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Studyjna p³yta Tria £ódzko-Chojnowskiego
Specjalnie dla fanów twórczoœci Jacka

Karczmarskiego, szykuje siê nie lada gratka.

Wicemarsza³ek Jerzy Michalak w Chojnowie 
Krótka wizyta wicemarsza³ka Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego w naszym mieœcie przekona³a przedstawiciela w³adz wojewódzkich, 

¿e œrodki s¹ wydatkowane racjonalnie.

Sala Doœwiadczania Œwiata
23 wrzeœnia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chojnowie mia³o miejsce uroczyste otwarcie
Sali Doœwiadczania Œwiata po³¹czone z Dniem Otwartym.

Wysokoœciowe mistrzostwa
23 wrzeœnia chojnowski Park Piastowski sta³ siê aren¹
XIII Mistrzostw PSP Województwa Dolnoœl¹skiego 

w Ratownictwie Wysokoœciowym.
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Mistrz na basenie
26 wrzeœnia chojnowska p³ywalnia mia³a niecodziennego goœcia. Basen odwiedzi³

Rados³aw Kawêcki, dwukrotny mistrz Europy w p³ywaniu na dystansie 200m.

Wysprz¹tali okolicê
Spo³ecznoœæ szkó³ podstawowych, gimnazjów i grupy przedszkolne, wysz³y w teren by daæ

przyk³ad troski o najbli¿sze otoczenie.



Wicemarsza³ek w Chojnowie 
25 wrzeœnia w Chojnowie przebywa³ wice-
marsza³ek Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³-
kowskiego Jerzy Michalak. Wspólnie z bur-
mistrzem odwiedzi³ inwestycje dofinanso-
wywane przez Urz¹d Marsza³kowski realizo-
wane obecnie w naszym mieœcie, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Odwiedzi³ zatem dom kultury, gdzie trwaj¹
prace przy finansowanej w 85% (ponad 6 mln z³)
przez województwo przebudowie i rozbu-
dowie Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji oraz Szko³ê Podstawow¹ nr 4, 
w której dobiega koñca modernizacja sali
gimnastycznej, któr¹ Urz¹d Marsza³kowski
wspar³ ju¿ kwot¹ 200 tys. z³.
Wizyta by³a okazj¹ do przyjrzenia siê tak¿e
zakoñczonym inwestycjom. Basen Miejski,
Dom Schrama i rewitalizacja Rynku, to wczeœ-
niejsze dzia³ania, dotowane równie¿ przez
Urz¹d Marsza³kowski. Wicemarsza³ek 
J. Michalak nie ukrywa³ podziwu dla zmian
jakie zasz³y w mieœcie i przekona³ siê, ¿e
œrodki s¹ racjonalnie wydatkowane.
Goœæ nie omieszka³ te¿ odwiedziæ chojnow-
skiego muzeum, gdzie jednym z cenniejszych
eksponatów jest zakupiony dla naszej pla-
cówki przez Urz¹d Marsza³kowski puchar
przypisywany chojnowskiemu z³otnikowi
Baltazarowi Pohlowi z koñca wieku XVII. 

Nominacja do Gminy Roku
Decyzj¹ Zarz¹du Mazowieckiego Zrzeszenia
Handlu, Przemys³u i Us³ug, Miasto Chojnów
zosta³o nominowane do nagrody Gmina Roku
2014. Plebiscyt realizowany jest w ramach
Narodowego Programu Promocji Polska
Przedsiêbiorczoœæ 2020, którego zadaniem
jest budowanie konkurencyjnoœci polskich
przedsiêbiorstw. Tytu³ Gmina Roku przy-
znawany jest samorz¹dom, które efektywnie
wykorzystuj¹ œrodki unijne, inwestuj¹ w roz-
wój swojego regionu, a tak¿e dbaj¹ o warunki
sprzyjaj¹ce rozwojowi przedsiêbiorczoœci
oraz o jakoœæ ¿ycia mieszkañców. 
Nominacja Chojnowa, to ogromne wyró¿nie-
nie i dowodzi, ¿e nasze miasto postrzegane
jest jako samorz¹d stwarzaj¹cy korzystne
warunki do rozwoju lokalnej spo³ecznoœci 
w wielu aspektach. 

Profesor Honorowy
W miniony wtorek, Uniwersytet Warmiñsko-
Mazurski w Olsztynie, podczas wydzia³owej
inauguracji roku akademickiego nada³ uroczyœ-
cie status Profesora Honorowego chojnowiani-

nowi profesorowi Zbigniewowi Dobrzañskiemu,
wieloletniemu wyk³adowcy na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wroc³awiu. Zaszczytny
tytu³u, jest potwierdzeniem ogromnego do-
robku naukowego i dydaktycznego Pana Pro-
fesora oraz jego dzia³alnoœci w organizacjach
naukowych. Nasza Gazeta pisa³a ju¿ o doko-
naniach znamienitego chojnowianina. Za-
interesowania naukowe prof. Dobrzañskiego
koncentruj¹ siê na zagadnieniach zootechniczno-
weterynaryjnych. Jego dorobek naukowy liczy
ponad 400 pozycji, a za swoje osi¹gniêcia
naukowe i dydaktyczne by³ czterokrotnie wy-
ró¿niany nagrodami ministerialnymi oraz
odznaczeniami pañstwowymi. 
Dla nas, mieszkañców Chojnowa, niewiel-

kiego miasta na Dolnym Œl¹sku, Profesor
Dobrzañski jest ambasadorem, który w wielu
okolicznoœciach wspomina swoje rodzinne
miasto, propaguj¹c jego walory i ¿yczliwoœæ
chojnowian. 
„ Dziêkuj¹c za zaproszenie, ¿yczê wszystkim
owocnego roku akademickiego, sukcesów w ¿y-
ciu zawodowym i osobistym, a naszemu Pro-
fesorowi gratuluj¹c zaszczytnego tytu³u ¿yczê
wielu jeszcze wyró¿nieñ i wspania³ych lat 
w zdrowiu”- w odpowiedzi na zaproszenie
napisa³ m.in. burmistrz Chojnowa. 

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa

W ramach Programu
Biblioteki Narodowej
„Zakup nowoœci wy-
dawniczych do bib-
liotek” - Priorytet 1,
Miejska Biblioteka

Publiczna w Chojnowie otrzyma³a dofinan-
sowanie w 2014 roku w kwocie 8100 z³.
Zadaniem Programu jest wzmocnienie bi-
bliotek publicznych poprzez sta³y dop³yw
nowoœci wydawniczych, mo¿liwoœæ syste-
matycznego ubytkowania (aktualizowania
zasobów), a w konsekwencji zwiêkszenie
oferty czytelniczej dla u¿ytkowników bi-
bliotek. Celem Programu, realizowanego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzboga-
cenie i odnowienie ksiêgozbiorów polskich
bibliotek publicznych, w tym ksiêgozbiorów
dla dzieci i m³odzie¿y.
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PaŸdziernik

03, 10, 17, 24, 31.10. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama
04 - 05.10. - IV Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹; szczegó³y na str. 16
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” - wys-
tawa 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:



Baszta Tkaczy otwarta
Swoje podwoje otwiera dla zwiedzaj¹cych
Baszta Tkaczy, wyremontowana dziêki

wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Urzêdu Miejskiego i Urzêdu
Marsza³kowskiego. W roku 2010 najpierw
wzmocniono konstrukcjê baszty i pokryto
dach, w 2013 przysz³a kolej na wnêtrze.
G³ówn¹ atrakcj¹ baszty jest taras widokowy
po³o¿ony na wysokoœci 19 m, z którego roz-
tacza siê piêkna panorama na miasto,
okoliczne miejscowoœci, zamek Grodziec 
i grzebieñ Karkonoszy ze Œnie¿k¹. Byæ mo¿e,
jeszcze w tym roku uda siê zainstalowaæ
jedn¹ z dwóch lunet, które pozwol¹ lepiej
podziwiaæ przepiêkne widoki. Oprócz
g³ównej atrakcji jak¹ jest wejœcie na taras
widokowy, mo¿na tu obejrzeæ wystawê
wspó³czesnego tkactwa z kolekcji muzeum,
zdjêcia zabytków regionu, wykonane w 1956 r.

przez nestora polskiej fotografii Stefana
Arczyñskiego, a tak¿e zakupiæ oryginalne gra-
fiki z widokami zabytków Chojnowa, autor-
stwa Grzegorza Fija³kowskiego. Baszta bêdzie
dostêpna do koñca paŸdziernika. Zachêcamy
do odwiedzenia nowego oddzia³u Muzeum
Regionalnego. Baszta Tkaczy dostêpna jest
dla zwiedzaj¹cych od œrody do soboty od
godziny 9.00 do godziny 16.00. Ceny biletów
3 z³ i 1 z³ dla dzieci i m³odzie¿y. Bilety
uprawniaj¹ tak¿e do zwiedzenia muzeum.

Zapraszamy na bluesa
4 paŸdziernika (sobota) kawiarnia ,,Jubilatka”
organizuje wieczorek muzyczny. Zagraj¹
NIEWINNI. Wstêp - 10 z³. Pocz¹tek - 20.00.
Szczegó³owe informacje pod nr. tel: 76-818-85-61.
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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.
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Wiod¹cymi tematami wrzeœniowej sesji Rady Miejskiej Chojnowa by³
raport o stanie oœwiaty w naszym mieœcie oraz informacja o stanie
realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miej-
skiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie". 

Oœwiatowy raport zdali radnym dyrektorzy chojnowskich jednostek -
przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów. Omawiano m.in. stan
osobowy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obs³ugi,
statystyki szkolnych egzaminów koñcowych, uczestnictwo w projek-
tach edukacyjnych i prozdrowotnych. Przedstawiono te¿ zakres prac
remontowych wykonywanych na przestrzeni ostatnich miesiêcy.
Mówiono tak¿e o osi¹gniêciach edukacyjnych, sportowych i artystycz-
nych uczniów i szkoleniach nauczycieli. 

Stan realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie" przed-
stawi³ radnym naczelnik Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego Janusz
Miko³ajczyk.
18.11.2013 r. przekazany zosta³ teren budowy. Do chwili obecnej
wykonano w stu procentach zaplanowane wg harmonogramu rzeczo-
wo-finansowego roboty rozbiórkowe budynków przyleg³ych oraz 
w budynku g³ównym, roboty ziemne i fundamentowe, œciany, stropy 
i œcianki dzia³owe. Wymieniono pokrycie dachowe nad budynkiem
g³ównym, po³o¿ono nowy dach nad budynkiem dobudowanym. 

W 90 procentach zamontowano stolarkê okienn¹, rozpoczêto mon-
towanie stolarki drzwiowej. K³adzione s¹ tynki, ok³adziny i p³ytki
ceramiczne. Trwaj¹ prace przy posadzkach, monta¿u sufitów pod-

wieszanych i przy elewacji. Zakoñczono ju¿ roboty sanitarne - sieci
wod-kan zewnêtrzne i wewnêtrzne, na ukoñczeniu s¹ instalacje cen-
tralnego ogrzewania, wentylacji i roboty elektryczne. 
W ramach realizowanego projektu zgodnie z podpisan¹ umow¹ 
o dofinansowanie, Gmina Miejska Chojnów z³o¿y³a w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim trzy wnioski o p³atnoœæ:
- wniosek nr 1 na kwotê dofinansowania - 88.483,71 z³ (wniosek obej-
muje poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej),
- wniosek nr 2 na kwotê dofinansowania - 483.708,69 z³ (wniosek
obejmuje poniesione wydatki na roboty budowlane i elektryczne oraz wy-
datki za nadzór inwestorski i wykonanie szyldu promuj¹cego projekt);
- wniosek nr 3 na kwotê dofinansowania - 1.887.726,93 z³ (wniosek
obejmuje poniesione wydatki na roboty budowlane, sanitarne i elek-
tryczne oraz wydatki za nadzór inwestorski);
Wszystkie wnioskowane kwoty zosta³y zatwierdzone i wyp³acone - ³¹cz-
nie 2.459.919,33 z³. Ca³kowity koszt inwestycji wyniesie 7.770.362,15 z³.
Dofinansowanie w ramach RPO WD (84,99%) to kwota 6.517.264,67 z³,
pozosta³e œrodki pochodz¹ z bud¿etu miasta (1.438.987,48 z³).

opr. eg

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowane s¹ prace przy przebudowie
i rozbudowie Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji. Obecnie wykonywana jest
elewacja; na ukoñczeniu jest konstrukcja 
i pokrycie dachu nad czêœci¹ „A” (nowobu-
dowan¹) oraz na po³aci zachodniej starego
budynku; wewn¹trz budynku trwaj¹ roboty
instalacyjne, uk³adane s¹ p³ytki. 
2. Trwa modernizacja sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 - wykonano ins-
talacje wewnêtrzne, po³o¿ono wszystkie tyn-
ki, u³o¿ono p³ytki œcienne i pod³ogowe oraz
wyk³adzinê typu marmoleum w korytarzu 
i szatniach; wykonano pod³ogê z parkietu 
w ma³ej sali gimnastycznej. Obecnie prowa-
dzone s¹ prace w du¿ej sali gimnastycznej
oraz w sali do squasha. 
3. Zakoñczono rewitalizacjê terenów zielo-
nych przy ul. Kiliñskiego - „Morskie Oko”. 

4. Zakoñczono budowê ci¹gów pieszo-jezd-
nych w ul. Rac³awickiej i Brzozowej do k³adki
nad rzek¹. 
5. Uporz¹dkowano otoczenie k³adki - oczysz-
czono koryto rzeki oraz wymalowano s³upy 
i porêcze przy wodospadzie. 
6. Kontynuowana jest budowa obiektu lekko-
atletycznego wraz z modernizacj¹ boiska na
stadionie miejskim.  
7. Na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego
w Legnicy wyciêto 11 czêœciowo obumar³ych
topól w³oskich, na stadionie miejskim (obo-
wi¹zkowy termin nasadzenia 11 drzew -
30.06.2015r. ). 
8. Trwa budowa oœwietlenia drogowego:
- ul. Kiliñskiego - g³ówna aleja w Parku
Piastowskim,
- ul. Parkowa - droga do zespo³u gara¿y,
- ul. Samorz¹dowa - w pobli¿u „alei lipowej”, 
- ul. Bielawska i Solskiego, 
9. Wymieniono 22 punkty oœwietleniowe w uli-
cach: Kiliñskiego, Gen. Maczka i W³. £okietka. 

10. Wykoszono tereny miejskie przy ul. Kra-
szewskiego, Sikorskiego, Maczka i inne nie
objête przetargiem ca³orocznym. 
11. Wymieniono cztery ³awki na terenie przy
pl. Konstytucji 3-go Maja. 
12. Pracownicy interwencyjni wykonuj¹ prace
w oddziale remontowym w ChZGKiM. 
13. Trwaj¹ prace przy wymianie p³ytek ceramicz-
nych w toaletach w Szkole Podstawowej Nr 4. 
14. Trwa konserwacja nawierzchni asfaltowej
ul. Samorz¹dowej. 
15. Podpisano list intencyjny z Centrum Ope-
racyjnym „Samorz¹dowej Polski” dot. wspó³-
pracy w zakresie wspierania lokalnej przed-
siêbiorczoœci, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
w oparciu o fundusze Unii Europejskiej. 
16. Zawarto umowê z Powiatowym Urzêdem
Pracy na zatrudnienie dwóch pracowników gos-
podarczych w ramach dofinansowania stano-
wisk pracy dla osób powy¿ej 50 roku ¿ycia. 

Na XLIV sesji

Sprawozdanie 5/2014 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 29 sierpnia 2014 r. do dnia 24 wrzeœnia 2014 r.
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Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹ przy ul. Samorz¹dowej - zakoñczony
wy³onieniem nabywcy,
- dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹  jed-
norodzinn¹ przy ul. M³ynarskiej - zakoñczony
wy³onieniem nabywcy,
- nieruchomoœci  niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Samorz¹dowej przeznaczonej  pod
us³ugi komercyjne - zakoñczony wy³onie-
niem nabywcy,
- dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹ przy ul. S³owiañskiej - zakoñczony
wy³onieniem  nabywcy.
2. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 34/5,
- nieruchomoœci zabudowanej gara¿em przy
ul. Witosa ,
- lokali u¿ytkowych przy ul. Witosa 17 i Kolejo-
wej 13,
- dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹  przy
ul. D¹browskiego.
3. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu
dla nieruchomoœci niezabudowanej przezna-
czonej pod us³ugi komercyjne po³o¿onej przy
ul. Parkowej o powierzchni 8.138 m2, stano-
wi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej, a zbywanej
na rzecz spó³ki komandytowo-akcyjnej za
cenê 553.500 z³.
4. Wydano decyzjê ustalaj¹c¹ rentê plani-
styczn¹ w wysokoœci 8.013,90 z³. z tytu³u
wzrostu wartoœci nieruchomoœci po³o¿onej 
w obrêbie 1 miasta, w zwi¹zku z uchwale-

niem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
5. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki przy ul.
Z³otoryjskiej dla osoby fizycznej w celu
wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y.
6. Wydano  5 wypisów z  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Wydano zawiadomienie o ustaleniu numeru
porz¹dkowego dla nieruchomoœci po³o¿onej
przy ul. Wrzosowej.
8. Wydano trzy zgody na wykreœlenie hipotek
ustanowionych, w zwi¹zku z zastosowaniem
bonifikat przy wykupie lokali mieszkalnych
przy ul. Drzyma³y, Wojska Polskiego i Spa-
cerowej.
9. Wydano 5 wypisów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta. 
10. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osoby fizycznej.
11. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. ¯eromskiego - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 uschniêtych drzew
gatunku œwierk dla osoby fizycznej, z obo-
wi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. ¯eromskiego i ul. Reja - wydano
decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego
drzewa  gatunku wierzba oraz zagra¿aj¹cych
drzew gatunku jesion i lipa dla Dolnoœl¹s-
kiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wod-
nych we Wroc³awiu,
- przy ul. Æwikliñskiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie usychaj¹cych 
5 drzew gatunku œwierk dla osoby fizycznej,
z obowi¹zkiem nasadzenia 10 drzew. 

12. Z zakresu  promocji i edukacji ekolo-
gicznej w dniach 19-21 wrzeœnia koordy-
nowano akcj¹ ”Sprz¹tanie Œwiata 2014” na
terenie miasta. 
13. Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego
uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym sys-
tem wczesnego ostrzegania i alarmowania 
o zagro¿eniach województwa dolnoœl¹skiego.

Z zakresu Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto i rozpa-
trzono 46 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego przyznaj¹c dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 6.755,84 z³. Wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê  39.361,67 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpa-
trzono 20 wniosków o przyznanie dodatku
energetycznego.
3. Dowody osobiste: przyjêto 129 wniosków,
wydano 105 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu 
Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 15 decyzji administracyjnych,
zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego zagranic¹ oraz 6 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 6 aktów urodzenia, 26 aktów
ma³¿eñstwa,  16 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 146 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, jedn¹ korespondencjê kon-
sularn¹, 123 wnioski o wydanie odpisów 
z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 95 wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego.

Na XLIV sesji

UCHWA£A NR XLIV/223/14
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 wrzesnia 2014r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej 
w Chojnowie w sprawie za³o¿enia
Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie.

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

§ 1. W uchwale Nr VI/45/99 Rady Miejskiej 
w Chojnowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie
za³o¿enia Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie wpro-
wadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê: 
- w § 2. po s³owie „Jaroszówka,” dopisuje siê
s³owo „Kolonia Ko³³¹taja,”. 
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-
mistrzowi Miasta Chojnowa. 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjê-
cia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz 
w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIV/209/05 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu
p³atnoœci, wysokoœci stawek op³aty targowej
oraz zarz¹dzania poboru op³aty targowej 
w drodze inkasa i okreœlenia inkasenta, zmie-
nionej Uchwa³¹ Nr IV/15/06 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 28 grudnia 2006 r., Uchwa³¹
Nr XVI/82/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.,
Uchwa³¹ Nr XXXVI/165/09 z dnia 26 marca
2009 r. (Dz.Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego z 2005 r.
Nr 167, poz. 3089), Uchwa³¹ Nr LIV/221/10
z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz.Urz. Woj.
Dolnoœl¹skiego z 2010 r. Nr 127, poz. 1937),
Uchwa³¹ Nr LVII/243/10 z dnia 10 listopada
2010 r. (Dz.Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego z 2010 r.
Nr  219, poz. 3528), Uchwa³¹ Nr  XVII/75/12 
z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno-

œl¹skiego 2012 poz. 1362) i Uchwa³¹ Nr
XXXII/163/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(Dz.Urz.Woj. Dolnoœl¹skiego 2013 poz. 4918)
§ 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 5. Za pobór op³aty targowej w drodze
inkasa, inkasent otrzymuje wynagrodzenie pro-
wizyjne stanowi¹ce 48,80% zainkasowanych
op³at targowych za dany miesi¹c."
§ 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Bur-
mistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez
rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu  Miejskiego
w Chojnowie i na targowisku miejskim oraz
og³oszeniu w Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XLIV/222/14
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 wrzeœnia 2014 r. 

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu p³atnoœci, wysokoœci
stawek op³aty targowej oraz zarz¹dzania poboru op³aty targowej w drodze inkasa 

i okreœlenia inkasenta
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Wysokoœciowe mistrzostwa

Sprawdzenie stopnia wyszkolenia ratow-
ników wysokoœciowych Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, wymiana doœwiadczeñ

w zakresie prowadzenia dzia³añ ratowni-
czych, podnoszenie kwalifikacji poprzez
rywalizacjê sportow¹, a tak¿e wy³onienie
najlepszych ratowników wysokoœciowych na
rok 2014 r. w regionie, to cele jakie ma orga-
nizacja wysokoœciowej rywalizacji pomiêdzy
wykwalifikowanymi ratownikami.
23 wrzeœnia chojnowski Park Piastowski sta³
siê aren¹ XIII Mistrzostw PSP Województwa
Dolnoœl¹skiego w Ratownictwie Wysokoœ-
ciowym. Wzgórze Chmielowe z nasz¹ wie¿¹
ciœnieñ, okaza³o siê idealnym miejscem do
przeprowadzenia zawodów. Na starcie sta-
nê³o 23 zawodników reprezentuj¹cych piêæ
jednostek - Legnicê, Wa³brzych, Œwidnicê,
Wroc³aw i Z³otoryjê.

Cztery œciany wie¿y by³y tego dnia terenem
treningowym, na którym pojedynczy zawod-
nicy sprawdzali swoje umiejêtnoœci, kondycjê
fizyczn¹ i dotychczasowe doœwiadczenie.
Konkurencje wysokoœciowe, nie by³y proste,
podobnie jak warunki w jakich przysz³o siê
zmagaæ stra¿akom. Ka¿dy z uczestników jed-
nak koñcz¹c zadania, da³ œwiadectwo pro-
fesjonalnego wyszkolenia. W tym zawodzie
to niezwykle wa¿ne. Od umiejêtnoœci i spraw-
noœci tych ludzi zale¿y ¿ycie cz³owieka po-
trzebuj¹cego pomocy a znajduj¹cego siê poza
zasiêgiem i mo¿liwoœciami u¿ycia standar-
dowego sprzêtu i technik. St¹d koniecznoœæ
systematycznych æwiczeñ i wymiany do-
œwiadczeñ z podobnymi grupami. Sportowa
rywalizacja jest dodatkow¹ form¹ treningu
konfrontuj¹cego jednoczeœnie z osi¹gniêcia-
mi innych ratowników. Te porównaæ mo¿na
analizuj¹c klasyfikacjê dru¿ynow¹. Naj-
sprawniejsi tego dnia okazali siê stra¿acy 
z Wroc³awia, na drugim miejscu uplasowali
siê zawodnicy ze Œwidnicy, br¹z zdobyli leg-
niczanie. By³y te¿ nagrody indywidualne.
Laureatem tegorocznych mistrzostw zosta³
asp. Mariusz B³aszkiewicz z KM PSP Wroc³aw.
Nad poprawnym przebiegiem zawodów
czuwa³a komisja sêdziowska, której przewod-
nicz¹cym by³ zastêpca Naczelnika Wydzia³u
Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej 

we Wroc³awiu - bryg. Dariusz Kopa. A zma-
ganiom bacznie przygl¹dali siê adepci -
uczniowie klasy stra¿ackiej chojnowskiego
liceum. 

eg
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Miejsce wystaw prac twórczych
kojarzy nam siê na ogó³ z ga-
leri¹, muzeum lub inn¹ pla-
cówk¹ kulturalnych spotkañ.
Tymczasem artyœci, poszukuj¹c
alternatywy, od dawna ekspo-
nuj¹ swoje dzie³a w ró¿nych
obszarach. 
Od 1 paŸdziernika do miejsc
wystawowych w naszym mieœ-
cie do³¹czy³a Restauracja „KuŸ-
nia”, która od dawna jest te¿
miejscem spotkañ Gildii Arty-
stów Chojnowa. To w³aœnie
cz³onkowie Gildii, w porozu-
mieniu z w³aœcicielem, uznali
lokal za odpowiednie miejsce
prezentowania swojego do-
robku. W wybranych miejscach
- widocznych aczkolwiek nie
nachalnych - eksponowane bêd¹
prace malarskie, rêkodzielnicze,
literackie… Goœcie restauracji,
bêd¹ zatem mieli okazjê poznaæ
lokalnych twórców i ich dzie³a. 
Cykl wystaw zainaugurowa³
Miros³aw Zatorski. Malarstwem 
i rysunkiem zajmuje siê od
1977 r. Jego szczególnie ulu-
bionym tematem jest portret, 

a technik¹ - pastel. W latach
2006-2007 zrealizowa³ w tech-
nice pasteli szeœædziesi¹t por-
tretów chojnowian, z których
oko³o czterdziestu pokaza³ na 
pierwszej wystawie indywi-
dualnej w 2007 r. Bierze czyn-
ny udzia³ w przegl¹dach choj-
nowskiej plastyki. 
Na obejrzenie wybranych obra-
zów Miros³awa Zatorskiego
zainteresowani maj¹ ok. 30 dni.
Wystawy bowiem bêd¹ siê
zmieniaæ co miesi¹c. eg

Wystawy w KuŸni

Edmund Chamera -

szkolny ochroniarz. Z zami³owania

karykaturzysta. Jest autorem kilku

opowiadañ. Pasj¹ t¹ zarazi³ siê nale¿¹c

do Chojnowskiego Klubu Literackiego.

Lubi antyki i przyrodê. Jest stra¿-

nikiem Ochrony Przyrody.

PPoorrttrreettyy  
nnaasszzyycchh  aarrttyyssttóóww

W dniach 3-4 paŸdziernika odbêdzie siê kolejna edycja akcji
"PODZIEL SIÊ POSI£KIEM" poprzez zbiórkê ¿ywnoœci w dwóch
chojnowskich sklepach Biedronka. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chojnowian do wsparcia 
i pomocy potrzebuj¹cym rodzinom.

Akcjê prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych

ZBIÓRKA ¯YWNOŒCI
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Sala Doœwiadczania Œwiata
23wrzeœnia 2014r. w Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Choj-
nowie mia³o miejsce uroczyste otwarcie Sali
Doœwiadczania Œwiata po³¹czone z Dniem
Otwartym. 
Na uroczystoœæ przyby³o wielu goœci: Pan
Micha³ Huzarski - Radny Sejmiku Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego, Przewodnicz¹cy
Komisji Polityki Spo³ecznej, Zdrowia i Ro-
dziny w Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego, Starosta Powiatu
Legnickiego Pan Jaros³aw Humenny, Prze-
wodnicz¹ca Rady Powiatu Pani Stanis³awa
Pakos, Inspektor ds. Oœwiaty, Kultury i Zdro-
wia przy Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
Pani Miros³awa Kamiñska, Ksi¹dz Dziekan
Marek Osmulski - Proboszcz Parafii pw. Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie,
Ksi¹dz Miros³aw Makowski - Proboszcz
Parafii pw. Niepokalanego Poczêcia NMP 
w Chojnowie oraz Cz³onkowie Zarz¹du Po-
wiatu Legnickiego, Dyrektorzy Wydzia³ów
Starostwa Powiatowego, Radni Powiatu
Legnickiego i Dyrektorzy placówek oœwia-
towych, a tak¿e przedstawiciele urzêdów
gmin powiatu legnickiego, instytucji i sto-
warzyszeñ, mediów oraz osoby przyjazne
naszej placówce. 
Dyrektor Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej Pani Wies³awa Bratek
powita³a wszystkich goœci i przedstawi³a
kadrê pedagogiczn¹, krótko informuj¹c 
o dzia³alnoœci poradni. 
Nastêpnie g³os zabra³a Pani Helena Rasa³a,
która sprawuje opiekê nad Sal¹ Doœwiadcza-
nia Œwiata i prowadzi zajêcia z zakresu inte-
gracji sensorycznej. W swoim wyst¹pieniu
przedstawi³a cele i za³o¿enia powstania SDŒ
oraz wynikaj¹ce z tego faktu korzyœci dla
osób uczestnicz¹cych w terapii.
W dalszej kolejnoœci Pani Stanis³awa Pakos,
Pan Jaros³aw Humenny i Ksi¹dz Marek
Osmulski dokonali symbolicznego otwarcia,
przecinaj¹c wstêgê. 
Wszyscy uczestnicy spotkania mieli mo¿-
liwoœæ obejrzeæ ca³e pomieszczenie oraz jego
wyposa¿enie, a nawet uruchomiæ poszcze-
gólne urz¹dzenia. Mieli tak¿e okazjê zoba-
czyæ pozosta³e gabinety terapeutyczne i po-
rozmawiaæ na temat prowadzonych zajêæ.
Pierwsze Sale Doœwiadczania Œwiata
(Snoezelen) powsta³y w latach siedemdzie-
si¹tych w Holandii. Obecnie idea ta stop-
niowo rozpowszechnia siê tak¿e w Polsce.
Nowo otwarta Sala Doœwiadczania Œwiata,
która znajduje siê w Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie,
to specjalnie wyodrêbnione miejsce wypo-
sa¿one w urz¹dzenia stymuluj¹ce rozwój
zmys³ów za pomoc¹ ca³ej gamy bodŸców.
G³ównymi celami zajêæ jest:
- wielozmys³owe poznawanie, doœwiadczanie
œwiata (rzeczywistoœci) wszystkimi zmys³ami:
wzroku, s³uchu, dotyku, wêchu oraz odprê¿enie 

i wyciszenie przy odpowiednio dobranej
muzyce, grze œwiate³, przyjemnym zapachom
czy elementom dotykowyml;
- poprawa emocjonalnoœci dziecka;
- zwiêkszenie wra¿liwoœci na bodŸce dociera-
j¹ce do systemu nerwowego, miêdzy innymi
poprzez wyzwalanie odruchu orientacyjno-
badawczego;
- aktywizacja poprawiaj¹ca sprawnoœæ funk-
cjonaln¹ mózgu.
Z zajêæ korzystaæ mog¹ osoby niepe³no-
sprawne, z upoœledzeniem umys³owym,
autyzmem, nadpobudliwoœci¹, z zespo³em
Downa, z zaburzeniami psychicznymi, nie-
widomi oraz z innymi deficytami.
Niepe³nosprawna osoba w Sali Doœwiadcza-
nia Œwiata posiada wolnoœæ wyboru tych
bodŸców, które dla niej samej s¹ najprzyjem-
niejsze, na których chce siê koncentrowaæ 
i którymi pragnie siê zajmowaæ. Si³¹ metody
Snoezelen jest to, ¿e dziêki niej dochodz¹ do
g³osu dwie podstawowe prawdy antropolo-
giczne, a mianowicie: ka¿dy cz³owiek prag-
nie tworzyæ i ka¿dy pragnie byæ wolnym. Sala
Doœwiadczania Œwiata dla wielu osób jest
czêsto jedynym miejscem, jedynym œwiatem,
które daje im mo¿liwoœci autentycznego
prze¿ywania œwiata i otoczenia. Zajêcia w Sali
wywo³uj¹ w dzieciach mnóstwo pozytyw-
nych emocji. Wprowadzaj¹ dzieci w stan
relaksacji i odpoczynku, zwiêkszaj¹ ich aktyw-
noœæ i motywacjê do poznawania oraz chêæ
do nawi¹zywania kontaktu, wywo³uj¹ poczu-

cie bezpieczeñstwa, rozwijaj¹ zainteresowa-
nia, procesy poznawcze, poprawiaj¹ orien-
tacjê w schemacie cia³a oraz w przestrzeni,
ograniczaj¹ zachowania agresywne, u³atwiaj¹
pokonywanie lêku oraz zwiêkszaj¹ bazê
doœwiadczeñ. W SDS osobie niepe³nospraw-
nej ³atwiej i szybciej osi¹gn¹æ sukces, bo kie-
ruje ni¹ ciekawoœæ i poczucie, ¿e oto znalaz³a
siê w miejscu zupe³nie odmiennym od wszys-
tkiego, co zna³a dotychczas i na dodatek daj¹cym
siê bez trudu poznaæ, a które jest dla niej samej
przyjemne, na którym chce siê skoncentro-
waæ. Czas spêdzany w tym pomieszczeniu
jest zawsze w pe³ni wykorzystany. Pracuj¹c 
z dzieckiem w Sali Doœwiadczania Œwiata,
wp³ywamy na jego wszechstronny rozwój.
Sala Doœwiadczania Œwiata w naszej poradni
wyposa¿ona jest w projektor obrazów, interaktyw-
n¹ lampê do œwiat³owodów, interaktywn¹ ko-
lumnê bulgocz¹c¹, kulê lustrzan¹ z reflektorem 
o zmiennej barwie, sprzêt Hi-Fi wraz z zestawem
p³yt z muzyk¹ relaksacyjn¹, wyspê œwiat³o-
wodów, suchy basen, lustrzany domek, platformê
œwietlno-dŸwiêkow¹, tor œwietlno-dŸwiêkowy
z tablic¹ kurantów, kurtynê œwiat³owodów,
poduchy - pufy, materac rehabilitacyjny i tapetê
UV œwiec¹ca w promieniach UV.

mgr Helena Rasa³a
Pedagog Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
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Specjalnie dla fanów twórczoœci Jacka Karczmarskiego, szykujê siê
nie lada gratka.
Dla uwa¿nych obserwatorów dokonañ tego artysty, studyjna p³yta
Tria £ódzko-Chojnowskiego jest niew¹tpliwie wa¿nym wydarzeniem.
Przypomnijmy mo¿e.
Ten projekt muzyczny, powsta³ z myœl¹ o propagowaniu dokonañ
wielkiego barda. I to jeszcze, za ¿ycia Kaczmarskiego. Pomys³odawcami
byli ³odzianie - Pawe³ Konopacki-gitara, wokal i Witold £uczyñski -
gitara, wokal. W czerwcu 2003r. do duetu do³¹czy³ utalentowany
multinstrumentalista - chojnowianin Tomasz Susmêd. 
Teraz otrzymujemy do r¹k, studyjne oblicze T.£.CH pt. ,,Sny i sny”.
Na warsztat zosta³y wziête wiersze Jacka Kaczmarskiego, nigdy nieo-
prawiane szat¹ muzyczn¹, których motywem przewodnim jest sen
pojmowany w ró¿nego rodzaju odniesieniach ludzkiego ¿ycia.
ZnaleŸæ tu mo¿na tak¿e wiersze inspirowane twórczoœci¹ Cervanteza -
opowieœæ o ,,Don Kichocie i Sancho Pansy”. Nazwane s¹ one - Cyklem
Cervantensowskim.
Muzykê do niemal wszystkich utworów skomponowa³o Trio. Podczas
s³uchania kr¹¿ka nie mo¿na siê nudziæ. Pomys³owoœæ kompozycji jak 
i obraz poszczególnych utworów, pachnie œwie¿oœci¹ i powiewem
oryginalnego natchnienia. Otwieraj¹ca ca³oœæ ,,Parafraza” miejscami

przypomina dokonania The Doors - czarów tam nie brak.
Maniera wokalna Paw³a Konopackiego, delikatnie, a miejscami 
stanowczo, przypomina g³os Wielkiego Mistrza. Jednak dŸwiêkami
wiod¹cymi s¹ instrumenty klawiszowe, którymi operuje nasz krajan
Tomasz Susamêd. Przestrzennoœæ brzmienia klawiszy, wype³nia manu-
fakturê poszczególnych kompozycji. Wydaje siê wiêc, ¿e T.£.CH.
wpasowa³o siê idealnie w niezapomniane klimaty autora m.in. ,,Ob³awy".
Przytoczmy mo¿e s³owa Krzysztofa Gajdy - autora biografii Jacka
Kaczmarskiego ,,Ufam, ¿e Jacek Kaczmarski ucieszy³by siê z tej p³yty".
Polecam wiêc gor¹co p³ytê ,,Sny i sny” – Tria £ódzko-Chonowskiego. 
Myœlê te¿, ¿e warto zorganizowaæ w Chojnowie koncert tej grupy. Propozycjê
tê poddajê ku rozpatrzeniu dla krêgów sprawczych naszej miejscowej kultury.

P.M.

Studyjna p³yta Tria £ódzko-Chojnowskiego

Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki jest organizowany nieprzerwanie od 1998 roku. W tym roku to ju¿
XVII edycja. Chêtnych do wziêcia udzia³u w wyk³adach, pokazach, warsztatach, zajêciach 
plenerowych by³o ponad 100 tys. osób.
19 wrzeœnia grupa dziennikarska z klasy IIa Liceum Ogólnokszta³c¹cego uda³a siê na wycieczkê
do Wroc³awia. Pojechaliœmy poci¹giem, który dla wielu z nas stanowi egzotyczny œrodek trans-
portu. Dobry nastrój i piêkna pogoda towarzyszy³y nam w drodze do Auli Leopoldina na
wyk³ad profesora Jana Miodka. Has³o przewodnie spotkania brzmia³o „Rozum w jêzyku”. Ten
znany jêzykoznawca udowodni³ tezê, ¿e jêzyk jest logiczny, choæ zdarzaj¹ siê oczywiœcie
wyj¹tki. Dlaczego nogawka, a nie rêkawka? Dlaczego schody, a nie wchody, skoro po nich
wchodzimy? 
Kolejnym punktem naszej wycieczki by³ spacer ulicami Wroc³awia. Przeszliœmy œladami poetów
zwi¹zanych z Wroc³awiem. Mieliœmy okazjê podziwiaæ zabytki architektury stolicy Dolnego
Œl¹ska.

Lekcja w piekarni
Chleb jest symbolem sytoœci i dostatku. Jemy go codziennie i nigdy
nam siê nie przeje. Chyba rzadko zastanawiamy siê, ilu ludzi musia³o
siê napracowaæ, abyœmy mogli œwie¿e i pachn¹ce kêsy wk³adaæ do ust.
Swój udzia³ w powstawaniu chleba, oprócz rolnika i m³ynarza, ma
równie¿ piekarz. Jak wa¿na i ciê¿ka jest jego praca mogli przekonaæ 

siê uczniowie klasy III c z SP 4 podczas wycieczki do piekarni pana
Kryszczuka, który w bardzo ciekawy sposób przedstawi³ proces pro-
dukcji chleba, a nastêpnie czêstowa³ ró¿nym asortymentem pieczywa.
Zastanówmy siê wszyscy, czy potrafimy poszanowaæ ludzk¹ pracê 
i chleb? Mo¿e lepiej podzieliæ siê kanapk¹ z kimœ g³odnym, ni¿
bezmyœlnie wyrzuciæ j¹ do œmietnika?

Nauka rozkosz czy tortura?
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10.09.2014 r. na terenie Urzêdu Miasta dosz³o
do spotkania zorganizowanego z inicjatywy
Burmistrza Jana Serkiesa. W spotkaniu tym
wziêli udzia³ przedstawiciele Firmy Zak³ady
Ceramiczne „BOLES£AWIEC” Sp. z o.o.,
Przedstawiciele Filii Urzêdu Pracy w Choj-
nowie oraz Burmistrz Miasta Chojnowa.
Podczas spotkania zosta³a nawi¹zana wspó³-
praca z Firm¹ w zakresie zatrudnienia kobiet
na stanowisko zdobnik ceramiki.

Firma oferuje:
* pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy w sys-
temie akordowym, dla kandydatów bez do-

œwiadczenia miesiêczny okres przyuczenia do
pracy na stanowisku zdobnika ceramiki,
* organizacjê transportu /przy wiêkszej iloœci osób/,

Wymagania pracodawcy:  
wykszta³cenie minimum zasadnicze zawo-
dowe, zdolnoœci plastyczne, precyzja ruchu,
starannoœæ, chêæ do pracy,

Osoby zainteresowane i spe³niaj¹ce powy¿sze
wymagania prosimy o kontakt:
Marek Górnicki - poœrednik pracy
Tel. 76 818 69 78 wew. 24

Agnieszka Karnas - poœrednik pracy
Tel. 76 818 69 78 wew. 21
Kamila G¹sior - poœrednik pracy
Tel. 76 818 69 78 wew. 23

Rekrutacja bêdzie przeprowadzana w formie
gie³dy pracy w kilku terminach, o których zain-
teresowane osoby zostan¹ poinformowane tele-
fonicznie lub osobiœcie przez poœredników pracy.

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.

Rekrutacja  pracowników
ddoo  ZZaakk³³aadduu  CCeerraammiikkii  ww  BBoolleess³³aawwccuu  jjuu¿¿  rroozzppoocczzêêttaa



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 18/820 11

Motylki w bibliotece
„Ksi¹¿ka nas uczy, ksi¹¿ka nas cieszy, czasem zadziwi nas niema³o.
Albo po prostu tak rozœmieszy, jakby siê dobry ¿art s³ysza³o”. 22
wrzeœnia „Motylki” z Przedszkola Miejskiego nr 1 odwiedzi³y
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie. Dla wielu z nich by³a to
pierwsza wizyta w bibliotece. G³ównym celem zajêæ bibliotecznych
jest zapoznanie ma³ych czytelników z bibliotek¹, uœwiadomienie im,
jak wa¿na w ¿yciu ka¿dego cz³owieka jest ksi¹¿ka. Dzieci
dowiedzia³y siê, na czym polega praca pañ bibliotekarek, jakie s¹
zasady korzystania z biblioteki, jak mo¿na siê do niej zapisaæ oraz jak
nale¿y szanowaæ ksi¹¿ki. By³o to nasze pierwsze w tym roku
spotkanie, ale ju¿ dziœ zapewniamy, ¿e nie ostatnie!

O tym, ¿e œmieci nie koniecznie zawsze
musz¹ trafiaæ od razu na wysypisko udowad-
niaj¹ uczniowie klasy IIa, SP3, którzy  
z odpadów wykonali œmieciowe potwory.
Lekcja, na której powstawa³y dziwne stwory
by³a kontynuacj¹ bloku tematycznego
poœwiêconego segregowaniu odpadów.
Dzieci przynios³y ró¿nego rodzaju mate-
ria³y, które ³¹czy³y w wymyœlone formy. Te
z kolei stworzy³y barwn¹ i ciekaw¹ galeriê
œmieciowych potworów. Niektóre z nich
otrzyma³y imiona: Œmieciozal, Moris,
Ferdek, Pan Zakrêtka, Zielonow³osy, Potwik.

Œmieciowe 
potwory kl. IIa

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
zapewnia 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 rozpoczê³a siê
w pi¹tek 19 wrzeœnia. Tego dnia spo³ecznoœæ
szkó³ podstawowych, gimnazjów i grupy
przedszkolne, wysz³y w teren by daæ przy-
k³ad troski o najbli¿sze otoczenie. 
Efektem pracy kilkuset r¹k by³y pe³ne worki
ze œmieciami, które odebra³ od sprz¹taj¹cych
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. 

Wysprz¹tali okolicê
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26 wrzeœnia chojnowska p³ywalnia mia³a
niecodziennego goœcia. Basen odwiedzi³
Rados³aw Kawêcki dwukrotny mistrz Europy
w p³ywaniu na dystansie 200m. Wœród 

korczakowców jest wielu mi³oœników p³ywa-
nia, laureatów p³ywackich zawodów, nie
zabrak³o zatem chêtnych do bezpoœredniego
spotkania z mistrzem. W szkolnej sto³ówce
zainteresowani uczniowie mieli okazjê
wys³uchaæ opowieœci p. Rados³awa o jego
p³ywackich pocz¹tkach, przebiegu kariery,

wzlotach i upadkach. Imponuj¹cy jest jego
dorobek medalowy - w swojej kolekcji ma
ponad 250 kr¹¿ków, ale do takiego sukcesu
prowadzi ciê¿ka, mozolna, wyczerpuj¹ca praca. 
Zaczyna³ podobnie jak nasi uczniowie - 
w szkole podstawowej. Jego pierwszym klubem
by³ MKS Piast G³ogów. Swój pierwszy sukces
mia³ w 2008 roku w Monterrey na Mistrzos-
twach Œwiata Juniorów, gdzie zdoby³ br¹z.
By³ wielk¹ gwiazd¹ mistrzostw Europy 
w Szczecinie. Najpierw zdoby³ z³oty medal
na dystansie 100m stylem grzbietowym 
z czasem 50,43, a nastêpnie zmia¿d¿y³ rywali 

na dwukrotnie d³u¿szym dystansie uzyskuj¹c
1.49,15. Na Mistrzostwach Europy w Chartres
w 2012 obroni³ z³oty medal na dystansie 200 m
stylem grzbietowym i ustanowi³ nowy rekord
Polski i mistrzostw Europy z czasem 1:48.51.
Mistrz da³ chojnowskim uczniom tak¿e kilka
lekcji praktycznych. Na hali basenowej
przeprowadzi³ krótki trening przekazuj¹c
dzieciom kilka cennych rad.
To dla wielu, z pewnoœci¹ by³o niecodzienne
spotkanie. Byæ mo¿e kogoœ zainspirowa³o do
walki o wielkie tytu³y. Liczymy na to, bo po-
tencja³ w Chojnowie jest. Do tego jeszcze deter-
minacja, zaciêcie i wielogodzinne treningi 
i sportowe sukcesy s¹ na wyci¹gniêcie rêki.

eg
fot. chojnow.pl

Mistrz na basenie

19 wrzeœnia w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce tegoroczne sp³ywy kajakowe,
organizowane przez Gimnazjum nr 1. W kameralnym gronie przy-
jació³ organizatorzy przypomnieli na zdjêciach czerwcowe przedsiê-
wziêcia. Uk³onem w stronê gospodarzy by³o rozpoczêcie spotkanie
fragmentem „Pana Wo³odyjowskiego” Henryka Sienkiewicza. Po tym
wstêpie przysz³a kolej na Jurka Kucharskiego. Zobaczyliœmy relacjê
fotograficzn¹ z rekonesansu z górnego odcinka Skory. O ten odcinek
mia³a byæ wyd³u¿ona trasa sp³ywu, ale z powodu zbyt niskiego stanu
wody, start tradycyjnie by³ w Zagrodnie. Mo¿e za rok wystartujemy
spod „garbatego mostu”? Potrzebna bêdzie jednak „wiêksza woda”. 
O tegorocznych sp³ywach opowiada³a Bona Szaban ilustruj¹c je zdjê-
ciami. Pogoda w czerwcu nie rozpieszcza³a amatorów kajakarstwa.
Trafi³o jednak na twardych zawodników, nieliczni zrezygnowali 
w po³owie stawki. Oczywiœcie nie oby³o siê bez przygód, o których
uczestnicy spotkania opowiadali. Zdjêcia nie pokazuj¹ ich wszystkich,
ale s¹ ciekaw¹ dokumentacj¹ tych przedsiêwziêæ. Kolejny raz wrêczono
pami¹tkowe „Kubeczki zwane pucharami”. Spotkanie zakoñczono na
s³odko - trzeci rok sp³ywów uczczono mega tortem malinowo-po-
rzeczkowym. Wierzcie mi, pysznoœci, palce lizaæ!

Zapraszam do obejrzenia wystawy goœcinnie prezentowanej w Miejskiej

Bibliotece Publicznej i namawiam do sprawdzenia siebie na naszych

sp³ywach! Do zobaczenia w czerwcu!

Dziêkujê serdecznie wszystkim przyjacio³om, bez których niemo¿liwe

by³yby sp³ywy i wystawa! Dzielnie mnie wspieracie i wierzycie we

mnie, dziêkujê Wam!
Bona Szaban

Kajakowe podsumowanie
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Po dramacie w Œleszowie, wypada³oby zadaæ pytanie, czy pi³karze
Chojnowianki, zdo³aj¹ siê podnieœæ psychicznie przed kolejnym
meczem. OdpowiedŸ mia³a paœæ w pojedynku z Miedzi¹ Legnica. 
W g³owach jedenastki trenera Arkadiusza Palucha, wci¹¿ chyba
tkwi³a œleszowska pora¿ka. Rezerwy pierwszoligowe Miedzi, mia³y
pouk³adan¹ grê. Szybkie akcje przeprowadzane skrzyd³ami pachnia³y
bramk¹. Mo¿e pewnym usprawiedliwieniem dla naszych futbolistów
jest to, ¿e kadra jest przetrzebiona kontuzjami. Przez to pauzuje kilku
podstawowych zawodników. Os³abienie widaæ go³ym okiem. Do przer-
wy, miedzianka lekko, ³atwo i przyjemnie, prowadzi³a 4:0. Zanosi³o
siê, wiêc na pogrom. W drugiej po³owie tego meczu (mimo zmian 
w sk³adzie), miedziowi trochê zwolnili tempo gry. Chojnowianka
natomiast, nie potrafi³a tego wykorzystaæ. Na dodatek, czerwon¹
kartkê ujrza³ Korni³owicz i musia³ opuœciæ boisko. Wiadomo ju¿ by³o
¿e przy takim os³abieniu, strat siê nie zniweluje. Goœcie do³o¿yli
jeszcze jedno trafienie. Kolejna przegrana sta³a siê faktem.

KS Chojnowianka Chojnów - MKS MiedŸ II Legnica 0:5 (0:4) 

Ostatnie miejsce naszej dru¿yny sprawia, ¿e ka¿dy kolejny przeciwnik
jest praktycznie zawsze groŸny. Punktów wiêc Chojnowianka potrze-
buje jak kania d¿d¿u. Na kolejnym wyjazdowym spotkaniu choj-
nowskiej jedenastce przysz³o siê zmierzyæ z Soko³em Wielka Lipa.
Dru¿yna ta okupuje œrodkow¹ czêœæ tabeli. W tym meczu po rekon-
walescencji do sk³adu wróci³ Jaros³aw Rajczakowski. Na pozycji
bramkarza stan¹³ tym razem Pisarski. Nasza defensywa ju¿ zapom-
nia³a o ostatnich pora¿kach i wszystkie za³o¿enia zagra³y tak jak trzeba.
Gospodarze byli bardzo pewni zwyciêstwa. A taka postawa mo¿e cza-
sami zawodziæ. Gra g³ównie toczy³a siê w œrodkowej strefie boiska.

Zabrak³o, wiêc dogodnych akcji bramkowych. A po przerwie obie
dru¿yny, za wszelk¹ cenê, chcia³y przewa¿yæ szalê spotkania na swoj¹
korzyœæ. Obydwaj bramkarze byli tego dnia, jednak nie do pokonania.
Mecz zakoñczy³ siê, wiêc bezbramkowym remisem. Tym samym bia³o-
niebiescy, wywalczyli cenny drugi punkt. Oby w nastêpnym meczu,
fina³ by³ ju¿ pozytywny. Nie bêdzie to jednak wcale takie proste. 
W wyjazdowym meczu, jaki odbêdzie siê w sobotê 4 paŸdziernika, na
drodze Chojnowianki stanie Orze³ Z¹bkowice Œl¹skie. Kolejna
dru¿yna ze œrodka tabeli. ,,Czekamy na zwyciêstwo w Chojnowie
bêdzie szaleñstwo”.

pm
Tabela:
1. MiedŸ Legnica 8 24 34:9
2. KS Polkowice 8 24 29:6
3. Orkan Szczedrzykowice 8 19 21:3
4. Granica Bogatynia 8 16 15:14
5. Olimpia Kowary 8 15 10:10
6. Zjednoczeni ¯arów 8 11 15:18
7. BKS Bobrzanie Boles³awiec 8 10 14:15

LKS Stary Œleszów 8 10 14:15
9. Orze³ Z¹bkowice Œl. 8 10 11:12
10. Sokó³ Wielka Lipa 8 9 9:11
11. Widawa Bierutów 8 8 10:11
12. AKS Strzegom 8 8 7:12
13. Nysa Zgorzelec 8 6 7:16
14. W³ókniarz Mirsk 8 4 9:22
15. STK GKS Kobierzyce 8 3 7:19
16. Chojnowianka Chojnów 8 2 6:26

Pi³ka no¿na

O pi³karskie tradycje i umiejêtnoœci, trzeba
zadbaæ od lat najm³odszych. W dodatku, gdy
siê posiada bazê w postaci boisk zwanych
potocznie Orlikami, kuje siê ¿elazo póki jest go-
r¹ce. Nasi milusiñscy garn¹ siê do rzemios³a
futbolowego. Dlatego, wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom, na chojnowskim Orliku, zor-
ganizowano Turnieje Pi³ki No¿nej. Trener
£ukasz Kurczak z ramienia KS Chojnowianka
Chojnów, musia³ stworzyæ a¿ dwie dru¿yny,
które graj¹ pod nazwami: Chojnowianka I 
i Chojnowianka II. Zaproszono tak¿e cztery
inne dru¿yny z najbli¿szego terenu Dolnego Œl¹ska.
Kibice w postaci ca³ych rodzin, t³umnie do-
pingowali m³ode dru¿yny. Trenerzy postano-
wili daæ szansê zagraæ wszystkim zawod-
nikom. Niejeden poczu³ siê w ferworze walki
Lewandowskim lub Mil¹. To by³ dobry zabieg.
Poznaæ smak gry i jej poszczególnych sk³ad-

ników to rzecz bezcenna. Zwyciêstwa, pora¿ki,
faule, sta³e fragmenty gry kszta³tuj¹ ma³ego
kandydata do gry amatorskiej lub zawodowej.
A rocznik, który te zawody rozegra³, czyli
2004, to w³aœnie narybek pi³karski, który
stawia pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Adepci
trenera £ukasza Kurczaka, podczas tego tur-
nieju, spisali siê na medal. Zajêli odpowied-
nio 1 i 3 miejsce. GRATULACJE!
Taki wynik dobrze wró¿y na potrzeby kadry
seniorskiej chojnowskiego klubu.

Tabela koñcowa turnieju.
1. Chojnowianka Chojnów I
2. Sokó³ Krzywa
3. Chojnowianka Chojnów II
4. Arkan Przemków
5. Kryszta³ Chocianowiec
6. Zamet Przemków pm

Chojnowskie Orliki s¹ najlepsze!

fot. chojnow.pl

UCHWA£A NR XLIV/219/14
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 wrzeœnia 2014 r.

w sprawie utworzenia obwodu g³osowania do
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarz¹dzonych

na dzieñ 16 listopada 2014 r.

(podsatwa prawna) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. Tworzy siê obwód g³osowania dla wyborców

przebywaj¹cych w Dolnoœl¹skim Oœrodku Pielêgna-
cyjnym “Niebieski Parasol” w Chojnowie. 
§ 2. Wymieniony w § 1 obwód otrzymuje nr 7, 
a siedziba obwodowej komisji wyborczej bêdzie
mieœci³a siê w Dolnoœl¹skim Oœrodku Pielêgna-
cyjnym “Niebieski Parasol” przy ul. Szpitalnej 20
w Chojnowie. 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia 
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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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
pi¹ty 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:

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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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

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
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

Domy mieszkania lokale
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 jednorodzinny w Chojnowie,
4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿, piwnica. Dzia³-
ka o pow. 623 m2. Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.

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

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie 49,5 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, nie
wymagaj¹ce nak³adów finansowych. Ciep³e,
s³oneczne na IIIp., ulicy Koœciuszki. Wiado-
moœæ: 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.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, sto³owy,
sypialnia, kuchnia, jadalnia i ³azienka przy oœrod-
ku zdrowia, blisko jeziora i lasy. Zapraszamy
do obejrzenia. Cena 105.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 604-365-640.

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. 

Do sprzedania 2.pokojowe s³oneczne
mieszkanie na podwy¿szonym parterze po kapi-
talnym remoncie w Jeleniej Górze, pow. 50m2,
blisko centrum miasta, w bardzo spokojnej
dzielnicy przy parku. Do dyspozycji jest piwnica,
suszarnia i pomieszczenie na rowery i wózki.
Pod blokiem jest te¿ parking dla mieszkañców
bloku i przyjezdnych goœci. Cena do negocjacji!
Wiadomoœæ: tel. 508-783-501.

Mam do wynajêcia kawalerkê w centrum
Chojnowa w nowym budownictwie. Wiado-
moœæ: tel. 693-921-258.

Do wynajêcia mieszkanie w nowym budow-
nictwie, IIp., pow. 57 m2, 3 pokoje, przy ul. B. Chro-
brego. Wiadomoœæ: tel. 696-951-666.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.poko-
jowe przy ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: 
tel. 604-555-118.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo wybu-
dowanym obiekcie, na cele medyczne lub inne
us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpitalnej 13 (pow.
25 m2 + wspólna poczekalnia, toaleta i pomiesz-
czenie socjalne). Wiadomoœæ: tel. 515-180-115.

Auto-Moto
Sprzedam samochód marki Opel Astra II,

1,6, benzyna LPG, rok prod. 2000, bezwypad-
kowy, stan techniczny bardzo dobry, przebieg
oryginalny 153.000, cena 6.800 z³. Wiado-
moœæ: tel. 604-817-999.

Praca
Zatrudniê kierowcê w Chojnowie (mo¿e byæ

emeryt, rencista ) z kategori¹ C, mile widzane
aktualne badania. Wiadomoœæ: tel: 602-339-352.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego (boczna Bielaw-
skiej). Powierzchnia 1036 m2. Dzia³ka uzbrojona
w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sanitarn¹ 
i deszczow¹. Wiadomoœæ: tel. 608-501-430.

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 Choj-
nowie, cena 20 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 604-993-209.

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

Sprzedam nowy ogrodowy stó³ do ping-
ponga. Wiadomoœæ: tel. 76 81-88-271.

***

"Wyprzeda¿ koñcówek serii"
* p³ytki pod³ogowe gresowe

od 15 z³ brutto
* p³ytki œcienne od 9,90 brutto

***
"Czyszczenie magazynów"

* p³ytki pod³ogowe gresowe
od 5 z³ brutto

Do wyczerpania zapasów

P£YTKI CERAMICZNE

GOLD-ART Polska Rokitki 8
godz. otw. od 8.00 do 16.00
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Szymek K³os - 3,5 roku
Skacze na trampolinie 

i po ³ó¿kach. Razem z tat¹
p³ywa na chojnowskim

basenie. Jest bardzo ca³uœny.
Lubi te¿ przytulaæ siê 

do mamy.


