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Martwiæ siê tym, ¿e jest siê starym? To zajêcie 
dla idioty - spotkanie autorskie z Janem Nowickim.

Poznaj kandydatów do Rady Miejskiej, 
na burmistrza, znajdŸ swój obwód i okrêg,

zapoznaj siê z zasadami g³osowania.

Pomaganie to nasza misja
Tak zarekomendowano wystêp zespo³u „Pokolenia”, który 23 paŸdziernika wyst¹pi³ 
w Domu Schrama w ramach charytatywnego koncertu na rzecz Marka Smolenia.

Festiwal Nauki Eduscience 
W tym roku uda³o siê przekonaæ w³adze projektu, aby planowany

pierwotnie w Legnicy Festiwal, móg³ siê odbyæ w Chojnowie.

D w u t y g o d n i k   S a m o r z ¹ d u   TD w u t y g o d n i k   S a m o r z ¹ d u   T e re r y t o r i a l n e g o   w   C h o j n o w i ey t o r i a l n e g o   w   C h o j n o w i e

„Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie”
Mimo, ¿e to ju¿ czwarta edycja konkursu, pomys³owoœæ uczestników

wci¹¿ zaskakuje.

„Amicus Librorum” dla Pañstwa Gizeli i Andrzeja Bobików
Chojnowianie zostali docenieni za wieloletni¹, edytorsk¹ wspó³pracê, 

fachow¹ pomoc i wspieranie dzia³añ biblioteki.

Piêkny koncert, piêkna muzyka, piêkne wydarzenie
To by³a czwarta ods³ona tegorocznej Chojnowskiej Jesieni 

z Muzyk¹ Dawn¹.



„Amicus Librorum” 
dla Pañstwa Gizeli i Andrzeja Bobików
Bardzo mi³o nam poinformowaæ, ¿e 28 paŸ-
dziernika br. Pañstwo Gizela i Andrzej Bo-
bikowie otrzymali honorowy tytu³ „Amicus
Librorum - Przyjaciel Biblioteki”. Do tego

zaszczytnego wyró¿nienia zostali zg³oszeni
przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie. 
Tytu³ „Amicus Librorum” przyznawany jest
przez Kapitu³ê Legnickiej Biblioteki Publicznej
osobom, instytucjom i organizacjom szczegól-
nie zas³u¿onym dla bibliotek publicznych Leg-
nicy i powiatu legnickiego. Pañstwo Gizela 
i Andrzej Bobikowie zostali docenieni za wie-
loletni¹, edytorsk¹ wspó³pracê z Miejsk¹ Bi-
bliotek¹ Publiczn¹ w Chojnowie w zakresie
przygotowywania materia³ów informacyjnych,
za fachow¹ pomoc i wspieranie dzia³añ bib-
lioteki maj¹cych na celu upowszechnianie kultu-
ry czytelniczej oraz kreowanie jej pozytyw-
nego wizerunku w œrodowisku lokalnym. 
Uroczyste wrêczenie tytu³u „Amicus Librorum”
odby³o siê podczas spotkania autorskiego 
z wybitnym aktorem Janem Nowickim w Letia
Business Center w Legnicy.

Barbara Landzberg
Dyrektor MBP w Chojnowie

Czekamy na decyzje
Na jednym z chojnowskich portali, jakiœ czas
temu ukaza³ siê materia³ dotycz¹cy dzia³al-
noœci firmy Cineta, która swoj¹ siedzibê ma
przy ul. Z³otoryjskiej 2 w Chojnowie. Zajmuje
siê zbieraniem odpadów innych ni¿ niebezpieczne,
w tym z³omu oraz transport tych odpadów na
podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Leg-
nicy nr RS.6233.19.2011 z dnia 16.05.2011 r.
W zwi¹zku z planowanym rozszerzeniem dzia-
³alnoœci w zakresie przetwarzania odpadów
innych ni¿ niebezpieczne, w tym z³omu, 24 wrzeœ-
nia 2014 r. firma Cineta z³o¿y³a do choj-
nowskiego magistratu wniosek o wydanie
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiêwziêcia pn.: „Przetwarzanie od-
padów w obiekcie budowlanym zlokalizowa-
nym na dzia³ce nr 204/12 w Chojnowie przy
ul. Z³otoryjskiej 2” do³¹czaj¹c raport od-
dzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Po przeanalizowaniu dokumentów Urz¹d wezwa³
wnioskodawcê do uzupe³nienia raportu. Zgodnie
z prawem, w postêpowaniu, w ramach którego
przeprowadzana jest ocena oddzia³ywania przed-
siêwziêcia na œrodowisko, organ prowadz¹cy musi
zapewniæ udzia³ spo³eczeñstwa przed wydaniem
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach tzw. konsultacji spo³ecznych, po-
przez obwieszczenie, podano do publicznej
wiadomoœci informacjê o przyst¹pieniu do prze-
prowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiê-
wziêcia na œrodowisko, mo¿liwoœci zapoznania
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹, sk³adania uwag
i wniosków. Powy¿sze obwieszczenie zosta³o
umieszczone w sposób zwyczajowo przyjêty
tj. rozplakatowanie w miejscu realizacji inwe-
stycji, umieszczonie na stronach internetowych
miasta; chojnow.eu i bip.chojnow.net.pl, 
w Gazecie Chojnowskiej oraz na tablicach
og³oszeñ urzêdu. 
W tej sprawie do urzêdu miejskiego wp³y-
nê³a petycja mieszkañców ul. Z³otoryjskiej
dotycz¹ca uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z dzia³al-
noœci¹ firmy „Cineta”.
Postêpowanie w sprawie jest w trakcie realizacji
i zgodnie z ustaw¹ przedmiotowa petycja oraz
opinie, które wydadz¹ Regionalny Dyrektor
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu i Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
bêd¹ brane pod uwagê przy wydawaniu decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach realiza-
cji wymienionego przedsiêwziêcia.
Sprawa jest w toku, a jaki bêdzie jej fina³ z pew-
noœci¹ poinformujemy.

Premier w Chojnowie
Na zaproszenie Wiceprezesa Krajowej Izby
Gospodarczej Witolda Karczewskiego oraz
prezesa firmy Feerum S.A. Daniela Janusza,
z wizyt¹ do Polski przyby³a delegacja rz¹dowa
Zjednoczonej Republiki Tanzanii. Przewodzi³
jej premier Mizengo Pinda. 24 paŸdziernika
kolumna rz¹dowa przyjecha³a do Chojnowa,
gdzie g³ównym celem by³o odwiedzenie fabryki
silosów do zbó¿ firmy Feerum S.A. oraz pod-
jêcie rozmów biznesowych z w³aœcicielami
przedsiêbiorstwa. Po wizytacji fabryki, dele-

gacja podjêta zosta³a w Domu Schrama obia-
dem przygotowanym przez firmê. Obecny
by³ równie¿ burmistrz Chojnowa Jan Serkies. 

Przed wizyt¹ w Chojnowie, w siedzibie Krajowej
Izby Gospodarczej delegacja rz¹du Tanzanii
spotka³a siê z przedstawicielami polskiego bizne-
su. Rosn¹ce rynki afrykañskie wydaj¹ siê byæ
miejscem, do którego eksport, m.in. maszyn
rolniczych, bêdzie stale rós³. St¹d te¿ zainte-
resowanie spotkaniem zarówno po stronie
Feerum S.A., jak i rz¹du Tanzanii. Wyroby
chojnowskiej firmy trafi³y ju¿ m.in. do Mon-
golii, pod sam¹ granicê z Chinami, tak wiêc
kierunek afrykañski nie wydaje siê byæ dla przed-
siêbiorstwa zbyt egzotyczny, wrêcz przeciwnie.

Przychodnia Rejonowa informuje
Zaszczep siê przeciw grypie
Do koñca listopada, w gabinecie zabiegowym
chojnowskiej przychodni rejonowej mo¿na
zaszczepiæ siê przeciwko grypie, która jest
wirusow¹ chorob¹ zakaŸn¹. Wystêpuje zwykle
epidemicznie, w naszym klimacie najczêœciej
w sezonie jesienno - zimowym i wczesn¹
wiosn¹. Mo¿e byæ bardzo niebezpieczna -
wed³ug danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia
co roku na œwiecie umiera z tego powodu
kilkadziesi¹t tysiêcy osób.
Szczepienie stymuluje produkcjê przeciwcia³,
które pomagaj¹ zwalczyæ zaka¿enie. Jest
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11.11. - Obchody 11 listopada (plakat str. 3)
13.11. - Tydzieñ Patriotyzmu - „Ognisko Patriotyzmu - niech siê nios¹ pieœni i s³owa”; 
park szkolny przy ul. PoŸniaków1; godz. 17.00.
15.11. - Tydzieñ Patriotyzmu - IV Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi; hala
sportowa PZS przy ul. Matejki; godz. 10.00.
19.11. - Spotkanie promuj¹ce publikacje metodyczne dotycz¹ce popularyzowania 
i upowszechniania wêdkarstwa wœród dzieci i m³odzie¿y; Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 17
25.11. - Rozstrzygniêcie konkursu III Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego; Dom Schrama;
godz. 18.
27.11. - Komputerowy œwiat dla ka¿dego „Bezpieczny Internet dla Ciebie” Miejska
Biblioteka Publiczna; godz. 18
28.11. - „Iran” - spotkanie z Wojciechem Drzewickim; Miejska Biblioteka Publiczna godz. 18.30

05.12. Miko³aj; Dom Schrama 
13.12. - Zajêcia plastyczne „Dekoracje Bo¿onarodzeniowe”; Miejska Biblioteka Publiczna 
14.12. - Kiermasz œwi¹teczny; Dom Schrama 
31.12. - Sylwester; Dom Schrama 
grudzieñ - „Bronis³aw Wolanin - wspó³czesna ceramika boles³awiecka” - wystawa wybitnego
boles³awieckiego ceramika; Muzeum Regionalne 

Kalendarz imprez w mieœcie 
listopad - grudzieñ

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:



jedyn¹ skuteczn¹ i najtañsz¹ metod¹, która
mo¿e ustrzec przed zachorowaniem na grypê.
Koszt jednego zastrzyku to 30 z³. Do gabinetu
mo¿na przyjœæ z w³asn¹ ampu³k¹, b¹dŸ zakupiæ
j¹ na miejscu.

Pseudomasa¿yœci
W ostatnich miesi¹cach odnotowano w naszym
mieœcie dwa niepokoj¹ce przypadki podszy-
wania siê pod pracowników przychodni.
Trzyosobowa grupa - dwóch mê¿czyzn i kobieta,
podaj¹c siê za masa¿ystów z oœrodka zdrowia,
proponowali darmowy masa¿. Propozycja
kusz¹ca, nie trzeba by³o zatem namawiaæ. 
W czasie gdy jedna z osób markowa³a maso-
wanie, pozostali pl¹drowali mieszkanie. Sprawa
trafi³a na policjê, ale wci¹¿ trzeba zachowaæ
czujnoœæ i zdrowy rozs¹dek. 
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne
wynosz¹ 1%  u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty 
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki
obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest 
w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 3 grudnia 2014 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) 

lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo 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¿  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 umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 10 grudnia 2013 r., drugi 12 lutego
2014 r., trzeci 10 kwietnia 2014 r., czwarty 25 czerwca 2014 r., pi¹ty 3 wrzeœnia
2014 r., szósty 21 paŸdziernika 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 12.11.2014 r. - 03.12.2014 r.  w godz. 10.00 do 14.00 -
klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia przetargu z 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.

8.11.2014 (sobota) 
w godzinach od 9:00 do 15:00 

zostanie przeprowadzona dodatkowa
zbiórka odpadów komunalnych 

z nieruchomoœci jednorodzinnych. 

Mo¿na wystawiæ, w widoczne miejsce -
meble, odpady elektryczne (pralki, lodówki,
RTV itp.) oraz liœcie i trawê zapakowane 
w worki foliowe.
Tel. kontaktowy 76 8186681, 76 8188418.

Codziennie odpady wielkogabarytowe,
elektryczne, liœcie, trawê mo¿na dostar-
czaæ do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych przy ul. Kraszew-
skiego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
7:00 - 15:00, w soboty od 9:00 do 15:00.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy Rynku nr 34 w Chojnowie, 
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 295/12 o pow. 142 m2, wraz  z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 26-02-2097 r. u³amkowej 

czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00020453/3:
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Na XLV sesji

I. W zakresie inwestycji wykonano m.in. nastêpuj¹ce zadania: 
1. Budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
wraz z przy³¹czami w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej
(dotacja z WFOŒiGW - 198.000 z³).
2. Budowa odcinka sieci wodoci¹gowej i kanalizacji ogólnosp³awnej
wraz z przy³¹czami w ul. S³onecznej - dofinansowanie z WFOŒiGW
w wys 13.400 z³.
3. Budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
nawierzchni w ul. Krótkiej - dofinansowanie z WFOŒiGW w wys. 19.100 z³.
4. Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji na terenie osiedla domów
jednorodzinnych przy ul. S³owiañskiej - dotacja uzyskana z WFOŒiGW
w wys. 35.100 z³.
5. Wymiana sieci wodoci¹gowej w ul. Kopernika i Lubiñskiej.
6. Adaptacja Domu Schrama na Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji -
inwestycja uzyska³a tytu³ Dolnoœl¹skiej Budowy Roku 2012 - dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego w wys. 2.101.141 z³.
7. Rewitalizacja centrum miasta obejmuj¹ca: budowê ulic i chodników,
fontanny z pomnikiem Tkacza i oœwietlenia ulicznego w ul. Rynek,
Grottgera, Legnicka, Ks. Œciegiennego. Dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego w wys.
3.925.824 z³ (69 % kosztów). Inwestycja wyró¿niona w X edycji konkursu
Dolnoœl¹ska Budowa roku 2012. 
8. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i kapitalny
remont dachu.
9. Prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej Baszty Tkaczy -
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i z Urzêdu Marsza³kowskiego w wys. 269.071 z³.
10. Wymiana instalacji wody zimnej, ciep³ej i hydrantowej w budyn-
kach Szko³y Podstawowej Nr 4. 
11. Przebudowa sieci wodoci¹gowej na odcinku od stacji uzdatniania
wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej. 
12. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego, wykonanie oœwietlenia,
budowa alejek - oko³o 2400 m2. 
13. Budowa nawierzchni ulic: Bielawskiej (wraz z oœwietleniem drogowym),
M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, Krótkiej, Brzozowej, Rac³awickiej,
Po³udniowej (w trakcie realizacji).
14. Budowa zespo³u zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego na 57
miejsc postojowych, wymiana nawierzchni chodników w ul. Wojska
Polskiego i Szpitalnej, a na podstawie porozumienia z Powiatem
Legnickim modernizacja chodników w ul. Chmielnej, Piotra Skargi,
Goleszañskiej.
15. Budowa k³adki nad rzek¹ Skor¹ i demonta¿ k³adki wy³¹czonej 
z u¿ytkowania.
16. Budowa ci¹gu pieszojezdnego w ul. Brzozowej i Rac³awickiej 
i instalacja oœwietlenia. 
17. Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kiliñskiego „Morskie
Oko” - monta¿ fontanny p³ywaj¹cej, wykonanie oœwietlenia, pla¿y,
boiska do siatkówki pla¿owej, trawników i alejek.
18. Wykonanie szkolnych placów zabaw przy SP4 i SP3 w ramach Projektu
Rz¹dowego „Radosna Szko³a” - dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji
Narodowej w wys. 127.700 z³.
19. Monta¿ wraz z ogrodzeniem ogrodu zabaw przy ul. Wyspiañskiego
i przy ul.Witosa.

20. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym 
i budow¹ sali do squasha w Szkole Podstawowej Nr 4 - dofinansowanie
z Dolnoœl¹skiego Funduszu Pomocy Rozwojowej - 200.000 z³ 
i z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 100.000 z³.
21. Budowa przy³¹cza gazu sk³adowiskowego na wysypisku w Bia³ej
i zakup analizatora biogazu, dotacja z WFOŒiGW - 23.000 z³.
22. Wykonano oœwietlenie uliczne w ul.: Zielona, Bielawska-Solskiego,
Samorz¹dowa (przy alei lipowej), Parkowa (droga do kompleksu
gara¿y), w Parku Piastowskim przy alei g³ównej i wymieniono 22
s³upy oœwietleniowe w ul. Kiliñskiego oraz w ul. Maczka - £okietka. 
23. Wymiana wewnêtrznej instalacji elektrycznej w budynku MOPS
w Chojnowie.
24. Przebudowa i rozbudowa budynku MOKSiR przy ul. Ma³achow-
skiego w ramach dofinansowania z Funduszu Europejskiego RPO WD
w wys. 6.519.630 z³ (84,99%). Wykonanie nowoczesnej sali kinowej,
koncertowej, krêgielni, nowych pracowni - ceramicznej, muzycznej,
teatralnej i tanecznej.
25. Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacj¹ boiska miej-
skiego - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 331.500 z³.
26. Podpisano umowê z wykonawc¹ na rozbudowê sieci oœwietlenia wnêtrza
kwarta³u w rejonie ul. Witosa, Kolejowej, Koœciuszki i Pl. Dworcowego.
27. Trwaj¹ procedury dot. wyboru wykonawcy na remont dachu
zabytkowego grobowca na Cmentarzu Komunalnym. 
28. Opracowano dokumentacje techniczne:
- remontu dachu zabytkowej kaplicy grobowej na Cmentarzu Komu-
nalnym wraz z pozwoleniem na budowê, 
- zagospodarowania stawu w Chojnowie i terenu w kwartale ul. Kolejowa,
Koœciuszki, Witosa, Plac Dworcowy - oœwietlenie, drogi, parkingi,
urz¹dzenie zieleni,
- budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w ul.: Mickiewicza,
Witosa, Ma³achowskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Niemcewicza
oraz dla planowanego zespo³u domów jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego,
- budowy ulic: Rejtana, Broniewskiego Reymonta, Ogrodowa,
- budowy oœwietlenia ulicznego w ulicach: Leœna, Wrzosowa, 
- przebudowy wewnêtrznej instalacji ppo¿ w budynku Gimnazjum nr 2,
- budowy sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i t³ocznej z przepompowni¹ œcieków oraz kanalizacji deszczowej w ul. Wys-
piañskiego w celu uzbrojenia dzia³ek budowlanych,
- wykonano inwentaryzacjê budowlan¹ dachu budynku Przedszkola nr 1
wraz z kosztorysem inwestorskim remontu dachu.
29. Miasto otrzyma³o dotacjê z WFOŒiGW w wys. 125.460 z³ na opraco-
wanie dokumentacji na modernizacjê oczyszczalni œcieków w Goliszowie
- Aglomeracja Chojnów. 
30. Zakupiono i przekazano do CHZGKiM samochód skrzyniowy, wielo-
funkcyjny z dŸwigiem oraz platform¹ do odbioru odpadów zebranych
selektywnie.
31. Miasto sfinansowa³o wymianê 676 okien w budynkach komunalnych
na kwotê 502.213 z³
32. Miasto przekaza³o œrodki finansowe w wys. 672.884 z³ na remonty
dachów na 67 budynkach komunalnych.
33. Miasto przekaza³o œrodki finansowe w wys. 1 mln 596 tys. z³ na fun-
dusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (udzia³ gminy).

Przedostatnia sesja obecnej kadencji dotyczy³a miêdzy innymi rodzin, które borykaj¹ siê z  problemami
opiekuñczo-wychowawczymi. O nich i o sposobach rozwi¹zywania tych problemów mówi³a na posiedzeniu
Rady kierownik MOPS - Ma³gorzata Matla, która w obszernym materiale przedstawi³a wielowymiarowe
dzia³ania pomocowe i ich efekty.
Podczas tego spotkania radni zapoznali siê tak¿e z prac¹ burmistrza i s³u¿b miejskich w okresie mijaj¹cej
kadencji. Sprawozdanie jakie z³o¿y³ Jan Serkies zilustrowano dodatkowo prezentacj¹ multimedialn¹ 
o miejskich inwestycjach i wydarzeniach kulturalnych.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa za lata 2011 - 2014 z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa 23.10.2014r.
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Na XLV sesji
II. Wykonane zadania w zakresie infrastruktury miejskiej i organizacji
prac interwencyjnych, publicznych i spo³ecznie u¿ytecznych m.in.: 
1. Odnawiano oznakowanie poziome przejœæ dla pieszych w ci¹gach
dróg miejskich oraz oznakowanie miejsc parkingowych dla osób nie-
pe³nosprawnych, wymieniano uszkodzone znaki drogowe i kosze uliczne. 
2. Przeprowadzano kwartalne przegl¹dy oœwietlenia ulicznego.
3. Równano drogi gruntowe i uzupe³niano ubytki w nawierzchniach
chodników, wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni ulic przy u¿yciu
emulsji, grysów i mas¹ asfaltow¹ na zimno. 
4. Wydano 123 decyzje na zajêcie pasa drogowego. 
5. Zamontowano 4 witacze przy drogach wjazdowych do miasta. 
6. Zaktualizowano projekt rewitalizacji i zagospodarowania Parku
Œródmiejskiego.
7. Gospodarka mieszkaniowa: przydzielono: 37 lokali mieszkalnych,
34 lokale socjalne, 7 lokali zamiennych, 28 lokali po œmierci najemcy,
5 lokali po wyprowadzeniu siê najemcy, przed³u¿ono 232 umowy najmu
lokali socjalnych.  
8. Zrealizowano umowy na zatrudnienie 171 osób bezrobotnych w ra-
mach prac interwencyjnych i publicznych i 208 osób bezrobotnych 
w ramach prac spo³ecznie-u¿ytecznych, które wykonywa³y nastêpuj¹ce
prace:
- sprz¹tanie w budynkach Dom Schrama, USC, Muzeum Regionalne,
Urz¹d Miejski, Basen,
- konserwacja i utrzymanie terenów zielonych nie objêtych przetargiem,
³¹cznie z korytem rzeki,
- konserwacja i utrzymanie ogrodów zabaw dla dzieci,
- prace remontowe, malarskie w obiektach jednostek miejskich,
porz¹dkowanie terenów, 
- prace porz¹dkowe na ulicach i chodnikach i prace przy remontach,
prowadzonych przez CHZGKiM,
- remont muru obronnego przy Muzeum Regionalnym, malowanie
mostu na ul. Wolnoœci i k³adki dla pieszych na ul. Grodzkiej. 
- podlewanie kolumn kwiatowych oraz donic z kwiatami umieszczonymi
na s³upach oœwietleniowych (360 szt), 
9. Na terenie miasta, w okresie kadencji posadzono 760 drzew, (353 - przez
s³u¿by miejskie, 407 - instytucje i osoby fizyczne).

III. Z zakresu oœwiaty, kultury, spraw obywatelskich i promocji:
1. Wydano 34 decyzje dot. przyznania dofinansowania kosztów ponie-
sionych na naukê zawodu m³odocianego pracownika w. wys. 266.369 z³.
2. Wydano 1.102 decyzje dot. przyznania stypendium szkolnego 
i zasi³ku szkolnego dla uczniów na kwotê 566.784 z³.
3. Uchwalono zasady przyznawania dla uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendiów naukowych i arty-
stycznych oraz nagród sportowych. Przyznano stypendia i nagrody na
kwotê 19.400 z³.
4. Przeprowadzono 10 postêpowañ w spr. awansu na stopieñ nauczy-
ciela mianowanego.
5. Przyznano dla nauczycieli 18 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa.
6. Zawarto Porozumienie z Gmin¹ Wiejsk¹ Chojnów w sprawie finan-
sowania zadañ oœwiatowych dot. przygotowania przedszkolnego przez
dzieci 5 i 6-cio letnie oraz obowi¹zku szkolnego przez uczniów gminy
Chojnów w przedszkolach i szko³ach podstawowych miasta Chojnowa. 
7. Miasto uhonorowano m.in. certyfikatem „Samorz¹dowego Lidera
Edukacji” za ponadprzeciêtn¹ aktywnoœæ na rzecz rozwoju edukacji.
Zostaliœmy docenieni za iloœæ i rozmiar inwestycji w oœwiacie, wybu-
dowanie basenu, wyposa¿enie szkó³ w sprzêt multimedialny i realizacjê
ciekawych projektów jak finansowanie przez samorz¹d nauki p³ywania
dla uczniów, wspieranie inicjatyw M³odzie¿owej Rady Miejskiej.
8. Dodatki mieszkaniowe: rozpatrzono 2.381 wniosków, wyp³acono
dodatki na kwotê 2.237.963 z³; dodatki energetyczne rozpatrzono 268
wniosków, wyp³acono dodatki na kwotê 12.347 z³. 
9. W okresie minionej kadencji przekazano dotacjê w wys. 608.000 z³
dla organizacji pozarz¹dowych na realizacjê zadañ w ramach kon-
kursów ofert.

10. Dofinansowano Przychodni Rejonowej zakup urz¹dzeñ i sprzêtu
rehabilitacyjnego w wys. 79.287 z³.
11. Muzeum Regionalne wyda³o ksi¹¿kê „Chojnowianie znani i zas³u-
¿eni 1945 - 2010 cz.1” 
12. Miejskiej Biblioteka Publiczna wyda³a „Almanach Chojnowskiego
Klubu Literackiego. Wyraziæ Siebie”. 
13. Opracowano miejski kalendarz imprez kulturalnych sportowych 
i rekreacyjnych.
14. W szko³ach podstawowych i gimnazjach w MOPS, MOKSiR i MBP
zrealizowano projekty ze œrodków europejskich i krajowych na kwotê
ponad 1 mln 118 tys. z³.

IV. Z zakresu gospodarki gruntami i ochrony œrodowiska m.in.: 
1. Sprzedano na rzecz najemców 150 lokali mieszkalnych z bonifikat¹,
4 dzia³ki z gara¿ami przy ul. Drzyma³y, ul. Samorz¹dowej, ul. D¹brow-
skiego oraz 4 gara¿e przy ul. Witosa i ul. Drzyma³y,
2. Sprzedano 8 dzia³ek na poprawê warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przy ul. £okietka, ul. M³ynarskiej, ul. Lubiñskiej, 
ul. Witosa i ul. Okrzei.
3. Sprzedano grunt na rzecz u¿ytkownika wieczystego przy ul. Rejtana oraz
dzia³ki na rzecz w³aœcicieli lokali budynków przy ul. £u¿yckiej i ul. Legnickiej. 
4. Prowadzone s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do aktywizacji LSSE - Podstrefa
w Chojnowie. Zak³ady, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ w Strefie do
dzisiaj zatrudni³y oko³o 350 osób. Aktualnie trwaj¹ negocjacje z inwe-
storem, który uzyska³ zezwolenie na rozbudowê firmy i stworzenie
nowych miejsc pracy.
5. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- 2 nieruchomoœci niezabudowane przy ul. Witosa i ul. D¹browskiego,
- 12 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Broniewskiego,
S³owiañskiej, D³ugosza, Witosa, 
- 20 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej i D¹browskiego,
- nieruchomoœci zabudowane: budynkiem portierni i wiat¹, budynkiem
magazynowym oraz ramp¹ betonow¹ przy ul. Fabrycznej, 
- nieruchomoœæ przeznaczon¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ wielo-
rodzinn¹ przy ul. Koœciuszki,
- 4 lokale mieszkalne: przy ul.: Samorz¹dowej, Grunwaldzkiej,
D¹browskiego i Legnickiej,
- lokal u¿ytkowy przy ul. Drzyma³y oraz lokal u¿ytkowy przy ul. Koœciuszki, 
- 2 nieruchomoœci zabudowane gara¿ami przy ul. Samorz¹dowej i Witosa, 
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ przy ul. Rejtana, 
6. Wydano 32 decyzje dot. przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci, 53 decyzje na podzia³ dzia³ek, 16 zaœwiadczeñ
dot. zmiany nazwy ulicy i numeracji nieruchomoœci, zawarto 77 umów
dzier¿awy.
7. W drodze ugody s¹dowej przejêto od SM „M³odoœæ” 2 dzia³ki 
o pow. 0,76 ha.
8. Uruchomiono system powiadamiania mieszkañców o potencjalnych
zagro¿eniach - Samorz¹dowy Informator SMS.

Zainteresowanych szczegó³owym przebiegiem sesji odsy³amy na
stronê http://rm.chojnow.eu/, gdzie obejrzeæ mo¿na pe³n¹ relacjê filmow¹.
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16listopada, ka¿dy œwiado-
my obywatel, pragn¹cy

mieæ wp³yw na losy swojej
„ma³ej Ojczyzny”, stanie przy
urnie wyborczej i odda g³os na
ludzi, którzy przez najbli¿sze
cztery lata bêd¹ Go reprezento-
waæ w lokalnych w³adzach
samorz¹dowych.
Odbieraj¹c w lokalu wybor-
czym karty do g³osowania wy-
bieraæ bêdziemy radnych do
Rady Miejskiej, Burmistrza,
Radnych do Rady Powiatu 
i Radnych do Sejmiku Woje-
wódzkiego.
W skali kraju bêdzie to prawie
47 tys. radnych gmin, powiatów
i sejmików wojewódzkich i pra-
wie 2,5 tys. wójtów, burmis-
trzów i prezydentów miast.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹
od godziny 7.00 do godziny
21.00. 
Novum bêdzie w tym roku po-
dzia³ na okrêgi wyborcze. Po
raz pierwszy radni bêd¹ bowiem
wybierani w jednomandato-
wych okrêgach wyborczych - 
w ka¿dym okrêgu wybieramy
tylko jednego radnego.
W Chojnowie Rada Miejska
sk³ada siê z 15 radnych, st¹d
podzia³ na 15 okrêgów. Przypi-
sano je 6 obwodom. Oznacza to,
¿e w 6 lokalach wyborczych
bêd¹ ujête dwa lub trzy okrêgi.
Istotne jest, aby ka¿dy mieszka-

niec mia³ œwiadomoœæ w jakim
obwodzie ujêto jego miejsce za-
mieszkania (nazwa ulicy) i na
kandydata, z którego okrêgu ma
prawo oddaæ g³os. G³osujemy
tylko na jednego z nich stawiaj¹c
znak „x” przy jego nazwisku.
Mandat uzyska osoba, która
otrzyma najwiêksz¹ liczbê
g³osów.

Do stanowiska Burmistrza pre-
tenduje w naszym mieœcie
czterech kandydatów. W tym
przypadku nie ma podzia³u na
okrêgi - g³osujemy na wybran¹
osobê stawiaj¹c znak „x” przy
nazwisku. W przypadku jeœli
¿aden z nich nie uzyska mini-
mum 51% g³osów, dojdzie do
drugiej tury wyborów na Bur-
mistrza. Wówczas o fotel w³o-
darza ubiegaæ siê bêdzie dwóch
kandydatów z najwiêksz¹ liczb¹
g³osów.

Na Radnych do Rady Powiatu
g³osujemy podobnie jak na bur-
mistrza. Otrzymamy listê z na-
zwiskami wszystkich kandy-
duj¹cych i skreœlamy (stawiamy
znak „x”) przy jednym na-
zwisku. Identycznie postêpuje-
my z wyborem radnego do
Sejmiku. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy inny
symbol przy nazwisku, zamiast
wyraŸnego znaku „x”, bêdzie 

uznawany za g³os niewa¿ny 
i jako taki nie bêdzie liczony 
w podsumowaniu g³osów.

Ka¿da z czterech kart do g³oso-
wania opatrzona jest instrukcj¹.
Pomoc¹ s³u¿¹ te¿ cz³onkowie
komisji. Wszelkie zatem w¹tpli-
woœci mo¿emy rozwiaæ bêd¹c 
w lokalu. Pamiêtajmy o doku-
mencie to¿samoœci, który mu-
simy okazaæ komisji.

Wyniki wyborów w poszczegól-
nych obwodach bêd¹ og³oszone
bezpoœrednio po spisaniu pro-
toko³u i zostan¹ wywieszone na
drzwiach lokalu wyborczego.
Na podsumowanie i oficjalne
dane bêdzie trzeba poczekaæ kil-
ka godzin. 

Wybory samorz¹dowe 2014
Lokale czynne s¹ 

od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Upewnij siê w jakim obwodzie

i w jakim okrêgu ujêto Twoje

nazwisko.

SprawdŸ kto kandyduje 

w Twoim okrêgu.

Pamiêtaj o dokumencie

to¿samoœci - dowód osobisty

lub paszport, prawo jazdy,

legitymacja studencka 

czy ubezpieczeniowa.

Otrzymasz 4 karty 

do g³osowania:

- na Burmistrza Miasta

Chojnowa

- na Radnych Miasta

Chojnowa

- na Radnych Powiatu

Legnickiego

- na Radnych Sejmiku

Województwa Dolnoœl¹skiego

W ka¿dym z tych g³osowañ

mo¿na oddaæ g³os tylko 

na jednego kandydata.

Wa¿ny jest tylko g³os 

oddany znakiem „x” w kratce.

O G £ O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Chojnowa

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póŸn. zm.), zawiadamiam 
o podjêciu przez Radê Miejsk¹ Chojnowa uchwa³y nr XLIII/215/14 z dnia 
28 sierpnia 2014r., w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa 
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko 
(Dz.U. z 2013r. poz.1235 z póŸn. zm.) informujê: 

o jednoczesnym przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹dzanej 

wraz z projektem zmiany studium.

Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany studium
dotycz¹ce sposobu zagospodarowania, a w szczególnoœci zamierzeñ inwesty-
cyjnych na tych terenach oraz wnioski do strategicznej oceny oddzia³ywania
na œrodowisko. Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie 21 dni od dnia
ukazania siê niniejszego og³oszenia na adres siedziby Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie:
Urz¹d Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko lub nazwê wnioskodawcy, jego
adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Chojnowa

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póŸn. zm.),
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ Chojnowa uchwa³y nr XLIII/215/14
z dnia 28 sierpnia 2014r., w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa 
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko 
(Dz.U. z 2013r. poz.1235 z póŸn. zm.) informujê: 

o jednoczesnym przyst¹pieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
sporz¹dzanej wraz z projektem zmiany studium.

Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany studi-
um dotycz¹ce sposobu zagospodarowania, a w szczególnoœci zamierzeñ
inwestycyjnych na tych terenach oraz wnioski do strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko. Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie
21 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia na adres siedziby
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie:
Urz¹d Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko lub nazwê wnioskodawcy, jego
adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.



Wojciech Drzewicki, w Chojnowie znany jest
jako globtroter, który wra¿eniami i  doœwiad-
czeniami ze swoich podró¿y chêtnie dzieli siê
ze swoimi wspó³mieszkañcami. Kilkakrotnie
ju¿ w miejskiej bibliotece spotyka³ siê z choj-
nowianami by opowiedzieæ o swoich nieba-
nalnych woja¿ach. 
17 paŸdziernika po raz wtóry zaprosi³ miesz-
kañców, tym razem jednak na ciekawy wy-
k³ad o ciekawym cz³owieku i jego ciekawych
odkryciach.
Wojciech Drzewicki jest mgr geologii 
i dr ochrony œrodowiska. Nie dziwi zatem jego
fascynacja wybitnym, aczkolwiek w naszym
kraju niedocenionym geologiem, mineralogiem,
in¿ynierem górnictwa - Ignacym Domeyko. 
O jego ¿yciu, dokonaniach, badaniach i za-
s³ugach mo¿na mówiæ czy pisaæ godzinami.
Ho³d jego pracy oddaj¹ jednak g³ównie Chi-
lijczycy. Tam bowiem spêdzi³ wiêkszoœæ swo-
jego ¿ycia wp³ywaj¹c znacz¹co na rozwój prze-
mys³owy i kulturalny Chile.
By³ przyjacielem Mickiewicza (sta³ siê pierwo-
wzorem ¯egoty z III czêœci Dziadów) i to za
jego rad¹ opuœci³ ojczyznê po upadku pow-
stania listopadowego, w którym bra³ udzia³.
W paryskim Ecole des Mines ukoñczy³ studia
górnicze. Niezwyk³e uzdolnienia Domeyki
sprawi³y, ¿e jego osob¹ zainteresowa³ siê
rz¹d chilijski i zaproponowa³ mu objêcie ka-
tedry chemii w Coquimbo. Przyj¹³ tê propo-
zycjê i w roku 1838 wyruszy³ do Chile. Zo-
sta³ powo³any do stworzenia podstaw nauko-
wych dla eksploatacji bogactw mineralnych
kraju. Wybudowa³ w Coquimbo laboratorium
naukowe, opracowa³ program i zaj¹³ siê na-
uczaniem fizyki, chemii, mineralogii i meta-
lurgii.
Wakacje wykorzystywa³ na poznawanie kraju.
Dziêki temu stworzy³ mapê geologiczn¹ Chile,
odkry³ i zbada³ wiele bogatych pok³adów
ró¿nych gatunków wêgla kamiennego, ¿y³
z³ota, a tak¿e odkry³ nieznany wówczas mi-

nera³ nazwany na jego czeœæ “domeykitem”.
Odkrycia te przynios³y mu œwiatow¹ s³awê, 
a wdziêczni Chilijczycy pisali: “Domeyko
pierwszy wskaza³ nam nasze skarby i nauczy³
z nich korzystaæ”. Widz¹c op³akany stan
szkó³ chilijskich, opracowa³ program reorga-
nizacji nauczania oparty na wzorach wileñ-
skich. Wkrótce rz¹d chilijski powierzy³ mu
organizacjê szkolnictwa w ca³ym kraju.
Obok prac pedagogicznych, organizacyjnych
i administracyjnych, ca³y czas prowadzi³ stu-
dia naukowe. Jego dzie³em s¹ rozleg³e bada-
nia geologiczne Kordylierów oraz wykrycie 
i opisanie wielu nieznanych gatunków mine-
ra³ów. Wyniki swych badañ publikowa³ w Chile
i w Europie. By³ autorem wielu podrêczników
i ponad 130 prac naukowych w jêzykach hisz-
pañskim, francuskim, niemieckim i polskim.
Zmar³ na ziemi chilijskiej 23 stycznia 1889.
Z nazwiskiem Domeyki Chilijczycy spotykaj¹
siê nieustannie. Na tablicach z nazw¹ ulic, 
w ksi¹¿kach z zakresu mineralogii i paleon-
tologii, na pomnikach i budynkach no i oczy-
wiœcie w geografii. Najpowa¿niejszym obiek-
tem topograficznym nosz¹cym nazwisko na-
szego rodaka s¹ Góry Domeyki. Pasmo to sta-
nowi zachodni grzbiet Andów, nazwê górom
nada³ rz¹d chilijski. Do miejsc nazwanych
nazwiskiem Polaka zaliczyæ mo¿na te¿: Szczyt
Domeyki (Cerro Domeyk) w Kordylierach,
port Domeyki w po³udniowym Chile, Stacja
Domeyki (Paradero Domeyko), osady Domeyk
oraz minera³ (domeykit), ma³¿ (Nautilus do-
meykus), amonit (Amonites domeykanus) 
i wiele innych.
Autor pi¹tkowej prelekcji wspomnia³ te¿ o in-
nym, bli¿szym zw³aszcza ziemi dolnoœl¹skiej,
uczonym - Józefie Zwierzyckim, który po
zakoñczeniu wojny pracowa³ i odnawia³
Uniwersytet Wroc³awski, gdzie by³ jednym 
z twórców Instytutu Nauk Geologicznych.
Zajmowa³ siê przy tym badaniem geologii
Ziem Odzyskanych. To on jako pierwszy 

wysun¹³ koncepcjê wystêpowania z³ó¿
miedzi na obszarze przedsudeckim - g³ównie
miedzi w okolicach Lubina.

Prelegent, który 17 paŸdziernika skupi³ wokó³
tych dwóch wybitnych Polaków uwagê kilku-
dziesiêciu mieszkañców naszego miasta,
mo¿e z pewnoœci¹ liczyæ, ¿e nazwiska Do-
meyki i Zwierzyckiego, w chojnowskiej
œwiadomoœci nie bêd¹ brzmia³y obco. Jeszcze
d³ugo po wyk³adzie historie tych dwóch ba-
daczy - ich ¿ycie zawodowe i prywatne - by³o
tematem dyskusji wœród s³uchaczy. Ich efek-
tem by³a konkluzja, ¿e mamy wielu wspa-
nia³ych rodaków, których geniusz nie zawsze
doceniany jest we w³asnym kraju.

opr. eg
(mat. pom. polskieradio.pl)
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Piêkny koncert, piêkna muzyka, piêkne wydarzenie

Organy s¹ z pewnoœci¹ najwiêkszym instrumentem muzycz-
nym. Nie dlatego jednak uznaje siê je za monarchê wœród
wszystkich innych. Organy maj¹ duszê, a mo¿e nawet wiele

dusz, które niektórych urzekaj¹, na innych nie robi¹ wiêkszego
wra¿enia. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci fakt, ¿e muzyka organowa
jest niezwykle oryginalna, niepowtarzalna i ponadczasowa. Prze-
konywa³ o tym znany chojnowski organista Tomasz Susmêd, który 
19 paŸdziernika, wspólnie z Paw³em Moszyñskim da³ koncert w koœ-
ciele Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny. To by³a
czwarta ods³ona tegorocznej Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹.
Pawe³ Moszyñski - wyró¿niaj¹cy siê uczeñ legnickiej Szko³y
Muzycznej II stopnia i s³uchacz Diecezjalnego Studium Organi-
stowskiego w Legnicy zaprezentowa³ repertuar z³o¿ony z utworów
pochodz¹cych z ró¿nych stylów, pokazuj¹c wielobarwnoœæ muzyki
organowej. 
Pe³niê brzmienia chojnowskiego instrumentu uda³o siê te¿ zaprezen-
towaæ Tomaszowi Susmêdowi, który wykona³ kilka utworów wiel-
kich kompozytorów - Jana Sebastiana Bacha, Johanna Frobergera czy 

L. Boellmanna. Wra¿liwi na ten gatunek mog¹ mówiæ o muzycznej
uczcie. Wiêkszoœæ z nich z pewnoœci¹ da³a siê przekonaæ, ¿e nie ma
innego instrumentu, który by³by w stanie równie przekonuj¹co oddaæ
ca³y majestat i potêgê wiekowych utworów. Piêkny koncert, piêkna
muzyka, piêkne wydarzenie. eg

Drzewicki - Zwierzycki - Domeyko
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ
zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek
mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 39 8644  0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 3 grudnia 2014 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu
w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  700,00 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., pi¹ty 21 paŸdziernika 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 12.11.2014 r.-03.12.2014 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z 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.

Jana Nowickiego znaj¹ wszyscy. G³ównie ze
wspania³ych ról filmowych, szczêœliwcy tak¿e
z teatralnych. Niewielu jednak wie, ¿e 75.letni
dziœ aktor jest te¿ pedagogiem, felietonist¹,
autorem piosenek (równie¿ kolêd) i pisarzem.
Okazuje siê tak¿e, ¿e to w³aœnie pisanie, a nie
aktorstwo, jest jego ¿yciow¹ pasj¹. Mówi³ 
o tym podczas autorskiego spotkania, które 
mia³o miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej 29 paŸdziernika.
- Piszê, bo nie chce mi siê gadaæ - ¿artowa³ 
J. Nowicki.
To z pewnoœci¹ kokieteria, bo autor dwóch
ostatnich swoich ksi¹¿ek („Bia³y Walc” i „Mê¿-
czyzna i one”), niemal 60 minut prowadzi³
monolog, dziel¹c siê zawodowymi i ¿yciowymi
doœwiadczeniami. Licznie przybyli na spotka-
nie mieszkañcy nawet po godzinnym spiczu
czuli niedosyt. 
- W jego s³owach jest tyle m¹droœci - mówi
pani Ewa, uczestniczka spotkania - Prawd
oczywistych, które trudno czasami nazwaæ, 
a pan Nowicki formu³uje je jak sentencje.
Mo¿na je te¿ znaleŸæ w jego ksi¹¿kach. „Bia³e
walce” traktuj¹ o radoœci w obliczu œmierci, 
o przemijaniu i smakowaniu ¿ycia, o refleksji
nad nim i o czerpaniu z niego do koñca.
- Uwielbiam staroœæ niepokorn¹ - ze swobod¹
mówi autor. - Ka¿dy z nas zosta³ obdarowany
tylko jednym ¿yciem, dlatego zanim siê odejdzie,
trzeba siê jeszcze raz ucieszyæ. I nie zabieraæ
ze sob¹ do grobu zdrowia, bo to najwiêksza
g³upota.
„Mê¿czyzna i one”, to swoisty pean na czeœæ
kobiet - istot, które Nowicki szanuje, uwielbia, 

podziwia, kocha… Ksi¹¿ka jest do kobiet i o ko-
bietach, o mi³oœci, samotnoœci, przemijaniu. 
I konsekwentnie o ¿yciu i jego urokach.

Pierwsze swoje teksty zacz¹³ pisaæ gdy zmar³
jego serdeczny przyjaciel. Pragn¹c wci¹¿ czuæ
jego obecnoœæ, zachowaæ ¿yw¹ pamiêæ, pisa³
do niego listy. Przez cztery lata wymienia³
korespondencjê z niebem pacyfikuj¹c swój
ból. Jego obecna twórczoœæ, to kolejna imagi-
nacja, z któr¹ lubi i chce obcowaæ.
- Najlepiej czujê siê w towarzystwie swoich boha-
terów. Lubiê spêdzaæ z nimi czas i dzieliæ ich losy.

Treœci Nowickiego sk³aniaj¹ do refleksji, do
zweryfikowania hierarchii wartoœci i postrze-
gania œwiata, g³ównie swojego ¿ycia. Jedno-

czeœnie z tych powa¿nych prawd tryska humor
i optymizm. Radoœæ istnienia.
- Martwiæ siê tym, ¿e jest siê starym? To zajêcie
dla idioty! Tak samo jak myœlenie, ¿e m³odoœæ
jest absolutnym szczêœciem - to tylko jedna 
z ¿yciowych filozofii Pana Jana.

W jego ksi¹¿kach jest jeszcze jeden ujmuj¹cy
element. Dba³oœæ o komfort czytelnika. ¯ycze-
niem autora jest, aby wydawca zachowa³
optymalnie du¿¹ czcionkê, odstêpy miêdzy
wierszami i marginesy pozwalaj¹ce swobod-
nie trzymaæ wolumin. Sprawy wydawaæ by
siê mog³o drugorzêdne, ale swoj¹ estetyk¹ 
i przestrzeni¹ zachêcaj¹ do czytania. Podobnie
jak pisarz, który czytelnictwo bezsprzecznie
³¹czy z niezwyk³¹ przyjemnoœci¹, m¹droœci¹ 
i Ÿród³em dobra wszelakiego.

Ksi¹¿ki Jana Nowickiego dostêpne s¹ w zbio-
rach chojnowskiej biblioteki. Zachêcamy do
siêgniêcia po te tytu³y.

eg

Martwiæ siê tym, ¿e jest siê starym? To zajêcie dla idioty
- spotkanie autorskie z Janem Nowickim

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym, 
ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Kolejowej nr 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 92 m2, 
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013004/9:
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21 paŸdziernika, klasy drugie SP3,
wybra³y siê na wycieczkê do sto-
licy Dolnego Œl¹ska - Wroc³awia.
Dzieci czeka³y tam przeró¿ne
atrakcje. Jedn¹ z nich by³a wizyta
w najmniejszej fabryce cukier-
ków we Wroc³awiu Cukierkowni
„Cukier Lukier”. Dzieci zobaczy³y,
jak rêcznie produkuje siê s³odkoœ-
ci, same mia³y okazjê „wyprodu-
kowaæ” w³asnego lizaka. Otrzy-

ma³y równie¿ w prezencie wore-
czek ze s³odkimi cukierkami.
Kolejn¹, mozoln¹ atrakcj¹ by³o
wspinanie siê na wie¿ê widokow¹
Koœcio³a Garnizonowego i poko-
nanie ponad 300 krêtych scho-
dów. Prawie wszystkim siê to uda³o.
Ci, którzy weszli na górê mogli
podziwiaæ panoramê Wroc³a-
wia. Piêkna pogoda pozwoli³a
tak¿e na spacer po wroc³awskim Rynku. Dzieci podzielone zosta³y 

na cztery grupy. Ka¿da z nich
otrzyma³a rêcznie wykonany plan
Starego Miasta i mia³a za zadanie
wyszukaæ krasnale i zaznaczyæ je
na mapie. Dzieci popisa³y siê
spostrzegawczoœci¹. W przeci¹gu
godziny ka¿da grupa znalaz³a po-
nad dwadzieœcia krasnali. Ostat-
nim punktem wycieczki by³o obej-
rzenie spektaklu „Czerwony Ka-

pturek” w Operze Wroc³awskiej.
Uczniowie elegancko ubrani za-
jêli miejsca w rzêdach na par-
terze. Uwagê ich przyci¹gn¹³
widok wnêtrza opery, balkony,
lo¿e, z³ocenia. Podoba³a siê de-
koracja, stroje aktorów, ich gra,
oraz orkiestra. Da³y temu wyraz
d³ugimi oklaskami po zakoñcze-
niu spektaklu. ml i bk

„Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie”

Odwiedzamy Wroc³aw

14 paŸdziernika w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej odby³o siê posiedzenie cz³onków jury IV
Fina³u Konkursu Ró¿añcowego. Konkurs skie-
rowany by³ do uczniów miasta i gminy Chojnów
oraz gmin oœciennych - Zagrodno, Chocianów,
Gromadka. 
W finale wziê³y udzia³ 74 osoby z 13 szkó³.
Z³o¿ono 74 prace. Konkurs przeprowadzono 
w trzech kategoriach : klasy 1-3, klasy 4-6 szkó³
podstawowych i klasy gimnazjalne.
Mimo, ¿e to ju¿ czwarta edycja konkursu, po-
mys³owoœæ uczestników wci¹¿ zaskakuje.
Ró¿añce z pude³ek od zapa³ek, g¹beczek, szyszek,
fasolek, ¿elek, cebuli, makaronu, ciasta, mu-
szelek, a nawet z klawiszy komputerowej kla-
wiatury robi¹ wra¿enie i z pewnoœci¹ wyma-
ga³y du¿ego zaanga¿owania. 
Jury, w sk³adzie Zofia Kasprzak, ks. Artur Trela,
Kazimiera Laskowska, Barbara Landzberg 
i Agnieszka Tworzyd³o, nie mia³o zatem ³atwego
zadania. Dyskusja przy ocenie poszczególnych
prac by³a ¿ywio³owa, ostatecznie jednak uda³o
siê ustaliæ werdykt. Protokó³ z wynikami odczy-
tano podczas oficjalnego spotkania wszystkich
uczestników 16 paŸdziernika w Domu Schrama.

Spoœród 74 ró¿añców za najoryginalniejsze
uznano a¿ 22. Ich autorów uhonorowano wy-
j¹tkowymi nagrodami. Pozostali uczestnicy
te¿ zostali zauwa¿eni. Organizator zadba³ by
ka¿dy, kto poœwieci³ czas i energiê na stworzenie
w³asnego, niepowtarzalnego ró¿añca, zosta³
nagrodzony. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy, œpiewniki i ró¿añce.
Te ostatnie z pewnoœci¹ nie tak oryginalne jak
konkursowe, ale bez w¹tpienia porêczniejsze.
Gratulujemy wszystkim autorom niezwyk³ych
prac.
 w kategorii klas 1-3
1 miejsce Zofia Lech SP Krzywa
2 miejsce Magdalena Trzeciak SP 4 Chojnów
3 miejsce Kacper W³adysz SP 3 Chojnów
wyró¿nienia: Micha³ Piróg SP 3 Chojnów,
Natalia Pyrz SP Krzywa, Hanna Fidor SP 4
Chojnów, Jakub Kamoñ SP Rokitki, Julia
Podobiñska SP 3 Chojnów.

 w kategorii klas 4-6 
1 miejsce Wiktoria Budas Zespó³ Szkó³ Gromadka
2 miejsce Karolina Jazownik SP Parchów
3 miejsce Cezary Sadlak SP 3 Chojnów
wyró¿nienia: Mateusz Ni¿yñski SP 3 Chojnów,
Martyna Budziñska SP 4 Chojnów, Adrian
Wawruch SP Trzebnice, Hubert Grz¹dkowski
SP Krzywa, Malwina Drozdek Zespó³ Szkó³
Gromadka.
 w kategorii klas gimnazjalnych
1 miejsce Aleksandra Malik Gimnazjum nr 1
Chojnów
2 miejsce £ukasz Sobczak Gimnazjum nr 1
Chojnów
3 miejsce Magdalena Chada³a Gimnazjum nr 1
Chojnów
wyró¿nienia: Adam Swatek Gimnazjum nr 2
Chojnów, Aleksandra Ulicka Gimnazjum nr 2
Chojnów, Weronika Grudzieñ Gimnazjum nr 2
Chojnów.

Dziêkujemy za objêcie Patronatu honorowego
i ufundowanie g³ównych nagród ks. Dziekanowi
Markowi Osmulskiemu, p. Burmistrzowi Janowi
Serkiesowi, p. Wójtowi Mieczys³awowi Kas-
przakowi oraz sponsorom pozosta³ych nagród:
Firmie Ferrum z Chojnowa, p. Beacie Kazieczko,
p. Józefowi Chudziakowi.
Podziêkowania dla komisji konkursowej oraz pañ
z Biblioteki Miejskiej za pomoc w organizacji
fina³u. ks. Jaros³aw Górecki, organizator
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Festiwal Nauki Eduscience
Gimnazjum nr 2 ju¿ od dwóch lat uczestniczy w projekcie naukowo-
edukacyjnym EDUSCIENCE. W minionym roku mieliœmy w szkole
masow¹ imprezê pod nazw¹ Piknik Edukacyjny Eduscience, na której
goœciliœmy m³odzie¿ z innych szkó³, nie tylko z terenu Chojnowa. 
W tym roku uda³o nam siê przekonaæ w³adze projektu, aby planowany
pierwotnie w Legnicy Festiwal Nauki móg³ siê odbyæ w Chojnowie.
15 paŸdziernika na rynku naszego miasta ju¿ od 4:00 rano organizatorzy
Festiwalu Nauki Eduscience instalowali miasteczko naukowe. Swoje
stoisko mia³o tak¿e Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. M³odzi naukowcy
tworz¹cy grupê o nazwie „Zorganizowana Grupa Chemików Magików
i Przyjaciele” to 13-stu zapaleñców, uczniów naszej szko³y, którzy pod
kierunkiem nauczyciela chemii pani Ma³gorzaty Potacza³y, nauczy-
ciela biologii pani Barbary Karasek i nauczyciela fizyki pana Rados³awa
Kupczyñskiego przygotowali wiele ciekawych eksperymentów. Od-
wiedzaj¹cy stoisko, dziêki doœwiadczeniom, mieli szansê odpowie-
dzieæ na pytania: jak wykryæ skrobiê i glukozê?, jakie s¹ skutki uboczne
rozmna¿ania dro¿d¿y?, odkryjemy tajemnicê niebiesko-z³otej reakcji?,
czy kameleon pojawia siê tylko w biologii?, co to takiego ciecz nienew-
tonowska?, jak umieœciæ jajo w butelce?, czy znasz si³ê swoich miêœni?
Stoisko cieszy³o siê bardzo du¿a popularnoœci¹. Okaza³o siê, ¿e gim-
nazjaliœci trafili w dziesi¹tkê z zestawem eksperymentów. Ka¿dy, od
przedszkolaka do licealisty, znalaz³ dla siebie ciekawy fragment
wiedzy zaprezentowanej poprzez doœwiadczenie. 

Zespó³ chemików, przez poprzedzaj¹ce festiwal tygodnie opraco-
wywa³ i wykonywa³ szereg doœwiadczeñ, które nastêpnie zosta³y za-
prezentowane. Mo¿na by³o ogl¹daæ takie doœwiadczenia jak „Papier,
który siê nie pali”, „Chemiczny Kameleon”, „Odwracalna niebiesko-
z³ota reakcja” oraz próby „Tollensa” i „Trommera”, a tak¿e doœwiadcze-
nia, które mo¿na samodzielnie wykonaæ w domu: „Ciecz nienewto-
nowska”,  „Jajko wpadaj¹ce do butelki”, „Znikaj¹cy atrament” 
i „Wykrywanie CO2”. Grupa zajmuj¹ca siê biologi¹ przygotowa³a
doœwiadczenia takie jak: „Wykrywanie skrobi w produktach spo-
¿ywczych”, „Wytwarzanie dwutlenku wêgla przez dro¿d¿e” i „Wp³yw
ruchu na nasze uk³ady”. Fizycy zajêli siê szerokorozumianym pr¹dem
elektrycznym i ciœnieniem. Sprawdzano czy w ogórkach kiszonych
znajduje siê pr¹d, czy z magnesu mo¿na wytworzyæ pr¹d? Jak do-
prowadziæ wodê do wrzenia w 20oC?
Przygotowanie doœwiadczeñ wcale nie by³o takie proste, trzeba by³o
przerzuciæ tonê czasopism i przeczytaæ jeszcze wiêcej ksi¹¿ek, aby
znaleŸæ doœwiadczenia które by³yby jednoczeœnie interesuj¹ce, bez-
pieczne i mo¿liwe do wykonania w warunkach polowych.

Gwiazda Festiwalu, któr¹ by³ Karol Wójcicki, pozytywnie wszystkich
zaskoczy³a. Niektórym uda³o siê z nim osobiœcie porozmawiaæ 
i dowiedzieæ ciekawych nowinek ze œwiata fizyki i chemii. Pokazy
prezentowane przez g³ównych prowadz¹cych by³y fascynuj¹ce i bardzo
zajmuj¹ce. Ciekawostk¹ by³ ciek³y azot i mnóstwo wybuchów. 
Bawiliœmy siê œwietnie i mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie
bêdziemy mogli wzi¹æ udzia³ w podobnym przedsiêwziêciu. 

To by³ bardzo udany debiut grupy m³odych naukowców z Gimna-
zjum nr 2. Zapewne us³yszymy o nich jeszcze nie raz.
Zespó³ tworz¹:
Ka³as Mi³osz, Bobik Grzegorz, Zazulczak Marcin, Kwiatkowski Jan,
Kolotilov Edwin, Cieœla Anna, Oleœniewicz Martyna, Bodes Klaudia, Kulka
Weronika, Kur Gabriela, Karpiel Natalia, Stupak Natalia, Œpi¹czka
Mateusz koordynuj¹ - nauczyciel chemii pani Ma³gorzaty Potacza³a,
nauczyciel biologii pani Barbary Karasek i nauczyciel fizyki pan Rados³aw
Kupczyñski.

gim2

WSali Edukacyjnej MBP odby³y siê warsztaty z rysunku i ko-
miksu. Przeprowadzi³ je zielonogórzanin Szymon Teluk -

malarz, rysownik i ilustrator. Zajêcia odby³y siê w ramach M³o-
dzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki. Udzia³ w nich wziêli
uczniowie z Gimnazjum nr 2 i Powiatowego Zespo³u Szkó³ wraz
ze szkolnymi koordynatorami MDKK - Ma³gorzat¹ Graban i Lucyn¹
Olszewsk¹. Podczas piêciogodzinnych warsztatów m³odzi ludzie
nie tylko poznawali teoretyczne podstawy rysunku i komiksu, ale
mieli równie¿ æwiczenia praktyczne. Spotkanie zakoñczy³o siê
pokazem wykonanych przez nich prac.

Komiksowe warsztaty
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Tymi s³owy zarekomendowano wystêp zespo³u „Pokolenia”,
który 23 paŸdziernika wyst¹pi³ w Domu Schrama w ramach
charytatywnego koncertu na rzecz Marka Smolenia.

Te s³owa odnosi³y siê tak¿e do wszystkich uczestników koncertu 
i osób, które w ró¿ny sposób od kilku miesiêcy staraj¹ siê pomóc
rodzinie nieprzytomnego Marka.
Kilka miesiêcy temu Pan Marek uleg³ powa¿nemu wypadkowi. Jad¹c
na rowerze, zosta³ potr¹cony przez nieodpowiedzialnego kierowcê.
Od tego czasu jest w œpi¹czce, a jego stan okreœlany jest przez lekarzy
jako wegetatywny. Nikt jednak nie odbiera nadziei bliskim. W przy-
wrócenie Panu Markowi œwiadomoœci i sprawnoœci zaanga¿owanych
jest wiele osób.
- Chojnów, to wspania³e miasto, wspaniali ludzie - mówi³a podczas
koncertu Pani Agnieszka - ¿ona poszkodowanego. - Jestem niezmiernie
wdziêczna przyjacio³om, którzy w ró¿ny sposób staraj¹ siê pomagaæ 

i zdobywaæ pieni¹dze na rehabili-
tacjê Marka. Dziêkujê bliskim,
którzy mnie wspieraj¹, pocieszaj¹,
s¹ ze mn¹. I wszystkim ludziom,
którzy w³¹czaj¹ siê w pomoc -
zbieraj¹ nakrêtki, kupuj¹ branso-
letki, czy jak dzisiaj, uczestnicz¹ 
w tej wspania³ej inicjatywie. Dziêkujê.
Panu Markowi niezbêdna jest re-
habilitacja. Godzinne zajêcia kosz-
tuj¹ 80 z³. Wszystkie pieni¹dze
jakie udaje siê zebraæ przekazy-
wane s¹ w³aœnie na ten cel. Praca 
z rehabilitantem nie tylko poprawia stan fizyczny pacjenta, ale daje
rodzinie nadziejê, ¿e wszystko wróci do normy. Wiara w poprawê
stanu zdrowia mê¿a dodaje Pani Agnieszce si³. Wzmacnia j¹ tak¿e
poczucie spo³ecznej solidarnoœci.
Na czwartkowy koncert przysz³o wielu znajomych i nieznajomych
rodziny Smoleniów. Przyszli ci, którzy uznali, ¿e wykazuj¹c siê skrom-
nym gestem, mog¹ uczestniczyæ w czymœ wyj¹tkowym. I tak zapewne
by³o. Wystêp rodzinnego zespo³u, który wykonuje g³ównie muzykê
religijn¹ nada³ wydarzeniu niezwyk³ego wymiaru. Piêknie brzmi¹ce
g³osy, melodyjne utwory, wspó³czesne aran¿acje i teksty z przes³a-
niem, dla wiêkszoœci by³y niecodziennym prze¿yciem. Godzinny kon-
cert przyniós³ odprê¿enie, radoœæ i kolejne œrodki, które pomog¹
rodzinie Smolenów. eg

Pomaganie to nasza misja

gildia.chojnow.eu to strona internetowa na
której mo¿na znaleŸæ i zapoznaæ siê z doko-
naniami naszych lokalnych twórców. To pro-
mocja na ca³y œwiat. Nie wstydŸmy siê tego
okreœlenia - na ca³y œwiat. Internet to teraz
globalne narzêdzie informacji. Chojnowianie
rozsiani s¹ niemal po ca³ym œwiecie. Cie-
kawscy kulturalnie, te¿. Wystarczy tylko za-
dbaæ o przep³yw informacji dotycz¹cych ist-
nie-nia takiej strony. Efekt - recenzje i opinie 
z ró¿nych stron globu. Zazwyczaj bardzo
pochlebne.
Wœród gildian s¹ artyœci wszechstronni - nie
ograniczaj¹ siê do jednego obszaru swoich
zainteresowañ. Ich twórczoœæ znajduje miejsce
w ró¿nych dzia³ach internetowej Gildii. Wp³y-
wa to bez w¹tpienia na rozwój strony i jej
atrakcyjnoœæ. 

Nad jej graficzn¹ i techniczn¹ stron¹ czuwa
Andrzej Sobczak. To dziêki niemu internauci
mog¹ zapoznaæ siê z twórczoœci¹, na bie¿¹co
œledziæ p³odnoœæ artystów, siêgaæ do archi-
wum. Na stronie nie ma mo¿liwoœci zamiesz-
czania komentarzy. To celowy zabieg. S³y-
niemy przecie¿ z anonimowej z³oœliwoœci 
w sieci wirtualnej, dlatego ta funkcja zosta³a
wyeliminowana. Z po¿ytkiem zreszt¹ dla
cz³onków skupionych wokó³ tego kultural-
nego projektu. Mog¹ tworzyæ i zamieszczaæ
swoje produkcje bez obci¹¿eñ i dylematów. 
Co innego na facebooku. Na tym publikatorze 
z ramienia gildii dzia³a Ma³gorzata Krzywda,
przy wspó³pracy z fotoreporterem - Andrzejem
Markiewiczem. Komentarze i opinie tylko
napêdzaj¹ poszczególnych gildian do dalszej 
pracy. Po ka¿dym spotkaniu (ju¿ na drugi dzieñ) 

mo¿ecie siê dowiedzieæ, co stworzyli i jakie
maj¹ plany gildianie.
www.facebook.com/gildia.artystów.chojnowa

W nastêpnym wydaniu “G.Ch” m.in. o tym,
jakie swoiste dary losu mog¹ spotkaæ gildian.
To bêdzie pasjonuj¹ca lektura.

pm

Gildia w internecie
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„Poufna rozmowa bez s³ów przej-
muj¹ca dreszczykiem, aktywnoœæ
przy pe³nej bezw³adnoœci, triumf 
i klêska, nadzieja i zw¹tpienie, ¿y-
cie i œmieræ - i to wszystko na 64
polach, po³¹czenie poezji z natur¹
i rywalizacj¹ - oto, czym s¹ szachy”.
Historia szachów liczy ok. 1500 lat.
Ich kolebk¹ s¹ Indie, tam w V w.
grywano w grê, któr¹ nazywano
czaturang¹ i w³aœnie ona by³a pier-
wowzorem szachów wspó³czes-
nych. Do Europy dotar³y ju¿ 
w VII-IX w. Na podstawie wzmia-
nek w literaturze przypuszcza siê,
¿e ta gra przyby³a do Polski w XII
wieku. W krótkim czasie zyska³a
wielu zwolenników. Wielbicielem
szachów by³ ponoæ m.in. sam
Adam Mickiewicz.
Rok 1851 by³ dla tej dyscypliny
sportu prze³omowy. Zorganizowa-
no pierwszy miêdzynarodowy
turniej szachowy. Mistrzostwa
œwiata odby³y siê 35 lat póŸniej.
Ta wymagaj¹ca dyscyplina po raz
czwarty zawita do Chojnowa. To
w³aœnie nasze miasto na kilkanaœ-
cie godzin stanie siê stolic¹ szachów.
A wszystko to, ju¿ 15 listopada
2014 roku. Tego dnia Powiatowy
Zespó³ Szkó³ w Chojnowie orga-
nizuje IV Otwarty Turniej Sza-
chowy o Puchar Polskiej Miedzi.
Impreza bêdzie zwieñczeniem
obchodów Tygodnia Patriotyzmu,
organizowanego w³aœnie w PZS. 

Turniej ma nie tylko populary-
zowaæ ideê tego sportu, lecz tak¿e
udowodniæ, ¿e takie ma³e miasto
jak Chojnów oferuje swoim miesz-
kañcom ciekawe formy spêdzania
wolnego czasu. Ka¿dy zaintere-
sowany mo¿e wzi¹æ udzia³ w tych
ekscytuj¹cych zawodach, bez wzglê-
du na p³eæ czy wiek. Wszyscy uczest-
nicy maj¹ równe szanse, wystar-
czy tylko znajomoœæ zasad gry,
zdolnoœæ koncentracji i chêæ pod-
jêcia wysi³ku. W tym sporcie nie
trzeba wielkich si³ fizycznych, tutaj
trzeba trochê wysiliæ swój umys³. 
Tegoroczne zmagania to jedno-
dniowy turniej szachów szybkich
w kategorii OPEN, grany syste-
mem szwajcarskim - 9 rund, 15
minut, na zawodnika. £¹czna pula
nagród wynosi 5000 z³. Zorgani-
zowanie takich zawodów nie by³oby
mo¿liwe bez wsparcia finanso-
wego sponsorów. Nagrody ufun-
dowa³a fundacja Polska MiedŸ, za
co gor¹co dziêkujemy. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chêtnych do udzia³u w turnieju, 
a zawodnikom ¿yczymy powodze-
nia! Wiêcej informacji na stronie
www.pzs-chojnow.pl

Dziennikarze z LO Chojnów

Z myœl¹ o osobach zainteresowanych ksi¹¿kami i chêtnych do wymiany
opinii na ich temat Instytut Ksi¹¿ki w Krakowie we wspó³pracy z British
Council zainicjowa³ w 2007 roku projekt „Tu czytamy”. Za³o¿eniem
by³o stworzenie miejsc, w których mo¿na rozmawiaæ o wspólnie
przeczytanych ksi¹¿kach oraz wyrobienie w publicznoœci czytaj¹cej
przeœwiadczenia, ¿e nie trzeba byæ krytykiem literackim by czerpaæ
przyjemnoœæ z dyskutowania o lekturze. Od paŸdziernika 2009 roku 
w bibliotece szkolnej przy ul. Witosa 1 dzia³a M³odzie¿owy Dyskusyjny
Klub Ksi¹¿ki. Od tego czasu pij¹c herbatkê i jedz¹c ciasteczka podzie-
liliœmy siê wra¿eniami z wielu przeczytanych ksi¹¿ek. 
W Klubie czytamy g³ównie ksi¹¿ki wspó³czesne, wydane po 2012 roku.
Listê ksi¹¿ek do przeczytania w danym roku szkolnym kompletuj¹ klubo-
wicze z propozycji wybranych przez koordynatora projektu pani¹ Annê
Kopyrê pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej. Osoby, które czytaj¹
te same ksi¹¿ki tworz¹ kr¹g znajomych. Dlatego z przyjemnoœci¹ 
30 paŸdziernika goœciliœmy w naszej bibliotece klubowiczów z Gimna-
zjum nr 2 w Chojnowie wraz z opiekunem Pani¹ Ma³gorzat¹ Graban.
Podczas spotkania rozmawialiœmy na temat e-ksi¹¿ek i Polskich
Bibliotek Cyfrowych.

Uczestnicy spotkania otrzymali kody dostêpu do biblioteki cyfrowej
IBUK Libra, które zosta³y zakupione i s¹ udostêpniane przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹. 
Wszystkich zainteresowanych dobr¹ literatur¹ zapraszamy na kolejne
spotkanie MDKK, które odbêdzie siê 6 listopada. Bohaterk¹ spotkania
bêdzie „Z³odziejka ksi¹¿ek” Markusa Zusaka.

pzs

Tu czytamy

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

Pierwszy przetarg ustny, ograniczony do mieszkañców
budynku nr 9 przy ul. Adama Mickiewicza w Chojnowie, 

na najem lokalu u¿ytkowego:

- gara¿u zlokalizowanego przy ul. A. Mickiewicza Nr 9 
o powierzchni  18,76 m2.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2

powierzchni u¿ytkowej netto gara¿u wynosi 3,00 z³ 
+ podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³

Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19  listopada  2014r. o godz 10:00
w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ 
do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 18.11.2014.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci  nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹
nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 12.11.2014r. do 18.11.2014r.
w godz. 8:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76  8 188  371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 8 186 681. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Burmistrz Miasta Chojnowa

Zapraszamy na IV Turniej Szachowy

TERMIN: 15 listopada 2014 r., godz. 10.00,
MIEJSCE: sala gimnastyczna, przy ulicy Matejki 1,
ZAPISY: do turnieju mo¿na siê zapisaæ na stronie internetowej:

www.chessarbiter.com 
Warunkiem uczestnictwa jest op³acenie wpisowego na miejscu - 
do godz. 9.30. - juniorzy - 10 z³, seniorzy - 20 z³, - arcymistrzowie 
i mistrzowie miêdzynarodowi s¹ zwolnieni z wpisowego.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/822 13

Niedziela 19 paŸdziernika 2014 r. dla 11-12 letnich zawodniczek 
i zawodników Taekwondo Olimpijskiego z województwa dolno-
œl¹skiego, ma³opolskiego, opolskiego i œl¹skiego, up³ynê³a pod
znakiem Miêdzywojewódzkich Mistrzostw M³odzików, których orga-
nizatorem by³ Opolski Klub Taekwondo. Zaledwie dwuosobowa
reprezentacja LMKS SFORA Chojnów wywalczy³a 3 medale. 
Wyniki indywidualne:
Martyna Radwan uczennica SP nr 4 zajê³a I miejsce w dwuboju tech-
nicznym oraz III miejsce w walkach,
Krystian Jastrzêbski uczeñ SP nr 3 zaj¹³ II miejsce w walkach.
Zapraszamy na www.facebook.com/taekwondo.chojnow

Kolejne sukcesy Sfory

W sobotê, 25 paŸdziernika skazywana na po-
¿arcie Chojnowianka pojecha³a do Kowar, by
tam podj¹æ trzeci w tabeli zespó³ IV ligi dol-
noœl¹skiej - miejscow¹ Olimpiê. Media przed
meczem wieœci³y g³adki “spacer” wy¿ej noto-
wanego rywala i faktycznie od pocz¹tku
meczu gospodarze realizowali swój plan zdo-
bycia ³atwych trzech punktów. Podopieczni
Ireneusza Chrzanowskiego s³abo weszli 
w spotkanie i ju¿ w 20 minucie Olimpia wy-
sz³a na prowadzenie. Gdy wydawa³o siê, ¿e
kolejne bramki bêd¹ kwesti¹ czasu, na boisku
mogliœmy zaobserwowaæ zupe³nie inny
zespó³ Chojnowianki. Kilka minut po stracie
gola, sytuacji sam na sam z bramkarzem nie
wykorzysta³ Serkies, a pod koniec pierwszej
czêœci spotkania strza³ g³ow¹ Ga³aszkiewicza
wyl¹dowa³ na poprzeczce. Druga po³owa to
coraz œmielsze ataki naszych pi³karzy, które
ju¿ w 55 minucie przynios³y efekt bramkowy.
Do wyrównania doprowadzi³ Ziembowski.
Wysoki pressing i walka o ka¿dy centymetr
boiska dawa³a nadziejê na wywiezienie korzy-
stnego rezultatu. Gdy by³o niemal przes¹-
dzone, ¿e Chojnowianka pójdzie za ciosem,
znów straciliœmy szansê. Chwilê póŸniej za
dyskusjê z sêdzi¹ z boiska wypad³ Ziembow-
ski i to gospodarze przejêli inicjatywê. Kolejny
raz znakomicie w bramce spisywa³ sie nasz
nowy nabytek - Koziarz, który kilka razy
uchroni³ zespó³ przed strat¹ gola. Pod koniec
meczu z boiska za dwie ¿ó³te kartki musia³
zejœæ Jêdrusiak i gdy wydawa³o siê, ¿e Olimpia
“dobije” rywala nasi pi³karze zadali nokautu-
j¹ce uderzenie. W doliczonym czasie po do-

œrodkowaniu z rzutu wolnego najprzytomniej
w polu karnym zachowa³ siê Korni³owicz 
i wpakowa³ pi³kê do siatki, przynosz¹c zespo-
³owi upragnione trzy punkty.

Z nadziej¹ na kolejne ligowe punkty KS Choj-
nowianka rywalizowa³a przed licznie zgro-
madzon¹ publicznoœci¹ w Zaduszki na bocz-
nym boisku przy MOKSiR. Tym razem ekipa
prowadzona przez Ireneusza Chrzanowskiego
podjê³a solidny zespó³, BKS Boles³awiec.
Nasza dru¿yna, uskrzydlona zwyciêstwem 
w Kowarach, w niedzielê wyst¹pi³a jednak 
w bardzo os³abionym sk³adzie. Za limit kartek
pauzowali bowiem: Jêdrusiak, Ziembowski,
Grz¹dkowski oraz Kowalczyk. Spotkanie
doskonale rozpoczê³o siê dla goœci, którzy
ju¿ w 5 minucie wykorzystali s³ab¹ dyspozy-
cjê chojnowskiej defensywy i wyszli na pro-
wadzenie. W pierwszej po³owie gra toczy³a
siê g³ównie w œrodkowej czêœci boiska i ¿adna
ze stron nie potrafi³a ju¿ znaleŸæ sposobu na
strzelenie gola. Na drug¹ po³owê bia³o-nie-
biescy wyszli bardzo zmotywowani, co przy-
nios³o skutek ju¿ w 55 minucie, kiedy po pro-
stopad³ym podaniu od Polañskiego, Serkies
umieœci³ futbolówkê w siatce. Niestety radoœæ
naszych zawodników nie trwala d³ugo, po-
niewa¿ parê sekund póŸniej, po sta³ym frag-
mencie gry BKS ponownie wyszed³ na prowa-
dzenie. Goœcie w kilkanaœcie minut zdo³ali
oddaæ dwa nokautuj¹ce uderzenia i zrobi³o siê
1:4, tym samym Chojnowianka musia³a uznaæ
wy¿szoœæ przyjezdnej ekipy. W miêdzyczasie
za dwie ¿ó³te i w konsekwencji czerwon¹ 

kartkê z boiska musia³ zejœæ Tucholski.
Kolejnych punktów dru¿yna z naszego miasta
bêdzie szukaæ ju¿ w najbli¿szy weekend 
w ¯arowie.

Kuba

Olimpia Kowary 1:2 (1:0) Chojnowianka
Chojnowianka 1:4 (0:1) BKS Boles³awiec

MiedŸ II 39 pkt
KS Polkowice 34
Orkan Szczedrzykowice 24
BKS Boles³awiec 23
Sokó³ Wielka Lipa 22
Olimpia Kowary 22
Granica Bogatynia 21
LZS Stary Œleszów 19
Zjednoczeni ¯arów 18
Orze³ Z¹bkowice Œl¹skie 17
AKS Strzegom 15
Widawa Bierutów 11
Nysa Zgorzelec 8
W³ókniarz Mirsk 7
GKS Kobierzyce 6
Chojnowianka 6

Walka o utrzymanie

Fot. chojnow.pl

29paŸdziernika Biblioteczna
Akademia Malucha zapro-

ponowa³a najm³odszym czytel-
nikom wierszyki, piosenki i za-
gadki zwi¹zane z Pani¹ Jesieni¹.
Spotkanie rozpoczê³o siê wier-
szem „Kapelusz Muchomora”
Heleny Bechlerowej. Taneczne
podmuchy z liœæmi, wyklejanie
drzewa liœæmi czy zabawa ru-
chowa „Zaj¹czki, zaj¹czki” to
tylko kilka z naszych propozycji
przygotowanych na zajêcia
„Dzieñ dobry, jesieñ!”.

Dzieñ    dobry,    jesieñ!
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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
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym,
wielolokalowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa nr 17 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem 
geodezyjnym 56/3 o pow. 249 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 19-04-2100 r. u³amkowej czêœci gruntu, 

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010935/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹-
cym. 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¿ytkowa-
nia 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  9 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 
3 grudnia  2014 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne

dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, 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¿ 900,00 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 wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
lokalu odby³ siê w dniu 11 grudnia 2013 r., drugi 13 lutego 2014 r., trzeci
9 kwietnia 2014 r., czwarty 25 czerwca 2014 r., pi¹ty 21 paŸdziernika 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 zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.11.2014 r. 
- 03.12.2014 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM,
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-
nicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Zatrudniê do pracy
operatora 

koparko-³adowarki

Wymagania: 
doœwiadczenie 5 lat

Zatrudnienie na umowê
o pracê od zaraz.

Wiadomoœæ: 
tel: 609-496-736
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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 mieszkanie o pow. 64m2, 3 po-
koje, kuchnia, ³azienka, wc, przy ul. Sikorskiego.
Wiadomoœæ: tel. 768-187-480 w godz. 17-18.

Sprzedam 2.pokojowe mieszkanie o pow.
51 m2, z du¿ym aneksem kuchennym , na
parterze, w centrum Krzywej. Cena do nego-
cjacji. Wiadomoœæ: tel. 695-709-571.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe Ip, 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, balkon, piwnica,
pow. 64,5 m2, umeblowane, blisko szko³a,
basen, sklepy - ul. £okietka. Cena 185 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 694-600-822.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w nowym budownictwie w Chojnowie o pow.
63 m2, Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno
wc, balkon, piwnica. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-939-158 lub 784-228-853.

Sprzedam mieszkanie 4. pokojowe, IIIp.,
z umeblowaniem + gara¿ na osiedlu miesz-
kaniowym w Chojnowie. Wiadomoœæ: 
tel. 795-508-543.

Sprzedam mieszkanie o pow. 55,96 m2,
w centrum Chojnowa, 3 pokoje z balkonem,
przynale¿na piwnica, IIIp. Mieszkanie jest
rozk³adowe, s³oneczne, nie wymaga du¿ych
nak³adów finansowych. Nowe okna i drzwi,
wyremontowana ³azienka i umeblowana kuch-
nia. W ca³ym mieszkaniu po³o¿one s¹ nowe
panele. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 501-244-158.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³as-
noœciowe na mniejsze, pow. mieszkania 65 m2,
centralne ogrzewanie gazowe. Mieszkanie

znajduje siê na parterze (wysokim), sk³ada
siê z 2 pokoi, kuchni, ³azienki, przedpokoju.
Wiadomoœæ: tel. 697-538-221.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo wy-
budowanym 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.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy 
o pow. 94m2 przy ul. Boh. Powst. Warszaw-
skiego wraz z przylegaj¹c¹ dzia³k¹ o pow.
100 m2, lokal posiada piwnicê u¿ytkow¹.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392. 

Sprzedam kiosk przy ul. Paderewskiego 30
w Chojnowie, pow. 16 m2. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 530-148-742.

Praca
Podejmê pracê - ca³odobow¹ opiekê nad oso-

b¹ starsz¹ i chor¹. Wiadomoœæ: tel. 790-592-861.

Praca od zaraz dla Opiekunki osób star-
szych w Niemczech. Teraz specjalne bonusy
œwi¹teczne. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹

w Bia³ej 11,5 ar. Cena 52 tys. z³. Wiado-
moœæ: tel. 731-582-071.

Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokit-
kach o pow. 286 m2. Bardzo dobra lokalizacja,
mo¿liwoœæ zakupu projektu drewnianego domku
letniskowego. Cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 601-461-113.

Inne
Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne,

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

***

"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

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

Przebudowa i rozbudowa MOKSiR

Budowa ul. Bielawskiej

Remont elewacji Przedszkola Miejskiego Nr 3

Rewitalizacja Rynku

Remont sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego w SP 4

“Radosna szko³a”

Budowa k³adki nad Skor¹Remont Baszty Tkaczy

Zagospodarowanie terenów zielonych 
przy “Morskim Oku”


