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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Tadeusz Rybczyñski

I Zlot Pojazdów Zabytkowych oraz I Rajd Ziemi Chojnowskiej
Do Chojnowa, z ró¿nych stron kraju zjecha³o oko³o 100 pojazdów zabytkowych, a podziwia³o je tysi¹ce zainteresowanych.

Po¿egnanie absolwentów ¿³obka
Z³ote Gody Pañstwa Bary³o
Prze¿yli razem ponad 50 lat. Dziêki zrozumieniu,
kompromisom, szacunkowi i mi³oœci wci¹¿ s¹ razem.

Betina Burzmiñska, Lena Berezowska, Lena Klecha,
Maksymilian Jaworski, Natasz Salastowicz i Zofia
Wilczyñska s¹ ju¿ przedszkolakami.

Stypendia i nagrody dla uczniów
30 sierpnia Burmistrz Chojnowa Jan Serkies, zaprosi³ uczniów wykazuj¹cych siê wyj¹tkowymi wynikami w nauce,
osi¹gniêciami w konkursach tematycznych, szczególnymi sukcesami artystycznymi i sportowymi
na uroczystoœæ wrêczenia stypendiów i nagród.
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W rocznicê 1 wrzeœnia 1939

Przedstawiciele w³adz miasta i gminy
oraz reprezentanci organizacji kombatanckich z³o¿yli symboliczne wieñce pod
obeliskiem przy ul. Chmielnej upamiêtniaj¹c 77. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej.

II wojna œwiatowa - wydarzenie odleg³e w czasie, ale jak¿e ¿ywe w pamiêci
tych, którzy byli jej œwiadkami i uczestnikami. ¯ywe równie¿ powinno byæ dla
kolejnych pokoleñ, by czasy pogardy dla
cz³owieka, czasy zniszczeñ, zbrodni
i œmierci by³y Ÿród³em wiedzy i ksiêg¹
przestróg.

Mianowani

6 wrzeœnia troje chojnowskich nauczycieli otrzyma³o z r¹k burmistrza akt nadania stopnia awansu zawodowego.
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Narodowe Czytanie 2016 zapraszamy

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie oraz Miejski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chojnowie zapraszaj¹ do
uczestnictwa w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Patronat Honorowy - nad
t¹ ogólnopolsk¹ akcj¹ publicznego czytania najwiêkszych polskich dzie³ literackich - objê³a Para Prezydencka Andrzej
Duda i Agata Kornhauser-Duda.
Tegoroczn¹ lektur¹ jest powieœæ „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza.
Chojnowskie obchody Narodowego Czytania odbêd¹ siê 9 wrzeœnia 2016 r.
Akcja rozpocznie siê o godz. 9.00 czytaniem „Quo vadis” w szko³ach ponadpodstawowych: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Powiatowym Zespole Szkó³.
O godz. 12.00 odbêdzie siê spotkanie na
chojnowskim rynku. Mieszkañcy miasta,
na scenie, bêd¹ czytaæ wybrane fragmenty „Quo vadis”. W programie spotkania
tak¿e fina³ konkursu na has³o promuj¹ce
„Quo vadis” i konkursu „Moda w antycznym œwiecie”. Aktywni uczestnicy
spotkania otrzymaj¹ dary ksi¹¿kowe,
a mieszkañcy, którzy przynios¹ swoje powieœci „Quo vadis”– stempel okolicznoœciowej pieczêci przys³anej z Kancelarii
Prezydenta RP.

korzystanie z dróg, parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych, stosowanie
siê do ograniczeñ prêdkoœci pojazdów
w okolicach placówek oœwiatowych.
Postarajmy siê, by droga do szko³y dzieci
i m³odzie¿y by³a bezpieczna.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
z póŸn. zm./ Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
w dniach od 23.08.2016r. do dnia
13.09.2016r.:
1. wykazu nieruchomoœci oznaczonej
numerem ewidencyjnym 23/4, obrêb 6
miasta Chojnowa przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
na rzecz u¿ytkownika wieczystego Zarz¹dzenie Nr 103/2016 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 23 sierpnia 2016 r.
2. wykazu nieruchomoœci zabudowanej
gara¿em przeznaczonej do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy gara¿u, oznaczonej numerem
dzia³ki 339, obrêb 3 miasta Chojnowa
- Zarz¹dzenie Nr 104/2016 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawyo gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2015 r. Nr 1774
z póŸn. zm./ winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 04.10.2016 r.
Burmistrz Chojnowa
zaprasza na koncert

Pani Iwona Kruk zatrudniona w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chojnowie na
stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, Pani Paulina Rajczakowska
zatrudniona w Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie na stanowisku nauczyciela jêzyka
angielskiego oraz ks. Tomasz Œlazyk
zatrudniony w Powiatowym Zespole Szkó³
w Chojnowie na stanowisku nauczyciela
religii, awansowali z nauczyciela kontraktowego na stopieñ nauczyciela mianowanego.
Wczeœniej wykazali siê znajomoœci¹ wymagañ egzaminacyjnych, co potwierdzili
w prezentacjach dorobku zawodowego
podczas egzaminu na stopieñ nauczyciela mianowanego, który odby³ siê 23
sierpnia 2016r. w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie.
Gratulujemy!
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Policja apeluje

1 wrzeœnia rozpocz¹³ siê kolejny rok
szkolny, bardzo wa¿ny czas dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. W zwi¹zku
z tym chojnowska Policja prosi uczniów
oraz rodziców, szczególnie najm³odszych klas oraz oddzia³ów przedszkolnych, o zachowanie szczególnej ostro¿noœci w czasie pokonywania drogi do
placówek szkolnych. Prosimy o przestrzeganie zasad pieszego poruszania siê
na terenie miasta, tak by bezpiecznie
dotrzeæ na zajêcia. Rodziców zmotoryzowanych prosimy tak¿e o bezpieczne
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Nie umiera ten,
kto w sercach ¿ywych pozostaje

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Rodzinie i Bliskim
wieloletniego Prezesa Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów

œp. Jana Parysia
sk³ada
Zarz¹d i Cz³onkowie
chojnowskiego ZERiI
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Z g³êbokim ¿alem i bólem przyjêliœmy wiadomoœæ,
¿e w dniu 03 wrzeœnia 2016 roku w wieku 88 lat, zmar³

Jan Paryœ
wielki dzia³acz spo³eczny, zas³u¿ony mieszkaniec naszego miasta,
przez 15 lat pe³ni¹cy funkcjê Prezesa Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Chojnowie.
Bliskiej i dalszej Rodzinie oraz Przyjacio³om
w imienu w³adz miasta wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³ada Burmistrz Jan Serkies
i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4, po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym, wielolokalowym, czêœciowo podpiwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku nr 6 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerami
geodezyjnymi 306/11 i 306/24 o ³¹cznej pow. 188 m2 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00029338/4:
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem 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 przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na by fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci- wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia- zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci pozobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru- ³u w przetargu.
nosi w ca³oœci nabywca.
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Nierucho- Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za- Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
moœæ zagospodarowana jest jako lokal poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini- z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
mieszkalny, a w planie zagospodarowania strów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie spo- i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest sobu i trybu przeprowadzania przetargów podatku od towarów i us³ug. Pierwszy
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo- oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³
rodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komer- Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wa- siê w dniu 11.02.2015 r., drugi 20.05.2015 r.,
cyjne i handel. Dla lokalu zosta³o sporz¹- dium zostanie zaliczone na poczet ceny trzeci odby³ siê 10.11.2015 r., czwarty
dzone œwiadectwo charakterystyki energe- nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra 19.01.2016 r., pi¹ty odby³ siê 09.03.2016 r.,
tycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie szósty odby³ siê 24.05.2016 r., siódmy
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty 18.08.2016 r.
jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê 7.10. 2016r. o godz. odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozo- Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12- 30.09.2016r.
10.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj- sta³ym osobom.
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹
nowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Kowysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102- O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest- munalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30
052260000610205198520 Urz¹d Miejski nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie - tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo- uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych przyczyny.
Chojnów do 30.09. 2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia- dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 800,00 z³.
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 0710- nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numena przyst¹pienie do przetargu w celu zaku- 2052260000620205196920 Gmina Miejska rem 76/8168684.
pu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawo- Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów Og³oszenia o przetargach organizowanych
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub najpóŸniej przed zawarciem umowy notar- przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpoœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z ma- ialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, ne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
j¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ oso- aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra- stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na XXIII sesji
Sierpniowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczy³a m.in. oceny stanu bezpieczeñstwa po¿arowego oraz stanu oœwietlenia i dróg w naszym mieœcie.
Prezentacjê dotycz¹c¹ oceny stanu bezpieczeñstwa po¿arowego miasta Chojnowa omówi³ na sesji komendant PSP w
Legnicy. m³. bryg. mgr in¿. Zdzis³aw Sokó³.

"JRG nr 3 w Chojnowie specjalizuje siê
w ratownictwie po¿arowym, technicznym
oraz od 11.03.2015 r. w ratownictwie
wysokoœciowym. Jednostka zatrudnia 28
ratowników w 24 h systemie zmianowym
oraz 2 dowódców. Minimalna obsada
osobowa, to 6 ratowników, w tym 2 ratowników wysokoœciowych. Chojnowska
JRG wyposa¿ona jest w siedem pojazdów
ratowniczo-gaœniczych. W tym roku, dziêki
m.in. pomocy chojnowskiego samorz¹du
uda³o siê dodatkowo pozyskaæ lekki samochód wysokoœciowy Ford Tanger 2,26 XLT
i ciê¿ki samochód kwatermistrzowski Scania P360.
Od 01.01.2016r. do 23.08.2016r. JRG
Chojnów interweniowa³a 114 razy. By³y to
m.in. po¿ary œmietników i traw, miejscowe
zagro¿enia tlenkiem wêgla, wypadki, powalone drzewa".
(fragmenty prezentacji - pe³ny materia³ do
wgl¹du w biurze Rady Miejskiej).

O stanie dróg i oœwietlenia w mieœcie mówi³ na sesji naczelnik wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego Janusz Miko³ajczyk.
“Na terenie miasta znajduje siê 1038 latarni z podzia³em na w³asnoœæ Gminy Miejskiej - 669 latarni i w³asnoœæ Tauron Dystrybucja w Legnicy 369 latarni.
Stan oœwietlenia drogowego na terenie
miasta jest dobry. Latarnie posiadaj¹ sodowe Ÿród³a œwiat³a oraz ledowe, które
zosta³y zamontowane w ostatnim okresie
na ulicach: Bielawskiej, Solskiego i Koœciuszki.
Obecnie bêdzie budowane oœwietlenie
w ci¹gu ul. Kraszewskiego i ul. Wrzosowej.
Wykonywany jest projekt oœwietlenia drogowego dla ul. Drzyma³y z Chopina wraz
z po³¹czeniem ul. Koœciuszki i ul. Legnickiej na odcinku od ul. M. Reja do skrzy¿owania z ul. ¯eromskiego, które przewiduj¹ zamontowanie ledowych Ÿróde³
œwiat³a.
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Tauron Dystrybucja w Legnicy wbudowa³a oœwietlenie uliczne w ci¹gu ul. M.
Reja i planuje budowê oœwietlenia ul.
Legnickiej na odcinku od mostu nad rzek¹
Skor¹ do skrzy¿owania z ul. Kiliñskiego.
Remonty dróg gminnych na terenie miasta
w roku bie¿¹cym przeprowadzane by³y
w dwóch etapach. Naprawy pozimowe
wykonywano w ramach prac interwencyjnych przy u¿yciu masy asfaltowej na
zimno jako pierwszy etap, a naprawy
w okresie letnim wykonano przy u¿yciu
emulsji i grysów bazaltowych (jest to technologia stosowana do napraw starych
nawierzchni asfaltowych ze wzglêdu na
ich powierzchniowe uszczelnianie) przez
firmê zewnêtrzn¹.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e w ostatnich latach
przekazano Gminie czêœæ dróg powiatowych ³¹cznie z mostem w ci¹gu ul. Z³otoryjskiej, bez wsparcia finansowego.
W roku bie¿¹cym zakoñczono budowê nawierzchni ul. Broniewskiego .
W chwili obecnej prowadzone s¹ prace przy
budowie nawierzchni ul. Rejtana.
Wykonane s¹ projekty na budowê ul. A.
Asnyka i k³adki dla pieszych ³¹cz¹cej ul.
Matejki z ul. Paderewskiego.
Zosta³o zlecone wykonanie projektów na:
- przebudowê czêœci ul. Sikorskiego na
wysokoœci budynku nr 12,
- budowê zatok postojowych przy ul. Sikorskiego przy budynkach 2-4,
- budowê parkingu przy MOKSiR ul. Ma³achowskiego.
Na terenie miasta znajduj¹ siê drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.
W celu poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego corocznie wykonuje siê odnowienie oznakowania poziomego - przejœcia
dla pieszych - ³¹cznie 2.400m2 powierzchni. W ostatnim okresie przejœcia dla
pieszych malowane s¹ dwukolorowo”.
Sprawozdanie 4/2016 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r.
do dnia 24 sierpnia 2016 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Kontynuowana jest budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami w ul. Wyspiañskiego, w celu uzbrojenia terenu pod
planowane osiedle domów jednorodzinnych.
* Trwa budowa ul. Rejtana.
* Og³oszono przetargi nieograniczone na:
- budowê oœwietlenia drogowego w ul.
Kraszewskiego oraz w ul. Wrzosowej,
- wymianê nawierzchni chodnika przy ul.
Reja.
* Zakoñczono przebudowê drogi dojazdowej - ul. Broniewskiego. Odebrano protoko³em z dnia 04.08.2016 r.

* Zakoñczono modernizacjê dachu budynku Gimnazjum Nr 2. Odebrano protoko³em z dnia 18.08.2016 r.
* Podpisano umowê z firm¹ Eltor Sp. z o.o. wykonawc¹ zadania polegaj¹cego na przebudowie sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mickiewicza, Witosa, Bohaterów
Getta Warszawskiego, Ma³achowskiego,
Pl. Konstytucji 3-go Maja oraz Witosa (od
skrzy¿owania z ul. Kolejow¹ i Koœciuszki).
10.08.2016 r. przekazano wykonawcy
plac budowy. Rozpoczêcie prac zosta³o
zg³oszone do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.
* Zakupiono i zamontowano dwie si³ownie zewnêtrzne - przy Morskim Oku wyposa¿ona w urz¹dzenia: stepper, wioœlarz, rowerek klasyczny, biegacz i peda³y oraz przy
boisku Orlik wyposa¿ona w urz¹dzenia:
biegacz, wypychacz, motyl i wioœlarz.
* Trwa przebudowa studni kanalizacyjnej
z czêœci¹ sieci sanitarnej, likwidacja szamba i odtworzenie nawierzchni ul. Krasickiego przy Przedszkolu Miejskim Nr 3.
* Na bie¿¹co wymieniane s¹ zniszczone i nieczytelne znaki drogowe.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców trzy lokale mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cej bonifikaty.
* Przygotowano i przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. ul Samorz¹dowej 4C/10, zakoñczony wy³onieniem
nabywcy za cen¹ 101.000,00 z³.,
- nieruchomoœci zabudowanej przy ul.
Wojska Polskiego 9A - zakoñczony wy³onieniem nabywcy,
- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 6/4
i ul. Grunwaldzkiej 4 oraz nieruchomoœci
zabudowanej hal¹ produkcyjn¹ przy ul.
Z³otoryjskiej, zakoñczone wynikiem negatywnym.
* Zawarto umowê dzier¿awn¹ na grunty
rolne w obrêbie 1 miasta.
* Wydano 16 wypisów oraz 13 zaœwiadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 4 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek po³o¿onych
przy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Ogrodowej, ul. Legnickiej, ul. Niemcewicza,
pod wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 2 decyzje
- przy ul. Kazimierza Wielkiego, z urzêdu
w celu wydzielenia dzia³ki pod rozbudowê Przychodni Rejonowej w Chojnowie,
- przy ul.Ogrodowej, z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y.
* Wydano 8 decyzji zezwalaj¹cych na
usuniêcie drzew dla:
- osoby fizycznej, przy ul. ¯eromskiego
dot. usychaj¹cego œwierka, z obowi¹zkiem

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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nasadzenia 2 drzew, - osoby fizycznej,
przy ul. Rzemieœlniczej dot. usychaj¹cego
œwierka, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- osoby fizycznej, przy ul. Okrzei dot. zagra¿aj¹cej lipy o 3 pniach, z obowi¹zkiem
nasadzenia 6 drzew,
- osoby fizycznej, przy ul. Fabrycznej dot.
usychaj¹cej topoli, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- osoby fizycznej, przy ul. Konopnickiej
dot. usychaj¹cego œwierka, z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew,
- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego dot. koliduj¹cych z instalacj¹ wodn¹
2 drzew gatunku œwierk i ¿ywotnik, z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- Spó³dzielni Mieszkaniowej dot. usychaj¹cych 3 daglezji przy ul. Kiliñskiego, z obowi¹zkiem nasadzenia 6 drzew,

- dla "LIDL" Sp. z o.o. przy ul. Legnickiej
na usuniêcie 3 topoli koliduj¹cych z rozbudow¹ obiektu z obowi¹zkiem nasadzeñ
zastêpczych w iloœci 6 szt.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 129 odpisów aktów stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 52 przypiski, 10 wzmianek
przy aktach stanu cywilnego, 4 akty urodzenia, 13 aktów ma³¿eñstwa i 16 aktów zgonu;
* Przeprowadzono 80 migracji aktów
* Sprostowano i uzupe³niono 2 akty stanu
cywilnego;
* Wydano 2 zaœwiadczenia o stanie cywilnym , 7 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego i 2 decyzje o zmianie nazwiska;
* Przyjêto 8 zapewnieñ o braku okolicznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa:

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 61
wniosków; rozpatrzono 49 wniosków,
przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na
kwotê 7.269,20 z³. (wydano 47 decyzji
pozytywnych i decyzjê negatywn¹).
* Wyp³acono dodatki na kwotê 31.138,43 z³.
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 35 wniosków. Wyp³acono dodatki
na kwotê 2.082,17 z³.
* Œwiadczenia wychowawcze Rodzina
500+: przyjêto 35 wniosków; wydano 141
decyzji. Wyp³acono œwiadczenia wychowawcze na kwotê 644.271,50 z³.
* Wydano 189 dowodów osobistych.
opr. eg

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. u¿yt. 270,70m2, oznaczonej numerem
geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m2 po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej, w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.

Cena wywo³awcza - 175 000,00 z³.
Wadium - 35 000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie
oraz z zapisami planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi
publicznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje siê pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest pojedynczymi drzewami (6 sztuk).
Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po
uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu.
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest
siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz
z bram¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej - energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni w³aœcicielom
sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich dostêp w celu ich konserwacji,
remontów, modernizacji i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia
2002 r. nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem 245 P,S - funkcja przemys³owa i sk³adowa.
Przetarg odbêdzie siê 7.10. 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 wyso-

koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 30 wrzeœnia 2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
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
(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, 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¿ 1 750,00 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 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 (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 zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia mowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21.05.2015 r., drugi
odby³ siê w dniu 10.11.2015 r., trzeci odby³
siê w dniu 19.01.2016 r., czwarty odby³ siê
w dniu 09.03.2016 r., pi¹ty odby³ siê w dniu
25.05.2016 r., szósty odby³ siê w dniu
19.08.2016 r.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach
12.09.2016 r. - 30.09.2016 r. w godz. od
10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów - II piêtro pokój nr 12A.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Ponad 40. uczniów chojnowskich szkó³ odebra³o z r¹k burmistrza doroczne
stypendia - naukowe, sportowe i artystyczne.

Stypendia i nagrody dla uczniów

gicznego Myœlenia w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myœlenia oraz laureat
w Ogólnopolskim Konkursie MULTITEST z matematyki
6. Weronika Bielecka - I miejsce w finale
XII Konkursu Bezpieczeñstwa Zarz¹du
Województwa Dolnoœl¹skiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa
7. Jakub Wêgrzyn - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Jestem
Smart"
Nagrody sportowe

30 sierpnia Burmistrz Chojnowa Jan Serkies, zaprosi³ uczniów wykazuj¹cych siê
wyj¹tkowymi wynikami w nauce, osi¹gniêciami w konkursach tematycznych, szczególnymi sukcesami sportowymi i artystycznymi na uroczystoœæ wrêczenia stypendiów.
M³odzi chojnowianie, w asyœcie najbli¿szych, odbierali nagrody od w³adz miasta
ju¿ po raz trzeci.
- Spotykamy siê, aby nagrodziæ najlepszych uczniów naszych placówek oœwiatowych za ich osi¹gniêcia naukowe, sportowe i artystyczne - mówi³ na spotkaniu
burmistrz. - Witam uczniów, ich bliskich
i nauczycieli. Jesteœmy dumni z osi¹gniêæ
naszych m³odych mieszkañców, cieszymy siê,
¿e tak wspaniale promuj¹ nasze miasto
w ca³ym kraju. Tych nagród z roku na rok
przybywa. To cieszy, tym bardziej, ¿e samorz¹d nie szczêdzi œrodków na rozbudowê i modernizacjê bazy dydaktycznej,
sportowej oraz na zajêcia pozalekcyjne.
Serdecznie dziêkujê tym, którzy przyczyniaj¹ siê do tak wspania³ego rozwoju naszych
uczniów. Gratulacje dla wszystkich - rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkó³ i oczywiœcie
laureatów.
Uroczystoœæ muzycznie oprawi³ duet - Tadeusz Górnicki i Anna Markowska.

Stypendia naukowe za wyniki w nauce
1.Grzegorz Bojczuk
2. Kacper Rogowski
3. Natalia Moskwa
4. Karol Madura
5. Natalia Borowy
6. Micha³ Janusz
7. Marta Zatwarnicka
8. Weronika Matwiejewa
9. Jakub Wêgrzyn
10. Jagoda Bielecka
11. Agnieszka Kurczak
12. Micha³ Graban
13. S³awomir Czapski
14. Anita Smoleñ
15. Julia Ka³wa
16. Izabela Wielgucka
17. Anna Wasylkowska
18. ¯aneta Sambor
19. Gabriela Spes
20. Weronika Bielecka
21. Sylwia Gibas
22. Marcel Chlebosz
23. Natalia Ma³ecka
24. Katarzyna Brzozowa
25. Pola Rokus
26. Jakub Ostropolski

œrednia 5,92
œrednia 5,83
œrednia 5,83
œrednia 5,82
œrednia 5,9
œrednia 5,9
œrednia 5,61
œrednia 5,76
œrednia 5,93
œrednia 5,67
œrednia 5,8
œrednia 5,67
œrednia 5,80
œrednia 5,87
œrednia 5,67
œrednia 6,0
œrednia 5,87
œrednia 5,87
œrednia 5,73
œrednia 5,60
œrednia 5,60
œrednia 5,73
œrednia 5,60
œrednia 5,60
œrednia 5,60
œrednia 5,53

Stypendia naukowe za osi¹gniêcia w nauce
1. Rafa³ Codogni - laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej na poziomie szkó³ podstawowych
2. Natalia Borowy - I miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Literackim "Wêdrówki Szlakiem Wartoœci: Przyjaciele"
3. Micha³ Janusz - tytu³ Mistrza Logicznego Myœlenia w Ogólnopolskim
Konkursie Logicznego Myœlenia oraz
wyró¿nienie w Miêdzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny"
4. Marta Zatwarnicka - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym "Ortograf"
5. Dawid Laskowski - tytu³ Mistrza Lo-
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1. Wiktoria Bro¿yna - II miejsce w Kolarstwie górskim MTB Dolnego Œl¹ska, II miejsce w Kolarstwie MTB kategoria ¯akinia
2. Marcel Bijak - III miejsce w VIII Ogólnopolskich Zawodach P³ywackich w Sprincie
na dystansie 50m stylem grzbietowym
3. Micha³ Dyrka - III miejsce w Mistrzostwach Szkó³ Podstawowych w strzelectwie
sportowym
4. Micha³ Janusz - II miejsce w VII Miêdzynarodowych zawodach P³ywackich
Œwidnicka Gwiazdka 2015 na dystansie
50m stylem klasycznym i III miejsce stylem dowolnym
5. Patryk Orz³owski - II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska Juniorów w Szachach Szybkich
6. Alicja Ga³as - II miejsce kat. Juniorka
M³odsza w Mistrzostwach Polski Szkó³ek
Kolarskich, III miejsce w VII Pucharze
Piastów Œl¹skich w Kolarstwie Prze³ajowym w Jeleniej Górze
7. Dawid Laskowski - III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów M³odszych
w Taekwondo olimpijskim w kat. + 65 kg.
8. Hanna Konarzewska - II miejsce w kat.
m³odziczek w VII Karkonowskiej Czasówce
Szybowcowej - II edycja
9. Anita Ma³ek - I miejsce w kat. m³odziczek w jeŸdzie indywidualnej na czas
w Wyœcigu Szosowym "Szukamy Nastêpców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika"
10. Kamil Mroczkowski - I miejsce w kat.
91+ kg w II Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska i Opolszczyzny w Boksie
11. Ma³gorzata Klatka - I miejsce w VII
Pucharze Piastów Œl¹skich w Kolarstwie
Prze³ajowym w kat. Juniorka, I miejsce
w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w JeŸdzie indywidualnej na czas Gryfów Œl¹ski Proszówka
12. Sandra Traczyk - II miejsce w Zawodach o Puchar Polski w Strzelcach Krajeñskich i III miejsce w Tarnowie Podgórnym
13. Jakub Ostropolski - III miejsce w
Finale Dolnoœl¹skim w Warcabach 100polowych na XVI Dolnosl¹skich
Igrzyskach LZS.
Gratulujemy - redakcja
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1 wrzeœnia - nowy rok szkolny - nowe przepisy
Blisko 1400 uczniów 1 wrzeœnia zakoñczy³o wakacje i rozpoczê³o kolejny rok
szkolny w chojnowskich placówkach
oœwiatowych.

Ca³a szkolna braæ - uczniowie, dyrekcje,
nauczyciele, pracownicy administracyjni
- punktualnie o godz. 9 zjawi³a siê w swoich szko³ach i uroczyœcie otworzy³a dziesiêciomiesiêczny okres nauki.
Poczty sztandarowe, hymn Polski, galowe stroje, okolicznoœciowy nastrój wszystko to z³o¿y³o siê na ceremoniê
inauguracji roku szkolnego 2016/2017.
W Szkole Podstawowej nr 4 serdecznie
te¿ po¿egnano ustêpuj¹c¹ dyrektor El¿bietê Borysewicz i przywitano obejmuj¹c¹ tê funkcjê Beatê Miler-Kornick¹.
Burmistrz Jan Serkies gor¹co podziêkowa³ za 10 lat wspó³pracy i owocnych
dzia³añ dotychczasowej zarz¹dzaj¹cej
placówk¹ i ¿yczy³ nie mniejszych sukcesów nowej pani dyrektor.

Ten rok jest wyj¹tkowy, bo to teraz w³aœnie wprowadzane bêd¹ planowane przez
rz¹d zmiany systemu szkolnictwa.
Szeœciolatki nie musz¹ iœæ do szko³y.
Rodzice sami podejm¹ decyzjê, czy wysy³aæ swoje dzieci rok wczeœniej do szko³y.
Warunkiem jednak jest, ¿e w roku poprzedzaj¹cym, dziecko uczêszcza³o do przedszkola lub uzyska³o pozytywn¹ opiniê
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poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W szko³ach podstawowych nie bêdzie
egzaminów koñcowych. Nie bêdzie, bo
obecni szóstoklasiœci bêd¹ kontynuowaæ
naukê w klasie siódmej i ósmej.
Uczniowie, którzy w tym roku rozpoczynaj¹ naukê w gimnazjum, s¹ ich ostatnim
rocznikiem - rozpoczyna siê proces wygaszania gimnazjów.

UCHWA£A NR XXV/123/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie podzia³u miasta
Chojnowa na okrêgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu
w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê - Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ze zm.)
oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.
z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w nawi¹zaniu do Uchwa³y Nr XXIII/111/16
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw
nowym ulicom w mieœcie Chojnów,
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:
§ 1. Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXIII/101/12 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 paŸdziernika 2012 r. w sprawie
podzia³u miasta Chojnowa na okrêgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w ka¿dym okrêgu w wyborach do Rady
Miejskiej Chojnowa otrzymuje brzmienie za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

Nowe zmiany objê³y równie¿ maturzystów. Ci z nich, którzy nie zgodz¹ siê z wynikami, mog¹ siê odwo³aæ, maj¹c pewnoœæ, ¿e tym razem, pracê sprawdzi zupe³nie inna osoba. Wolno im bêdzie tak¿e
sfotografowaæ swoj¹ ju¿ sprawdzon¹ pracê.
Rewolucja szykuje siê równie¿ w szkolnych sklepikach. Od wrzeœnia uczniowie
bêd¹ mogli kupowaæ w nich m.in. s³odkie dro¿d¿ówki. Oprócz tego kanapki,
surówki, sa³atki czy produkty mleczne.
Jednak wszystkie artyku³y wymienione
wy¿ej, musz¹ zawieraæ okreœlon¹ rozporz¹dzeniem iloœæ cukru.
Lista zmian jest d³uga. Jak przyjm¹ siê
nowe zasady poka¿e ¿ycie. Tymczasem
wszystkim zwi¹zanym z oœwiat¹ ¿yczymy bezstresowego przejœcia przez ten
trudny okres, wielu sukcesów dydaktycznych, artystycznych, sportowych oraz
zadowolenia z osi¹ganych wyników.
redakcja

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3 Uchwa³ê przekazuje siê Wojewodzie Dolnoœl¹skiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Legnicy.
§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie
Chojnowskiej".
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Z³ote Gody Pañstwa Bary³o
27 sierpnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego
Pañstwo Stanis³aw i Maria Bary³o
celebrowali swoje Z³ote Gody.
Jubilatów przywita³ burmistrz Jan Serkies i kierownik USC Maria Zawiœlañska.
- Tê wyj¹tkow¹ okolicznoœæ, najwy¿sze w³adze pañstwowe postanowi³y uhonorowaæ
nadaj¹c Pañstwu odznaczenia bêd¹ce symbolicznym wyrazem uznania, jakie ¿ywi¹
dla ¿ycia rodzinnego oraz wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci ka¿dej rodziny. mówi³ burmistrz. -W imieniu Prezydenta
RP, z ogromn¹ satysfakcj¹ wrêczam
Pañstwu Medale za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie.

Medale, podziêkowania, gratulacje, ¿yczenia, ³zy wzruszenia i uœciski od najbli¿szych dope³ni³y ceremonii.
****************************
Historia ich mi³oœci ma swój pocz¹tek
ponad pó³ wieku temu. To by³ 1964r.
Festyn na Górze Parkowej. Mnóstwo
mieszkañców, g³oœna muzyka, atmosfera
niedzielnej zabawy. Wœród tego gwaru
On i Ona. Znali siê z widzenia. Chojnów,
aglomeracja niewielka, trudno by³o nie
kojarzyæ twarzy - jej, przed oczami,
Stanis³aw mia³ od dawna. Widywa³ j¹
czêsto i ju¿ jakiœ czas zaprz¹ta³a jego
myœli. Zabawa w parku by³a idealn¹
okazj¹ by zbli¿yæ siê do panny. Poprosi³
j¹ do tañca. Nie odmówi³a. Zatañczyli
raz, potem drugi, w koñcu umówili siê
na randkê. Marysia doskonale czu³a siê
w towarzystwie Stasia. Rozwesela³ j¹
i by³ wsparciem w trudniejszych chwilach m³odej dziewczyny. On uwielbia³ jej
œmiech i od pierwszej chwili czu³ siê za
ni¹ odpowiedzialny. Stanowili wspania³y
duet. Decyzja o œlubie zapad³a bez w¹tpliwoœci. Nowo¿eñcy zamieszkali u jej rodziców. Nied³ugo potem na œwiat przy-
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UCHWA£A NR XXV/124/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie.

sz³a córka. Rozpoczêli starania o w³asne
cztery k¹ty. Po dwóch latach dostali mieszkanie zastêpcze - ma³e, zagrzybione, ale
byli "na swoim". Wkrótce obiecano im
docelowe ze spó³dzielni, ale to "wkrótce"
przeci¹gnê³o siê do 5 lat. Sprawê przyspieszy³o zaœwiadczeni o ci¹¿y. Mêska
rozmowa w spó³dzielni i dokument
o powiêkszaj¹cej siê rodzinie zaskutkowa³o przyznaniem nowego mieszkania.
¯ycie p³ynê³o stabilnym rytmem.
Stanis³aw pracowa³ w s³odowni. Pokonuj¹c kolejne szczeble kariery doszed³ do
funkcji kierownika i jako taki, po 41 latach odszed³ na emeryturê. Maria przez
wiele lat by³a spedytorem na ¿wirowni
w Okmianach. Poza prac¹ czas zajmowa³y obowi¹zki domowe, wychowanie
córki i syna. Relaksem by³a dzia³ka.
Piêknie zagospodarowana z mnóstwem
kwiatów i oczkiem wodnym dawa³a chwile odprê¿enia. Dziœ wci¹¿ cieszy ich ten
skrawek pachn¹cej ziemi.
Najwiêksz¹ radoœæ jednak sprawia rodzina
- dwoje dzieci i 3 wnucz¹t. Ceni¹ sobie
tak¿e kontakty z przyjació³mi. Odk¹d
dzieci "wysz³y z domu" chêtnie te¿ podró¿uj¹. I marz¹, by doczekaæ prawnucz¹t.
- Nie zmarnowaliœmy ¿ycia - mówi Pan
Stanis³aw - I to chyba najwa¿niejsze.
Prze¿yliœmy razem ponad 50 lat. Dziêki
zrozumieniu, kompromisom, szacunkowi
i mi³oœci wci¹¿ jesteœmy razem.
- I dziêki ¿yciowemu optymizmowi dodaje Pani Maria. - M¹¿ do dziœ potrafi
mnie rozbawiæ, ¿artem roz³adowaæ napiêcie. Œmiech, radoœæ, poczucie humoru
- to równie wa¿ne elementy budowania
trwa³ych relacji.
Szacownym Jubilatom ¿yczymy du¿o
zdrowia, radoœci, spe³nienia marzeñ
i wielu jeszcze jubileuszy.
eg

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17
ust. 4, art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7
wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z póŸn.
zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz.U.
z 1999 r. Nr 12, poz. 96 z póŸn. zm.),
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446),
w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XXIII/111/16
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie nadania
nazw nowym ulicom w mieœcie Chojnów, Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/43/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 11 marca
1999 r. w sprawie przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 2.:
- po s³owie "Artura Grottgera," dopisuje
siê s³owo "Jerzmanowicka,";
- po s³owie "Adama Mickiewicza," dopisuje siê s³owo "Mi³a,";
- po s³owie "Elizy Orzeszkowej," dopisuje siê s³owo "Pogodna,";
- po s³owie "Przelot," dopisuje siê
s³owo "Radosna,";
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie oraz w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Lead, swing, team, wheel - te obco brzmi¹ce okreœlenia, to nazwy pozycji psów w zaprzêgu. O funkcjach poszczególnych osobników, zasadach prowadzenia, sposobie
trenowania i walorach tego sportu wie
najwiêcej w naszym mieœcie wieloletni
masher - przewodnik zaprzêgu Tadeusz Rybczyñski.
Gazeta Chojnowska - Psie zaprzêgi nie
s¹ u nas popularnym hobby. Sk¹d pomys³ na takie zajêcie?
Tadeusz Rybczyñski - Pierwszy pies
trafi³ do naszego domu ze wzglêdu na
córkê . Ewa jest dzieckiem z pora¿eniem
mózgowym. W dogoterapii najlepiej
sprawdzaj¹ siê husky, dlatego tê rasê
wybra³em. Du¿o czyta³em o tych psach.
Dowiedzia³em siê, ¿e to zwierzêta stadne,
genami zbli¿one do wilka, dlatego postanowi³em wzi¹æ drugiego i z myœl¹ tak¿e
o swojej kondycji zacz¹³em biegaæ z psami, jeŸdziæ rowerem, itd. Po kilku latach
pozna³em kolegê z Wroc³awia, który jest
zapalonym zaprzêgowcem. Zainteresowa³ mnie tematem i po³kn¹³em bakcyla.

G.Ch. - Kilka lat temu za³o¿y³ Pan
w naszym mieœcie Klub Psich Zaprzêgów Sfora Chojnów. Powodowa³a
Panem mi³oœæ do husky czy duch
sportowy?
T.R. - Wszystkiego po trosze. I moje
ADHD. Uda³o mi siê znaleŸæ podobnych
pasjonatów na naszym terenie. Za³o¿yliœmy klub. Nieformalny, ale nie o to
przecie¿ chodzi. Wolimy siê bawiæ i czerpaæ przyjemnoœæ z treningów ni¿ "siedzieæ w papierkach". Kiedyœ jeŸdziliœmy
na zawody - Miêdzynarodowe Zawody
Psich Zaprzêgów o "Z³oty But" Przytkowice 2010, Puchar Polski Dogtrekking
2009 Pawe³ki, Z³oty Stok i Brenna ko³o
Szczyrku, Dogtreking Rodzinny, Dogtrekking Che³msko Œl¹skie 2016. Ca³y czas
d¹¿y³em do tego, ¿eby coœ zrobiæ w naszym mieœcie, poniewa¿ zawody psich
zaprzêgów najczêœciej organizowane s¹
oko³o 300 i wiêcej km od Chojnowa
i trwaj¹ zawsze dwa dni. Praca i obowi¹zki rodzinne nie zawsze pozwalaj¹ na
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takie wyjazdy. Dlatego spe³niamy siê na
treningach, podczas wspólnych biwaków
i na warsztatach w szko³ach lub przedszkolach, gdzie jesteœmy zapraszani.
Czasem bywa chwila przerwy, nuda...,
ale nie na d³ugo. Zaczynam biegaæ za³atwiaæ to i owo i znów czujê siê cudownie. Krew buzuje, umys³ pracuje, znowu
czujê, ¿e ¿yjê. Taki jestem, ci¹gle muszê
mieæ cel... Nie by³oby tego wszystkiego,
gdyby nie moi koledzy i kole¿anki z klubu.
Mam tylko dwa psy, gdyby nie oni, nigdy
nie spe³ni³bym marzenia powo¿enia zaprzêgiem z³o¿onym z szeœciu psów.
Spotykamy siê raz lub dwa razy w tygodniu w lesie, trenujemy, palimy ognicha
i pieczemy kie³baski, nawet w minusow¹
temperaturê. Na co dzieñ pracujê ciê¿ko
6 dni w tygodniu. Zaprzêgi daj¹ mi
poczucie spokoju, wolnoœci, odrywaj¹ od
spraw codziennych choæ na chwilê.

G.Ch. - Wiem, ¿e bliscy podzielaj¹ Pana pasjê. Na ile siê anga¿uj¹?
T.R. - ¯ona jest na ka¿dym treningu,
pomaga przy psach, biega z psem. W pe³ni popiera to, co robiê. Jest wspania³a która inna by wytrzyma³a moje pomys³y?
Syn kiedyœ z nami jeŸdzi³ na zawody,
troszkê biega³ ze mn¹. Ale jednak nie
krêci go do koñca psi zaprzêg. Wywróci³
siê kiedyœ z psem na rowerze i mo¿e dlatego. Córka Ewa natomiast z ochot¹ bierze
udzia³ w zawodach. Wspólnie np. zdobyliœmy 11 miejsce w rodzinnej rywalizacji, przemierzaj¹c 11 kilometrów
w górach - w tej dyscyplinie nawet wózek
inwalidzki nie ogranicza.
G.Ch. - Inne zainteresowania?
T.R. - Zaraz po zaprzêgach - góry. Jak
tylko znajdê czas, wybieram siê sam lub
z rodzin¹ w górskie plenery. Upodoba³em sobie góry Izery Polskie i Czeskie.
Najchêtniej wybieram siê tam na kilkudniowe wyprawy. Powinienem to nazwaæ
wycieczkami z nutk¹ survivalu czy Bushcraftu. Ró¿nica miêdzy nimi jest taka, ¿e
survival to nag³e znalezienie siê w sytuacji kryzysowej i usi³owanie szybkiego
powrotu do cywilizacji. Bushcraft to zamierzone pójœcie w dzicz i ¿ycie tam jakiœ
czas w zgodzie z natur¹, nie wadz¹c jej.
Na ostatniej samotnej wyprawie (no nie

ca³kiem, bo z psem - wszêdzie za mn¹
³azi) id¹c ju¿ przed zmierzchem nie martwi³em siê gdzie bêdê spa³, poniewa¿ jeœli
nie dojdê do jakiejœ wiatki (w Izerach
jest kilka) mam w plecaku hamak wojskowy, krzesiwo, kieszonkow¹ kuchenkê
turystyczn¹. Potrafiê rozpaliæ ognisko na
kilka sposobów, znam roœliny jadalne
rosn¹ce wszêdzie i nazywane czêsto chwastami, itp. Po nocy pakujê siê i idê w dalsz¹ drogê, tak czêsto ok. 40 km w dwa
dni. Te wyprawy, to rodzaj (jak powiedzia³a mi znajoma) "totalnego odmó¿d¿enia". Nie wa¿ne, gdzie bêdê spa³, na
pewno dam sobie radê. I to jest piêkne,
idê nie martwi¹c siê niczym, tylko ch³onê
widoki i czerpiê przyjemnoœæ z kontaktu
z natur¹.

Jeszcze niedawno lubi³em tak¿e d³ugodystansowe biegi. Niestety liczne kontuzje plus druty w kolanie skutecznie wykluczy³y mnie z biegania.
G.Ch. - Ma Pan jakieœ marzenia zwi¹zane ze swoj¹ pasj¹?
T.R. - Tak. Jeœli chodzi o zaprzêgi, to
chcia³bym kiedyœ za³o¿yæ coœ w stylu
traperskiej osady z psami. Marzy mi siê
tak¿e tydzieñ na dzikiej pó³nocy Norwegi
lub Finlandii.
G.Ch. - Czego ¿yczy siê masherom?
T.R. - Du¿o œniegu zim¹. To pragnienie
chyba ka¿dego mashera.
G.Ch. - ¯yczymy zatem bia³ych, zaœnie¿onych tras, uruchomienia osady
traperskiej i wspania³ej przygody
w naturalnym œrodowisku skandynawskich terenów.
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I Zlot Pojazdów Zabytkowych oraz I Rajd Ziemi Chojnowskiej
Pierwsza edycja tej imprezy z pewnoœci¹
bêdzie mia³a swoj¹ kontynuacjê. Do Chojnowa, z ró¿nych stron kraju, zjecha³o oko³o
100 pojazdów zabytkowych, a podziwia³o
je tysi¹ce zainteresowanych.
Wczesnym przedpo³udniem 21 sierpnia,
chojnowski rynek wype³ni³ siê wiekowymi pojazdami. Pasjonaci starych aut, nie
bacz¹c na lej¹cy siê z nieba deszcz, ruszyli
na rajd po Ziemi Chojnowskiej. Na 70.
kilometrowej trasie czeka³y na nich pun-

kty kontrolne, polecenia sprawnoœciowe
i zadania na orientacjê. Rzut paskiem klinowym, parkowanie miêdzy pacho³kami,
strzelanie do tarczy z paintballa, ³owienie
ryb na stawach w NiedŸwiedzicach, szu-

kanie ukrytych na trasie znacz¹cych liczb,
rysowanie w³asnego samochodu - to tylko
kilka z licznych konkurencji, które uatrakcyjni³y trasê i by³y sk³adow¹ rajdowej
klasyfikacji.
Pierwsze auta dotar³y na liniê mety oko³o
godz. 14. Tu do³¹czy³y do innych oczekuj¹cych na swoje prezentacje.
I Zlot Pojazdów Zabytkowych w Chojnowie œci¹gn¹³ do naszego miasta oko³o setki wehiku³ów - samochodów, motocykli,
maszyn rolniczych, sprzêtu stra¿ackiego
i drogowego. O nich wszystkich i o ka¿dym z osobna, przez niemal dwie godziny,
opowiada³ prezes legnickiego Automobilklubu Jerzy Janicki.
O ile wspaniale zachowane Mercedesy,
Volkswageny, Fiaty, Volvo, Renaulty…
wzbudza³y podziw, to nasza Warszawa,
"Maluch", Syrenka, czy Fiat 125p. wywo³ywa³y nostalgiê i (co tu du¿o mówiæ) wzrusza³y. Najstarsze z prezentowanych marek
(dwa Fiaty Topolino) datowane by³y na
1930 rok.
Swoje miejsce na zlocie mia³y te¿ motocykle i pojazdy przemys³owe - ci¹gniki,
auta dostawcze, ciê¿arowe, specjalistyczne. Górowa³ nad nimi walec z pocz¹tku
lat 30. ubieg³ego stulecia, który “o w³asnych si³ach” przyjecha³ do centrum.
Wœród tych wszystkich zabytków prezen-
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towa³o siê tak¿e kilka oryginalnych modeli Porsche wystawionych przez Carrera
Centrum.
Chojnowski Rynek nigdy jeszcze "nie
dŸwiga³" tylu maszyn. Wspania³e motoryzacyjne show.

Dodatkow¹ atrakcj¹ dla ogl¹daj¹cych by³
symulator czo³owego zderzenia i niespodzianka dla najm³odszych - Fiat 126p
przeznaczony do dzieciêcej, plastycznej
inwencji twórczej.
Przyjezdni w³aœciciele aut natomiast wykorzystali pobyt w Chojnowie na zwiedzanie naszych miejskich zabytków Baszty Tkaczy, Zamku Piastów LegnickoBrzeskich czy zrewitalizowanego Rynku.
Dope³nieniem imprezy by³a licytacja
przedmiotów przekazanych na aukcjê na
rzecz 8.letniej Julii Bugajskiej z Lubina,
chorej na ostre zapalenie rdzenia krêgowego. Koszulka koszykarza NBA Marcina
Gortata, pi³ka z podpisami pi³karzy Zag³êbia Lubin czy gad¿ety z autografami
zawodników Grupy Kolarskiej CCC Sprandi Polkowice przynios³y spor¹ kwotê, która
wraz ze zbiórk¹ wolontariuszy da³a w sumie 5083,50 z³ (plus 27.2 euro).
To zas³uga hojnych nabywców, ale te¿ prowadz¹cego licytacjê - radiowca Szczepana
Knapa, który podczas aukcji wykaza³ siê
si³¹ przekonywania, humorem i urokiem
osobistym - cechami zapewniaj¹cymi finansowy sukces.
Na zakoñczenie - nagrody dla uczestników
rajdu i laureatów plebiscytu na "naj…"
oraz losowanie bonusów dla g³osuj¹cej
publicznoœci. W gronie laureatów znaleŸli
siê tak¿e chojnowianie. Ryszard Lipiñski
za swojego Ursusa C 328 otrzyma³ a¿ trzy
nagrody: za naj³adniejsz¹ maszynê Zlotu
wed³ug publicznoœci, za prezencjê od Olicars i od diagnostyków. Naj³adniejszy motocykl - Java 175 rok 1957 - wystawi³ chojnowianin Kuba Halikowski, który odebra³
nagrodê publicznoœci.

Specjaln¹ nagrodê ufundowa³y tak¿e w³adze miasta. Burmistrz wrêczy³ j¹ chojnowskim stra¿akom za STARA zachowanego w doskona³ym stanie.
Motoryzacyjne widowisko zakoñczy³ koncert Juranda Kowalskiego z uczniami i zespo³u Fakt.

Organizatorzy - Oldimer Chojnów, Urz¹d
Miejski Chojnowa i Urz¹d Gminy Chojnów - stanêli na wysokoœci zadania. Przygotowania, jak powiedzia³ naszej Gazecie
“g³ównodowodz¹cy” Tomasz Halikowski,
zajê³y zaledwie dwa miesi¹ce. Cz³onkowie chojnowskiego klubu mi³oœników starej motoryzacji Oldimer, przy nieocenionej pomocy wolontariatu KGHM, wykazali siê wielkimi zdolnoœciami marketingowymi, logistycznymi, perswazyjnymi i organizacyjnymi. Zwierzyli nam
siê jednak, ¿e nieco obawiaj¹ siê kolejnej
edycji. Powodzenie imprezy zapowiada
"najazd" podwójnej, a mo¿e nawet potrójnej liczby uczestników za rok. Wierzymy,
¿e tegoroczne doœwiadczenie, zapa³, pasja
i talent organizacyjny pozwol¹ udŸwign¹æ
ciê¿ar przygotowania II Zlotu Pojazdów
Zabytkowych oraz II Rajdu Ziemi Chojnowskiej.
eg
fot. gch, M. Koœcicki, K. Kukla
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Od 22 do 26 sierpnia Miejski Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
organizowa³ drug¹ czêœæ zajêæ dla dzieci
pt. "Wakacje z MOKSiR". Zajêcia odbywa³y siê w godzinach od 10.00 do 12.00.
Ka¿dy móg³ znaleŸæ tu dla siebie coœ
interesuj¹cego.
Trzeciego dnia dzieci nauczy³y siê, jak
w³asnorêcznie z balonów i m¹ki zrobiæ
popularne "gniotki".

W pierwszy dzieñ dzieci próbowa³y swoich si³ w bowlingu w znajduj¹cej siê w Domu Kultury krêgielni.
Drugi dzieñ, to zajêcia plastyczne "Nie
taki paj¹k straszny…".

Nastêpnie dla lubi¹cych ruch, w sali tanecznej odby³y siê gry i zabawy sportowe.
Czwarty dzieñ, to malowanie na szkle.
S³oiki, butelki i wazony nabra³y nowego
kolorytu i przeznaczenia.

Ostatniego dnia dopisa³a pogoda i uda³o
siê przeprowadziæ oczekiwan¹ przez
dzieci baloniadê - grê przy pomocy balonów nape³nionych wod¹ i rêczników.
JZ

Po¿egnanie absolwentów ¿³obka
To pierwsza tego typu uroczystoœæ w naszym ¿³obku - maluchy ¿egna³y szeœcioro starszych absolwentów ¯³obka
Miejskiego.
Betina Burzmiñska, Lena Berezowska,
Lena Klecha, Maksymilian Jaworski,
Natasz Salastowicz i Zofia Wilczyñska
s¹ ju¿ przedszkolakami. Po¿egnanie mia³o
uroczysty charakter. Uczestniczyli w nim
rodzice, opiekunki, a nawet w³adze miasta, no i oczywiœcie ca³a grupa "Motylków".
Czaruj¹ce tañce, ujmuj¹ce gesty i minki,
a potem pluszaki od burmistrza, listy gratulacyjne, pami¹tkowe zdjêcie ca³ej grupy to elementy krótkiego, ale niezwykle
uroczego widowiska przygotowanego
przez najm³odszych i ich opiekunki.
Podziêkowania dyrektor ¿³obka Lucyny
Setli-Bar dla rodziców za wspó³pracê
oraz ¿yczenia dalszej szczêœliwej edukacji od burmistrza dla absolwentów
by³y dope³nieniem uroczystoœci - jak siê
mówi³o w kuluarach - historycznej.
eg
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Wrzeœniowa gildia
Wakacje minê³y. Spadaj¹ce liœcie z drzew
oznaczaj¹ rych³e nadejœcie jesieni. Nie
oznacza to jednak, ¿e gildianie ulegaj¹
nostalgii. Wprost przeciwnie. Tempo prac
zadziwia.
5 wrzeœnia w naszej "KuŸni Talentów"
znów dosz³o do wykuwania artystycznych
dzie³. Tematem wiod¹cym by³o has³o:
"Szko³a i edukacja". W tym przypadku, na
wysokoœci zadania stanê³a frakcja poetycka. Pani Ludwika Suchecka przedstawi³a
kilka swoich wierszy o takiej w³aœnie tematyce. Jadzia Stopa w swoich archiwach
z lat 90-tych te¿ stworzy³a onegdaj kilka
wierszy z nurtu szkolno-edukacyjnego.
Tym tropem poszed³ te¿ Piotrek Misikiewicz. Przedstawi³ swoje doœæ d³ugie
i frapuj¹ce rymy edukacyjne. W tym dniu
odwiedzi³ nas dawno niewidziany muzyk
Jurand Kowalski. O g³ównym temacie
spotkania nic nie wiedzia³. Postanowi³ jednak zaprezentowaæ swoje starsze teksty.
Nieco nostalgiczne wersy przedstawi³y
panie Ludwika Suchecka i Lillia Konieczna. W kobiecych interpretacjach, teksty nabra³y wyrazistego przekazu.
W przedziale poezji (i to dos³ownie) pokaza³a siê pani Stanis³awa Szulakowska.

Przynios³a dwie okaza³e pozycje: "Pogoda
ziemi" i "Polska poezja mi³osna". Polecam
gor¹co te dwa tytu³y dla tych, co tworz¹
i czytaj¹. Wiele mo¿na siê nauczyæ.
Na spotkaniu obecna by³a te¿ pani Teresa
Halikowska. Tym razem jej prace malarskie przedstawia³y kwiaty. Potem przypomnia³ o sobie Piotrek Misikiewicz. Zaprezentowa³ fotorelacjê z sierpniowego
pobytu w Tczewie, gdzie mia³ miejsce
"Festiwal Grzegorza Ciechowskiego". Narracja i prezentacja mia³a charakter iœcie
republikañski w tonacji czarno-bia³ych pasów. Ju¿ jest do obejrzenia tu i ówdzie
w internecie.
Pani Lilla Konieczna przedstawi³a swoj¹
pierwsz¹ pracê wykonan¹ technik¹ czarnego haftu (blackwork). Okaza³y ³eb czarnego konia na bia³ym tle robi wra¿enie.
Zapraszamy serdecznie 16 wrzeœnia do Miejskiej Biblioteki Publicznej na wernisa¿
Jadwigi Stopy. Bêdziemy mogli poznaæ
malarsk¹ i rysunkow¹ ods³onê tej wszechstronnej artystki.
Nasze kolejne spotkanie zaplanowaliœmy
na 3 paŸdziernika - poniedzia³ek o 18:00.
Temat jest niezwyk³y: moja ulubiona postaæ z bajek dzieciñstwa.
pm

Zapraszamy do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
¯egnajcie wakacje. Pora wracaæ do przedszkola i szko³y. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest instytucj¹ oœwiatow¹, która
wspiera te placówki, w której dzieci i rodzice mog¹ otrzymaæ pomoc psychologiczn¹, pedagogiczn¹ i logopedyczn¹. Zadania poradni
to w szczególnoœci: diagnoza i terapia zaburzeñ rozwojowych i zachowañ dysfunkcyjnych, wydawanie opinii i orzeczeñ, wspomaganie
wszechstronnego rozwoju dzieci i wychowawczej funkcji rodziny.
W bie¿¹cym roku szkolnym 2016/17 przygotowaliœmy bogat¹ i ciekaw¹ ofertê dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
Wyposa¿yliœmy nasz¹ placówkê w nowy sprzêt i pomoce. Obok funkcjonuj¹cej od dwóch lat SALI DOŒWIADCZANIA ŒWIATA
powsta³a SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. Drugi ju¿ rok pracuje Zespó³ Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. Chcemy
wspomóc rodziców, proponuj¹c im GRUPÊ WSPARCIA DLA RODZICÓW prowadzon¹ przez psychologa.
W tym roku obok terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zajêæ w Sali Doœwiadczania Œwiata proponujemy terapiê
z zakresu integracji sensorycznej oraz rehabilitacjê ruchow¹.
Szczegó³ow¹ ofertê dla uczniów, nauczycieli, a tak¿e rodziców (do realizacji na terenie przedszkoli POMAGAMY dzieciom, m³odzie¿y,
rodzicom i nauczycielom
i szkó³) ju¿ rozes³aliœmy do placówek oœwiatowych. Propozycje dla rodziców zamieszczamy poni¿ej.
OFERTA TEMATYCZNA DLA RODZICÓW
1. Wczesne zagro¿enia a wychowanie dzieci (wyk³ad: X-XII 2016r.) - mgr Marta Kozaryn
2. Moje dziecko nie ma problemów problemów mow¹ (wyk³ad) - mgr Danuta Matuszewska
3. Autoagresja u dzieci i m³odzie¿y - przyczyny. Jak sobie radziæ? ( warsztaty) - mgr Jadwiga
Orzechowska
4. Cztery typy postaw rodziców, ich wp³yw na dziecko (warsztaty) - mgr Jadwiga Orzechowska
5. Jak przygotowaæ dziecko do nauki w szkole? (wyk³ady) - mgr Danuta Rabiej
6. Sposoby motywowania dzieci do nauki (wyk³ady) - mgr Danuta Rabiej
7. Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego wg Weroniki Sherborne (dla rodziców dzieci z klas I-III;
wyk³ady/warsztat) - mgr El¿bieta Prochów-Miko³ajczak
Informujemy ponadto, ¿e na terenie poradni funkcjonuje AKADEMIA DLA RODZICÓW.
US£UGI PORADNI
S¹ to prowadzone przez pedagoga warsztaty umiejêtnoœci wychowawczych.
S¥ BEZP£ATNE
ZAPRASZAMY
¯yczymy uczniom, nauczycielom i rodzicom samych sukcesów w nowym roku szkolnym 2016/17
od poniedzia³ku do pi¹tku
i zapraszamy do poradni.
MISJA PORADNI
Jesteœmy poradni¹, która udziela wszechstronnej, profesjonalnej pomocy diagnostycznej, terapeutycznej
i konsultacyjno- doradczej dzieciom, m³odzie¿y, rodzicom i nauczycielom.
WIZJA PORADNI
Celem poradni i najwy¿ej cenion¹ przez pracowników wartoœci¹ jest dobro dziecka i osób korzystaj¹cych z us³ug
naszej poradni w œcis³ym zwi¹zku z rodzicami i nauczycielami, którzy maj¹ bezpoœredni wp³yw na dziecko
oraz s¹ zainteresowani efektami nauczania i wychowania.
Dyrektor i Pracownicy PPPP w Chojnowie
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Kolarskie sukcesy
20 sierpnia w Szklarskiej Porêbie odby³y
siê szosowe zawody kolarskie z cyklu
Czasówek Karkonoskich III Edycja
Izerska. Jazda indywidualna na czas
wiod³a trudn¹ tras¹ - ostro pod górê ze
startem z ulicy Turystycznej i met¹ na
Zakrêcie Œmierci. Chojnowski UKKS
"ORIENS" reprezentowa³o czworo zawodników - dwie kolarki i dwóch kolarzy.
Zmagania rozpoczê³y utytu³owane m³odziczki Anita Ma³ek i Hanna Konarzewska. W dalszej kolejnoœci na trasê
wyjecha³ m³odzik Szymon Musia³ i nasz
junior m³odszy Gracjan Fu³awka.

Na starcie zameldowali siê zawodnicy
UKKS "ORIENS" w sk³adzie: Anita
Ma³ek, Hanna Konarzewska - m³odziczki, Szymon Musia³ - m³odzik, Gracjan

Fu³awka - junior m³odszy. Zawodnicy
puszczani byli na trasê co minutê.
Anita Ma³ek zajê³a drugie miejsce,
Hanna Konarzewska ukoñczy³a wyœcig na czwartym miejscu, Szymon
Musia³ przyjecha³ na miejscu trzecim,
Gracjan Fu³awka zaj¹³ drugie miejsce.

Po bardzo ostrej walce zawodnicy wywalczyli nastêpuj¹ce miejsca:
Anita Ma³ek - II miejsce,
Hanna Konarzewska - III miejsce,
Szymon Musia³ - V miejsce
30 sierpnia natomiast odby³a siê Czasówka Karkonoska - IV Edycja - Czasówka Rosochocka jazda indywidualna
na czas, na dystansie Sichów - Rosocha.
Tym razem organizatorzy przygotowali
trasê ostro pod górê, a dystans jaki mieli
pokonaæ kolarze to 5400 m.

Gratulujemy m³odym zawodnikom i dziêkujemy wszystkim, którzy wspieraj¹ klub
i jego zawodników.
UKKS “Oriens”

Rowerem po Legnicy
Legnicki rower miejski oficjalnie ruszy³
18 sierpnia, a jego popularnoœæ roœnie
z dnia na dzieñ. W ramach tego systemu
w Legnicy dostêpnych jest 21 rowerów,
ustawionych w czterech punktach miasta
- na placu S³owiañskim, na placu Wilsona, na osiedlu Kopernika oraz na osiedlu Piekary przy Rondzie Niepodleg³oœci. Aby korzystaæ z rowerów nale¿y
wejœæ na stronê internetow¹ www.rower.legnica.eu, wype³niæ formularz rejestracyjny, zaakceptowaæ regulamin i uiœciæ op³atê w wysokoœci minimum 10 z³.
Pierwsze 15 minut jest darmowe, od 16
minuty do godziny koszt wypo¿yczenia
wynosi 1 z³oty, druga godzina to kolejna
z³otówka, trzecia - 2 z³ote, a ka¿da nastêpna - 4 z³ote. Mo¿liwoœæ wypo¿yczania roweru istnieje jednak tylko wtedy,
kiedy na koncie u¿ytkownika jest co najmniej 10 z³. W celu wynajêcia roweru

GAZETA CHOJNOWSKA NR 16/864
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nale¿y podejœæ do terminala i nacisn¹æ
przycisk “wypo¿ycz”, nastêpnie zalogowaæ siê oraz podaæ numer roweru,
który chcemy wynaj¹æ.
Zwrócenie roweru jest jeszcze szybsze,
gdy¿ nale¿y go tylko wpi¹æ do elektrozamka. Dodatkow¹ wygod¹ jest fakt, ¿e
rower mo¿emy zwróciæ na innej stacji,
ni¿ ta, z której go wypo¿yczaliœmy.
Wybieraj¹c siê zatem do Legnicy warto
przemyœleæ opcjê podró¿y po mieœcie
jednoœladem - czy to w ramach turystycznej przeja¿d¿ki, czy traktuj¹c go jako
wariant miejskiej komunikacji.
k.w.

UCHWA£A NR XXV/125/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie
w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 1
w Chojnowie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17
ust. 4, art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7
wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z póŸn. zm.),
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia
1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. Nr
12, poz. 96 z póŸn. zm.), oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 446), w zwiazku z Uchwa³¹ Nr XXIII/111/16 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom
w mieœcie Chojnów, Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/45/99 Rady
Miejskiej w Chojnowie z dnia 11 marca
1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum
Nr 1 w Chojnowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 2.:
- po s³owie "Artura Grottgera," dopisuje
siê s³owo "Jerzmanowicka,";
- po s³owie "Adama Mickiewicza,"
dopisuje siê s³owo "Mi³a,";
- po s³owie "Elizy Orzeszkowej,"
dopisuje siê s³owo "Pogodna,";
- po s³owie "Przelot," dopisuje siê s³owo
"Radosna,";
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie oraz w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym: Kolonia
Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ: tel.
606-819-429.
Do sprzedania 4 domy piêtrowe w zabudowie
szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami, na dzia³kach ok. 4 arów. Parter: klatka schodowaschody zabiegowe, gara¿, garderoba, pomieszczenie gosp.(mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹,
3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do zagospodarowania poddasze. Stan deweloperski.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Do sprzedania nowy energooszczêdny dom
w Chojnowie. Wyj¹tkowa lokalizacja nieruchomoœci, presti¿owa okolica nowopowsta³ych domków jednorodzinnych, blisko terenów zielonych, bardzo dobry dojazd do centrum. Gor¹co polecamy! Budynek w stanie
deweloperskim na p³ycie fundamentowej z podwójnym ociepleniem oraz systemem rekuperacji i ogrzewaniem pod³ogowym, parterowy
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o pow. u¿ytkowej 100,35m2, usytuowany na dzia³ce o pow.
1083m2, wybudowany w nowoczesnej, energooszczêdnej i ekologicznej technologii keramzytowej. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania dodatkowych prac! - cena do uzgodnienia. Uk³ad funkcjonalny (na obecnym etapie istnieje mo¿liwoœæ jego modyfikacji). Termin realizacji:
2016 rok. Zapraszamy do prezentacji.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Do sprzedania nowy energooszczêdny dom
w presti¿owej lokalizacji - Kruszyn - w odleg³oœci 1 km od Boles³awca. Budynek w stanie
deweloperskim na p³ycie fundamentowej
z podwójnym ociepleniem oraz systemem rekuperacji i ogrzewaniem pod³ogowym, parterowy
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o pow.
u¿ytkowej 100,35m2 (przedpokój, salon z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc, kot³ownia, spi¿arnia, usytuowany na dzia³ce o pow. 834 m2,
wybudowany w nowoczesnej, energooszczêdnej i ekologicznej technologii keramzytowej, Istnieje mo¿liwoœæ wykonania dodatkowych prac! - cena do uzgodnienia. Termin
realizacji: 2016 rok. Zapraszamy do prezentacji. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Sprzedam dom w Chojnowie ok. 200m2. Dzia³ka 5a. Czêœciowo podpiwniczony, parter do
ma³ego odnowienia. Piêtro do remontu z osobnym wejœciem. Mo¿liwoœæ zamieszkania dwóch
rodzin lub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W tym
dodatkowo pomieszczenie gospodarcze, dwa
gara¿e. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 784-733-861.
Do sprzedania dom jednorodzinny o pow.
ca³kowitej 250m 2 w Jerzmanowicach 59A
plus budynek wolno stoj¹cy z przeznaczeniem na warsztat lub gara¿e. Dom jest w ca-
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³oœci podpiwniczony z gara¿em i piêtrem na
dzia³ce o pow. 32 ar. Cena 620000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

cena 90 tys. do negocjacji. W przypadku
zamiany tylko parter (mo¿e byæ blok).
Wiadomoœæ: tel. 609-783-793 lub 607-646-956.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 64m2
przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie. 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc osobno,
balkon + piwnica.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.

Zamieniê wyremontowan¹ kawalerkê (30 m2),
która znajduje siê w samym centrum Chojnowa na mieszkanie 2, 3 lub 4-pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 509-409-459.

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. D¹browskiego o pow.
40m 2 wykoñczone pod klucz. Mieszkania
o funkcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ z balkonami, mieszcz¹ siê w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku z wind¹.
W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk parkingowych i 15 komórek. Atrakcyjna lokalizacja
ok. 200m od centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398 lub 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie, 1 pokój na Ip. 40,5 m2,
s³oneczne, po remoncie, ³azienka, wc, ogrzewanie gazowe, bezczynszowe + piwnica,
69.500 z³. Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
Sprzedam mieszkanie 27m2 na parterze, kompletne wyposa¿enie (meble + AGD), bardzo
ciep³e z dostêpem do kablówki (TV+Internet),
do natychmiastowego zamieszkania. Wiadomoœæ:
tel. 607-438-418.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 89m 2
- 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, spi¿arnia, 2 pomieszczenia gospodarcze 45m2. Cena 150.000 z³
do uzgodnienia, ul. Ogrodowa. Wiadomoœæ:
tel. 535-406-488 lub 725-449-664.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie przy ul.
D¹browskiego 18, po kapitalnym remoncie,
pow. 77m2, 3 pokoje, balkon, pe³ny rozk³ad IIIp.
Cena 159 000 z³. Wiadomoœæ: tel. 71 75-75-430.
Do sprzedania ³adne mieszkanie o pow. 101m2
w centrum miasta, 3 s³oneczne pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, spi¿arka, balkon, Ip.,
œrodkowe, bezczynszowe, po remoncie, ogrzewanie gazowe. Cena 188 tys z³. Wiadomoœæ:
tel. 667-100-860.
Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3-pokojowe na III p., po remoncie, do zamieszkania
od zaraz. Nowe okna, drzwi antyw³amaniowe, p³ytki, kafelki, panele, balkon ocieplany.
Cena 160 tys. Wiadomoœæ: tel. 609-950-328.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 2.pokojowe 40m2 mieszcz¹ce siê na Ip.
kamienicy przy ul. Koœciuszki w Chojnowie.
Lokal posiada wymienione okna na PCV,
panele pod³ogowe, now¹ instalacje elektryczn¹ i sanitarn¹, ogrzewanie centralne wêglowe.
£azienka z toalet¹ i przedpokój po generalnym remoncie, czêœciowo umeblowane. Do
mieszkania przynale¿¹ komórka, strych, piwnica ³¹czny metra¿ nieruchomoœci to 59,31m2,

Zamieniê mieszkanie o pow. 36m2 przy ul.
Legnickiej (parter) na wiêksze (z dop³at¹).
Wiadomoœæ: tel. 575-541-620.
Kupiê mieszkanie na parterze blisko dworca,
2 pokoje lub zamieniê na 1-pokojowe z dop³at¹.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
Wynajmê lokal u¿ytkowy (pow. 54 m2) w nowoczesnym budynku w Chojnowie przy ulicy
Rejtana blisko centrum.
Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.

Praca
Poszukujemy podwykonawców oraz pojedyncze osoby do prac budowlanych tj. prace zwi¹zane z wykoñczeniem wnêtrz, dachy, elewacje.
Mo¿liwoœæ zatrudnienia oraz pomoc przy za³o¿eniu w³asnej firmy.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konradówce,
pow. ca³kowita 59 arów z mo¿liwoœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
792-678-824.
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka budowlana
zagospodarowana pod lasem o pow. 11,62ah.
W miejscowoœci Jerzmanowice 59a. Dzia³ka
jest ogrodzona p³otem betonowo drewnianym, doprowadzone s¹ media: woda oraz pr¹d.
Cena 55000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.
Sprzedam dzia³kê 30 arów w Witowie 6 przy
drodze - mo¿e byæ pod budowê domu.
Wiadomoœæ: tel. 535-406-488, 725-449-664.
Sprzedam dzia³kê roln¹ 45 arów, Bia³a przy
drodze do Rokitek.
Wiadomoœæ: tel. 535 406 488, 725-449-664.

Inne
Sprzedam beczki plastikowe 200l, idealne dla
dzia³kowców i dla budowlañców.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.
Kupiê gara¿ przy ul. Legnickiej lub ko³o Biedronki przy ul. Kolejowej.
Wiadomoœæ: tel. 600-910-110.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

drugi 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 o nawierzchni utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹ jako u¿ytek rolny - grunty orne RIIIa. Nabywca przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest
do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów
z produkcji rolnej. Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IX/41/11
Rady Miejskiej Chojnowa z 30.06.2011r.,
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
przyst¹pieniem 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 energetycznej SN (20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki
nale¿y zachowaæ 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 przebiegiem istniej¹cej
sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej
infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym.
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y
nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w 7 paŸdziernika 2016 r.
o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Uczestnicy
przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub
w kasie tut. Urzêdu do 30.09.2016r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu
tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty.
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 (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, 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.
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 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 (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 zawiadomieniu,
o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
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 uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nr tel.
76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Chojnowskie Dzieciaki

Natalka Podhajny- 6,5 lat
M³oda chojnowianka mieszkaj¹ca na co dzieñ w angielskim Winchesterze, uczêszcza
do szko³y polskiej i angielskiej. P³ywa na basenie, tañczy w balecie oraz uprawia
gimnastykê artystyczn¹.
Lubi przedmioty œcis³e.

I Zlot Pojazdów Zabytkowych
i I Rajd Ziemi Chojnowskiej

