœmiechu na twarzy, ale
jestem g³êboko przekonany, ¿e w naszym
mieœcie, jak i w ca³ej Polsce zdamy go razem
na pi¹tkê” – mówi Pawe³ Grabek lider
Szlachetnej Paczki w Chojnowie.

POWIATOWA 

PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO

-PEDAGOGICZNA 

W CHOJNOWIE

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 2

tel.76 8188564

email: 

naszaporadnia.sekretariat@wp.pl

www.pppp-chojnow.pl

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Chojnowie 

ZAPRASZAJ¥
wszystkich chêtnych, a w szczególnoœci

Dzieci, Rodziców, Opiekunów 

i Nauczycieli na Dzieñ Otwarty 

- „Rozumiemy, wspieramy, pomagamy”, 

który jest po³¹czony 

z uroczystym rozpoczêciem dzia³alnoœci 

Sali Doœwiadczania Œwiata 

i odbêdzie siê 

23 wrzeœnia o godzinie 11:30.

SZLACHETNA PACZKA 
zaprasza do odbycia s³u¿by!
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Trybiki w pi³karskim mechanizmie dru¿yny trenera Palucha, powoli siê
zazêbiaj¹. Nie na tyle jednak, by przynosi³o to pozytywne efekty. W poje-
dynku z Granic¹ Bogatynia recept¹ na sukces by³o zdobycie przewagi 
w œrodkowej czêœci boiska. Tu jednak goœcie dominowali.
Pi³karze Bogatyni to ch³opaki jak przys³owiowe dêby. W takim przypad-
ku, podczas ataków na bramkê przeciwnika, nale¿a³oby graæ pi³k¹ po zie-
mi. Nasi zawodnicy byli zwrotniejsi. Niestety, wszystkie doœrodkowania
na pole karne goœci, sz³y gór¹. Co ciekawe, wyrównuj¹ca bramka dla
Chojnowianki, pad³a po celnym podaniu po ziemi do Serkiesa. Ten pom-
kn¹³ jak strza³a i piêknie wykoñczy³ ca³¹ akcjê. Dwie bramki Granica zdo-
by³a strza³ami górnymi. Nasz bramkarz przy swoim wzroœcie, przy gór-
nych pi³kach, nie mia³ ¿adnych szans. Nale¿y te¿ wspomnieæ o b³êdach
arbitra g³ównego. Dwa razy móg³ podyktowaæ rzut karny na korzyœæ
Chojnowianki. Znów uciek³y potrzebne punkty. 

KS Chojnowianka Chojnów-Granica Bogatynia 1:2 (1:1)

To co wydarzy³o siê w wyjazdowym meczu w Œleszowie - mo¿na nazwaæ
tragedi¹. Nic nie zapowiada³o takiego zwrotu akcji. By³o wszystko - festi-
wal bramek i ponury fina³. Bia³o-niebiescy do pojedynku z LZS Stary
Œleszów, przyst¹pili bojowo nastawieni. Co najwa¿niejsze, wyci¹gniêto
wnioski z meczu z Granic¹ Bogatynia i uporz¹dkowano grê w œrodkowej
czêœci boiska. To przynios³o od razu efekty.
B³êdy bramkarza Œleszowa te¿ zrobi³y swoje, chocia¿ to gospodarze z po-
cz¹tku przewa¿ali. Ma³o brakowa³o, a objêliby prowadzenie. Po ich jednej
z pierwszych akcji, pi³ka po strzale, trafi³a w s³upek! Po tym dreszczyku
emocji, Chojnowianka ca³kowicie przejê³a kontrolê nad gr¹. Polañski po
rzucie ro¿nym i b³êdzie bramkarza, wpakowa³ pi³kê do siatki. Potem nas-
t¹pi³a dwójkowa akcja- Baszczak-Tuchalski. Ten drugi po podaniu na tzw.
d³ugi s³upek, podwy¿sza na 2:0. Goœcie jednak odpowiedzieli kontrata-
kiem i zdobyli bramkê kontaktow¹. Rozjuszy³o to tylko Chojnowiankê.
Ziembowski celnym strza³em spoza pola karnego, podwy¿sza wynik na
3:1. W drugiej po³owie tego spotkania na boisku pojawia siê Serkies. Ten
napastnik, szybko podkrêca tempo gry. Ju¿ pierwsza kombinacja trój-
kowa - Polañski-Serkies-Tucholski sprawia, ¿e po raz czwarty, pi³ka l¹du-
je w bramce gospodarzy. Jest ju¿ 4:1. Pierwsza wygrana bardzo blisko.
Œleszów jednak nie sk³ada broni. Po jednym z ataków, precyzyjna g³ówka,
zdobywa drugie trafienie. Ofensywa niestety, wci¹¿ trwa. Nic nie zapo-
wiada dramatu. Rudziak po zderzeniu z przeciwnikiem, zostaje zniesiony 

z boiska. Potrzebna jest interwencja medyczna. Nastêpuj¹ te¿ zmiany 
w sk³adzie Chojnowianki. Do gry melduj¹ siê Chrzanowski i Piwowar-
czyk. To powoduje, ¿e zmienia siê ustawienie chojnowskiej defensywy.
Goœcie d¹¿¹ do remisu i to skutecznie. Co akcja, to doœrodkowanie i gol.
Jest ju¿ 4:4. W doliczonym czasie gry, Œleszów ambitnie gra do koñca 
i zdobywa upragnion¹ 5 bramkê! Jak pech to pech.
Taran gospodarzy okaza³ siê nie do zatrzymania. Takie pora¿ki ( niejako
na w³asne ¿yczenie) dotkliwie bol¹. O niepowodzeniach, trzeba jednak jak
najszybciej zapomnieæ.
Zregenerowaæ si³y, psychikê i graæ dalej.

LZS Stary Œleszów-KS Chojnowianka Chojów 5:4 (1:3)

W nastêpnej kolejce spotkañ dru¿yna trenera Arkadiusza Palucha, zmierzy
siê z Miedz¹ II Legnica. Mecz bêdzie mia³ miejsce 20 wrzeœnia (sobota)
na boisku bocznym przy MOKSiRZE. Pocz¹tek spotkania 16.00.
Cena biletów - 3 z³. ZAPRASZAMY!

Tabela
1. KS Polkowice 6 18 22:3
2. MiedŸ Legnica 6 18 24:8
3. Granica Bogatynia 6 13 11:9
4. Orkan Szczedrzychowice 5 12 13:2
5. Olimpia Kowary 6 12 9:7
6. BKS Bobrzanie Bol. 6 10 11:7
7. Widawa Bierutów 6 7 7:7
8. Sokó³ Wielka Lipa 5 7 7:8
9. Zjednoczeni ¯arów 5 7 9:11
10. Orze³ Z¹bkowice Œl. 6 6 6:9
11. Nysa Zgorzelec 6 6 6:10
12. LKS Stary Œleszów 6 6 9:11
13. W³ókniarz Mirsk 6 4 8:16
14. STK GKS Kobierzyce 6 2 4:14
15. AKS Strzegom 5 1 1:10
16. Chojnowianka Chojnów 6 1 6:21

Nastêpna kolejka (20-21.09) graj¹:

sobota, g.13: Wielka Lipa-Kobierzyce, g.16: Zgorzelec-Kowary, Z¹bko-

wice Œl¹skie-Strzegom, Stary Œleszów-Boles³awiec, g.17: Polkowice-

Bierutów, Bogatynia-¯arów, Chojnów-Legnica,

niedziela, g.15: Szczedrzykowice-Mirsk.

Pi³ka no¿na

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym, ca³kowicie podpi-
wniczonym 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:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komer-
cyjne. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energety-
cznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 paŸdziernika 2014 r. o godz. 1100 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 15 paŸdziernika 2014 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-
targu 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 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¿ 750,00 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 12
lutego 2014 r., trzeci 9 kwietnia 2014 r., czwarty  25 czerwca 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 22.09.2014 r.-15.10.2014 r.  w godz. 1000 do

1400 - 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.
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“FIRMA ZAWISZA TRAVEL ZAPRASZA 
DO KORZYSTANIA Z PRZEWOZU NA TRASIE

LEGNICA- CHOJNÓW”

ul. Œrodkowa 24 a; 59- 220 Legnica tel 76 721 94 53

Badania
psychologiczne/psychotesty

dla:

♦ kandydatów na kierowców, 
kierowców zawodowych, 
osób zatrudnionych na 
stanowisku kierowcy

♦ operatorów wózków 
wid³owych, suwnic, maszyn 
drogowych i budowlanych

♦ osób skierowanych przez 
Starostwo

♦ osób wykonuj¹cych prace 
wymagaj¹ce szczególnej 
sprawnoœci psychofizycznej

PRACOWNIA
PSYCHOTECHNICZNA

tel. 533-983-483
ul. Koœciuszki 28
59-225 Chojnów

Burmistrz  Miasta  Chojnowa og³asza
szósty 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:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym. 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.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przes-
trzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieu-
ci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu nie zos-
ta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki
energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty
jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 paŸdziernika

2014 r. o godz. 1300 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 15 paŸdziernika 2014 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadcze-
nie, ¿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 zapozna-
niem 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 zali-
czone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozos-
ta³ym osobom.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetar-
gu, 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 odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umo-
wy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³a-
conego 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., czwarty 25 czerwca 2014 r.,
pi¹ty 3 wrzeœnia 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 22.09.2014 r. - 15.10.2014

r.  w godz. 1000 do 1400 - 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 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 organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêp-
ne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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PHU POLERS oferuje:
1. DRZEWO KOMINKOWE 
- 110,00 z³/metr przestrzenny
2. WYNAJEM PODNOŒNIKA -

wys. 21 m
Prace na wysokoœci
Przycinanie i wycinanie drzew

Tel. kom. +48 604 221 886

OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie, 
4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿, piwnica.

Dzia³ka o pow. 623 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155. 

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

Sprzedam dom w Jerzmanowicach budowany 
w latach 80.tych. 
Wiadomoœæ: tel. 698-087-472.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, IVp., ul. Ki-

liñskiego z meblami kuchennymi, 57 m2, do
zamieszkania od zaraz, w pobli¿u basen, park 
i szko³a podstawowa. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 728-924-213.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie 49,5 m2, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, nie
wymagaj¹ce nak³adów finansowych. Ciep³e,
s³oneczne, na IIIp., przy ulicy Koœciuszki.
Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku na
IIIp. przy ul. Sikorskiego, po kapitalnym

remoncie, o pow. 63 m2. Sprzedam pilnie.
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028.

Mieszkanie 3 pokojowe, kuchnia, ³azienka, wc,

przedpokój, balkon, o pow. 64,4 m2 na IV p.,
przy ul. Boh. Powst. Warszawskiego. Cena

2200 z³/ m2. Mieszkanie po remoncie (nowe
tynki, okna, parapety). Piwnica lokatorska.
Sprzedam lub zamieniê na dzia³kê budowlan¹ 
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398,
788-318-564, 76-850-79-57.

Nowe, 2 pokojowe mieszkanie w Chojnowie 

o pow. 51,8 m2 (salon z aneksem kuchennym,
sypialnie, ³azienka z wc, przedpokój) w kamie-
nicy z wind¹, ul. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398, 788-318-564, 76-850-79-57.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow. 

58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, sto³owy,
sypialnia, kuchnia, jadalnia i ³azienka, przy

oœrodku zdrowia, blisko jezioro i lasy.
Zapraszamy do obejrzenia. Cena 105.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie w bloku

przy ul. Z³otoryjskiej o pow. 34 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, piwnica. Niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 723-204-183.

Mam do wynajêcia kawalerkê w nowym

budownictwie, w centrum Chojnowa.

Wiadomoœæ: tel. 693-921-258.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo wybudo-
wanym obiekcie, na cele medyczne lub inne
us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpitalnej 13

(pow. 25 m2 + wspólna poczekalnia, toaleta 
i pomieszczenie socjalne). 
Wiadomoœæ: tel. 515 180 115.

Praca
Opiekunki Niemcy, praca od zaraz, wysokie
zarobki. Tylko teraz kurs jêzyka niemieckiego.
Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Us³ugi
Œpiew na œlubach i innych uroczystoœciach -
oferuje profesjonalna wokalistka (sopran
liryczny). W programie m.in. "Ave Maria"
ró¿nych autorów, "Panis Angelicus" Franca 
i wiele innych. 
Wiadomoœæ: tel. 664 583 453.

Auto-moto

Sprzedam samochód marki Opel Astra II, 1,6,
benzyna LPG, rok prod. 2000, bezwypadkowy,
stan techniczny bardzo dobry, przebieg orygi-
nalny 153.000, cena 6.800 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Inne
Posiadam do wynajêcia gara¿ w Chojnowie
przy ul. Sienkiewicza. 
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Gara¿ do wynajêcia, ul. Z³otoryjska, cena 140 z³.
Wiadomoœæ: tel. 605-306-876.

Sprzedam gara¿ przy ul. Kiliñskiego 7 
w Chojnowie, cena 20 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 604-993-209.

“GAZETA CHOJNOWSKA”
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gazeta@chojnow.net.pl
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http://www.chojnow.eu
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Osoba z ponad dziesiêcioletnim doœwiadczeniem w indywidualnym
nauczaniu jêzyka angielskiego dzieci, m³odzie¿y i doros³ych na ka¿dym
poziomie jêzykowym. Zapewniam profesjonalne podejœcie do nauczania
jêzyka po³¹czone z mi³¹ atmosfer¹. Mo¿liwoœæ wystawienia rachunku.

Korepetycje z jêzyka angielskiego

Telefon 665- 499-102
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Aluœ Wilczyñski - 6 lat
Lubi gry na konsoli i planszowe. Z

zapartym tchem œledzi losy filmowych

bohaterów Supermana i Batmana.

Uwielbia ruskie pierogi, p¹czki i pizzê

z sosem czosnkowym.


