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Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (j.t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 518)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu;
w dniach od 09.06.2015 r. do 30.06.2015 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
znajduj¹cych siê w budynkach po³o-
¿onych przy ul. Tadeusza Koœciuszki 31,
pl. Konstytucji 3 Maja 3 i ul. Kolejowej 26
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmi-strza
Miasta Chojnowa z dnia 9 czerwca 2015 r.
Nr 61/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie 21.07.2015 r.

Program FEAD 
- podsumowanie

W okresie od 22 grudnia do 3 lutego
Parafia p.w. Niepokalanego Poczêcia
NMP w Chojnowie uczestniczy³a w pro-
gramie operacyjnym Pomoc ¯ywno-
œciowa 2014-2020 - Podprogram 2014
Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebuj¹cym FEAD. 
W ramach programu Parafia otrzyma³a
¿ywnoœæ, z której przygotowa³a paczki
dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañ-
ców miasta Chojnów. Paczki, w których
znalaz³y siê takie produkty jak: cukier
bia³y, olej, makaron œwiderki, mielonka
wieprzowa, mleko - w sumie 11482,9 kg,
trafi³y do 422 beneficjentów programu
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i po.
Wydawanie ¿ywnoœci odbywa³o siê na
podstawie przygotowanych i zweryfiko-
wanych list przez Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Chojnowie. Listy zosta³y przy-
gotowane na podstawie wytycznych MPIPS,
sytuacji materialnej osób zakwalifiko-
wanych i liczby dzieci w rodzinie. Na lis-
tach znalaz³o siê 175 osób bezrobotnych,
64 osoby niepe³nosprawne i 183 osoby 
z pozosta³ych grup. Poza wydawaniem

paczek parafia prowadzi³a tak¿e dzia³ania
towarzysz¹ce. W ramach dzia³añ odby³y
siê m.in. jase³ka, wigilie dla osób ubogich,
koncert kolêd czy zbiórka ¿ywnoœci.
Spora grupa osób skorzysta³a tak¿e z porad
prawnych i doradztwa zawodowego.

Jan Skowroñski, prezes Parafialnego
Zespo³u Caritas w Chojnowie

Turniej
bryd¿a sportowego parami 

W ramach obchodów Dni Chojnowa odby³
siê turniej bryd¿a sportowego parami, 
w którym udzia³ wziê³o 13 par z miejsco-
woœci Boles³awiec, Legnica, Z³otoryja,
Mi³kowice oraz z Chojnowa. Turniej pro-
wadzi³ sêdzia z Boles³awca Marek Drecki.
Po powitaniu przez Henryka Wiszniew-
skiego - organizatora turnieju, uczestników,
ok. godz. 17:30 rozpoczêto rywalizacjê.
Zawody przebiega³y w mi³ej i sportowej
rywalizacji. Nale¿y zaznaczyæ bardzo
dobre warunki do gry, w czym zas³uga p.
Wies³awy Majewskiej oraz personelu
"Domu Schrama". 
Nagrody oraz puchary dla trzech pierwszych
par ufundowa³ Burmistrz Chojnowa.
Turniej zakoñczy³ siê podaniem ostatecz-
nych wyników ok. godz. 21:30 wraz z wrê-
czeniem nagród dla zwyciê¿ców.
Nagrody pieniê¿ne zosta³y ufundowane
przez Bronis³awa Tabisza - prezesa firmy
Agro-TaR.
Wyniki rozgrywek:
1. miejsce - Józef Grybel i Boles³aw Grybel
- Mi³kowice
2. miejsce - Aleksander Poznysz i Dariusz
Wincenty - Legnica
3. miejsce - Ryszard Wodziñski i Remi-
giusz Minzger - Mi³kowice/Chojnów
3. miejsce - Ryszard Makuch i Bro-
nis³aw Tabisz - Boles³awiec/Mi³kowice
5. miejsce - Leopold Kujawa i Zbigniew
Rogusz - Chojnów
6. miejsce - Ryszard R¹czkowski i Marek
Czerniawski - Mi³kowice/Legnica.

WAKACJE NA BASENIE

W okresie wakacyjnym tj. od 29 czerwca
basen czynny bêdzie codziennie, 
w godzinach od 10:00 do 22:00. 
W tym okresie od poniedzia³ku do
pi¹tku od 10:00 do 15:00 obowi¹zuj¹
promocyjne ceny biletów: 
bilet ulgowy - 3z³/h; 
bilet rodzinny - 3z³/h; 
bilet normalny - 6z³/h. 

Serdecznie zapraszamy.

Informacja 
dla kandydatów 

na ³awników 

do S¹du Okrêgowego w Legnicy 
oraz do S¹du Rejonowego w Z³otoryi 

na kadencjê 2016-2019 
wybieranych przez Radê Miejsk¹ Chojnowa

Karty zg³oszenia kandydata na ³awnika
wraz z kompletem za³¹czników - przyj-
mowane s¹ w biurze rady miejskiej
Chojnowa; Pl. Zamkowy 1, pok. Nr 4 
w godzinach urzêdowania:
- poniedzia³ek, œroda, czwartek,  7.30 - 15.30,
- wtorek 7.30 - 16.30, 
- pi¹tek 7.30 - 14.30).

Ostateczny termin 
przyjmowania kart zg³oszeñ
up³ywa z dniem 30 czerwca. 
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Baszta Tkaczy
zaprasza

Z dawnej platformy 
obserwacyjnej mo¿na 

obejrzeæ miasto, okolicê, 
a przy dobrej widocznoœci 

grzebieñ Karkonoszy. 
Ponadto we wnêtrzach Baszty

Muzeum eksponuje
ciekawe wystawy.

Baszta, po uprzednim zg³oszeniu 
w muzeum, dostêpna jest

w godzinach pracy placówki.

Serdecznie zapraszamy.

Nowe widokówki
Chojnowa

Drukarnia-Wydawnictwo UNIFOT
wyda³a now¹ seriê 14 wzorów widokówek
naszego miasta. Choæ w dobie SMS-ów,
Facebooka i innych tego typu mediów,
widokówki tradycyjne nie ciesz¹ siê ju¿
tak¹ popularnoœci¹ jak przed laty, jednak
jeszcze sporo ludzi, czy to naszych miesz-
kañców, czy turystów przeje¿d¿aj¹cych
szlakiem, lubi tego typu pami¹tki.

Zapraszamy wiêc do skorzystania z okazji.
Nak³ad ograniczony. Do nabycia w drukarni
i punktach na terenie miasta.

Firma UNIFOT serdecznie dziêkuje
Urzêdowi Miasta oraz panu Rafa³owi
Wyciszkiewiczowi, za udostêpnienie
swoich zdjêæ do widokówek.

Wszystkim, którzy wziêli udzia³ 
w ostatnim po¿egnaniu naszego ojca i dziadka

CZES£AWA AUGUSTYÑSKIEGO

burmistrzowi Janowi Serkiesowi, ksiêdzu Tomaszowi Aszur-
kiewiczowi, s¹siadom, by³ym wspó³pracownikom, rodzinie, przy-
jacio³om i znajomym za oddanie ostatniej pos³ugi oraz zarz¹dowi
cmentarza za okazan¹ pomoc 

serdeczne podziêkowania sk³adaj¹ 
dzieci i wnuki zmar³ego

Jacek Zdanowski przeprasza 

spó³kê Grupa Kapita³owa Dolzamet Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ 

z siedzib¹ w Chojnowie 

za podawanie nieprawdziwych informacji o by³ym pracodawcy, 

w szczególnoœci poprzez postawienie mu bezzasadnego zarzutu 

³amania przepisów BHP oraz kodeksu pracy.

Wszystkim
uczestnicz¹cym 

w ceremonii pogrzebowej  
Stanis³awa 
Ma³eckiego

serdeczne Bóg zap³aæ 
za wsparcie, otuchê 

i obecnoœæ 
sk³ada 

Bartek z rodzin¹

Farmed – tel. 76 81-81-136  1.XI.
Salix – tel. 76 81-88-301 – 11.XI
Stokrotka – tel. 76 81-96-649 25.XII
Melisa – tel. 076 81-91-658    

15.VIII, 26.XII

Apteka w Intermarche 
czynna jest 

w ka¿d¹ sobotê (8.00-20.00)
i w ka¿d¹ niedzielê (10.00-18.00)

Dy¿ury Aptek

Dy¿uruj¹ce apteki s¹ otwarte 
w godz. 9.00-13.00 i 17.00-18.00
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Œwiêto trzech narodów
Tegoroczne obchody Dni Miasta przebie-
ga³y pod has³em Œwiêta trzech narodów.
Na nasze uroczystoœci przyby³y delegacje
z dwóch miast partnerskich - niemiec-
kiego Egelsbach i francuskiego Commentry,
które wspólnie z nami celebrowa³y nie tylko
miejskie wydarzenie, ale tak¿e dziesiêcio-
lecie partnerstwa.
Tu¿ przed godzin¹ 16. burmistrz Jan Serkies
w towarzystwie przedstawiciela mera Com-
mentry Chritophera Cabassut i reprezentantki
tamtejszej Polonii Stefanii Fayolle uro-
czyœcie ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê prze-
kazan¹ chojnowskiej spo³ecznoœci przez mera
Clauda Riboulet. 

Zaraz potem z Placu Zamkowego do cen-
trum miasta wyruszy³ barwny pochód. 
Na czele - debiutuj¹ce, piêkne ma¿oretki pro-
wadzone rytmem orkiestry dêtej pod kierun-
kiem Piotra Koziara. 

Za nimi feeria barw. Najm³odsi mieszkañcy -
przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 1
i Przedszkola Miejskiego nr 2 przebrane 
w bajkowe postaci prowadzi³y ku scenie
w³adze miasta oraz goœci z Niemiec i Fran-
cji w towarzystwie cz³onków Chojnowskiego
Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich. 

Potem, szko³y podstawowe - SP 3 i SP4 - sz³y
do Rynku w barwach trzech narodów.

Podobnie gimnazjaliœci - flagi pañstwowe,
herby miast partnerskich, symboliczne dla
trzech krajów budowle, a Gimnazjum nr 1
pokusi³o siê nawet na zaprezentowanie trzech
charakterystycznych marek samochodowych.
Ulicami Rynku przejecha³ zabytkowy model
citroena, dobrze wszystkim znany trabant 
i budz¹ca wiele wspomnieñ syrenka.
Pochód zamyka³ efektowny przejazd choj-
nowskich motocyklistów.

Widowiskowy korowód zatrzyma³ siê przed
wielk¹ scen¹ by podziwiaæ i oklaskiwaæ
uczestników kolejnej ju¿ edycji programu
"Chojnowianie-Chojnowianom".
Wype³ni³y go artystyczne wystêpy rodzi-
mych zespo³ów tanecznych, akrobatycz-
nych, choreografie indywidualne, prezen-
tacje wokalne. Na scenie podziwialiœmy
zespo³y taneczne - Mini Brooklyn, Ma³y
Brooklyn, Brooklyn Junior, Brooklyn, repre-
zentacjê Gimnazjum nr 2 w aerobicu, Ma³y
Karambol, Ma³y Karambol II, Karambol
oraz One Beat, a tak¿e akrobatki z SP3 
i tancerzy - Karolinê Ziomek, Jagodê 
i Piotra Korol. Swój talent wokalny zapre-
zentowali: Aleksandra Kruk, Jan Czapski,
Marta Zatwar-nicka, Olga Leonarska,
Natalia Kruk, Wero-nika Hajder, Malwina
Bosek, Karolina Serkies, a na zakoñczenie
programu - Jurand Kowalski.
G³oœno, barwnie, dynamicznie. Profesjo-
nalnie, interesuj¹co, miêdzynarodowo. Tak
rozpoczê³y siê artystyczne prezentacje
tegorocznych Dni Chojnowa. 
Swój czas na du¿ej scenie mieli tak¿e lau-
reaci tegorocznego Chojnowskiego Dyktanda
i Turnieju Wêdkarskiego o Puchar Burmistrza,

których nagrodzono tytu³ami i pucharami. 
Symboliczny puchar otrzyma³ tak¿e bur-
mistrz, któremu chojnowscy motocykliœci
dziêkowali za ¿yczliwoœæ i sympatiê. Ich
podziêkowania wzmocni³ ryk motocyk-
lowych silników.

DNI CCHOJNOWA 22015



Festiwal rêkodzielnictwa
W tym czasie w centrum Rynku odbywa³
siê Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artysty-
cznego. Na kilkunastu straganach swój
artystyczny dorobek wystawiali okoliczni
rzemieœlnicy. Szmaciane i w³óczkowe
przytulanki, szyde³kowe ozdoby, wyroby
pszczelarskie, ceramika, bi¿uteria, okolicz-
noœciowe kartki, malowane szk³o, wyroby 
z kamienia szlachetnego, dekoracje decou-
page, prace cz³onków Chojnowskiej Gildii
Artystów Chojnowa i inne rêkodzie³a przy-
ci¹ga³y zarówno ogl¹daj¹cych jak i kupuj¹cych. 

Gwiazda Dni Chojnowa
Kiedy ze sceny zeszli ostatni m³odzi wyko-
nawcy ich miejsce zajêli muzycy dosko-
nale znanego wszystkim Roberta Janowskiego. 
Polski piosenkarz, kompozytor, poeta, aktor,
dziennikarz radiowy i prezenter telewizyjny
najlepiej czuje siê na estradzie i pokaza³ to
podczas swojego koncertu. 
W teamie Janowskiego na klawiszach gra choj-
nowianin - Tomasz Filipczak - pianista, aran¿er,
kompozytor, producent muzyczny. O tej
ciekawej postaci piszemy wiêcej na str. 6.
Niezapomniane szlagiery gwiazd polskiej
estrady, wysoki poziom artystyczny i wspa-
nia³y kontakt z publicznoœci¹ z³o¿y³y siê na
doskona³¹ atmosferê i mi³e zakoñczenie pier-
wszego dnia miejskiego œwiêta. 

Przedszkolne œpiewanie
Drugi dzieñ rozpoczê³a XIX edycja sympa-
tycznego przegl¹du piosenki przedszkolnej
"Bambiniada". Maluchy z Przedszkola
Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 3
zrobi³y show, które licznie zgromadzon¹
przed scen¹ publicznoœæ bawi³o, wzrusza³o
i doprowadza³o do ³ez jednoczeœnie. 

Nie mniej emocjonuj¹cy by³ wystêp zespo³u
Cygañski Tabor, w sk³adzie którego grali i œpie-
wali byli chojnowianie. Rytmiczne piosenki,
¿ywio³owe wykonanie i romski temperament
zachêci³y publicznoœæ do wspólnej zabawy.

A dope³nieniem miejskiego œwiêta by³a
muzyka disco-polo w wykonaniu zespo³u
Gesek, który bawi³ wszystkich zgromadzo-
nych pod scen¹.

Dni Chojnowa to nie tylko wydarzenia 
w centrum miasta. W ich ramach odbywa
siê wiele innych wydarzeñ, o których
piszemy na kolejnych stronach G.Ch. 

eg; fot. chojnow.pl; eg
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Burmistrz Miasta Chojnowa
serdecznie dziêkuje wszystkim 
zaanga¿owanym w organizacjê
tegorocznych Dni Chojnowa.

Podziêkowania kieruje do grupy
ma¿oretek i jej opiekunki Marzeny

Anton, przedszkolaków, ich opiekunów 
i rodziców, uczniów szkó³ podsta-

wowych i gimnazjalnych, nauczycieli 
i dyrekcji, cz³onków Chojnowskiego
Stowarzyszenia Przyjació³ Miast

Partnerskich, chojnowskich moto-
cyklistów, zespo³ów tanecznych 

i ich opiekunów, wokalistów 
i Orkiestry Dêtej. 

Gor¹co dziêkuje s³u¿bom technicznym
- dyrekcji i pracownikom MOKSiR,

pracownikom CHZGKiM, 
funkcjonariuszom chojnowskiej policji

oraz s³u¿bom medycznym.
Dziêkuje wszystkim mieszkañcom,

którzy aktywnie w³aczyli siê 
w obchody miejskiego œwiêta. 
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Podczas tegorocznych Dni Chojnowa gwiazd¹ sobotniego wieczoru
by³ Robert Janowski ze swoim zespo³em. Niewielu mieszkañców
naszego miasta wie, ¿e w sk³adzie jego muzyków jest chojno-
wianin - Tomasz Filipczak. Niewielu te¿ ma œwiadomoœæ jak
wszestronna i znana w œrodowisku muzycznym to postaæ. 

Na jego oficjalnej stronie czytamy:
Szko³ê Muzyczn¹ II stopnia ukoñczy³ w Kaliszu w klasie fortepianu
mgr Krystyny Bujakiewicz. W Kaliszu te¿ skoñczy³ Technikum
Budowy Fortepianów. Kolejne doœwiadczenia muzyczne zdoby-
wa³ na Œl¹sku. Ukoñczy³ Wydzia³ Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w
klasie Kompozycji i Aran¿acji Katowickiej Akademii Muzycznej
w klasie Andrzeja Zubka.
Po ukoñczeniu studiów rozpocz¹³ wspó³prace z Teatrem Muzy-
cznym Roma jako pianista oraz dyrygent. Do dzisiaj wspó³pracuje
z Teatrem - Studio Buffo, w którym pracuje jako pianista oraz
wspó³aran¿er tamtejszych produkcji.
Bra³ udzia³ w wielu telewizyjnych programach i koncertach.
m.in.: Wieczór z Jagielskim, "Europa Pa Pa" - fina³owy koncert
Festiwalu Sztuki Estradowej W-wa 2000.
Jest autorem wiêkszoœci aran¿acji przedstawienia "Niedziela na
G³ównym" - Koncertu Galowego Festiwalu Piosenki Aktorskiej-
Wroc³aw 2001.
By³ kierownikiem muzycznym wyborów Miss Polonia 2004 oraz
wielu koncertów i programów telewizyjnych, m.in.: Cierniewski
Symfonicznie Rzeszow 2003,  Rewia Sylwestrowa 2005 TVP1,
Sopocki Kabareton, Taniec z Gwiazdami V edycja, Przebojowa
Noc (TVP 1), Z³ota Sobota (TVP 1). Pisa³ aran¿acje do Sopot
Festiwal (2006). 

W latach 2008-2009 by³ kierownikiem muzycznym poszczegól-
nych koncertów podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu - 2008 - "Dobre bo O(polskie)"; 2009 - "Debiuty":
2010 - "Debiuty', "Serialowy Przebój Lata", "Piosenka jest
dobra na wszystko".
Jest autorem czêœci muzyki do Show Tanecznego Opentaniec,
którego premiera mia³a miejsce na deskach Teatru Muzycznego
w Gdyni oraz Teatru Wielkiego w Warszawie.
Skomponowa³ muzykê do spektaklu Czerwony Kapturek, ostateczne
starcie - premiera Grudzien 2007 r w Teatrze na Woli w Warszawie.
Jest tak¿e autorem muzyki i opracowania muzycznego do kilku
filmów dokumentalnych, m.in: "A zaczê³o siê na wschodzie",
oraz "Solidarnoœæ - od Zimnej Wojny do Zjednoczenia z Europ¹".
Zrealizowa³ jako producent muzyczny wiele p³yt, m.in.: "Tango
3001" - z piosenkami Astora Piazzolli, Krajewski Smooth Jazz -
Tomasz Filipczak&Piotr Rodowicz,  Robert Janowski -
"Song.pl", "Osiemdziesi¹te.pl",  Janusz Radek - "Dziwny Ten
Œwiat", Gdzieœ-po-miêdzy", " Z ust do ust", Irena Santor - "Krêci
mnie ten œwiat".
Jest cz³onkiem zespo³u Roberta Janowskiego oraz Janusza
Radka. Koncertuje w kraju i na innych kontynentach.

Gratulujemy panu Tomaszowi takich osi¹gniêæ i cieszymy siê, ¿e
wywodzi siê spoœród nas.

Tomasz Filipczak - pianista, aran¿er, kompozytor, producent muzyczny...

19 czerwca odby³ siê VIII festiwal
„Piosenk¹ Malowane” organizowany
przez WTZ „Jutrzenka” w Centrum
Kultury „Atrium” - Legnica. 
Tegorocznym motywem przewodnim
by³a twórczoœæ Maryli Rodowicz.
Festiwal przyci¹gn¹³ blisko 150 osób, 
z których wiêkszoœæ to rywalizuj¹cy
piosenkarze – miêdzy innymi grupa 

z Warsztatu Terapii Zajêciowej w Choj-
nowie w sk³adzie: Barbara Siwak,
Krzysztof Bieniek oraz Józef Tomiak. 

Œwietne wykonanie piosenki „Ale to ju¿
by³o” przez naszych reprezentantów
przynios³o nam zaszczytne II miejsce 
z czego jesteœmy bardzo zadowoleni
pamiêtaj¹c o wysokim poziomie wokal-
nym pozosta³ych uczestników i œwiado-
moœci, ¿e nasz WTZ wyprzedzi³ ponad
20 konkurentów. 
Naszym reprezentantom bardzo gratulujemy.

Dziêkujemy WTZ „Jutrzenka” z Legnicy
za zaproszenie oraz stworzenie mo¿li-
woœci do œwietnej zabawy.

WTZ Chojnów

Podium WTZ Chojnów na festiwalu "Piosenk¹ Malowane" 
Dla cudownej pary,
z najlepszymi ¿yczeniami,
By szczêœcie nie zna³o miary,
By codziennie œwieci³o s³oñce,
A Wasze uczucie by³o ca³y czas gor¹ce.

Pañstwu Zbigniewowi i Marii Steæ
w rocznicê œlubu wszelkiej pomyœlnoœci,
zdrowia, szczêœcia, pogody ducha i wszys-
tkiego co naj... ¿ycz¹ cz³onkowie Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Do ¿yczeñ do³¹cza Emilka.

KKrroonniikkaa TToowwaarrzzyysskkaa
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Festiwal " Œpiewam i Tañczê" nale¿y do ulu-
bionych wydarzeñ artystycznych, które pro-
ponuje swoim uczniom Gimnazjum nr 2 
w Chojnowie. Festiwal ma tyle lat co gimnazja-
liœci, czyli 16. By³ przed: You Can Dance,
Mam Talent oraz Bitw¹ Na G³osy. Jest od
pocz¹tku do koñca pomys³em Gimnazjum nr 2
im. M. Kopernika i choæ festiwal starzeje siê,
to jego uczestnicy nie, zawsze  maj¹ po 13-16
lat. To w³aœnie sprawia, ¿e ka¿da edycja jest
niepowtarzalna, a poziom prezentacji roœnie 
z roku na rok. 
Festiwal z du¿¹ swobod¹ prowadzili Ania Cieœla
i Marcel Chlebosz. W tegorocznej edycji,
oprócz tradycyjnych ju¿ kategorii wokalnej 
i tanecznej, przyby³y dwie: instrumentalna 
i kabaretowa. Gimnazjaliœci mogli te¿ zapro-
siæ do prezentacji konkursowych swoich
kolegów absolwentów. 

Wyst¹pi³ te¿ legendarny ju¿, obsypany nagro-
dami, szkolny zespó³ " Brooklyn".
Niespodziank¹ dla widzów by³y wystêpy absol-
wentów gimnazjum oraz goœcia Karola Ko³o-
dyñskiego. Plejadê gwiazd absolwentów
tworzyli  Monika i Piotrek Korol, Julia
Silldorff, Karolina Ziomek, Karolina Koñka,
Alina ¯ybura, Przemek Peimal. 
Czêœæ konkursow¹ wype³ni³o 17 prezentacji,
które cechowa³y siê bardzo wysokim pozio-
mem. Jury mia³o bardzo trudne zadanie,
ostatecznie wyniki fina³u by³y nastêpuj¹ce:
Kategoria instrumentalna:
I miejsce: Gabriela Kur - klasa IIIa
II miejsce: Malwina Urbanek - klasa IId
III miejsce: Mi³osz Ka³as - klasa IIIb

Kategoria wokalna:
I miejsce: Natalia Kruk - Ia
II miejsce: Weronika  ¯ybura IIc wraz 
z absolwentk¹ Alin¹ ¯ybur¹
III miejsce: Zofia Porczak - Ib
Kategoria taneczna: 
I miejsce: klasa IIc wraz z absolwentk¹
Karolin¹ Ziomek
II miejsce: klasa IIIe
III miejsce: klasa IIa wraz z absolwentem
Przemys³awem  Peimalem
Kategoria kabaretowa:
I miejsce: klasa IIIa
II miejsce: klasa IIa
Nagroda Publicznoœci: IIa

Kolejny fina³ festiwalu ju¿ za rok. Z dobrze
poinformowanych Ÿróde³ wiemy, ¿e przygo-
towania ju¿ siê rozpoczê³y! 

gim2

Festiwal "Œpiewam i Tañczê"
W ramach Dni Chojnowa

XVI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Zespo³ów Tanecznych
STONOGA odby³a siê ju¿ w zmodernizowanym i rozbudowanym
budynku Domu Kultury. 
W 3 kategoriach tanecznych (a w ka¿dej z nich w 3 kat. wiekowych)
konkurowa³o ze sob¹ ponad 40 prezentacji. Wszystkie piêkne, wszys-
tkie zrodzone z pasji i mi³oœci do tañca zarówno instruktorów, jak 
i m³odych tancerzy. Jurorzy (Katarzyna Krawczonek, Kamila Kocia³-
kowska i Pawe³ Klimek) mieli wiêc trudny orzech do zgryzienia. 
Ostatecznie tytu³y podzielono nastêpuj¹co:
Kat. disco do lat 11 I miejsce - Ma³y Brooklyn, II miejsce - Ma³y
Karambol, III - miejsce Ma³y Karambol II. Wyró¿nienia trafi³y do
Mini Brooklynu i formacji Amigos. 
Wœród 12-15 latków I miejsce - wytañczy³ Karambol, II - przypad³o
Brooklyn Junior. 
Wreszcie najstarsi, czyli powy¿ej 15 lat - Grand Prix dla Brooklynu, 
I miejsce - One Beat, wyró¿nienie V.I.P.
Kat. street dance do 11 lat - I miejsce - Mini Respekt, II miejsce -
Bez Kitu, III miejsce - Ma³e Jumpy. Wyró¿nienie - Cykady Mini. 
W gronie 12-15 latków I miejsce - Shadows, II miejsce-  No Name, III
miejsce - Jump Junior. Grand Prix w tej kategorii przyznano formacji
Chillout. 
Wœród najstarszych (powy¿ej 15 lat) I miejsce zdoby³a grupa
Remember the Feeling, II miejsce - V.I.P., III miejsce - Jump.
Przyznano te¿ wyró¿nienia indywidualne - dla Kacpra Stycznia 
z Shadows, Natalii Misiaczek i Marka Bratkowskiego z Remember
the Feeling, Patrycji Otockiej z Fever D.G.
Kat. inne formy tañca do 11 lat - I miejsce - Cykady Mini. 
12-15 lat - I miejsce - Blue Stars, II miejsce - Cykady, III miejsce - Luz.
Powy¿ej 15 lat - I miejsce - Pracownia Tañca Wspó³czesnego BOK MCC,
II miejsce - Propsy Street Dance Academy. 
Wyró¿nienia indywidualne trafi³y do Gracjana Szumiñskiego z Propsy
Street Dance Academy i Leny Zacharewicz z No Name.

XVI STONOGA ZATAÑCZY£A W NOWYM DOMU KULTURY
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Dla Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich ka¿de Dni
Chojnowa, to kolejna rocznica partnerstwa
z niemieckim Egelsbach i francuskim
Commentry. W³aœnie 10 lat temu chojnowski
samorz¹d zdecydowa³ o wspó³pracy z Egel-
sbach a kilka miesiêcy póŸniej z Commentry. 
Na tegoroczny jubileusz przyby³y delegacje
z naszych miast partnerskich, którym prze-
wodniczyli byli burmistrzowie (to oni pod-
pisywali traktaty o partnerstwie): po stronie
niemieckiej - Rudi Moritz, a francuskiej -
Jean Louis Gaby i przedstawiciel merostwa
Chritophera Cabassut. Goœæmi uroczystoœci
by³y tak¿e przedstawicielki organizacji
"Frauen auf dem Weg nach Europa"
(Kobiety buduj¹ mosty w Europie) 
z Görlitz wspó³pracuj¹ce z Chojnowskim
Stowarzyszeniem.
Uroczyste obchody 10-lecia partnerstwa miast
odby³y siê w pi¹tek 18 czerwca.
Rozpoczê³a je Msza œw. w koœciele œw. Ap.
Piotra i Paw³a, koncelebrowana przez ks. pro-
boszcza Marka Osmulskiego i ks. Jaro-
s³awa Góreckiego.

Po wspólnym nabo¿eñstwie w sali eduka-
cyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
odby³ siê wernisa¿ wystawy "10 lat part-
nerstwa i wspó³pracy", która przedstawia
najwa¿niejsze wydarzenia naszej partnerskiej
wspó³pracy. Ile¿ wspomnieñ wi¹¿e siê 
z ka¿dym z nich? Pierwsze spotkania, pier-
wsze przyjazdy, pierwsze po¿egnania...

Potem nastêpne, coraz bardziej za¿y³e,
coraz serdeczniejsze, coraz trwalsze przyjaŸnie.
O godz. 17-tej w MOKSiR odby³a siê
uroczysta akademia. Burmistrz Jan Serkies
w ciep³ych s³owach mówi³ o partnerstwie
miast - To inicjatywa, która przynosi ko-
rzyœci wszystkim uczestnicz¹cym w niej
stronom - stwierdzi³ w swoim przemówieniu -

Partnerstwo z naszymi przygranicznymi
s¹siadami zaczê³o siê od Dietera Schro-
edera, który od lat promowa³ Chojnów 
i dokumentowa³ liczne miejskie wydarzenia.
To za jego spraw¹ nawi¹zaliœmy kontakt 
z w³adzami Egelsbach - Rudim Moritzem 
i ówczesnym przewodnicz¹cym rady Diete-
rem Hellerem, potem tak¿e z przewodnicz¹-
cym niemieckiego stowarzyszenia Horstem
Miltenbergerem i jego zastêpczyni¹
Martine Paquet, którym wiele zawdziêczamy.
Z odleg³ym o 1400 km Commentry po³¹-
czy³a nas pi³ka no¿na. Za spraw¹ Jerzego
Koziñskiego nawi¹za³ siê pierwszy sportowy
kontakt, potem wydarzenia ruszy³y jak lawina.
Wielki udzia³ w tym mieli œp. Henryk Zgli-
niecki, Chrystian Dubreuil i pani Halina
RzeŸnik-Konopa. Sprzyja³a te¿ temu
otwartoœæ w³adz francuskiego miasta -
mera Jean-Louis Gaby i jego wspó³pra-
cowników, ¿yczliwoœæ mieszkañców - w du¿ej
mierze francuskiej Polonii, doprowadzi³y
do decyzji o podpisaniu aktu. 
W podobnym tonie wypowiadali siê sze-
fowie delegacji z Niemiec i Francji.
Spotkania naszych wspó³obywateli, trwa³e
przyjaŸnie, wymiana uczniowska, spor-
towa, spotkania twórców kultury, wymiana
doœwiadczeñ, akceptacja naszej odmien-

noœci - to tylko niektóre elementy partner-
stwa. Nie brakowa³o zatem podczas obcho-
dów gratulacji, podziêkowañ, wyrazów
uznania, szacunku i ¿yczliwych deklaracji. 
Czêœæ akademii by³a poœwiêcona Chojnow-
skiemu Stowarzyszeniu Przyjació³ Miast
Partnerskich, które równie¿ œwiêtuje w tym
roku jubileusz 10-lecia swojej dzia³alnoœci.
Przez ten czas jego cz³onkom uda³o siê zbu-
dowaæ mosty przyjaŸni, które ³¹cz¹ trzy
spo³ecznoœci. Z ka¿dym rokiem staj¹ siê one
coraz szersze i coraz bardziej stabilne. 

Dobre relacje z miastami partnerskimi to
zas³uga w³adz samorz¹dowych, ale tak¿e
cz³onków stowarzyszenia, którym nale¿¹
siê podziêkowania za pracê i zaanga¿o-
wanie. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e
wspania³ym, m³odym wykonawcom, którzy
uœwietnili jubileusz zachwycaj¹cym pro-
gramem artystycznym. 
Chojnowskie zespo³y taneczne -Mini
Brooklyn, Ma³y Brooklyn, Brooklyn
Junior, Brooklyn, Ma³y Karambol, Ma³y
Karambol II, Karambol, oraz One Beat,
wystêp Eweliny P³achty, Darii Opieli 
i Micha³a Gorzyñskiego, ma³ego Jasia
Czapskiego, koncert chóru Skoranta oraz
wspania³e arie operowe i pieœni w trzech
jêzykach wykonane przez Urszulê Mras przy
akompaniamencie Tomasza Susmêda
nada³y uroczystoœci wyj¹tkowy charakter.

Ukoronowaniem jubileuszu 10-lecia part-
nerstwa by³ wspólny udzia³ Niemców, Fran-
cuzów i Polaków w korowodzie trzech naro-
dów. Dziêki partnerstwu miast zyskaliœmy
przyjació³ i ofiarowaliœmy nasz¹ przyjaŸñ,
a przyjaŸñ to najpiê-kniejszy prezent, jaki
mo¿emy ofiarowaæ drugiemu cz³owiekowi.

El¿bieta K³apciñska
Prezes Chojnowskiego Stowarzyszenia

Przyjació³ miast Parnerskich

***

Delegacje miast partnerskich przebywa³y
w naszym mieœcie kilka dni. Goœcie uczest-
niczyli w dwudniowych obchodach miej-
skiego œwiêta, zwiedzali Chojnów, Legnicê,
Boles³awiec. 
W niedzielê, po po¿egnaniu przedstawicieli
Egelsbach, delegacja francuska uczestniczy³a
we Mszy œw. w koœciele NPNMP, podczas
której ks. proboszcz Miros³aw Makowski
przekaza³ dar od chojnowskiej parafii dla
ks. proboszcza w Commentry. 
Wizyta naszych partnerów by³a, jak zawsze,
mi³ym, przyjacielskim wydarzeniem. 

PPaarrttnneerrzzyy oodd 1100 llaatt
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W XII Chojnowskim Dyktandzie wziê³o udzia³
130 osób: w grupie I - 62, w grupie II - 57, 
w grupie III - 11. Bardzo cieszy tak liczny
udzia³ w dyktandzie. Udowadnia on, ¿e orto-
grafia "nie taka straszna, jak j¹ maluj¹". 

Grupa III (doroœli) pisa³a o marzeniach podró¿-
niczych globtrotera Chryzostoma, który
"Czytaj¹c "Gazetê Chojnowsk¹" zainteresowa³
siê miastami partnerskimi Chojnowa -
po³o¿onym w Hesji niemieckim Egelsbach 
i le¿¹cym w œrodkowej Francji Commentry.
Chcia³by zobaczyæ Francuzki paraduj¹ce w ele-
ganckich strojach wprost z ¿urnala i dlatego
oczyma wyobraŸni przeniós³ siê na francuski
trotuar, na którym ujrza³ ponêtne i wiotkie
kobiety w a¿urowych, w kolorze écru sukniach,
które przyozdobione na powrót modnymi
¿abotami, w niczym nie przypomina³y na
wpó³ mêsko odzianych sufra¿ystek w ciê¿kich
¿akardo-wych ¿akietach, ale bez halek na
stela¿ach i superniewygodnych gorsetów 
z fiszbinami. Marzy³ równie¿ o typowych
przysmakach francuskiego menu, czyli:
homarach souté, ma³¿ach w pikantnych
dressingach lub sosie winegret, ¿abich
udkach. (...)

Grupa II - uczniowie gimnazjum i szkó³ ponad-
gimnazjalnych do lat 18. zmagali siê m.in ze
sformu³owaniami: "Erhard - hipsterski
dziewiêtnastoipó³letni mi³oœnik woja¿y,
niegdyœ mieszkaniec Z³otoryi od niedawna
osiad³y w Chojnowie, wspomina³ z rozrzew-
nieniem swoj¹ zesz³oroczn¹ wyprawê z wujo-
stwem do Hesji, a przede wszystkim do nie za
du¿ego i urzekaj¹co po³o¿onego w po³u-
dniowej czêœci tego niemieckiego landu -
miasteczka Egelsbach. 
Rzetelne przygotowania sta³y siê dla niego
¿yciowym priorytetem, tote¿ zacz¹³ niestru-
dzenie œledziæ newsy i oferty last minute, aby
wpó³darmo pod¹¿yæ w œwiat, tym razem do
Commentry we Francji - partnerskiego miasta
Chojnowa. Rozpocz¹³ wiêc od rezerwacji
miejsca w piêciogwiazdkowym hotelu, który
to szczyci³ siê powy¿³abianymi ber¿erkami,
¿yrandolami z ¿akardowymi aba¿urami 
i zwisaj¹cymi z nich nierównok¹tnymi krysz-
ta³kami Swarovskiego.(...)".
GRUPA I (szko³y podstawowe): "Zza hory-
zontu nieœmia³o wyziera³o s³oñce, wpadaj¹c
do kajuty przez niewielki bulaj i oœwietlaj¹c
postaæ le¿¹cego na koi Tomka Wilmowskiego.
Bosman Nowicki patrz¹c na czternastoipó³-
letniego towarzysza podró¿y, wróci³ na skrzyd-
³ach wyobraŸni do swych m³odzieñczych lat.
Czeka³ i ju¿ po chwili s³ysza³ brzêcz¹ce odg³osy
rojów pszczó³, czu³ zapach: konwalii, piwonii,
hiacyntów oraz akacji rosn¹cych przy placu
Trzech Krzy¿y w Warszawie zniewolonej przez
znienawidzonych Rosjan.(...) Bywa³ tam
nierzadko, choæ jako rodowity powiœlanin
najwspanialsze chwile spêdzi³ na nie najbo-

gatszym Powiœlu, gdzie tu i ówdzie mo¿na
by³o spotkaæ jeszcze drewniane cha³upy, 
a widok doro¿ki wzbudza³ wiele emocji wœród
dzieciarni. Jednak te wspomnienia z ulicy
Naruszewicza by³y dro¿sze sercu emigranta
ni¿ przep³yniêcie wp³aw rzeki Amur czy
wylegiwanie siê na ciep³ych pla¿ach Wielkiej
Rafy Koralowej, czy te¿ wysokogórska
wspinaczka w Himalajach tropami yeti. Bo
có¿ mo¿e byæ piêkniejszego dla warszawiaka 
i patrioty od ziemi praojców.

Przy dyktandzie pracowa³y Nauczycielki
SP3: Anna Pauch, Ma³gorzata Szczepanow-ska,
Ewa Wiêcek; z SP4: Beata Wawrzeñczyk, Aneta
Czapska; z GIM1 - Ewa Wo³oszyn; z GIM2 -
Ewa Kantor, Ma³gorzata Graban, Gabriela
Seweryniak i koordynatorka - Lucyna Spes.
Dyktando odby³o siê w goœcinnych progach
Miejskiej Biblioteki Publicznej, której kli-
matyczna atmosfera wspomaga tych, którzy
staj¹ w szranki z polsk¹, nie³atw¹ wszak¿e -
ortografi¹. 

Tytu³y MISTRZA ORTOGRAFII 
ZIEMI CHOJNOWSKIEJ zdobyli:

szko³y podstawowe - Krystian Jastrzêbski;
szko³y ponadpodstawowe - Marta Zatwarnicka;
doroœli - Helena Saja.

Gratulujemy!

Chojnowskie dyktandoW ramach Dni Chojnowa

Nasz punkrockowy jedynak, grupa Polish Fiction ostatnio nie
narzeka na brak koncertów. Zagrali 23.05 w Trzebielu, potem
6.06 wziêli udzia³ w II Z³otoryjskim Otwartym Maratonie
Rockowym. Wed³ug nieoficjalnych doniesieñ zajêli tam
wysokie, IV miejsce. Obecnie trio szykuje siê do "Ataku na
Jubilatkê". 27 czerwca (sobota) w Jubilatce odbêdzie siê
"Punkrock Live 2". Oprócz chojnowskiego zespo³u zagraj¹
te¿: Ostatni Krzyk Mody z Chocianowa i prosto z ¯ar – Las
Melinas i Baugans. 
Cena biletów – 15 z³. Pocz¹tek – 19:00.
Plany koncertowe te¿ s¹ doœæ interesuj¹ce: 02.08 Open Stage
Woodstock – scena niezale¿na, a 27.08 Klub Elektrownia w ̄ aganiu.

pm

KKoonncceerrttuujj¹¹,, aa¿¿ mmii³³oo
WWakacje z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹akacje z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
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W ramach projektu "Na tropie tajemnic,
czyli z ksi¹¿k¹ na walizkach po Dolnym
Œl¹sku" 11 czerwca w Miejskiej Bibliotece
Publicznej goœciliœmy Marcina Pa³asza,
znanego autora ksi¹¿ek dla dzieci i m³o-
dzie¿y. Przed spotkaniem z czytelnikami
pisarz wybra³ jedn¹ z prac zg³oszonych
przez chojnowian do konkursu "A to historia!"
- tê nominacjê do nagrody g³ównej otrzyma³a
Natalia Moskwa z SP nr 3. 

Spotkanie rozpocz¹³ hymn projektu 
"Z ksi¹¿k¹ na walizkach" autorstwa Wandy
Chotomskiej, Jerzego Kumiegi i Iwony
Podlasiñskiej. Piosenkê zaœpiewa³y dzieci
z SP nr 4, do wystêpu przygotowane przez
nauczyciela Zenona Chmielewskiego. 
Podczas spotkania Marcin Pa³asz - z zawodu
pisarz i optymista, jak sam o sobie mówi -
wykaza³ siê du¿ym poczuciem humoru 
i ksi¹¿kow¹ nagrod¹ zachêci³ dzieci do
wyj¹tkowej aktywnoœci. Autor wyczer-
puj¹co odpowiada³ na pytania, ciekawie
opowiada³ o swojej pracy i ksi¹¿kach. Na
zakoñczenie wrêczy³ obiecan¹ nagrodê
najaktywniejszemu uczniowi i podpisywa³
ksi¹¿ki. A towarzysz¹cy pisarzowi Jerzy
Kumiega, koordynator projektu "Na tropie
tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹ na walizkach po
Dolnym Œl¹sku", rozda³ dzieciom
"WALIZKÊ" - Gazetê XII Dolnoœl¹skich
Spotkañ Pisarzy z M³odymi Czytelnikami
"Z ksi¹¿k¹ na walizkach".
Nastêpnego dnia, 12 czerwca, odby³o siê
spotkanie, na którym podsumowaliœmy
chojnowsk¹ realizacjê projektu "Na tropie
tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹ na walizkach po
Dolnym Œl¹sku". Uczestniczyli w nim
przedstawiciele wszystkich instytucji, które
wspólnie z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
wykonywa³y projektowe dzia³ania:
Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 3, Szko³a
Podstawowa nr 3, Szko³a Podstawowa nr 4,
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
Spotkanie rozpoczê³o siê inscenizacj¹ "Œwiêto

bajek" wykonan¹ przez dzieci z SP nr 4, 
a przygotowan¹ pod kierunkiem nauczy-
cielki Pani Bo¿eny Szarek. Potem przed-
stawiona zosta³a ogólna informacja o pro-
jekcie oraz o chojnowskich przedsiêwziêciach:
uczestnictwie w IX Dolnoœl¹skim Turnieju
M³odych Recenzentów "Przygoda, tajem-
nica, sensacja w ksi¹¿ce", konkursie plas-
tyczno-literackim "A to historia!" i spotkaniu
autorskim z Marcinem Pa³aszem.

Na IX Dolnoœl¹ski Turniej M³odych
Recenzentów "Przygoda, tajemnica, sen-
sacja w ksi¹¿ce" z Chojnowa zg³oszono
100 prac: 2 prace literackie i 98 prac plas-
tycznych. Po og³oszeniu wyników okaza³o
siê, ¿e wœród laureatów chojnowianie zajêli
nastêpuj¹ce miejsca:
I grupa wiekowa: przedszkolaki
II miejsce: 
Marcel Songaj³o - Przedszkole nr 3
III miejsce: 
Zuzanna Kopczyñska - Przedszkole nr 1
wyró¿nienia: 
Ksawery Bobiowski - Przedszkole nr 1,
Micha³ Medyñski - Przedszkole nr 1, 
Karol Struski - Przedszkole nr 3.
III gr. wiekowa: szko³a podstawowa IV-VI klasa
wyró¿nienie: 
Jowita Maœlej - Szko³a Podstawowa nr 3
IV grupa wiekowa: gimnazjum I-III klasa
wyró¿nienie: 
Klaudia Bernat - Gimnazjum nr 1.
Natomiast do konkursu plastyczno-litera-
ckiego "A to historia!" z Chojnowa
zg³oszono 6 prac. 
W I etapie konkursu  nominacjê do nagrody
g³ównej przyznano Natalii Moskwie ze
Szko³y Podstawowej nr 3, a wyró¿nienia
otrzymali:
- Szko³a Podstawowa nr 3:
Grzegorz Bojczuk, Julia Musia³, Kacper
Rogowski, Konrad S³oñski
- Szko³a Podstawowa nr 4:
Natalia Borowy
Podczas spotkania wrêczone zosta³y
nagrody I etapu konkursu "A to historia!" -
nagrodê za nominacjê przekazali g³ówni

organizatorzy projektu, natomiast nagrody
za wyró¿nienia wybrane zosta³y z darów
ksi¹¿kowych przekazanych bibliotece przez
Pana Dariusza Morawskiego. Wrêczenie
nagród IX Dolnoœl¹skiego Turnieju
M³odych Recenzentów oraz II etapu
konkursu "Ato historia!" zaplanowano
podczas Wielkiego Fina³u Projektu w Pol-
kowicach 13 czerwca 2015 r.
Ponadto za wspó³pracê wrêczone zosta³y
podziêkowania dyrektorom, szkolnym koordy-
natorom projektu i nauczycielom z chojnow-
skich przedszkoli i szkó³ - otrzymali je: 
- dyrektorzy: Pani Gra¿yna Babiarz, Pani
Iwona Faluta-Borys, Pan Mariusz Szklarz,
Pani El¿bieta Borysewicz, Pani El¿bieta
Fa³at, Pan Andrzej Urban
- szkolni koordynatorzy: Pani Gra¿yna
Klucznik, Pani El¿bieta Rusiecka, Pani
Ewa Wo³oszyn, Pani Lucyna Spes
- nauczyciele: Pani Ewa Wiêcek, Pani
Bo¿ena Szarek, Pan Zenon Chmielewski.
A 13 czerwca chojnowska reprezentacja
uczestniczy³a w Wielkim Finale Projektu
w Polkowicach. By³o to niezwyk³e œwiêto
ksi¹¿ki: barwna Parada Czytelnicza, wrê-
czanie konkursowych nagród, wystêpy
wokalne i taneczne, zabawy i przede wszy-
stkim spotkania ze znanymi i lubianymi
pisarzami.
Projekt "Na tropie tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹
na walizkach po Dolnym Œl¹sku" dofinan-
sowano ze œrodków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Samorz¹du
Województwa Dolnoœl¹skiego i Gminy
Polkowice.

mbp

Chojnowski fina³ projektu 
"Na tropie tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹ na walizkach po Dolnym Œl¹sku"
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Regionalny Konkurs Karaoke dla Osób Niepe³nosprawnych ju¿ za nami. 
9 czerwca odby³ siê d³ugo wyczekiwany "IV Regionalny Konkurs
Karaoke dla Osób Niepe³nosprawnych". Chojnowski MOKSiR
ugoœci³ w tym roku podopiecznych z 12 placówek oraz dodatkowo
uczniów z Dolnoœl¹skiego Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 13 dla Niewidomych i S³abowidz¹cych im. Marii
Grzegorzewskiej z Wroc³awia. 

Przybyli Goœcie mieli okazjê obejrzenia w sumie 22 wystêpów Karaoke,
wystêpy uczniów z Gimnazjum nr 1 z Chojnowa jak i goœci z Wroc³awia.
Po obradach jury w sk³adzie: Zenon Chmielewski, Regina WoŸna
i Tomasz Susmêd nast¹pi³o odczytanie wyników i wrêczenie nagród. 
Konkursowe pierwsze miejsce trafi³o do Edyty Tomaszewskiej z WTZ
"Caritas" z Legnicy, która wykonywa³a utwór zespo³u Ich Troje
- "Zawsze z Tob¹ chcia³bym byæ".
Piosenk¹ Eleni - "Troszeczkê ziemi" Jakub Zap³ata z WTZ Z³otoryja
wyœpiewa³ sobie miejsce drugie.
Z miejsca trzeciego cieszy³a siê Beata Paszkowska (DPS Legnickie
Pole), która œwietnie poradzi³a sobie z piosenk¹ Rudiego Schu-
bertha - "Monika". 

Nagroda Grand Prix zosta³a przyznana Kamili Tadla z WTZ Œwie-
rzawa, która wykona³a utwór Formacji Nie¿ywych Schabuff - "Lato". 
Dla ka¿dego uczestnika, opiekuna oraz placówki, z których przy-
byli nasi wykonawcy, równie¿ zosta³y przewidziane nagrody.
Kolejnymi przyjemnoœciami zorganizowanymi przez Warsztat
Terapii Zajêciowej z Chojnowa by³ s³odki poczêstunek, napoje,
ciep³a herbata i kawa. 

Dziêkujemy naszym Sponsorom, bez których to wydarzenie nie
wygl¹da³oby tak jak to mia³o miejsce. Dziêkujemy: Radzie
Miejskiej Chojnowa; Eko-Kolor S. C. E. Dondaj, G. Paszczok,
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych; Big
Form - Stanis³aw Rokus; "BHPE" S. C. Pawe³ & Ryszard Pacu³a;
"Szer-Druk" Ewa R¹bkowska; PHU "DS." Dariusz Sywak; "Dobry
Kolor" Zofia i Roman M¹czniewscy; "U Jana" - Sklep spo¿ywczy
Jan Kureñ; "¯abka" Jaros³aw Szczêsny; Kowalczyk M.M. Handel
towarami masowymi; "Ur-pal" Zbigniew i Agata Urszulak;
Krystyna Humecka; Polers. PHU Chojnów oraz sponsorzy anoni-
mowi. Patronat nad tym wydarzeniem obj¹³ Burmistrz Miasta
Chojnowa. 

Dziêkujemy wszystkim przyby³ym, bo bez Was to Karaoke nie
mia³oby tak magicznego przebiegu.

Œpiewali czwarty raz

Od czasu remontu chojnowskiej
Baszty Tkaczy, jej wnêtrza pe³ni¹
rolê przestrzeni wystawowej dla
lokalnych artystów. 11 czerwca
górne piêtra obiektu wype³ni³a nowa
prezentacja - pokonkursowe prace
fotograficzne podopiecznych Zespo³u
Resocjalizacyjnego w Iwinach 
i M³odzie¿owego Oœrodka Wychowaw-
czego w Radzionkowie. Uczestnicy
konkursu "Moje otoczenie, moje
inspiracje" spotkali siê tego dnia 
w chojnowskiej Baszcie na wernisa¿u
wystawy i oficjalnym og³oszeniu
wyników. 

Pomys³odawczyni¹ i koordynatork¹
przedsiêwziêcia by³a chojnowianka

Zuzanna Ko³odziej, która zachêcaj¹c
m³odych ludzi do odkrycia b¹dŸ
wykazania twórczych inwencji zapro-
mowa³a symboliczne dla Chojnowa
miejsce.
Na wernisa¿u zjawili siê autorzy prac,
ich opiekunowie, osoby w ró¿ny sposób
wspieraj¹ce pierwsz¹ edycjê konkursu

oraz zaproszeni goœcie. Wœród nich
starosta powiatu boles³awieckiego
Dariusz Kwaœniewski. 
Rozdano nagrody, pogratulowano
inicjatywy i zapowiedziano kolejn¹
edycjê.

Wystawê na wysokim poziomie (naj-
wy¿szym na baszcie) ogl¹daæ mo¿na do
koñca lipca. 
Odwiedzaj¹cy znajd¹ tu tak¿e ekspo-
zycjê fotografii Stefana Arczyñskiego
i wspó³czesnego tkactwa.

Zachêcamy!
eg

Goœcinna Baszta

Na co dzieñ zajmuje siê zawo-
dowo renowacj¹ mebli. Ceniony
jest w tym fachu w Chojnowie 
i województwie dolnoœl¹skim. 
Pasj¹ artysty jest jednak malarstwo.
Sztuk¹ t¹ zosta³ niejako zara¿ony
ju¿ w SP2 przez Joannê Dul
(Józefczuk) podczas lekcji wycho-
wania plastycznego. I tak zosta³o
mu do dziœ. 

Jego twórczoœæ obraca siê wokó³ architektury starej 
i nowej. Nasz gildianin ma ju¿ na swoim koncie
wernisa¿. Wydarzenie to mia³o miejsce w ubieg³ym
roku, w Galerii M³odych Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Prywatnie Julian jest fanem rocka
lat 70-tych (Led Zeppelin, Tadeusz
Nalepa i inni). 
Aktywnie bierze udzia³ w chojnow-
skiej "Nocy Muzeów". 

Portrety 
nnaasszzyycchh aarrttyyssttóóww

Julian
Pamu³a
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Trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów M³odzie-
¿owych Skora-Song przyci¹gnê³a do Chojnowa kilkuset chórzystów
z dziewiêciu miast naszego kraju. Wspania³y koncert w koœciele
pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a wype³ni³y pieœni religijne i œwieckie
w wykonaniu m³odych mi³oœników muzyki chóralnej.
Wysoki poziom prezentacji nie u³atwi³ zadania szacownemu jury.
Dziewiêæ znakomitych wystêpów oceniali: dr hab. Marta
Kierska-Witczak, dr Gra¿yna Rogala-Szczerek oraz mgr Benedykt
Ksi¹dzyna. 

Tegoroczna edycja dowiod³a, ¿e popularyzowanie muzyki chóralnej,
przynosi pozytywne efekty, ¿e poza rapem, popem i rockiem,
m³odzie¿ oddaje siê tak¿e klasyce. Z korzyœci¹ dla siebie i s³uchaczy.
Koncert by³ ogromn¹ przyjemnoœci¹ dla ucha i ducha.

Organizatorzy III Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów
M³odzie¿owych Skora-Song Chojnów 2015 dziêkuj¹:

* Sponsorom:
FHU Globus -Marcin Marciniszyn, Bank Zachodni WBK w Choj-
nowie, Serwis Opon-Zdzis³aw Ragan, Bank Spó³dzielczy w Choj-
nowie, PPH Eksport-Imp. Dany Sp. zo.o, Hurtownia Elektryczna
Cemo-Zygmunt Mi³uch, Agro-Œwit - Edward Œwita³a, Sylwia
Œwita³a, Kret i S-ka Tadeusz Kret, Niez³y M³yn-Adrian Szokaluk,
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Grzegorz i Alicja Rudziak,
PHU Claudia -Robert Oleœ, Marian Gwiazda-Osetnica, Gospo-
darstwo Rolne -Bogus³aw Baczmañski, Apis Sp.zo.o-Piotr Bloch,
Mieszalnia Marb i Lakierów Samochodowych-Jan Kawka,
Pizzeria Picolo Mondo-Chojnów, Sklep Muzyczny Fraza-Wroc³aw,
Sklep U Jana-Chojnów, Piekarnia Andrzej i Marta Kupczyk-Chojnów,
Ceglany Dworek-Janusz i Dorota Czapscy-Chojnów, Ma³a Gastro-
nomia-Kamila Szymañska Chojnów, Ireneusz Józefczuk-Chojnów,
Cukiernictwo-Piekarnictwo-Stanis³aw Kryszczuk, Sklep Wielo-
bran¿owy Kwiaty-Irena Kowalska-Chojnów, GS Samopomoc
Ch³opska-Zagrodno, PPHU Eksport,Import-Czes³aw Pi¹tek,
PPU UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik, Zak³ad Wyrobów Skórzanych
Kobo-Marian Kostyszyn-Chojnów, SHP Piekarnia nr 3 Z³otoryja-
Chojnów, TOP Poligrafia Sp.c. M.Mrugalski, D.Tylko-G³ogów,
Serwis PM Flooring-Piotr Ma³ecki, Œwirski Travel-Legnica, DR "OKO"
Optyk Okulista Krzysztof Seniów oraz darczyñcy anonimowi.

* Proboszczowi parafii pw.œw Aposto³ów Piotra i Paw³a w Choj-
nowie ks.dr Markowi Osmulskiemu za umo¿liwienie skorzystania
z wnêtrza koœcio³a i ugoszczenie jurorów Festiwalu.
* Panu koœcielnemu za przygotowanie wnêtrza koœcio³a do
Festiwalu i jego nag³oœnienie.
* Pañstwu Gizeli, Andrzejowi Bobik, Izabeli Szewczyk (UniFot-
Chojnów) za cierpliwoœæ, ¿yczliwoœæ, pomoc i przygotowanie
materia³ów promocyjnych Festiwalu.

* Dyrekcji Gimnazjum nr 2 i dyrekcji Powiatowego Zespo³u
Szkó³ za udostêpnienie pomieszczeñ szkó³ dla chórzystów w liczbie
356 i osobom towarzysz¹cym.
Halinie Kiliœ za konferansjerkê.
* Uczniom - wolontariuszom w/w szkó³ za opiekê nad zespo³ami
chóralnymi: Marcelowi Chlebosz, Annie Cieœli, Emilii Bartyzel,
Weronice Szu³a, Natalii Guœciorze, Julii Janczyn, Mai Strojek,
Ali Ob³ój, Agnieszce Ka³amajskiej, Weronice Malickiej, Kindze
Mazur, Roksanie Szechowskiej, Martynie Siniak, Natalii
Szablewskiej, Annie Perchaluk, Sarze Kapral, Aleksandrze
Micha³kiewicz, Weronice Waganiak, Arkadiuszowi Dwojak,
Bartkowi Koboniowi, Aleksandrze Najdzie, Joannie
Kanabrockiej, Natalii Woronok, Agacie Mi³uch, Martynie
Michu³ce, Karolinie Kañczudze.
* Dwójce sta¿ystów UM Celinie Janiewskiej, Rados³awowi
Bednarskiemu za pomoc nie tylko w rozplakatowaniu.
* Portalowi informacyjnemu miasta i gminy Chojnów: za
udostêpnienie materia³ów filmowych, zdjêæ z Festiwalu i relacjê 
z jego przebiegu.
* Radiu Plus, a szczególnie Jackowi Saji za zaanga¿owanie i pomoc
w rozpropagowaniu Festiwalu Skora-Song Chojnów 2015, które
to informacje s³yszane by³y nie tylko na Dolnym Œl¹sku.

* Mariuszowi G³odowi za obs³ugê fotograficzn¹ Festiwalu.
* Patronom medialnym tj. Gazecie Chojnowskiej, e-legnickie.pl,
lca.pl, tygodnikowi Konkrety.
* W³aœcicielom placówek handlowych, którzy udostêpnili plakaty
festiwalowe.
* Kierownikowi Przychodni Rejonowej w Chojnowie, s³u¿bie
medycznej za gotowoœæ w niesieniu pomocy medycznej.
* Wszystkim, którzy chocia¿by w minimalny sposób pomogli 
w organizacji Festiwalu.
Dziêkujemy chojnowskiej publicznoœci, dziêkujemy przyby³ym
goœciom z Akademii Œpiewu Zespo³owego z G³ogowa.

Organizatorzy

Grand Prix Festiwalu zdoby³ Chór "Chopiniada" z Krakowa
(dyr. Marek Hampel)
I miejsce - Chór "Fermata" z Zielonek (dyr. Anna Roj)
II miejsce - Chór "Cantabile" z Polkowic (Joanna K¹ca)
III miejsce - Chór M³odzie¿owy I LO z Mielca (dyr. Pawe³ Lis)
Wyró¿nienie za najlepsze wykonanie utworu o tematyce
sakralnej - Chór "Chopiniada" z Krakowa (dyr. Marek Hampel)
Puchar Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PZChiO we Wroc³awiu
z siedzib¹ w Olszynie - Chór "Triole" z Kuropatnika (dyr.
Marta Humelt).

III Ogólnopolski Festiwal ChórIII Ogólnopolski Festiwal Chórów ów 
M³odzie¿owych Skora Song 2015M³odzie¿owych Skora Song 2015
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W dniach 08 - 13 czerwca 2015, uczniowie Gimnazjum nr 2

imienia Miko³aja Kopernika w Chojnowie wziêli udzia³ 

w warsztatach jêzykowych zorganizowanych przez nauczy-

cielkê jêzyka angielskiego - Paulinê Rajczakowsk¹ w samym

sercu Anglii. 

Uczniowie mieli mo¿liwoœæ skonfrontowania swoich umiejê-

tnoœci jêzykowych w codziennych sytuacjach, poniewa¿ du¿ym

atutem wyjazdu poza programem zwiedzania by³o zakwa-

terowanie u rodzin brytyjskich. 

Przez tych kilka dni intensywnego programu mieliœmy mo¿-

liwoœæ doœwiadczania Londynu "w pigu³ce", codziennie

odwiedzaj¹c nowe, fascynuj¹ce miejsca. 

Zwiedzanie Londynu zaczêliœmy od przejazdu s³ynnym czer-

wonym, piêtrowym autobusem tzw. "double-decker bus" do

Królewskiego Parku Greenwich. Zwiedziliœmy Królewskie

Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich zbudowane przez

króla Karola II ju¿ w 1675 roku. W XIX wieku sta³o siê ono

najbardziej znanym obserwatorium œwiata, stoi bowiem na

po³udniku zerowym (Prime Meridian), od którego liczy siê

d³ugoœæ geograficzn¹. Na dowód obecnoœci w tym miejsc posia-

damy stosowny certyfikat.

Pierwszy dzieñ warsztatów zakoñczyliœmy podziwianiem

panoramy Londynu z dachu punktu widokowego w pobli¿u

Katedry Œwiêtego Paw³a.

Kolejnego dnia odwiedziliœmy œwiatowej s³awy muzea:

Muzeum Nauki i Techniki oraz Muzeum Historii Naturalnej,

czyli budynek z XIX wieku, w którym krêcono film pt. "Noc 

w muzeum". Tego samego dnia pojechaliœmy do studia fil-

mowego Warner Bros, w którym krêcono filmy o Harrym

Potterze. By³ to g³ówny punkt naszego programu. Wra¿enia

by³y niesamowite. Zobaczyliœmy od zaplecza, jak powstawa³y

filmy, kostiumy i rekwizyty. Zwiedziliœmy Wielk¹ Salê i przyj-

rzeliœmy siê z bliska profesorom Hogwartu. Zajrzeliœmy do

dormitorium Gryffindoru i Nory. Szukaliœmy z³otych zniczy 

i próbowaliœmy Fasolek Wszystkich Smaków Bertiego Botta.

Nie sposób zliczyæ wszystkich atrakcji, które czeka³y na nas 

w tym miejscu. Nawet osoby, które nie s¹ fanami Harrego

Pottera by³y pod wra¿eniem tego studia.

Ostatniego dnia warsztatów wybraliœmy siê w rejs statkiem po

Tamizie, gdzie dziêki piêknej pogodzie mogliœmy ogl¹daæ malo-

wnicze budynki i mosty. Najwspanialszy widok mieliœmy jed-

nak z Oka Londynu czyli London Eye, na przeja¿d¿kê którym

wiele osób nie mog³o siê doczekaæ. 

Na pewno wielu uczniów, jak i rodziców mia³o pewne obawy

przed tak dalekim wyjazdem - w koñcu byliœmy na innej

pó³kuli. Niemniej jednak wszyscy uczniowie stanêli na

wysokoœci zadania i zachowywali siê tak jak na reprezentantów

naszej szko³y przysta³o. Rodzice mog¹ byæ dumni ze swych

pociech, które pomimo zmêczenia, tak aktywnie bra³y udzia³ 

w realizacji programu. Wyjazd z nimi to by³a czysta przyjemnoœæ. 
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Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom + stodo³ê na dzia³ce o pow. 27
arów w miejscowoœci Krzywa. Wiadomoœæ:
tel. 664-308-633.

Sprzedam mieszkanie 49m2 w kamienicy 
w Chojnowie. 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, IIIp. Mieszkanie jest ciep³e,
s³oneczne, po remoncie. Niski czynsz. Atrak-
cyjna cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel.
693-321-605.

Sprzedam kawalerkê 26,6m2 w Chojnowie,
blok przy ul. Drzyma³y. Okna PCV, panele,
g³adzie, w pe³ni wyposa¿ona, do zamiesz-
kania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Mieszkanie jest ciep³e i s³oneczne, niski
czynsz (198 z³, w tym ogrzewanie i fundusz
remontowy). Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w bloku
po remoncie: p³ytki, kafelki, panele, okna
plastikowe, wewnêtrzne rolety, drzwi anty-
w³amaniowe wewn¹trz mieszkania, drzwi
drewniane. Cena 160 tys z³. Wiadomoœæ:
tel. 609-950-328.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze, pe³na w³asnoœæ, w Chojnowie 
w centrum miasta o pow. 44,17 m2, IIp., 2 po-
koje, kuchnia, ³azienka, balkon. Cena - 130 tys. z³
- do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 792-243-454.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w centrum Chojnowa, o pow. 45m2, 2 pokoje,
kuchnia + piwnica, du¿y balkon. Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 76 794-07-13.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokit-
kach o pow. 50,5m2, w starym budowni-
ctwie, Ip., 2 pokoje z kuchni¹, ³azienka,
przedpokój, piwnica po kapitalnym remon-
cie, przy szkole, blisko jeziora, cena: 85 tys. z³
(do negocjacji). Wiadomoœæ: tel. 698-834-021.

Posiadam mieszkanie w bloku do wynajêcia -
2 pokoje + kuchnia i ³azienka, 38m2, czêœcio-
wo umeblowane, na ul. Drzyma³y w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 608-653-221.

Wynajmê mieszkanie od 1 wrzeœnia w no-
wym budownictwie. Ip., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka i balkon w centrum miasta. Ogrze-
wanie gazowe. Wiadomoœæ: tel. 792-610-544.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy
ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
dwukondygnacyjny (posiada piwnicê
u¿ytkow¹). Ka¿da z kondygnacji ma pow.
95 m2. Do lokalu przylega dzia³ka w³asno-
œciowa o pow. 170 m2. Wiadomoœæ: tel.
531-926-392. 

PRACA
Zatrudniê osoby (mê¿czyzn) przy pro-
dukcji, bez na³ogów - pracowitych, 

w Chojnowie ul. Okrzei 2, PUHP Export-
Import Czes³aw Pi¹tek.

Zatrudniê wykwalifikowanych pracowni-
ków budowlanych ze sta¿em 10 lat.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Auto-Moto

Sprzedam Skodê Octaviê Combi (2004 rok ),
178 000 km, klimatronik, disel, 110 KM,
bogato wyposa¿ona, przegl¹d - 11 m-cy,
OC - 5 m-cy, CD-radio w kierownicy,
podgewane fotele. 
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 16 ar.
Ko³³¹taja-Bia³a. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 603-248-223.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00. 

Inne

Sklep w Zamienicach 66 - Okna PCV,
grzejniki CO, drzwi wewnêtrzne i zew-
nêtrzne, kolektory s³oneczne i akcesoria do
zestawów solarnych. Niskie ceny.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.
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Og³oszenia drobne

BORÓWKA

Sklep z tradycyjn¹ 
i zdrow¹ ¿ywnoœci¹.
ul. Legnicka 37

tel. 503-191-063

Spó³dzielnia Mieszkaniowa "M³odoœæ"
prowadzi nabór na stanowisko -
kierownik dzia³u technicznego. 

Wiêcej informacji znajduje siê na stronie:
www.sm-mlodosc.eu. 

tel. 76-81-88-308.



Informacja o uniewa¿nieniu 
pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzeda¿ 

nieruchomoœci niezabudowanej
po³o¿onej w obrêbie 4 miasta

Chojnowa, oznaczonej numerami 
geodezyjnymi dzia³ek 471/2 i 471/4 

o ³¹cznej powierzchni 988 m2.

Burmistrz Miasta Chojnowa informuje,
¿e uniewa¿nia siê przetarg ustny nieo-
graniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie 4
miasta Chojnowa, oznaczonej numerami
geodezyjnymi dzia³ek 471/2 i 471/4 
z uwagi na to, ¿e og³oszenie o przetargu
zamieszczone zosta³o w Gazecie Chojnow-
skiej oraz na stronie internetowej miasta,
lecz pominiêto podania do publicznej
wiadomoœci w prasie codziennej o zasiêgu
ponadlokalnym. 

Nowy termin przetargu zostanie

podany w odrêbnym og³oszeniu.
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Wa¿ne numery 
telefonów

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

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. S¹siedztwo nieruchomoœci stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomoœæ znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojo-
nym, bez przy³¹czy na nieruchomoœci. Istniej¹ce sieci uzbrojenia terenu znajduj¹ siê w ul. Baczyñ-
skiego. Nieruchomoœæ posiada dostêp do drogi publicznej. Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹
podziemne elektroenergetyczne linie kablowe œredniego i niskiego napiêcia.
Przy sprzeda¿y nieruchomoœci dzia³ka 471/2 obci¹¿ona bêdzie nieodp³atn¹, nieograniczon¹ w czasie
s³u¿ebnoœci¹ gruntow¹ polegaj¹c¹ na prawie przejazdu i przechodu na rzecz ka¿doczesnego w³aœ-
ciciela dzia³ki oznaczonej numerem geodezyjnym 154/11 zabudowanej stacj¹ transformatorow¹.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cych przez nieruchomoœæ swobodny do nich dostêp
w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieci uzbrojenia podziemnego na
w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chojnowa.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 24 lipca 2015 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 j. t.). 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¿  500,00 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.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U.
z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiado-
mieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-
sadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
po³o¿onej w Chojnowie:
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