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Z³ote Gody 
Wzorowy sta¿ ma³¿eñski trwaj¹cy pó³ wieku, 9 lipca hucznie œwiêtowali Pañstwo Alicja i Stanis³aw Dul. 

“Na Fali” dop³ynêliœmy do brzegu...
Projekt Uczniów Gimnazjum nr 1 

MoKaPP dla Chojnowa - w ramach 
Europejskiej Stolicy Kultury Wroc³aw 2016. 

Zapraszamy do Parku Œródmiejskiego 11.07 - 26.07.2016r.
Serdecznie zapraszamy mieszkañców na warsztaty, zajêcia sportowe, pokazy
filmów, potañcówki oraz transmisje na ¿ywo, realizowane przez Radio Wroc³aw.

Inwestycje w mieœcie

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Robert Wierzbicki

Budowa ul. BroniewskiegoRemont dachu Gimnazjum nr 2
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774
z póŸn. zm.) Wydzia³ Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 11.07.2016 r. do 
01.08.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - dzia³ka nr 19/2 w obr. 1
miasta Chojnowa.
(Zarz¹dzenie Nr 69/2016 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 8 lipca 2016 r.).

BBaasseenn 
- pprroommooccyyjjnnee cceennyy bbiilleettóóww

Od 27 czerwca basen jest czynny codzien-
nie od godziny 1000 do 2200. Na czas
wakacji wprowadzono zni¿kê biletów
wstêpu. Od poniedzia³ku do pi¹tku,od
godziny 1000 do 1500 obowi¹zuj¹ promo-
cyjne ceny biletów. 
Bilet normalny - 6z³/h; bilet ulgowy -
3z³/h; bilet rodzinny - 3z³/h.

Serdecznie zapraszamy.

MoKaPP jest dla Chojnowa 
- projekt w ramach Europejskiej

Stolicy Kultury Wroc³aw2016

MoKaPP to pawilon kulturalno-rozryw-
kowy (zwany tak¿e Mobilnym Katali-
zatorem Przestrzeni Publicznej). 
Powsta³ w ramach programu Euro-
pejskiej Stolicy Kultury Wroc³aw 2016
i wyruszy³ na Dolny Œl¹sk, aby mobili-
zowaæ mieszkañców do wspó³dzia³ania
na polu kultury, wymiany informacji 
i wspólnej pracy nad pomys³ami na
ulepszenie przestrzeni. 

W Chojnowie pawilon dzia³a 
od 11 do 26 lipca 

w Parku Œródmiejskim 
Odbywaj¹ siê tam warsztaty i spotka-
nia, a tak¿e zajêcia sportowe, pokazy
filmów, potañcówki na œwie¿ym powie-
trzu oraz transmisje na ¿ywo, reali-
zowane przez Radio Wroc³aw. 
To miejsce otwarte dla wszystkich:
do zabawy, do dyskusji i do wspólnych
przedsiêwziêæ. 

Serdecznie zapraszamy 
Mieszkañców Chojnowa 

do zg³aszania swoich pomys³ów 
oraz do wziêcia udzia³u 
w planowanych akcjach 

Szczegó³owy program zainteresowani
znajd¹ na stronie 

http://moksir.chojnow.eu/

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje, ¿e odpady
wielkogabarytowe z³o¿one przy pojemnikach na œmieci bêd¹ 

zbierane tylko we wtorki i pi¹tki ka¿dego tygodnia.
Codziennie tego rodzaju odpady mo¿na z³o¿yæ 

w SZOK przy ul. Kraszewskiego 1.
Odpady plastikowe z punktów zbiórki selektywnej bêd¹ odbierane
raz w tygodniu, a odpady szklane i papierowe raz na dwa tygodnie.

Apel ddo mmieszkañców 
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Oddzia³ WOD -
KAN apeluje do mieszkañców miasta 
o nieu¿ywanie wody pitnej z miejskiej
sieci wodoci¹gowej do podlewania
ogródków i trawników, mycia samo-
chodów, nape³niania basenów i oczek
wodnych w okresie letnim.
Prosimy o u¿ywanie wody jedynie do
celów socjalno - bytowych. Bêd¹ pro-
wadzone wzmo¿one kontrole stwierdza-
j¹ce pobór wody poza urz¹dzeniem po-
miarowym (wodomierzem). Za utrud-
nienia przepraszamy. 
Z powa¿aniem Kierownik Oddzia³u
WOD - KAN Krzysztof Chylak - tel.
531 787 135.
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Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywil-
nego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote czy
Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹
wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób uszczêœliwiæ
Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane doku-
menty, jak doprowadziæ do ceremonii?

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób,
które prze¿y³y co najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku
ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie przedstawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie
(za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP
trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w USC w³aœciwym dla
miejsca zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to
USC, w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹,
osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5 tel. 76/ 8188639.

MMeeddaallee ddllaa mmaa³³¿¿oonnkkóówwMMeeddaallee ddllaa mmaa³³¿¿oonnkkóóww

Warsztaty ww NNiemczech

5 lipca br. odby³o siê w Görltz seminarium
"S¹siedzkie spotkania sprawnych i niepe³-
nosprawnych kszta³tuj¹ Europê". Semi-
narium zosta³o zorganizowane na proœbê
Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyja-
ció³ Miast Partnerskich przez stowarzy-
szenie "Frauen auf dem Weg nach Europa"
z Görlitz (obydwie organizacje wspó³-
pracuj¹ ze sob¹ ju¿ prawie 10 lat).
W seminarium udzia³ wziê³y nastêpuj¹ce
chojnowskie instytucje: Warsztat Terapii
Zajêciowej oraz Œrodowiskowe Domy
Samopomocy nr 1 i 2.
Pierwszym punktem programu by³o spo-
tkanie w Warsztatach Terapii Zajêciowej
w Görlitz-Weinhübel. Po krótkim wpro-
wadzeniu w system pomocy ludziom o ró¿-
norodnej niesprawnoœci zwiedziliœmy tê
instytucjê. Warsztaty Terapii Zajêciowej
w Görlitz obejmuj¹ 2 wydzia³y: produ-
kcyjny i us³ugowy (jego pododdzia³y to
drukarnia, stolarnia, pralnia i monta¿o-
wnia), które wykonuj¹ prace zlecone przez
firmy zewnêtrzne. Za uzyskane w ten
sposób pieni¹dze podopieczni otrzymuj¹
wynagrodzenie za swoj¹ pracê, co dzia³a
na nich motywuj¹co i zwiêksza ich poczu-

cie w³asnej wartoœci. W tych nowoczes-
nych obiektach podoba³y nam siê du¿e,
przestronne hale, ich wyposa¿enie i zaple-
cze socjalne umo¿liwiaj¹ce integracjê.
Mieliœmy mo¿liwoœæ porównania WTZ 
u nas i u s¹siadów "zza miedzy" i zoba-
czenia, jakie warunki stawarza pañstwo
osobom niepe³nosprawnym w obu kra-
jach. Mo¿liwoœci pracy, zajêcia, jakie zo-
sta³y stworzone w Niemczech warto wyko-
rzystaæ i wprowadziæ w naszym kraju
(wszak mamy siê od siebie uczyæ).
Kolejn¹ instytucj¹, jak¹ odwiedziliœmy
by³ Dom Emeryta i Zak³ad Opiekuñczy.
Ten nowoczesny oœrodek mieœci siê w prze-
budowanych na ten cel wielkop³ytowych
blokowiskach z czasów by³ej NRD. Jedno-
osobowe - sporadycznie dwuosobowe -
pokoje z ³azienkami i toaletami, to namia-
stka domu u schy³ku ¿ycia. Pensjonariu-

sze maj¹ do dyspozycji du¿¹ przestronn¹
jadalniê, kawiarniê, fryzjera, fizykotera-
piê. Prowadz¹ go “samarytanie”, którzy
chc¹ nawi¹zaæ wspó³pracê z Chojnowem.
Pod koniec pobytu odby³a siê ¿ywa dys-
kusja z przedstawicielem wydz. d/s nie-
pe³nosprawnych urzêdu miasta i przed-
stawicielk¹ starostwa powiatowego w Gör-
litz. Obie strony zdecydowa³y, ¿e wspó³-
praca bêdzie kontynuowana po wakacjach.
Dziêkujemy serdecznie za zorganizowa-
nie tego seminarium stowarzyszeniu
"Frauen auf dem Weg nach Europa",
jego przewodnicz¹cej Evie Reitz oraz
reprezentuj¹cej miasto Görlitz Margit
Bätz, która w³o¿y³a wiele serca w przy-
gotowanie spotkania.

El¿bieta K³apciñska
Przewodnicz¹ca ChSPMP

7700   llaa tt

15.X.2016r15.X.2016r..
Liceum Ogólnokszta³c¹ce przy ul. PoŸniaków 2 w Chojnowie

Program spotkania:
* 10.00 - Msza œw. w koœciele pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a w Chojnowie
* Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na œcianie budynku LO przy ul. PoŸ-

niaków 2
* Uroczyste otwarcie jubileuszowej wystawy - Czy mnie jeszcze pamiêtasz?
* “Moje KSG” - prezentacja zdjêæ z archiwum Jerzego Kucharskiego
* Wspólne wyjœcie na cmentarz, na groby wychowawców i nauczycieli

W godz. 12.00 - 17.00 
bêdzie mo¿liwoœæ odwiedzenia szko³y przy ul. Konarskiego.

Przekazujemy tê informacjê wszystkim, którzy chcieliby siê spotkaæ i powspo-
minaæ miniony czas.
Osobom zainteresowanym wsparciem naszych dzia³añ podajemy nr konta
bankowego: Getin Noble Bank SA 23156000132381065370000005 
z dopiskiem - 70-lecie LO.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie LO w Chojnowie

Z okazji 70-lecia Liceum Ogó³nokszta³c¹cego w Chojnowie
mamy zaszczyt zaprosiæ: Nauczycieli. Absolwentów, Pracowników
Administracji i Przyjació³ Szko³y na spotkanie pod has³em

CCZZYY  MMNNIIEE  JJEESSZZCCZZEE  PPAAMMIIÊÊTTAASSZZ??
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Dobiegaj¹ koñca prace przy wymianie
pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 2.
Zakres prac tej inwestycji obejmowa³
rozbiórkê pokrycia starego dachu, u³o-
¿enie folii dachowej, nowych kontr³at 
i ³at, wykonanie obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych oraz czarnej
dachówki karpiówki. Wykonana zosta-
nie równie¿ nowa instalacja odgromowa.

***
Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie
nawierzchni ulicy Broniewskiego wraz 
z chodnikami. Na czêœci ulicy od ul.
Lubiñskiej do ul. Staffa wykonano
zupe³nie now¹ nawierzchniê natomiast
czêœæ dalsza objêta zosta³a wymian¹
nawierzchni asfaltowej na nawierzchniê
z betonowej kostki brukowej.
Równoczeœnie z pracami drogowymi
ChZGKiM wykona³ sieæ wodoci¹gow¹ 
z pod³¹czeniem do budynków. 
Po zakoñczeniu inwestycji, wykonawca
rozpocznie prace przy przebudowie na-
wierzchni ul. Rejtana oraz budowê oœwie-
tlenia w tej ulicy.

***
Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie
sieci wodoci¹gowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej z przy³¹czami do
posesji oraz pompowniami œcieków 

w celu uzbrojenia terenu przeznaczonego
pod budowê domów jednorodzinnych
(tereny przy granicy z Jerzmanowicami).
W ramach inwestycji wymieniono tak¿e
pod³¹czenia wodne i kanalizacyjne 
w czêœci ul. Wyspiañskiego wzd³u¿ torów.

***
Wkrótce najm³odsi mieszkañcy bêd¹
mogli korzystaæ z kolejnych, bezpie-
cznych placów zabaw. Trwa monta¿
trzech ogrodów - przy ul. Bohaterów
Powstania Warszawskiego, przy ul. Z³o-
toryjskiej 4abc i przy ul. Komuny Pary-
skiej (obok Baszty Tkaczy).
W sumie w mieœcie funkcjonuj¹ 22 pun-
kty tego rodzaju, które na bie¿¹co s¹ kon-
serwowane, naprawiane i uzupe³niane.

***
Dla starszych mieszkañców powstaj¹
nowe si³ownie plenerowe. W Parku Pia-
stowskim, przy Orliku, dotychczasowa
si³ownia, bêdzie powiêkszona o dodat-
kowe urz¹dzenia, druga stanie na tere-
nach rekreacyjnych przy "Morskim Oku".
Przypominamy, ¿e od kilku lat dzia³a
tak¿e si³ownia pod chmurk¹ przy
MOKSiR.

eg

UCHWA£A NR XXIII/111/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom 

w mieœcie Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446) Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaæ nazwê ulicom:

1) "ul. Jerzmanowicka" - drodze publicznej
po³o¿onej w obrêbie 1 miasta Chojnowa,
wychodzacej z ulicy Stanis³awa Wyspiañ-
skiego, biegn¹cej w kierunku pó³nocno-
zachodnim, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów, oznaczonej na rysunku
planu zagospodarowania przestrzennego
symbolem 1.4.KD L,

2) "ul. Radosna" - projektowanej drodze
dojazdowej po³o¿onej w obrêbie 1 miasta
Chojnowa, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów, oznaczonej na rysunku
planu zagospodarowania przestrzennego
symbolem 1.5.KD D1/2,

3) "ul. Pogodna" - projektowanej drodze
wewnêtrznej po³o¿onej w obrêbie 1 miasta
Chojnowa, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów, oznaczonej na rysunku
planu zagospodarowania przestrzennego
symbolem 1.8.KDW,

4) "ul. Mi³a" - projektowanej drodze wew-
nêtrznej po³o¿onej w obrêbie 1 miasta Choj-
nowa, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miej-
skiej Chojnów, oznaczonej na rysunku pla-
nu zagospodarowania przestrzennego sym-
bolem 1.9.KDW,

§ 2. Lokalizacja nowych ulic przedstawiona
jest na podk³adzie mapowym stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-
mistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwo Dolnoœl¹skiego
i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³o-
szeñ urzêdu miejskiego w Chojnowie i og³o-
szeniu w Gazecie Chojnowskiej oraz na
stronie internetowej urzêdu.

Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

Inwestycje w mieœcieInwestycje w mieœcie
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprze-
da¿ nieruchomoœci zabudowanej czterema
budynkami parterowymi niepodpiwniczonymi
takimi jak: budynek portierni o pow. u¿yt. 30,40 m2,
budynek zaplecza socjalnego o pow. u¿yt. 56,30 m2,
budynek magazynowy o pow. u¿yt. 85,10 m2,
budynek warsztatowy o pow. u¿yt. 347,00 m2,
oznaczonej numerem geodezyjnym 23/38 o pow.
1594 m2 po³o¿onej przy ul. Wojska Polskiego 9a,
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiê-
dze wieczystej Nr LE1Z/00014649/9.

Cena wywo³awcza - 165 000,00 z³.
Wadium - 33 000,00 z³.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest umowami najmu
zawartymi na czas nieoznaczony z zachowaniem
trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia. Umo-
wy zosta³y wypowiedziane z dniem 1 lipca 2016 r.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z prze-
dmiotem przetargu i stanem technicznym obiek-
tów w terenie oraz z zapisami planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Wed³ug ewidencji gruntów miasta Chojnowa
dzia³ka oznaczona jest jako Bi - inne tereny
zabudowy.
Dzia³ka ma kszta³t nieregularny, czêœciowo jest
ogrodzona od strony ulicy Wojska Polskiego, 
w której znajduje siê pe³ne uzbrojenie techniczne.
Wed³ug mapy zasadniczej w ulicy znajduje siê
sieæ: wodoci¹gowa, kanalizacji sanitarnej, ener-
getyczna, gazowa i telefoniczna.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury
technicznej - energetyczna, kanalizacyjna i tele-
foniczna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej za-
pewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez
dzia³kê swobodny do nich dostêp w celu ich kon-

serwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
W przypadku wyst¹pienia kolizji z planowan¹
inwestycj¹ nabywca zobowi¹zany jest do usu-
niêcia kolizji na w³asny koszt.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IX/41/11 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r., nieruchomoœæ le¿y
na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 31.1.UKS - przeznaczenie podstawowe:
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne, teren obs³ugi
komunikacji samochodowej (wy³¹cznie: ze-
spo³y gara¿y oraz parkingi), dopuszczalna zabu-
dowa mieszkaniowa, drogi wewnêtrzne. Dopu-
szcza siê zachowanie zabudowy gospodarczej 
i gara¿owej, adaptacjê lub przebudowê; nie
dopuszcza siê nadbudowy - max 1 kondygnacja. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 sierpnia 2016 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
12.08.2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadcze-
nie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.

1490). 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 odwo-
³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zao-
kr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 650,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 07102052260000620205196920
Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawar-
ciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774 z póŸn. zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umo-
wy w miejscu i terminie podanych w zawiadomie-
niu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawar-
cia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem pra-
wa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Prze¿yæ godnie 50 lat w zwi¹zku ma³¿eñskim, to wyczyn
chwalebny, który zas³uguje na najwy¿szy szacunek. Wzorowy
sta¿ ma³¿eñski trwaj¹cy pó³ wieku, 9 lipca hucznie œwiêtowali
Pañstwo Alicja i Stanis³aw Dul. 
Ma³¿eñstwo z Legnicy, w naszym mieœcie jest doskonale znane
- zw³aszcza jego piêkniejsza po³owa. Pani Alicja przecie¿ od
50 lat szefuje najstarszemu lokalowi w Chojnowie - kawiarni
"Jubilatka".

***
Poznali siê w latach piêædziesi¹tych w okresie szko³y pow-
szechnej. M³oda i ³adna Ala mieszka³a wtedy wraz 
z rodzin¹ w Mi³kowicach. Staœ natomiast w pobliskich
Siedliskach. 
Któregoœ dnia klasa Ali wybra³a siê na szkoln¹ wycieczkê po
najbli¿szej okolicy. Nieopodal Siedlisk zrobiono krótki odpo-
czynek. Podczas ogólnego rozgardiaszu nie zauwa¿ono, ¿e
zginê³o kilka tornistrów. Szybko jednak ustalono sprawców
ca³ego zamieszania - to ananasy ze szko³y w Siedliskach, a jed-
nym z nich by³ Staœ. ¯eby odzyskaæ swój tornister Ala musia³a
zap³aciæ okup - s³odkiego buziaka. Taki by³ warunek Stasia.
Drogi naszych bohaterów rozesz³y siê potem na wiele, wiele
lat. Do nieoczekiwanego spotkania dosz³o w Chojnowie.
Podczas zabawy organizowanej w lokalu "Alfa" (przy ul. D¹-

browskiego, w pobli¿u Poczty Polskiej). Poznali siê od razu.
Pamiêæ o pierwszym poca³unku pozosta³a. Potem by³y
nieœmia³e randki - pierwsza, druga, trzecia… i wkrótce stanêli
na œlubnym kobiercu. 
Tak ma³¿eñstwo Pañstwa Dul trwa nieprzerwanie od 50 lat.

Szanownym Jubilatom ¿yczymy wszystkiego najlepszego, du¿o
zdrowia, szczêœcia, pogody ducha, wielu jeszcze radosnych
chwil w gronie bliskich i kolejnych jubileuszy.

pm

Z³ote GGody PPañstwa DDul
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WAKACJE Z MOKSiR

Wakacje z MOKSiR rozpoczê³y siê  spot-
kaniem najm³odsi na krêgielni, gdzie
sprawdzali swoj¹ celnoœæ rzutów co
l¿ejszymi kulami. 
Potem przyszed³ czas na zajêcia plasty-
czne i próby przenoszenia w³asnych ma-

rzeñ i wyobra¿eñ do œwiata obrazów.
By³y te¿ zajêcia ruchowo-taneczne i próby
budowania fizycznej krzepy na si³owni
na wolnym powietrzu…

Po raz pierwszy od wielu lat lipcowy
tydzieñ zajêæ z MOKSiR (na drugi Oœro-
dek zaprasza pod koniec sierpnia) prowa-
dzi³a tylko pani Jagoda, wspierana oka-
zjonalnie przez pani¹ Klaudiê. Pani
Elwira od koñca czerwca realizuje swe po-
mys³y ju¿ w innej pracy. ¯yczymy Jej
sukcesów!

WAKACJE Z MBP
W Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieci
w ci¹gu piêciu dni pozna³y piêæ cie-
kawych krajów. Ka¿dy kolejny dzieñ
rozpoczyna³a krótka historia o danym
pañstwie, czytano popularn¹ w danym
kraju bajkê, uczono siê prostych obco-
jêzycznych s³ów, poznawano kulinaria,
tradycje, architekturê i modê…

Atrakcj¹ dnia francuskiego by³a m.in.
pracownia projektantów. Z gazet two-
rzono tu kreacje najnowszych trendów.
Dzieñ czeski przebiega³ pod has³em
"Lech i Czech". Dzieci spotka³y siê z leg-
nickim przewodnikiem PTTK, który bar-
wnie opowiada³ o zwyczajach naszych
s¹siadów.

W³ochy czyli “Makarony Ferrari i Alfa
Romeo” - tego dnia finalnym produktem
by³a fantastyczna makaronowa pizza.

Mity, staro¿ytny teatr, maski i nauka
Zorby, to oczywiœcie dzieñ grecki.
Ostatnia podró¿ zawiod³a do Japonii.
Dzieci przekona³y siê jak trudne jest pis-
mo japoñskie i ile trzeba cierpliwoœci by
z³o¿yæ proste origami.

Pierwszy tydzieñ wakacji z Bibliotek¹
dobieg³ koñca, ale ju¿ 1 sierpnia zapra-
szamy na dalsz¹ podró¿ po Œwiecie.
Kierunek - Egipt, Chiny, Kenia i oczy-
wiœcie Polska. W naszym kraju niew¹t-
pliw¹ atrakcj¹ bêdzie przedstawienie
teatru "Duet" z Krakowa pt. Baltazar
Bombka".
Serdecznie zapraszamy od 1 do 5 sierpnia
w godz. 11.00 - 13.00. 

Wakacje z MoKaPP
Zapraszamy tak¿e - dzieci, m³odzie¿ 
i doros³ych - na ró¿nego typu spotkania
do Parku Œródmiejskiego. 

16 lipca 
10.00-13.00 Warsztaty tkackie, cz. 2. Pro-
wadzenie: pani Leokadia Adamowicz

11.00-15.00 Chojnowski spacerownik –
warsztaty, cz. 2 - przygotowanie tema-
tów, wyjœcie w teren, prowadzenie:
Studenckie Ko³o Naukowe Ochrony Dzie-
dzictwa Kultury UWr i ‘Transformator’

12.00-18.00 Warsztat naprawczy – ot-
warte warsztaty architektoniczne, cz. 3.
Prowadzenie: Magda Szwajcowska i Mi-
cha³ Majewski (studio NO)

19.00 - 22.00 Potañcówka

17 lipca
11.00-14.00 Chojnowski spacerownik –
warsztaty, cz.3, zajêcia w terenie, wybór
miejsc. Prowadzenie: Studenckie Ko³o
Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury
UWr i ‘Transformator’

O wroc³awskim projekcie piszemy na str 2.

LLaattoo  ww  mmiieeœœcciiee
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
„Chojnowianin Roku”, „Zas³u¿ony dla Leg-
nicy”, wieloletni radny powiatowy, spo³e-
cznik, artysta, animator kulturalny, cz³onek
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karyka-
tur i, jak sam dodaje, w³aœciciel  najwiêkszego
chyba na Dolnym Œl¹sku Owczarka Niemie-
ckiego.
Robert Wierzbicki w naszym mieœcie znany
jest g³ównie jako rysownik, satyryk, kary-
katurzysta. Karykatury i obrazkowy komen-
tarz ¿ycia codziennego, to jego domena i pasja.
Ale czy jedyna?

Gazeta Chojnowska - Zaczyna³eœ razem 
z nami. Kiedy ukaza³y siê pierwsze nu-
mery Gazety Chojnowskiej, twoje rysunki
by³y atrakcyjnym, zabawnym dodatkiem.
Robert Wierzbicki - Poprosi³ mnie o nie
ówczesny naczelny - Staszek Horodecki. Wte-
dy od wielu ju¿ lat by³em plastykiem w na-
szych domach kultury, ale nie zajmowa³em
siê satyr¹. To by³ mój debiut. Szybko okaza³o
siê, ¿e te klimaty s¹ mi bardzo bliskie i spra-
wiaj¹ mi wielk¹ frajdê. Zaczyna³em od obraz-
ków sytuacyjnych, potem robi³em karykatury.

G.Ch. - W³aœnie. Twoje przerysowane
portrety znanych osób obieg³y ca³¹ Pol-
skê, rysowa³eœ te¿ dla zainteresowanych
poza granicami naszego kraju.
R.W. - Umyœli³em sobie kiedyœ, ¿e narysujê
kilka karykatur medialnych postaci, posta-
ram siê zdobyæ na nich autografy i wystawiê
na aukcjê, na rzecz chojnowskich dzieci.
MOPS za³o¿y³ specjalne konto i ku mojemu
zdumieniu szybko zaczê³y na nie wp³ywaæ
pieni¹dze ze sprzedanych prac. Akcja zain-
teresowa³a media - lokalne i ogólnokrajowe.
Pisano o niej w prasie, zaproszono mnie
tak¿e do TVN, gdzie wyst¹pi³em w progra-
mie Ewy Drzyzgi „Rozmowy w Toku”. Pie-
ni¹dze wci¹¿ wp³ywa³y, a ja z kolei zacz¹³em
dostawaæ propozycje wspó³pracy. Rysowa-
³em m.in. dla „Konkretów”, „S³owa Polskiego”,
„Nowin Jeleniogórskich”, „Super Ekspresu”,
amerykañskiego wydawnictwa „Polish News”
czy australijskiego „Kuriera Zachodniego” 
i kilkunastu innych wydawnictw. Dla mediów
zrobi³em kilka tysiêcy rysunków satyrycznych.
Ca³y czas rysowa³em te¿ karykatury. Na
dzieñ dzisiejszy, wed³ug moich szacunków,
to jakieœ 2000 portretów znanych polityków,
duchownych, ludzi kultury, sportu, prasy,
radia, telewizji, lokalnych VIP-ów i osób
prywatnych.

G.Ch. - Twój artystyczny dorobek jest
imponuj¹cy. Pokazywa³eœ swoje prace na
wystawach zbiorowych. Wed³ug naszych
informacji by³o ich oko³o 120. Dodatkowo
45 indywidualnych.
R.W. - Debiutowa³em na jednej z najwa-
¿niejszych imprez satyrycznych na œwiecie -
legnickim Satyrykonie. Potem by³y wystawy
m.in. w dawnym ZSRR, Rosji, Ukrainie,
Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Japo-
nii, Tajlandii, Iranie, Izraelu, Czechach, S³o-
wacji, USA, Kanadzie, Australii, W³oszech,
Szwecji. Organizowa³em tak¿e wystawy 
w mniej typowych miejscach - szpitalach,
szko³ach, oœrodkach zdrowia, marketach,
Komendach Policji, Szkole Policji w Kato-
wicach itp.

G.Ch. - Ich efektem s¹ presti¿owe nagro-
dy - pierwsze miejsce w ogólnopolskim
konkursie na rysunek satyryczny, wyró-
¿nienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Nie-
mieckich, na „Cartoon Fax Festiwal” we
W³oszech, nagrody w Tajlandii i Ukrainie.
R.W.- Ka¿da z nich cieszy, ale najbardziej
chyba ceniê sobie wyró¿nienie Muzeum Ka-
rykatury w Warszawie.

G.Ch. - Swoje zdolnoœci artystyczne i po-
czucie humoru od lat wykorzystujesz tak-
¿e w pracy zawodowej.
R.W. - Jak tylko zacz¹³em pracê w Stra¿y
Miejskiej, uzna³em, ¿e przemyœlana forma
obrazkowa mo¿e byæ idealnym narzêdziem
prewencyjnym. Foldery, ulotki, plakaty trak-
tuj¹ce o bezpieczeñstwie - dla doros³ych i dla
dzieci - przyjê³y siê bardzo dobrze i przez
wiele lat funkcjonowa³y jako materia³y edu-
kacyjne. Nieskromnie powiem, ¿e mój
pomys³ okaza³ siê na tyle nowatorski i efek-
tywny, ¿e zapraszano mnie na konsultacje do
placówek policyjnych w ca³ym kraju. Stra¿-
nik miejski szkol¹cy funkcjonariuszy policji -
rzecz niespotykana. Rysowa³em, projekto-
wa³em materia³y prewencyjne dla Komendy
G³ównej Policji, Komendy Sto³ecznej, dla
komend wojewódzkich policji w Gdañsku,
Katowicach, Wroc³awiu, jak i wielu innych
komend na terenie ca³ego kraju. Oczywiœcie
wspó³pracowa³em te¿ z wieloma Stra¿ami
Miejskimi m.in. w Warszawie i Wroc³awiu .
Potem jeszcze w mojej g³owie narodzi³ siê
pomys³ „Niebieskiego Miko³aja”. Dziœ, 
w okolicach œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Miko-
³aja w niebieskim uniformie mo¿na spotkaæ
w wielu komendach Policji w kraju.

G.Ch. - Rysowanie, szeroko zakrojona
praca spo³eczna, projekty charytatywne,
w których czêsto bierzesz czynny udzia³,
to nie wszystko czemu poœwiêcasz swój
wolny czas. Wiem, ¿e jesteœ specem od
domowych nalewek, a ostatnio zaj¹³eœ siê
metamorfoz¹ kamieni.
R.W. - No tak. Byæ mo¿e mam niezdiagno-
zowane ADHD, bo rzeczywiœcie wci¹¿ wy-

najdujê sobie nowe zajêcia. Nalewki to taka
pasja praktyczna. Czêsto w domu marno-
wa³y siê owoce, uzna³em, ¿e nie mo¿e tak
byæ i trzeba je zagospodarowaæ. Pad³o na
nalewki. Do tej chwili zrobi³em ponad 30
smaków nalewek, które wype³niaj¹ w³asno-
rêcznie zdobione do nich butelki.

Kamienie, to ostatnie odkrycie, znalezione 
w Internecie. Pomys³ malowania kamieni
bardzo mnie zaintrygowa³ i ju¿ po pierwszej
próbie wiedzia³em, ¿e muszê znaleŸæ miejsce
w domu na kolejn¹ artystyczn¹ kolekcjê. To
niezwyk³e, jak pospolity kamieñ potrafi po-
budzaæ wyobraŸniê. Patrz¹c na niewielki,
szary, niepozorny kamyk od razu widzê jego
„rysy” i wiem, czym za chwilê siê ten skalny
od³amek stanie. Jestem te¿ zaskoczony tym,
jak wiele osób chce kupiæ te moje malowane
kamienie, ale na razie nie chcê siê z nimi
rozstawaæ.

G.Ch. - Wiele tych pasji. Rozumiem, ¿e
jesteœ cz³owiekiem czynu - nuda jest Ci
obca.
R.W. - Wszystko o czym tu rozmawiamy - co
robiê, czym siê zajmujê - sprawia mi ogro-
mn¹ przyjemnoœæ, przenosi w inn¹ rzeczy-
wistoœæ, odrywa od codziennoœci, która nie
zawsze jest fajna. W ogóle uwa¿am, ¿e pasje,
to niezwykle istotny obszar, który ma wielkie
znaczenie dla jakoœci naszego ¿ycia.

G.Ch. - W zanadrzu jakieœ nowe pomys³y?
R.W. - Mnóstwo! ¯eby tylko czasu mi star-
czy³o. Sporo pomys³ów dotyczy mojego ro-
dzinnego Chojnowa, ale trudno je realizo-
waæ pracuj¹c w Legnicy. Mo¿e czas to zmieniæ?

G.Ch. - ¯yczymy zatem realizacji kolej-
nych koncepcji - artystycznych, kultural-
nych i edukacyjnych.
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Cz³owiek pilny ma zawsze coœ do zro-
bienia. Uczniowie Gimnazjum nr 1 pod-
jêli siê trudnego i d³ugoterminowego
zadania edukacyjnego - realizacji proje-
ktu ,,NA FALI”. Uczestniczyli w wielu
pokazach, prezentacjach, doœwiadcze-
niach. Nabyt¹ wiedzê prze³o¿yli na czyn.
Ich dewiz¹ sta³ siê ³aciñski slogan „ Z ma-
³ej chaty czêsto wychodzi wielki cz³owiek”.
Projekt Fundacji Smak Sukcesu zosta³
zrealizowany z grantu Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœæ (w ramach
programu Równaæ Szanse).
W projekcie uczestniczy³a dwudziesto-
osobowa grupa uczniów pod opiek¹ Pani
Iwony Majerowskiej – koordynatora pro-
jektu oraz Pani Magdaleny Czapskiej 
i Pani Moniki Inglot.

Oto krótka relacja z tego jak¿e cieka-
wego przedsiêwziêcia.
Prace nad projektem „NA FALI” roz-
poczêliœmy w lutym bie¿¹cego roku.
Wystartowaliœmy  ogniskiem integra-
cyjnym na Hubertówce. Oprócz pie-
czenia kie³basek i dobrej zabawy uczest-
niczyliœmy w warsztatach z origami.
Nastêpnym krokiem by³o nawi¹zanie
wspó³pracy z w³adzami samorz¹du
lokalnego. W celu uzyskania wsparcia
dla naszej akcji, odwiedziliœmy Pana
Burmistrza i Pana Wójta.
Ponadto nawi¹zaliœmy kontakt ze szko-
³ami podstawowymi, do których zawita-
liœmy z przedstawieniem teatralnym pt.
„Eureka”. By³a to dla nas mo¿liwoœæ
prze³amania bariery przed wystêpami
publicznymi i zaistnienia na scenie.
Podczas wizyt w szko³ach podstawo-
wych og³osiliœmy konkurs na krótki
filmik z doœwiadczeniem fizycznym. Ku
naszej radoœci spotka³ siê on z du¿ym
zainteresowaniem, a prace konkursowe
prezentowa³y wysoki i wyrównany
poziom. Zwyciêzcy konkursu pojechali 
z nami na wycieczkê do Szczecina.
W trakcie trzydniowej wyprawy do
Szczecina poznaliœmy historiê i zabytki
miasta. Odbyliœmy rejs statkiem po

Odrze i zawitaliœmy do parku nauki
„Eureka”. Tam mieliœmy mo¿liwoœæ
przeprowadzenia wielu bardzo cieka-
wych doœwiadczeñ fizycznych.  

W naszej szkole odby³y siê równie¿ war-
sztaty fizyczne. Goœciliœmy uczniów z SP3
z Pani¹ Izabel¹ Hibner oraz uczniów 
z SP4 z Pani¹ Bernard¹ Mormul.
Poprzez wspólne eksperymentowanie
dowiedzieliœmy siê, dlaczego jedne cia³a
unosz¹ siê na wodzie, a inne nie.

Wreszcie dotarliœmy do sedna naszego
projektu, czyli  BUDOWY £ODZI!!!!!
Powstawa³a ona przez ca³y maj. Chcie-
libyœmy serdecznie podziêkowaæ Panu
Zdzis³awowi Rup i Panu Stanis³awowi
Majerowskiemu, bez pomocy których
nie sprostalibyœmy wyzwaniu. Nad nasz¹
prac¹ czuwa³ te¿ Pan Zdzis³aw Litwin,
szkutnik z Wroc³awia. 
Najprzyjemniejsz¹ czêœci¹ by³o dla nas
malowanie ³odzi oraz nadanie jej imie-
nia. I tak nasze dzie³o otrzyma³o nazwê
„TYRION”. Prawda, ¿e oryginalnie?
Jesteœmy z niej dumni!!!! 

Wodowaliœmy j¹ podczas corocznego
sp³ywu kajakowego Gimnazjum nr 1.
Nie utonê³a jak Titanic, a my mieliœmy
mega zabawê. Filmiki z wodowania
³odzi mo¿na obejrzeæ tutaj:
www.youtube.com/watch?v=kERkBSydVrg
i tutaj:
www.youtube.com/watch?v=IZ-3MjjhtFg

Uroczyste zakoñczenie naszego projektu
odby³o siê w Bibliotece Miejskiej w Choj-
nowie. Goœciliœmy na nim przedstawi-
cieli miasta i gminy Chojnów. By³ to
czas na wspomnienia i refleksje, jak
równie¿ ostatnie chwile spêdzone z ca³¹
grup¹ projektow¹. 
Na koniec chcielibyœmy bardzo gor¹co
podziêkowaæ sponsorom: Panu Burmi-

strzowi Janowi Serkiesowi za koszulki
projektowe, Panu Wójtowi Andrzejowi
Pyrzowi za plakaty i smycze oraz Pani
Magdalenie Czapskiej z Fundacji Smak
Sukcesu za dofinansowanie wyjazdu.

Cieszymy siê, ¿e g³ówne cele naszego
projektu zosta³y zrealizowane, a my
mogliœmy wzi¹æ udzia³ w tak ciekawym
przedsiêwziêciu. Mamy równie¿ na-
dziejê, ¿e wiedza, któr¹ zdobyliœmy, za-
procentuje w przysz³oœci.

Uczestnicy projektu ,,NA FALI”

I tak Na Fali dop³ynêliœmy do brzegu...
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Od pewnego czasu kilku m³odych choj-
nowian robi karierê o zasiêgu ogólnopol-
skim.
Aneta Adamek od ponad roku jest now¹
wokalistk¹ wroc³awskiej punk- rockowej
grupy “Blade Loki”. Zespó³ ten ma na
koncie 6 wydanych p³yt. Obecnie z po-

wodzeniem koncertuj¹ na terenie ca³ego
kraju. Jak publicznoœæ reaguje na zas-
têpczyniê poprzedniej wieloletniej wo-
kalistki Agaty Polic, mo¿na by³o siê
przekonaæ podczas ostatnich Dni Lubina
- 24 czerwca “BL” by³y gwiazd¹ wie-
czoru. Aneta to prawdziwy wulkan na
scenie, potrafi nawi¹zaæ kontakt z pub-
licznoœci¹. Tego wieczoru niespodziank¹
by³o, ¿e w utworze “Wszyscy diabli”
wokalnie wspomóg³ zespó³ chojnowski
muzyk Miœ Jubelek.

Chyba warto zaprosiæ do Chojnowa “BL”
i zobaczyæ ich na czadowym koncercie. 

Gabriela Zenka - taniec jest jej pasj¹, 
w parze idzie uroda, nic wiêc dziwnego,
¿e z³otoryjski wykonawca nurtu disco -
polo, zaprosi³ Gabrysiê do sk³adu zes-
po³u w charakterze tancerki. “Marioo” 
(bo o nim mowa), to wschodz¹ca gwiaz-
da muzyki tanecznej. Jego nagrania oku-
puj¹ listy przebojów disco-polo. A tele-
dyski w Internecie maj¹ tysi¹ce ods³on.
W ten oto sposób nasza urocza chojno-
wianka spe³nia siê zawodowo oraz zwie-
dza nasz kraj i zagranicê. 17 lipca na choj-
nowskim rynku bêdze mo¿na zobaczyæ
“Marioo” na koncercie. Fani Gabrieli
Zenki bêd¹ wiêc usatysfakcjonowani. 

Marcin Konieczny - utalentowany per-
kusista (ex “Prolog”) od jakiegoœ ju¿
czasu bêbni w zespole “Mick&Epicen-
trum”. Formacja ta w ostatniej edycji
“Must be the music” dotar³a do æwieræfi-
na³u. W chwili obecnej zespó³ po zmia-
nach personalnych szlifuje pe³nowymia-
rowy koncertowy materia³.

Wszystkim bohaterom tej prezentacji ¿y-
czymy artystycznego rozwoju i dalszych
sukcesów.

pm

MMuuzzyycczznnee kkaarriieerryy cchhoojjnnoowwiiaann 

W imponuj¹cym stylu roœnie nowe poko-
lenie wokalne. Pracowni¹ œpiewu z po-
wodzeniem kieruje pani Agnieszka Szu-
mi³o. Na Dolnym Œl¹sku widaæ tego
efekty. Chojnów, Legnica, Wroc³aw - to
bastiony pracy pani prof. Szumi³o, gdzie
wokalni adepci szlifuj¹ swoje umiejê-
tnoœci.

W naszym domu kultury odbywaj¹ siê
warsztaty szkoleniowe. Co kilka miesiê-
cy, publicznie, na scenie, mo¿na podzi-
wiaæ efekty zajêæ. 

Taki swoisty przegl¹d chojnowskich ta-
lentów i wystêpuj¹cych goœcinnie ucz-
niów z Legnicy i Wroc³awia, mia³ miej-
sce 29 czerwca w sali kinowej MOKSIR.
Przez blisko 2,5 godziny poznawaliœmy
smaki poszczególnych owoców z sadu
muzycznego prof. Agnieszki. To nie-
w¹tpliwie tytan pracy, co by³o widaæ na
scenie. Mo¿na by³o pos³uchaæ, kto i jakie
zrobi³ postêpy. Chojnowska m³odzie¿
garnie siê do ambitnej muzyki i œpiewa
coraz ³adniej. S¹ ju¿ pierwsi laureaci kon-
kursów. Czy jednak rosn¹ ju¿ nastêp-
czynie na miarê Edyty Bartosiewicz? 

Na to potrzeba jeszcze czasu. 
Poznaliœmy te¿ muzyczne wiêzi rodzinne-
m.in. z Chojnowa. Na scenie zaprezen-
towa³y siê Renata i Ma³gorzata Szklarz .

Na koniec wszyscy wykonawcy przy ap-
lauzie publicznoœci zaœpiewali wspólnie.
Ciekawi nas, jak potocz¹ siê losy poszcze-
gólnych uczestników warsztatów wo-
kalnych. Pójd¹ dalej muzyczn¹ drog¹?
Jeœli tak  -  w jakim kierunku? Najbli¿sza
przysz³oœæ poka¿e, jakie bêd¹ z tego owoce.

pm

Wakacyjna estrada Agnieszki Szumi³o
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Powodów do towarzyskiego spotkania 
i dobrej zabawy, ludziom pe³nych ¿ycia,
nigdy nie brakuje. Cz³onkowie choj-
nowskiego Zwi¹zku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów, w ci¹gu roku okoli-
cznoœci takich znajduj¹ wiele i nikogo
specjalnie namawiaæ nie trzeba, by wzi¹æ
w nich udzia³. 

W czerwcu nasi seniorzy hucznie przy-
witali lato. Biesiada w otoczeniu bujnej
flory, z towarzysz¹cym s³oñcem, w wyœmie-

nitych humorach i we wspania³ej "kom-
paniji" by³a z pewnoœci¹ udanym wyda-
rzeniem. Nie dziwi zatem fakt, ¿e organi-
zatorzy ju¿ przygotowuj¹ siê do "Po¿e-
gnania lata". I chocia¿ lata bêdzie szko-
da, to rekompensat¹ na pewno bêdzie
kolejne przyjemne spotkanie w zaprzy-
jaŸnionym gronie.
A nasza redakcja niecierpliwie czeka na
zaproszenie…

eg

Witaj lato!

Patronat: Strosta Powiatu Legnickiego -
Janina Mazur, Burmistrz Miasta Choj-
nowa - Jan Serkies, Rada Miejska Choj-
nowa, Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych , "Szer-Druk"
- Ewa R¹bkowska, "Hotel Sêkowski" -
£ukasz Sêkowski, PHU "DS" - Dariusz
Sywak, "Big Form" - Stanis³aw Rokus,
"BHPE” S.C. Pawe³ & Ryszard Pacu³a, 
"U Jana" Sklep Spo¿ywczy - Jan Kureñ,
Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy - Hume-
cka Krystyna, "Eko-Kolor S.C. - E. Don-
daj, G. Paczosik, FHU Globus" Marcin
Marciniszyn, "Hobby Audio" Dariusz
Siwicki, "Parts" - auto czêœci,  Mebel
"Wojtuœ" - Katarzyna i Pawe³ Olbrych,
"Pro-Kom" Grzegorz Dziubak, "Wyspa
Skarbów" Chojnów, "Bistro u Sabcia" -
Mateusz Sabadasz, "Ceglany Dworek" -
Dorota i Janusz Czapscy, "OVB" -
Agnieszka Tomczak, Market "Spar"
Okmiany, "Leroy Merlin" Zgorzelec -
Krzysztof Wo³oszyn, "Borówka -
Swojskie Smako³yki" - sklep ze zdrow¹
¿ywnoœci¹, Kowalczyk M.M. - handel
towarami masowymi, "Dobry Kolor"
Sklep wielobran¿owy - R.Z. - M¹cz-
niewscy, Golden, Alwa - Ewa, Rafa³ Cho-
rap, "Ur-Pal" - Zbigniew Urszulak, Sponso-
rzy anonimowi. 

Organizatorzy 
V Regionalnego Konkursu

Karaoke dla osób
niepe³nosprawnych 

serdecznie dziêkuj¹ Sponsorom:

Ten temat powraca jak bumerang. Nie jest
domen¹ tylko naszego miasta - wystêpuje
w ka¿dym zak¹tku œwiata. Rzec by mo¿na,
¿e to problem ogólnoœwiatowy. Mowa o wan-
dalizmie czyli, jak podaje definicja, nisz-
czeniu bez wyraŸnego powodu cudzego
mienia, zw³aszcza publicznego.
Chojnowskie miejskie s³u¿by niemal ka¿-
dego tygodnia sprz¹taj¹, reperuj¹, uzupe³-
niaj¹ - przyk³ady mo¿na wyliczaæ bez koñ-
ca. Tylko w ostatnich kilku tygodniach
przy ul. Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego wyciêto m³ode, trzyletnie drzewko 
z gatunku lipa w okresie kwitnienia, wyr-
wano znaki drogowe przy ul. Paderew-
skiego - Chrobrego oraz ul. Kiliñskiego -

Sikorskiego, zdewastowano dwie latarnie
w Rynku, na Placu Zamkowym uszko-
dzono ¿eliwny s³upek. Tu te¿ notorycznie
rozje¿d¿any jest przez samochody klomb
kwiatowy. 
Niedawno z Placu Dworcowego skradzio-
no kamerê monitoruj¹c¹ tê czêœæ miasta.
Niszczenie koszy, ³awek, zieleni miejskiej,
znaków drogowych jest nagminne. 
Akty wandalizmu maj¹ ró¿ne przyczyny,
¿adna z nich jednak nie t³umaczy bezmyœl-
nego dzia³ania, jest ze wszech miar nagan-
na i stanowi przyk³ad zachowania antyspo-
³ecznego. Co równie wa¿ne - jest czynem

karalnym. Wiêkszoœæ dewastacji jest zatem
zg³aszana na policjê.

Zgodnie z art. 124 Kodeksu wykroczeñ
osoba, która umyœlnie niszczy b¹dŸ uszka-
dza cudz¹ rzecz, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolnoœci albo grzywny.
Warto jednak wiedzieæ, ¿e wartoœæ szkody
nie mo¿e przekraczaæ w tym wypadku 1/4
minimalnego wynagrodzenia, tj. 420 z³.
Je¿eli wartoœæ szkody jest wy¿sza, akt wan-
dalizmu traktowany bêdzie jak przestêpst-
wo, za które wed³ug Art. 288 Kodeksu kar-
nego grozi kara pozbawienia wolnoœci od
3 miesiêcy do 5 lat. Takie same kary gro¿¹
w przypadku usi³owania, pod¿egania 
i pomocy przy niszczeniu lub uszkadzaniu
mienia.
Zdarza siê, ¿e sprawcy zostaj¹ ujawnieni.
Statystyki karania winowajców z pewnoœci¹
by³yby wy¿sze, gdyby postronni œwiadko-
wie odpowiednio reagowali. Je¿eli boimy siê
bezpoœredniego kontaktu z wandalami (co
w wielu przypadkach jest zrozumia³e),
mo¿na zg³osiæ akt wandalizmu na policjê.
Szybka interwencja i protest przeciwko tego
typu czynom, to chyba jedyny sposób na zmin-
imalizowanie zjawiska, za które wszyscy
p³acimy.

eg

WWaannddaalliizzmm - cczzyynn kkaarraallnnyy
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Nikt nie lubi, kiedy go coœ boli lub coœ
mu dolega. Taki stan u wiêkszoœci z nas
wywo³uje negatywne emocje. Powoduje,
¿e stajemy siê zamkniêci na œwiat, smut-
ni, rozdra¿nieni. Wiêkszoœæ z nas, kiedy
odczuwa dyskomfort zwi¹zany z bólem,
siêga po ,,magiczn¹ tabletkê'', która ma
na celu uœmierzyæ cierpienie. Odcze-
kujemy chwilê, nim zacznie dzia³aæ, po
czym wracamy do rzeczywistoœci. Ma³o
kto zastanawia siê nad innymi sposobami
poradzenia sobie z bólem. Co gorsza,
ma³o kto koncypuje nad przyczyn¹ bólu.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ¿e
kiedy ¿yjemy w ci¹g³ym stresie, tego
typu przypad³oœæ bêdzie towarzyszyæ
nam znacznie czêœciej. Wiêkszoœæ z nas
zadaje sobie pewnie pytanie, dlaczego
tak siê dzieje. Otó¿, kiedy poziom napiê-
cia nie zostanie w odpowiedni sposób
zredukowany, to skumuluje siê w jakiejœ
czêœci nas. Nie maj¹c ujœcia, prêdzej czy
póŸniej ujawni siê w postaci silnego
bólu. Mówi¹c w skrócie - napiêcie ,,wyj-
dzie'' przez ból. 
Skuteczn¹ metod¹ radzenia sobie z mi-
gren¹ jest æwiczenie z zakresu uwa¿noœci
-,,oddzielenie dwóch strza³''. Nazwa ta
nie jest przypadkowa. Strza³y maj¹ tutaj
swoje znaczenie. Pierwsza z nich to ból

fizyczny. W przypadku migreny jest to
pulsowanie. Druga strza³a z kolei to re-
akcja na ból. Pozwala to dostrzec nam
reakcjê miêœni, a tak¿e emocjonalne
odczucia. Czas trwania ca³ego æwiczenia
to 20-25 minut. Na czym ono polega? Na
pocz¹tku powinniœmy wygodnie usi¹œæ 
i swoj¹ uwagê skoncentrowaæ w 100%
na oddechu. Czuæ, jak wdychane powie-
trze unosi nam brzuch, a wydychane
powoduje, ¿e on opada, skupiæ siê na
tempie i g³êbokoœci oddechu, na tym, ile
czasu trwa wdech, a ile wydech.
Wszystko to powinno trwaæ przez oko³o
10-15 minut. Kiedy bêdziemy ju¿ ma-
ksymalnie zrelaksowani, przechodzimy
do kolejnego etapu, który polega na prze-
niesieniu uwagi na bol¹c¹ czêœæ cia³a. 
W tym przypadku jest to g³owa. Teraz
powinniœmy skoncentrowaæ siê na sile
bólu, na tym, czy jest on pulsuj¹cy, czy
k³uj¹cy. Warto siê nim zaciekawiæ, tak
jak w przypadku oddechu. Wa¿ne jest,
aby ca³y czas byæ w tym cierpieniu, nie
pozwoliæ umys³owi na ucieczkê.
Kolejnym etapem æwiczenia jest zwróce-
nie uwagi na towarzysz¹ce myœli i emo-
cje podczas bólu. Nale¿y przed samym
sob¹ okreœliæ, jakie uczucia towarzysz¹
nam podczas silnych i lekkich boleœci.

Czy jest to strach, smutek, a mo¿e z³oœæ?
Ostatnie 10 minut przeznaczamy na po-
zostanie z bólem.
Celem tej metody jest maksymalne zre-
laksowanie siê w bólu, a tak¿e zwiêksze-
nie w sobie wytrzyma³oœci na niego.
Dziêki temu æwiczeniu stajemy siê bar-
dziej œwiadomi tego, czego doœwiadcza-
my podczas cierpienia. Akceptuj¹c ten
stan, mamy du¿e szanse na poradzenie
sobie z bólem. 
Nie stawiajmy na wygodê, siêgaj¹c po
tabletkê. Starajmy siê s³uchaæ w³asnego
cia³a, tego, co chce nam zakomunikowaæ
poprzez ból. B¹dŸmy bardziej uwa¿ni i œwia-
domi swoich myœli i uczuæ. Pod¹¿ajmy
za w³asnym oddechem, nauczymy siê
wprowadzaæ nasze cia³o w stan relaksa-
cji i odprê¿enia. Warto uwierzyæ i zas-
tosowaæ, bo jest to klucz do sukcesu! 

Dominika Podsiad³o
psycholog PPPP w Chojnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

,, ,,MMiigg'' ''   ii   ppoo  pprroobblleemmiiee

Gdzie nie spojrzeæ - wakacje. Dlatego
mo¿na by³o przewidzieæ, ¿e nasze lip-
cowe spotkanie bêdzie mia³o bardziej
kameraln¹ formê ni¿ zazwyczaj.
Przeczucia okaza³y siê trafne, co wcale
nie oznacza, ¿e w "KuŸni Talentów" tym
razem atmosfera by³a ja³owa. Kiedy 
6 osób wie, w jakim celu siê spotyka 
i odrobi³o swoje zadanie domowe pt. "Na-
tura", potrafi twórczo i mi³o spêdziæ ra-
zem nawet 2 godziny. 
Gra¿yna Marczak - dos³ownie zasypa³a
nas portretami, wykonanymi o³ówkiem.
Rysunki przedstawia³y zwierzêta: tygry-
sa, wilka, lwa, konia, psa, kota. W ko-
lekcji znajdowa³ siê tak¿e kolorowy ry-
sunek flaminga. 
Jadzia Stopa - jak piêkna jest natura w oko-
licach Chojnowa mog³y pokazaæ zdjêcia
z wycieczek, których nasza Jadzia jest
wielk¹ mi³oœniczk¹. Ciekawe by³o zdjê-
cie roju pszczó³. 

Pani Ludwika Suchocka przedstawi³a 
3 nowe wiersze o naturze. By³y one tak
realistyczne, ¿e w powietrzu czuæ by³o
zapach lasu i traw. 

Pani Stanis³awa Szulakowska przynios³a
opas³e wydanie "10000 obrazów Œwia-
towego Malarstwa od XIV w. do XXI w."
Nasz obecny nadworny malarz, Julian
Pamu³a, po kolei przedstawi³ ró¿ne ten-
dencje malarstwa, jakie na przestrzeni
epok obowi¹zywa³y w  poszczególnych
stylach. 
Oprócz tego pani Staszka pokaza³a jak
³adnie na fotografiach wygl¹da przydo-
mowa przyroda ogrodowa. 

Temat fotografii chojnowskiej natury na
zdjêciach przedstawi³ Piotrek Misikie-
wicz. Okolice Parku Piastowskiego i poza
nim, mog¹ niejednego spacerowicza za-
ciekawiæ, a artystê zainspirowaæ do stwo-
rzenia nowego obrazu. Tak w³aœnie zro-
bi³ nasz Julian. Jedno ze zdjêæ Piotrka
bardzo go zainteresowa³o… 
Gildianie nie wiedz¹, co to wakacyjna
przerwa. 
Kolejne spotkanie przypada na pier-
wszego sierpnia (poniedzia³ek) w restau-
racji "KuŸnia" o godz. 18.00.
ZAPRASZAMY! 

pm
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WARCRAFT: POCZ¥TEK

15.07.2016r, -  o godz. 18:00
Nadchodzi wojna! Wojna, jakiej nie widzia³ œwiat. ¯aden ze œwiatów. Spokój Azeroth zostaje zaburzony mia¿d¿¹cym atakiem

Orków, którzy przeczuwaj¹, ¿e ich cywilizacja dobiega koñca. Obie armie zetr¹ siê w spektakularnej wojnie, jedna zostanie
zniszczona, druga zg³adzona. Ale wojna ma wiele twarzy, a walczyæ musi ka¿dy. Film inspirowany kultow¹ gr¹ "Warcraft". Dwa
zwaœnione królestwa - zamieszkiwane przez ludzi Azeroth (Przymierze) i œwiat orków Draenor (Horda) - w walce przeciw sobie.
Przymierze walczy o zachowanie porz¹dku i bezpieczeñstwo ludzi, Horda zaœ o przetrwanie zagro¿onego gatunku orków.
Wzorem gry, twórcy filmu nie opowiadaj¹ siê po ¿adnej ze stron. To widz musi zdecydowaæ, któremu królestwu kibicuje. Film
nie odwo³uj¹c siê bezpoœrednio do ¿adnej konkretnej czêœci gry, obejmuje ca³oœæ historii 

KRÓLOWA ŒNIEGU 2

16.07.2016r. -  o godz. 15:00
Orm (Arkadiusz Jakubik) wraz z babci¹ mieszka w sielankowym królestwie trolli rz¹dzonym przez króla-narkoleptyka. Pracuje
w kopalni drogocennych kamieni, by jak najszybciej sp³aciæ kredyt mieszkaniowy. Ma z tym spore problemy - Orm co i rusz
wpada w tarapaty, przez które traci zarobione pieni¹dze, szef kopalni grozi mu wyrzuceniem z pracy, a bank chce odebraæ mu
niesp³acony dom. Aby ocaliæ swe lokum, dzielny troll postanawia wzi¹æ udzia³ w turnieju rycerskim, którego stawk¹ bêdzie rêka
ksiê¿niczki oraz pó³ królestwa. Wkrótce Orm zmierzy siê z du¿o wiêkszym wyzwaniem - wraz z przyjació³mi po raz kolejny
bêdzie musia³ stan¹æ oko w oko z Królow¹ Œniegu zagra¿aj¹c¹ jego krainie. 

WOJOWNICZE ¯Ó£WIE NINJA. WYJŒCIE Z CIENIA

22.07.2016r. -  o godz. 18:00
Tym, co broni sequel, jest przyzwoite tempo, szczypta slapstickowego humoru i kinetyczna energia scen akcji: zrealizowanych w
komputerze, ale nienagannych technicznie i pomys³owych. Najlepsza z nich, rozgrywaj¹ca siê na pok³adzie lec¹cego samolotu,
pokazuje, ¿e móg³ byæ z tego ca³ego ba³aganu jakiœ po¿ytek. ¯e w tê kampow¹ formê mo¿na by³o wlaæ zarówno komediê charak-
terów, jak i bezpretensjonalny pastisz kina akcji spod znaku "Szybkich i wœciek³ych".

Informujemy, ¿e kasa kina czynna jest w pi¹tki i soboty, na dwie godziny przed pierwszym seansem

Dzia³ dla Doros³ych

Henryk Go³êbieski;
Tomasz Solarewicz

„Zygzakiem
przez ¿ycie"

W szczerych do bólu
s³owach Henryk
Go³êbiewski opo-
wiada o swoim wy-
j¹tkowo barwnym,
ale czasem tak¿e
czarno-bia³ym ¿yciu. 
W latach siedemdziesi¹tych by³ gwiazd¹
seriali dzieciêcych ("Wakacje z ducha-
mi", "Podró¿ za jeden uœmiech", "Sta-
wiam na Tolka Banana"), potem znikn¹³
nagle z ekranu, aby powróciæ po dwudzie-
stu latach kultow¹ rol¹ Ediego w filmie
pod tym samym tytu³em.
Biografia skrzy siê anegdotami z planów
filmowych, ukazuje przygody i prze-

myœlenia cz³owieka, który mimo wielkiej
popularnoœci zachowa³ wyj¹tkow¹
skromnoœæ i wci¹¿ pozostaje sob¹. Jest
czasem brutalny, czasem nieco senty-
mentalny, ale zawsze wyj¹tkowy i za-
wsze niebanalny. 

Dzia³ dla Dzieci
Silvie Sanža 

„Fach, ¿e ach!:
 od smyka³ki do profesji..."

Wielka ilustrowana ksiêga zawodów, fa-
chów i profesji.
Czym zajmuje siê kontroler ruchu lot-
niczego? Czy barista to dentysta, a instru-
mentariuszka gra w orkiestrze? Gdzie
pracuje dekarz, a gdzie toromistrz? Po co
w teatrze jest inspicjent, a na lotnisku
sokolnik? Co na statku kosmicznym robi
specjalista ³adunku? W tej ksi¹¿eczce
znajdziesz ponad trzysta ró¿nych zawo-
dów, fachów i profesji, które warto poz-

naæ. Niektóre s¹ naprawdê niezwyk³e!
OdwiedŸ z nami kosmodrom! Zobacz,
kto pracuje w szpitalu, kto na farmie, a kto
w hotelu. Zajrzyj na plan filmowy i do
redakcji gazety. A mo¿e ciekawi ciê pra-
ca ratownika górskiego, interesuje moda
lub balet? Mo¿e lubisz liczyæ i planujesz
zostaæ bankierem? SprawdŸ, do czego
masz smyka³kê!

Czy ju¿ wiesz, co bêdziesz kiedyœ robiæ
w pracy?

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
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To ju¿ jego szósty raz. Pawe³ Wróbel, 
w Chojnowie znany jako zapalony rowe-
rzysta, od kilku lat bierze udzia³ w presti-
¿owej imprezie "Uphill Race Œnie¿ka".
Pod t¹ obco brzmi¹c¹ nazw¹ kryj¹ siê
rowerowe zmagania z czasem i w³asn¹
kondycj¹ podczas wjazdu na szczyt
Œnie¿ki.

14 kilometrów w górê, na 1602 m n.p.m.,
bez zsiadania z roweru (!) Pan Pawe³
pokona³ w godzinê i 36 minut. Ten czas
da³ mu 12 pozycjê w jego kategorii
wiekowej.
- Nie robiê tego dla medalu - wyjaœnia
skwapliwie Pan Pawe³. - Jestem po prostu
dumny, ¿e kolejny raz uda³o mi siê wje-
chaæ na szczyt z przyzwoitym czasem.
By³em jednym z 350. zawodników,
wœród których dominowali kolarze klu-
bowi. Ostatni zawodnik przeci¹³ liniê
mety pó³torej godziny po mnie, zatem ja,
amator spisa³em siê ca³kiem nieŸle. To
buduj¹ce, dlatego za rok kolejny raz
stanê na starcie.

Jazdê utrudnia³a gêsta mg³a, zdarza³y siê
momenty kryzysu, ale równe tempo,
doœwiadczenie i determinacja zawiod³y
chojnowianina na sam szczyt, gdzie
uhonorowano go cennym medalem. By³
te¿ dyplom i okolicznoœciowa koszulka. 

Podziwiamy i gratulujemy!
eg

Znów na szczycieZnów na szczycie Chojnowscy policjanci w akcji. 
Ponad 300 porcji metamfetaminy,

kradzione auto i zatrzymania
Wszystko zaczê³o siê od skradzionego
pojazdu Audi A4, który ujawnili policjanci
w jednej z miejscowoœci pod Chojnowem.
Zatrzymano wtedy 3 m³odych mê¿czyzn 
w wieku od 24 do 35 lat podejrzewanych 
o kradzie¿ tego samochodu. Zabezpie-
czone przez policjantów auto trafi³o do
w³aœciciela.
W wyniku dalszych czynnoœci funkcjona-
riusze zatrzymali 32-letniego mieszkañca
Legnicy, który jak siê póŸniej okaza³o,
œwiadomie zakupi³ kradziony pojazd. W wy-
niku przeszukañ przy mê¿czyŸnie, oraz 
w miejscu jego zamieszkania znaleziono po-
nad 300 porcji metamfetaminy, 20 porcji
marihuany, tabletki ekstazy oraz przed-
mioty s³u¿¹ce do dzielenia narkotyków na
porcje. Policjanci udowodnili, ¿e legni-
czanin handlowa³ narkotykami. 

32-latek us³ysza³ zarzuty zwi¹zane z han-
dlem i posiadaniem narkotyków oraz paser-
stwem. Za handel i posiadanie znacznej
iloœci narkotyków grozi do 10 lat pozba-
wienia wolnoœci. Wobec mê¿czyzny zas-
tosowano œrodek karny w postaci 3-mie-
siêcznego aresztu.

Sprzedawa³a narkotyki ma³oletnim, 
teraz spêdzi 3 miesi¹ce w areszcie.

Na wniosek chojnowskich policjantów
S¹d Rejonowy w Z³otoryi zastosowa³
œrodek zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 3 miesiêcy
dla 34.letniej mieszkanki Chojnowa.
Policjanci zebrali dowody œwiadcz¹ce 
o tym, ¿e kobieta sprzedawa³a narkotyki
osobom ma³oletnim. Podczas wykony-
wanych czynnoœci funkcjonariusze zabez-
pieczyli 11 gramów marihuany oraz tablet-
ki ecstazy. Zgodnie z przepisami ustawy 
o przeciwdzia³aniu narkomanii za udzie-
lanie narkotyków w celu osi¹gniêcia ko-
rzyœci maj¹tkowej grozi kara do 10 lat poz-
bawienia wolnoœci. Kiedy narkotyki s¹
udzielane ma³oletnim ustawodawca prze-
widzia³ zaostrzenie kary w postaci jej dol-
nej granicy, która wynosi minimalnie 3 lata.

Sezon motocyklowy trwa.
Przestrzegamy przed brawurow¹ jazd¹.
Pogoda sprzyja motocyklistom i jak zwyk-
le latem tych uczestników ruchu przybywa
na naszych drogach. W zwi¹zku ze wzmo-
¿onych ruchem jednoœladów chcemy przy-
pomnieæ wszystkim kierowcom o zacho-
waniu ostro¿noœci i przestrzeganiu prze-
pisów prawa o ruchu drogowym.
Przepisy zwi¹zane z ruchem drogowym
obowi¹zuj¹ wszystkich jego uczestników.
Powinniœmy dbaæ o nasze bezpieczeñstwo
kieruj¹c siê zasadami prawa o ruchu dro-
gowym jak równie¿ zdrowym rozs¹dkiem.
Przypomnijmy, ¿e kierowcy powinni przy-
zwyczaiæ siê do motocyklistów, którzy nie
maj¹ prawa jazdy na motor, ale zgodnie 
z przepisami mog¹ prowadziæ maszyny 
o pojemnoœci do 125 centymetrów szeœcie-
nnych, poniewa¿ przynajmniej 3 lata maj¹
prawo jazdy kategorii B. W zwi¹zku ze
zmianami przepisów, które funkcjonuj¹
ju¿ od 2 lat obawiano siê, ¿e wzroœnie licz-
ba wypadków z niedoœwiadczonymi moto-
cyklistami. Liczba takich zdarzeñ nie wzro-
s³a, ale to nie znaczy, ¿e ich nie ma...
Niestety, jak pokazuj¹ coroczne wyda-
rzenia, czêœæ kieruj¹cych motocyklami za
bardzo ponosi³a wyobraŸnia, a raczej jej
brak i brawurowa jazda doprowadza³a do
bardzo powa¿nych zdarzeñ, w tym tak¿e
tragicznych. Nie tak dawno na trasie nr 94
miêdzy Legnic¹ a Chojnowem dosz³o do
wypadku z udzia³em 18.letniego motocy-
klisty. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ,
ten m³ody kierowca podczas manewru wy-
przedzania uderzy³ w ty³ samochodu co
spowodowa³o przewrócenie motocykla i w re-
zultacie powa¿ne obra¿enia. Na szczêœcie
¿yciu uczestników tego zdarzenia nie za-
gra¿a niebezpieczeñstwo.
Jak wynika z policyjnych obserwacji, wina
za zdarzenia z udzia³em motocyklistów
le¿y po obu stronach uczestników ruchu
drogowego – zarówno po stronie motocy-
klistów, jak i kieruj¹cych samochodami.
Ró¿nica jednak jest taka, i¿ w przypadku
nawet drobnej kolizji tych dwóch pojaz-
dów, to motocyklista koñczy z powa¿niej-
szymi obra¿eniami.
Prosimy zatem o rozwagê i przestrzeganie
przepisów. Ka¿dy uczestnik ruchu dro-
gowego musi mieæ na wzglêdzie bez-
pieczeñstwo swoje i innych. 
Policjanci "drogówki" ze wzglêdu na
zdarzenia z udzia³em motocyklistów bêd¹
zwracaæ baczniejsz¹ uwagê na ich zacho-
wanie na drodze.

KMP Legnica
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pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1 miasta
Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:

Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rolniczo.
Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne nieurz¹dzone o nawierzchni gruntowej. Dzia³ki
sklasyfikowane s¹ jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.  Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania
decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. Zgodnie z
ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego
Uchwa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30
czerwca 2011 r., dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym
symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ
wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza
do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pie-
niem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie
oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce
nr 43/19 przebiega korytarz napowietrznej linii energety-
cznej SN (20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zacho-
waæ zapisy okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi
sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp
w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebie-
giem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgod-
nieniu z w³aœcicielem sieci.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a



Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym.
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci 
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabyw-
ców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê w dniu 30 sierpnia 2016 r.
o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ

dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹-
tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie  pl.
Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu do dnia 24 sierpnia 2016 r. (ze wskaza-
niem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do
czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na
dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci  (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.
1490). 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, pozosta-
³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym  ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zao-
kr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póŸn. zm.), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zaw-
iadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹-
piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Domy mieszkania lokale

Komfortowy dom z 2008r. o pow.
197m2 w Chojnowie, piêkny ogród,
dzia³ka 9 ar, kompletnie wyposa¿ony,
spokojna okolica w pobli¿u lasu. Cena:
715.000 z³ do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 530-767-460.
Wiêcej info +zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 64,40m2, £okietka, IVp. 3
pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przed-
pokój,  balkon, œrodkowe, s³oneczne,
ciep³e, rozk³adowe. 115.000 z³ do nego-
cjacji! Wiadomoœæ: tel. 530-767-460.
Wiêcej info+zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 3 pokoje, 75,4m2, Ip, przy
centrum - 84.000 z³ do negocjacji!  Bez-
czynszowe, super lokalizacja. Miesz-
kanie  wymaga remontu. Wiadomoœæ: tel.
530-767-460. Wiêcej info+zdjêcia:
www.ramhaus.choj-now.biz

Kawalerka o pow. 30m2 z garderob¹ i ³a-
zienk¹, wyremontowana, wyposa¿ona,
ul. Legnicka IIp. kamienicy. Cena
57.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 530-767-460.
Wiêcej info +zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie po remoncie z wyposa¿e-
niem kuchni i ³azienki, 48m2, IIp. kamienicy,
2 pokoje, ogródek, strych, piwnica. Cena:
104.000 z³ do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 530-767-460. 
Wiêcej info+zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 2 pokoje, 37m2, Ip., przy
centrum - 73.000 z³ do negocjacji. Niski
czynsz ok. 100 z³, super lokalizacja.
Przestronny salon, sypialnia, osobna
kuchnia, ³azienka  z wc oraz przedpokój.
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. 
Wiêcej info+zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie z balkonem 74m2, Sikor-
skiego, IIp. 4pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, przedpokój,  œrodkowe, s³oneczne,
ciep³e, rozk³adowe. 169.000 z³ do nego-
cjacji! Wiadomoœæ: tel. 530-767-460.
Wiêcej info+zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, 55m2, Ip. w wyremontowanej
kamienicy, ul. Legnicka  - 75.000 z³ do
negocjacji!  Niski czynsz, dobra lokali-
zacja. Mieszkanie  wymaga remontu. 
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. 
Wiêcej info+zdjêcia:
www.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, 51m2, parter  kamienicy, ul.

Wojska Polskiego 87.000 z³ do negocjacji!
Du¿a piwnica, komórka na podwórzu,
spokojna okolica, przy parku.
Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej
info +zdjêcia: ww.ramhaus.chojnow.biz

Mieszkanie ul. Legnicka przy centrum,
48m2, parter kamienicy, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, spi¿arnia. Nowe okna
i drzwi wejœciowe. Cena: 105.000 z³.

Wiadomoœæ: tel. 530-767-460. Wiêcej
info +zdjêcia: ww.ramhaus.chojnow.biz

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze o pow. 44,14m2 w Chojnowie
w centrum miasta, Ip., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, po remoncie. Cena
do uz-godnienia. Wiadomoœæ: tel. 609-
140-134 lub 721-590-921. 

Do sprzedania ³adne mieszkanie o pow.
101m2 w centrum miasta, 3 s³oneczne
pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
spi¿arka, balkon, Ip., œrodkowe, bezczyn-
szowe, po remoncie, ogrzewanie gazowe.
Cena 1985,00 z³/m2. Wiadomoœæ: tel.
667-100-860. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie przy
ul. D¹browskiego 18, po kapitalnym re-
moncie, pow. 77 m2, 3 pokoje, balkon,
pe³ny rozk³ad IIIp. Cena 159 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 71 75-75-430.

Sprzedam mieszkanie w atrakcyjnej
czêœci Chojnowa: 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, balkon, garderoba, piwnica.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Sprzedam mieszkanie, 1 pokój, Ip. 40,5m2,
s³oneczne, po remoncie, ³azienka, wc, ogrze-
wanie gazowe, bezczynszowe + piwni-
ca, 69.500 z³. Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Kupiê mieszkanie na parterze blisko
dworca, 2 pokoje lub zamieniê na 1-po-
kojowe z dop³at¹. 
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 54m2

w nowoczesnym budynku w Chojno-
wie przy ulicy Rejtana blisko centrum. 
Wiadomoœæ: tel. 788-318-564

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tanio, 11a
47x27, na granicy Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konra-
dówce, pow. ca³kowita 59 arów z mo¿li-
woœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 792-678-824.

IInnnnee
Sprzedam beczki plastikowe 200 l, ide-
alne dla dzia³kowców i dla budowlañ-
ców. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.
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Og³oszenia drobne



Chojnowskie Dzieciaki

Hubert Rêkoœ – 4 latka 
JeŸdzi na rowerze, gra w pi³kê.
Lubi s³odycze i bajkê “Stra¿ak
Sam” oraz wszystkie wiejskie
zwierzêta.
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