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Mnichovo Hradištì - kolejne partnerskie miasto 
17 wrzeœnia 2016r. w³adze Chojnowa podpisa³y umowê partnerski¹ z czeskim miastem Mnichovo Hradištì.

Narodowe Czytanie w Chojnowie
Na chojnowskim rynku zebrali siê mieszkañcy miasta, 

by uczestniczyæ w kolejnej edycji Narodowego Czytania.

Malarskie œwiêto Jadwigi Stopy
16 wrzeœnia, w Galerii M³odych, odby³ siê 
wernisa¿ wystawy "Skrzydlate i kud³ate"

Romans w MOKSiR
V Legnicki Festiwal Romansu Polsko-Rosyjskiego 

im. Lidii Nowikowej - koncert w Chojnowie.

P.H.U. Jan Wengrzyn Drift Open 
Mistrzem sezonu 2016 zosta³ Marcin Carzasty, 

za nim na podium stan¹³ Kamil Sikora oraz Pawe³ Kalotka. 

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Jurand Kowalski
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kkoonnttaa wwyymmiiaarroowwee..
Dotyczy zmiany terminu p³atnoœci 

i wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

- nieruchomoœci zamieszka³e 
i niezamieszka³e

Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje,
¿e na podstawie Uchwa³ Rady Miejskiej
Chojnowa Nr XXIII/113/16 oraz Nr
XXIII/114/16 z dnia 28 czerwca 2016
roku zosta³y zmienione:
1. termin p³atnoœci op³aty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi - z dnia
15 miesi¹ca, którego op³ata dotyczy, na
dzieñ 15 dnia miesi¹ca po miesi¹cu,
którego op³ata dotyczy.
2. wzór "deklaracji o wysokoœci op³aty
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi - nieruchomoœci zamieszka³e i nie-
zamieszka³e", które stosowane s¹ przy
rejestracji nieruchomoœci w systemie
wymiarowym oraz zmian na istniej¹cych
kontach. 
Druk deklaracji dostêpny jest na stronie
internetowej "chojnow.eu" w zak³adce
"odpady" lub w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, pok. Nr 10.

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z póŸn. zm.) Wydzia³ Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzê-
du w dniach od 12.09.2016 r. do
03.10.2016 r.:
- wykazu przeznaczonego do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej
udzia³u przypadaj¹cego Gminie
Miejskiej Chojnów we wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci wspólnej oraz oddania
w u¿ytkowanie wieczyste czêœci udzia-
³u w nieruchomoœci gruntowej przy-
nale¿nej do czêœci lokalu mieszkalnego
nr 7 po³o¿onego w budynku przy ul.
Chmielna 21 w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Nr 112/2016 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 12 wrzeœnia 2016 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñs-
two w nabyciu na podstawie art. 34 ust.

1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. Nr 1774 
z pó¿n. zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 24.10.2016 r.

MMBBPP zzaapprraasszzaa
“Bezpieczeñstwo danych i ich ochrona
przed wspó³czesnymi zagro¿eniami”

W ramach cyklu "Komputerowy Œwiat
dla Ka¿dego" Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zaprasza doros³ych na bezp³atne
zajêcia pt."Bezpieczeñstwo danych i ich
ochrona przed wspó³czesnymi zagro¿e-
niami" - 5 paŸdziernika, godz.16.00.
Spotkanie prowadziæ bêdzie informatyk
p. Arkadiusz Rybczyñski.
Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie
siê do Dzia³u dla Doros³ych (tel. 76 818
83 46), iloœæ miejsc ograniczona.

““KKuullttuurraa++”” ww mmuuzzeeuumm

W zwi¹zku z projektem Kultura 60+,
realizowanym w dniach 24 i 25 wrzeœnia
zapraszamy serdecznie wszystkich Senio-
rów do Muzeum Regionalnego w Choj-
nowie. W tych dniach ka¿da osoba po
60. roku ¿ycia mo¿e skorzystaæ z dar-
mowego wejœcia do muzeum oraz na
Basztê Tkaczy.

55 llaatt GGiillddiiii!!!!!!!!
Drodzy Gildianie!
Przypominamy o paŸdziernikowym spot-
kaniu. Zaplanowane jest na 3 paŸdziernika
w restauracji "KuŸnia" o godz. 18. 
Bêdzie to okazja do ma³ego podsumowa-
nia dzia³alnoœci Gildi Artystów Choj-
nowa. W paŸdzierniku mija 5 lat od pier-
wszego za³o¿ycielskiego spotkania.
Zapraszamy!

NNaa IIXX ppoossiieeddzzeenniiuu KKRRPPZZDD
2 wrzeœnia w Zabrzu, 320 metrów pod
powierzchni¹ ziemi w Kopalni Guido
odby³o siê IX posiedzenie Krajowej
Rady Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców,
który w tym roku obchodzi 35 lecie
dzia³alnoœci. Wœród licznych goœci, zna-
laz³a siê wieloletnia prezes okrêgu 
w Legnicy El¿bieta Dziedzic. 
By³a mieszkanka Chojnowa, dzia³aj¹ca
w œrodowisku dzia³kowców w Legnicy ma
niema³e zas³ugi tak¿e dla naszych ogrodów.
- Minione lata to okres trudnej i ciê¿kiej
pracy, wymagaj¹cej poœwiêcenia. Nigdy
nie przypuszcza³am, ¿e moja praca
spo³eczna bêdzie jeszcze trwa³a w 2016
roku i ¿e dane mi bêdzie prze¿ywaæ 35
lat PZD - mówi³a El¿bieta Dziedzic,
obecnie honorowy prezes PZD w Leg-
nicy. Podkreœla³a swoje ogromne zaan-
ga¿owanie i pracê, a tak¿e trudnoœci,
jakie trzeba by³o pokonaæ w ci¹gu tych
lat pracy. - Nigdy siê nie poddawa³am
trwaj¹c w przekonaniu, ¿e muszê s³u¿yæ
innym. By³am œwiadoma, ¿e jestem ³¹cz-
nikiem pomiêdzy Krajow¹ Rad¹ PZD, 

Wrzesieñ
wrzesieñ/paŸdziernik - Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ (MOKSiR)
wrzesieñ/paŸdziernik - "Minera³y Dolnego Œl¹ska" - wystawa ze zbiorów kolekcjonerów Dariusza
Majchera i Marka Brdaka - wystawa z cyklu "Chojnowskie kolekcje - chojnowscy kolekcjonerzy".

(Muzeum)
PaŸdziernik

8.10 - VII Fina³ Dolnoœl¹skich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady M³odzie¿y 
w Kolarstwie Górskim MTB Chojnów - Park Piastowski, godz. 1000 (SP4)

paŸdziernik - "Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie" - wystawa prac VI Konkursu
Ró¿añcowego (MBP)

paŸdziernik/listopad - "Wspó³czesna grafika i rysunek w zbiorach Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie" - grafiki, obrazy oraz rysunki ze zbiorów w³asnych muzeum, które jeszcze
nigdy nie by³y prezentowane zwiedzaj¹cym (Muzeum)

Kalendarz imprez w mieœcie 

MOKSiR  - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:



3GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/865

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee     rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Nierucho-
moœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komer-
cyjne i handel. Dla lokalu zosta³o sporz¹-
dzone œwiadectwo charakterystyki energe-
tycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty
jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê 7.10. 2016r. o godz.
10.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102-
052260000610205198520 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do 30.09. 2016 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zaku-
pu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z ma-
j¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ oso-

by fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia-
³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wa-
dium 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, pozo-
sta³ym osobom.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 800,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 0710-
2052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notar-
ialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-

chunku bankowym tut. Urzêdu przed za-
warciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce 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 zawia-
domieniu, 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 zwi¹-
zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci po-
nosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³
siê w dniu 11.02.2015 r., drugi 20.05.2015 r.,
trzeci odby³ siê 10.11.2015 r., czwarty
19.01.2016 r., pi¹ty odby³ siê 09.03.2016 r.,
szósty odby³ siê 24.05.2016 r., siódmy
18.08.2016 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12- 30.09.2016r.
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30
- tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej
przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/8168684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêp-
ne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4, po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym, wielo-
lokalowym, 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:

a ogrodami. W mojej pamiêci na zawsze
pozostan¹ wydarzenia oraz uroczystoœci,
w których bra³am udzia³ w ci¹gu tych lat.
Pani El¿bieta swoj¹ pracê w PZD datuje
od 1975 roku. Bra³a udzia³ w I Krajo-
wym ZjeŸdzie Delegatów PZD. To ona
rozpoczyna³a w Legnicy dzia³ania orga-
nizacyjne, powo³ywa³a Zarz¹d Woje-
wódzki POD w Legnicy, przyjmowa³a
agendy od ówczesnych w³adz wro-
c³awskiego i zielonogórskiego zarz¹du
daj¹c pocz¹tek i nadaj¹c kszta³t obecne-
mu zarz¹dowi okrêgowemu. 

- Dziêkujê losowi, ¿e na mojej drodze
spotka³am Pana Eugeniusza Kondrac-
kiego, prezesa PZD. Przetrwa³am d³ug¹
drogê na dobre i na z³e, ale bez takiego
charyzmatycznego przywódcy, nie by³oby
to mo¿liwe.
Gratulujemy i w imieniu by³ych, obec-
nych oraz przysz³ych u¿ytkowników
chojnowskich ogrodów dzia³kowych
dziêkujemy za wieloletnie zaanga¿o-
wanie i pomoc w rozwoju Rodzinnych
Ogrodów Dzia³kowych.

(Ÿród³o http://ozoopole.pzd.pl)
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17 wrzeœnia 2016r. w kronice naszego
miasta odnotowany bêdzie jako dzieñ
oficjalnego podpisania umowy partner-
skiej z czeskim miastem Mnichovo
Hradištì. 

Minionej soboty reprezentanci Chojnowa
zawarli porozumienie z po³udniowym
s¹siadem o wielop³aszczyznowej wspó³-
pracy. Nasze narody od wieków ¿yj¹
obok siebie, ale Czesi i Polacy zbyt ma³o
o sobie wiedz¹. Obie strony chc¹ to
zmieniæ. Na szczeblu lokalnym najlep-
szym sposobem jest nawi¹zywanie bez-
poœrednich relacji miast. 

Delegacja z Chojnowa przyjecha³a do
Mnichovo Hradištì na zaproszenie
tamtejszych w³adz. Uroczystoœæ podpisa-
nia umowy partnerskiej ujêto w program
dorocznego miejskiego œwiêta, oprawa
zatem by³a barwna i okaza³a. Z naszej
strony kolorytu doda³y wystêpy Brook-
lynu, w tym niezwykle efektowny pokaz
ma¿oretek, oraz zespo³u muzyczno-
wokalnego ze Szko³y Podstawowej nr 4.
Wyznaczono nam tak¿e stoisko, na któ-
rym zapraszaliœmy do Chojnowa poprzez
materia³y promocyjne i polskie, trady-
cyjne przysmaki. 

Historyczny dokument podpisa³ bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies, wiceprze-
wodnicz¹ca Rady Miejskiej Chojnowa
Barbara Ku³acz oraz starosta Mnichovo
Hradištì, Ondøej Lochman. 

Akt partnerski obliguje w³adze miast obu
stron do porozumienia miêdzy narodami
i wspierania projektów inicjowanych przez
nasze lokalne œrodowiska. Tych nam nie
brakuje. Podczas wizyty omówiono naj-
bli¿sze dzia³ania dotycz¹ce g³ównie zaan-
ga¿owania m³odzie¿y, instytucji kultural-
nych i organizacji pozarz¹dowych. 

Mnichovo Hradištì to trzecie, po nie-
mieckim Egelsbach i francuskim Co-
mmentry, miasto partnerskie Chojnowa.
Od czeskich partnerów dzieli nas tylko
160 kilometrów, wierzymy zatem, ¿e
wspó³praca bêdzie niezwykle dynamicz-
na i szybko zaowocuje przyjaŸniami na
wielu p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego
obu miast.

Uroczystoœæ podpisania partnerskiej
umowy poprzedzi³o robocze spotkanie
przedstawicieli oœrodków kulturalnych 
i samorz¹dowych z Czech, Polski i Nie-
miec (partnerskiego miasta Czechów).

Omawiano mo¿liwoœci, dzia³ania i pro-
jekty aktywizuj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ,
wzmacniaj¹ce relacje miêdzyludzkie 
i wspieraj¹ce poczucie przynale¿noœci. 

Podczas tych warsztatów wysz³y na jaw
dwie niezwyk³e historie. Okaza³o siê, ¿e
wœród niemieckiej delegacji s¹ siostry,
które urodzi³y siê w Chojnowie i kilka
lat tu mieszka³y. Zaskoczenie by³o obo-
pólne, bo ani by³e chojnowianki nie
spodziewa³y siê, ¿e spotkaj¹ w Cze-
chach chojnowian, ani chojnowianie, ¿e
w tym gronie odnajd¹ rodowite miesz-
kanki. Dodatkow¹ niespodziank¹ by³a
informacja, ¿e niemieckie miasto part-
nerskie Czechów - Erzhausen, le¿y trzy
kilometry od naszego Egelsbach. Te
niebywa³e zbiegi okolicznoœci automaty-
cznie zintegorwa³y obie grupy.
Wizyta w Mnichovo Hradištì by³a bar-
dzo sympatyczna i mo¿na by odnieœæ
wra¿enie, ¿e ju¿ zakie³kowa³y pierwsze
serdeczne przyjaŸnie. Niestety nie by³o
czasu na zwiedzanie miasteczka, które
ma bogat¹ historiê, ciekawe tradycje 
i wiele interesuj¹cych obiektów. Uda³o
siê tylko obejrzeæ tamtejsze muzeum 
i miejsk¹ bibliotekê. Wierzymy, ¿e ju¿
wkrótce nasi mieszkañcy bêd¹ mieli
okazjê poznaæ bli¿ej nowe miasto part-
nerskie. My natomiast serdecznie zapra-
szamy do rewizyty w Chojnowa. 

eg

MMnniicchhoovvoo  HHrraaddiiššttìì --   kkkkoolllleejjnnnnee  ppaarrttnnnneerrsskkkkiiee  mmmmiiaassttoo  

Zamek w Mnichovo Hradištì
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9 wrzeœnia, na chojnowskim rynku zebrali
siê mieszkañcy miasta, by wspólnie uczes-
tniczyæ w kolejnej edycji Narodowego
Czytania.

Dzieñ wczeœniej m³odzie¿, wyposa¿ona
w ulotki promuj¹ce akcjê, zaprasza³a
przechodniów do uczestnictwa.
9 wrzeœnia, punktualnie o godz. 9 ucz-
niowie miejskich szkó³, zainaugurowali
chojnowskie "Narodowe Czytanie" frag-
mentami "Quo vadis" Henryka Sien-
kiewicza w swoich klasach.

W samo po³udnie, w centrum miasta poja-
wi³y siê postaci inspirowane bohaterami
tegorocznej lektury Narodowego Czyta-
nia. To efekt og³oszonego przez organi-
zatora (Miejska Biblioteka Publiczna 
i Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji), konkursu "Moda w antycznym
œwiecie". M³odzie¿ z chojnowskich szkó³
i Powiatowego Zespo³u Szkó³ wykaza³a
siê w tej rywalizacji kreatywnoœci¹ i czê-
sto zdolnoœciami innowacyjnymi. Staro-
¿ytne stroje, nieco uwspó³czeœnione, zos-
ta³y zaaprobowane przez publicznoœæ 
i nagradzane oklaskami. Który z nich by³
najefektowniejszy rozstrzygnê³o jury przyz-
naj¹c spoœród 28 prezentacji nagrodê
g³ówn¹ Karolowi Chojnackiemu 
i 7 wyró¿nieñ - Manueli Baran, Jago-
dzie Bieleckiej, Emilowi Giersokowi,
Marcelemu Ku³acz, Alinie Malik, Kry-
stianowi Mendel i Julii Woronowicz.
Spotkanie w Rynku by³o tak¿e okazj¹ do
ujawnienia werdyktu og³oszonego wczeœ-
niej konkurs na has³o promuj¹ce "Quo

vadis". Nie³atwo by³o poœród 152 zg³oszo-
nych sloganów "wy³owiæ" tych kilka
najbardziej przemawiaj¹cych. Oceniaj¹cy
(po kilku godzinach obrad) zgodzili siê,
¿e has³o "Quo vadis - w tytule powieœci
pytanie zadane, odpowiedŸ na nie
niesie s³owo pisane" brzmi najlepiej. Jego
autork¹ jest Alina Malik. Doceniono
jeszcze kilka innych przyznaj¹c ich twór-
com wyró¿nienia, które otrzymali: Kac-
per Matys, Oliwia Mielnik, Julia Skrzy-
pacz, Wiktoria Rutkowska, Mateusz
Bary³o i Patrycja Mêczyñska.

Og³oszenie wyników obu konkursów i wrê-
czenie nagród ksi¹¿kowych literatury pol-
skiej by³o uatrakcyjnieniem wydarzenia.
Istot¹ jest jednak czytanie. Jego kolejne
ods³ony wype³niali uczniowie - Gimnaz-
jum nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowego
Zespo³u Szkó³, cz³onkowie M³odzie¿o-
wego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, a tak¿e
doroœli. W tym roku do grona doros³ych
lektorów zaproszono Lucynê Setlê-Bar
(dyrektor Miejskiego ¯³obka), Helenê
Maækowiak (reprezentatkê firmy “Kret”),
Barbarê Karasek (nauczycielkê Gim-
nazjum nr 2), Mariusza Garbera (repre-
zentanta Muzeum Regionalnego) oraz
burmistrza Jana Serkiesa.

Organizatorzy przewidzieli dodatkowo
dary ksi¹¿kowe dla aktywnych uczest-
ników spotkania, a chojnowianie, którzy
przynieœli swoje powieœci "Quo vadis"
mogli liczyæ na stempel okolicznoœciowy
pieczêci przys³anej z Kancelarii Prezy-
denta RP.

Narodowe Czytanie, przebiegaj¹ce na
pocz¹tku pod patronatem prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego, a obecnie
pary prezydenckiej Agaty Dudy i An-
drzeja Dudy, zainaugurowa³o w 2012 r.
wspólne czytanie "Pana Tadeusza"
Adama Mickiewicza. Rok póŸniej ca³a
Polska czyta³a dzie³a Aleksandra Fredry.
W ubieg³ym roku czytana by³a "Lalka"
Boles³awa Prusa.
Co za rok? To pytanie towarzyszy³o
wszystkim opuszczaj¹cym Rynek po
zakoñczeniu chojnowskiej edycji "Naro-
dowego Czytania 2016".

eg

"Quo vvadis" ww CChojnowie

Nagrodzone has³a 
promuj¹ce "Quo vadis"

nagroda g³ówna Alina Malik
Quo vadis - w tytule powieœci pytanie
zadane, odpowiedŸ na nie niesie s³owo
pisane.

wyró¿nienia
Kacper Matys
"Quo vadis - Czytaæ? Nie czytaæ? 
Oto jest pytanie.
Pomocne tu bêdzie 
Narodowe Czytanie."

Oliwia Mielnik
"Quo vadis?
Pogañstwo czy chrzeœcijañstwo,
Upadek czy narodziny?
Przeczytaj! Przemyœl!
Zapytaj - 
dok¹d idziesz Cz³owieku XXI wieku"

Julia Skrzypacz
Dobry czytelniku wpisz "Quo vadis"
do swojego pliku.

Wiktoria Rutkowska
"Quo vadis" jest histori¹ trudn¹, ale
na pewno nie nudn¹!

Mateusz Bary³o
"Mam smaka na "Quo vadis" 
- powieœæ Polaka"

Patrycja Mêczyñska
£zy wzruszenia tych czekaj¹, 
co "Quo vadis" przeczytaj¹.
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V Legnicki Festiwal Romansu Polsko-
Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej,
który przez kilka dni brzmia³ w ró¿-
nych czêœciach naszego powiatu, mia³
swój epizod tak¿e w Chojnowie.

10 wrzeœnia, o godz. 20, salê widowiskow¹
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji wype³ni³a publicznoœæ ceni¹ca
muzyczn¹ harmoniê, profesjonalny wo-
kal, dŸwiêki tradycyjnych instrumentów 
i piêkn¹, melodyjn¹ foniê. 
Ze sceny, przez ponad godzinê p³ynê³y
romanse i pieœni mi³osne polskich i ro-
syjskich twórców. Wykonawcy z Polski,
Bia³orusi, Ukrainy i Uzbekistanu prze-
nieœli chojnowian w czarowny œwiat
dawnych brzmieñ i emocji - g³ównie
romantycznych, bo inspirowanych tragi-
czn¹ mi³oœci¹ Rosjanki i polskiego ¿o³-
nierza. Ta prawdziwa historia sta³a siê
kanw¹ filmu "Ma³a Moskwa". Poruszy³a

tak¿e znanego w naszym œrodowisku 
dr Tadeusza Samborskiego. Obecny
wicemarsza³ek województwa dolnoœl¹-
skiego i wieloletni prezes Stowarzyszenia
Kulturalnego "Krajobrazy" jest pomy-
s³odawc¹ Festiwalu i jego honorowym
patronem. Nie pierwszy ju¿ raz, wspólnie
z burmistrzem Janem Serkiesem, zaprosi³
chojnowian na niezapomniane spotkanie 
z przesz³oœci¹, z ujmuj¹cymi melodiami 
i wieloma wzruszaj¹cymi chwilami.
Koncert poprowadzi³a Aurelia Sobczak –
znana aktorka i re¿yserka. 
Dziêkujemy!

V Legnicki Festiwal Romansu Polsko-
Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej zorga-
nizowa³o Stowarzyszenie Kulturalne
"Krajobrazy", Oœrodek Kultury i Sztuki
we Wroc³awiu oraz Zarz¹d Krajowy
Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-
Wschód.

eg
fot. moksir; chojnow.pl

Romans w MOKSiR

Jak co roku, od wielu lat, Chojnów
do³¹czy³ do miêdzynarodowej akcji
Clean up the World. 16-18 wrzeœnia
uczniowie naszych szkó³ wyposa¿eni 
w odpowiedni ekwipunek, porz¹dkowali
wybrane tereny odrabiaj¹c lekcjê dba-
³oœci o œrodowisko i inicjuj¹c dzia³ania
proekologiczne.

Tegoroczna, 23. edycja akcji Sprz¹tanie
œwiata - przebiega³a pod has³em "Podaj
dalej... drugie ¿ycie odpadów". Jej
g³ównym przes³aniem by³o promowanie
poszanowania zasobów i efektywnej seg-
regacji, unikanie odpadów - szacunek do
przedmiotu i uœwiadomienie o ich wp³y-
wie na œrodowisko i iloœæ wytwarzanych
odpadów podczas codziennych czynnoœci.
Chojnowska m³odzie¿ wysprz¹ta³a wyz-
naczone rejony, a zebrane kilogramy
œmieci odebra³ Chojnowski Zak³ad Gos-
podarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Nieco inaczej do sprawy podeszli ucz-
niowie Gimnazjum nr 2.
15 wrzeœnia w ramach akcji  "Sprz¹tanie
Œwiata - Polska 2016" pod has³em "Po-
daj dalej… drugie ¿ycie odpadów",

przeprowadzili w swojej szkole zbiórkê
elektroœmieci. Ostatecznie uda³o siê ze-
braæ ponad 150 kg “elektrogratów”. To
ogromna korzyœæ dla œrodowiska! Ze-
psute sprzêty elektryczne i elektroniczne
nie trafi¹ na wysypiska œmieci. Fundacja
Nasza Ziemia, która odbierze zebrane
elektroœmieci, dochód ze zbiórki przez-
nacza na zakup nowoczesnych, ener-
gooszczêdnych urz¹dzeñ AGD dla pla-
cówek s³u¿¹cych kszta³ceniu i wychowa-
niu dzieci. Akcjê koordynowa³a M³o-
dzie¿owa Kapitu³a Zielonej Flagi pod
opiek¹ pani Ma³gorzaty Potacza³y. 

Uczniowie dziêkuj¹ wszystkim, którzy
w³¹czyli siê do akcji, a koordynator
chojnowskiego sprz¹tania - Urz¹d
Miejski w Chojnowie - dziêkuje wszys-
tkim zaanga¿owanym w tegoroczne
Sprz¹tanie Œwiata.

eg

Sprz¹tanie œœwiata 22016Sprz¹tanie œœwiata 22016
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Mieszkañcy ¿yj¹cy ¿yciem kulturalnym
naszego miasta, doskonale znaj¹ tê po-
staæ. Od wielu lat pojawia siê na choj-
nowskiej scenie jako wokalista, kom-
pozytor, autor tekstów, instrumentalista.
Niewielu jednak wie, ile znaczy dla niego
muzyka, jak pomaga mu w codziennej
egzystencji, jak wielk¹ jest pasj¹.
Jurand Kowalski wyda³ w³aœnie kolejn¹
autorsk¹ p³ytê.

Gazeta Chojnowska - Pana twórczoœæ,
obcowanie z muzyk¹, to nie jest tylko
hobby. Domyœlam siê, ¿e to coœ wiêcej.

Jurand Kowalski - To moje wielkie za-
mi³owanie od 14. roku ¿ycia. S¹siadka
mia³a gitarê, czêsto s³ysza³em jak gra.
Marzy³em o tym instrumencie, ale by³
wtedy trudno dostêpny i drogi. Moj¹ tês-
knotê za gitar¹ widzia³a mama, która
pewnego razu poœwiêci³a ca³¹ swoj¹ ren-
tê i kupi³a upragnione "pud³o". 
To by³ niezwykle szczêœliwy dzieñ. Od tej
pory muzyka sta³a siê moj¹ najwier-
niejsz¹ towarzyszk¹. Za³o¿y³em zespó³
"To my", z którym wystêpowa³em w Choj-
nowie i innych miejscowoœciach. Gra³em
w lokalach, na przegl¹dach, festynach.

Wiele lat tak¿e pracowa³em jako instruk-
tor w domu kultury. Bez moich instru-
mentów, tworzenia i muzyki nie wyobra-
¿am sobie ¿ycia. Piszê, komponujê, wys-
têpujê ze swoim obecnym zespo³em “Fakt”,
nagrywam. Spe³niam siê i gdyby mi to 
z jakiœ powodów zosta³o odebrane… ¿ycie
straci³oby jakikolwiek sens.

G.Ch. - Napisa³ Pan ponad 165 tek-
stów. Wiêkszoœæ z nich ma bardzo nos-
talgiczny wydŸwiêk. Wed³ug Pana takie
w³aœnie jest ¿ycie?

J.K. - Nie, ale spotyka nas wiele sytu-
acji, które wywo³uj¹ w nas melancholiê.
Ta natomiast, dla artysty, jest wen¹ 
i chyba dlatego czêœæ tekstów ma taki 
a nie inny wydŸwiêk. Ale wœród tych 165

utworów s¹ te¿ radosne, optymistyczne,
pe³ne szczêœcia i wiary. Myœlê, ¿e ka¿dy
w tym repertuarze znajdzie coœ odpowie-
dniego dla siebie.

G.Ch. - Do kogo zatem kieruje Pan swo-
je utwory? Jakie chce wywo³aæ emocje?

J.K. - Nie wiem na ile to mo¿liwe, ale
chcia³bym trafiaæ do ka¿dego. Kom-
ponujê utwory w ró¿nych stylach - reg-
gae, pop, rock. Mam te¿ ballady, utwory
romantyczne. Wa¿ne s¹ tak¿e teksty.
Generalnie traktuj¹ o ¿yciu, o spos-
trze¿eniach, wartoœciach, relacjach miêdzy-
ludzkich. O tym wszystkim, czego ka¿dy 
z nas doœwiadcza. Jakie chcê wywo³aæ
emocje? Nie tworzê z myœl¹ o wzbudze-
niu konkretnych reakcji. Wra¿liwy s³u-
chacz doœwiadcza indywidualnych emocji.
Chcia³bym, ¿eby ta moja twórczoœæ by³a
pozytywnie odbierana, ¿eby adresat 
z zainteresowaniem j¹ konsumowa³ 
i chcia³ wiêcej. To chyba potrzeba ka¿dego
artysty.

G.Ch. - Wyda³ Pan ju¿ cztery p³yty,
bêd¹ nastêpne?

J.K. - Materia³u mam na co najmniej kil-
ka kolejnych, ale czy powstan¹? Nie wiem.
To nie takie proste. Wymaga zaanga-
¿owania, czasu, pieniêdzy i udzia³u osób
trzecich. Trudno znaleŸæ kogoœ, kto po-
mo¿e w wydaniu p³yty, œrodki finansowe
te¿ s¹ ograniczone, a czas i zaanga-
¿owanie mo¿e by siê znalaz³y, tylko, ¿e

zdrowie coraz czêœciej mnie ogranicza.
Ot, takie przyziemne sprawy. Czy zatem
bêd¹ nastêpne p³yty? Czas poka¿e. Tym-
czasem napawam siê dum¹, ¿e mam na
swoim koncie cztery kr¹¿ki, ¿e uda³o mi
siê napisaæ tak wiele tekstów, ¿e wci¹¿
mam wenê i chêæ tworzenia. Cieszê siê
niezmiernie tak¿e z tego, ¿e moje dwie
córki posz³y w œlady ojca. Ukoñczy³y
œredni¹ szko³ê muzyczn¹, a swoje zawo-
dowe ¿ycie zwi¹za³y z muzyk¹.

G.Ch. - A marzenia? Ma Pan muzy-
czne marzenia?
J.K. - Moim najwiêkszym by³o poznaæ
Czes³awa Niemena. W swoich zbiorach
mam dwa, mo¿e trzy teksty, które móg³by
- tak marzy³em - zaœpiewaæ w³aœnie
Niemen. Có¿, dziœ to ju¿ nierealne i chy-
ba nigdy realne nie by³o… 
Aktualne marzenie to doprowadziæ do
finiszu projekt, który w³aœnie realizujê.
Chcia³bym zaistnieæ w Internecie. W przy-
gotowaniu jest moja strona, po niej bê-
dzie serwis spo³ecznoœciowy. Mam na-
dziejê, ¿e w ten sposób dotrê do wielu s³u-
chaczy - fanów przyjemnych, ³atwych 
w odbiorze i autorskich utworów.
Serdecznie zapraszam do odwiedzin na
moich stronach i do pos³uchania.
Gor¹co wierzê, ¿e siê spodobaj¹. Proszê
mnie szukaæ w Internecie za nied³ugi czas. 

G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczymy
du¿o zdrowia, by móg³ Pan dalej, z taki-
mi efektami, realizowaæ siê muzycznie. 

Z cyklu - ludzie z pasj¹



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/8658

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 14, po³o¿onego
w budynku piêciokondygnacyjnym, trzyklatkowym, ca³kowicie podpiwniczonym, bez
poddasza przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 146/10 o pow. 1432 m2 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
13.08.2103 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023705/6:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Na podstawie ceny osi¹gniêtej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udzia-
³em w czêœciach wspólnych budynku oraz cena za udzia³ w u¿ytkowaniu wieczystym
nieruchomoœci gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikaj¹cych z ceny wywo³awczej.
Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 % u³amkowej ceny
gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1 % u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿-
dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek
VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w dniu sprzeda¿y. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Przetarg odbêdzie siê 25.10. 2016 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205-
2260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 20.10.2016 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadcze-
nie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wadi-
um 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 dzie-
si¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 550,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu
24.05.2016 r., drugi przetarg odby³ siê w dniu 18.08.2016 r. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 26.09.2016 r. - 20.10.2016 r.  w godz. 1000 do 1400 -
klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê pra-
wo 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.

20 wrzeœnia, z r¹k Dolnoœl¹skiego Kura-
tora Oœwiaty p. Romana Kowalczyka
Szko³a Podstawowa nr 3 otrzyma³a cer-
tyfikat „Szko³a Dbaj¹ca o Bezpieczeñ-
stwo”. 

W uroczystoœci wrêczenia certyfikatów
wziê³a udzia³ koordynatorka programu –
p. Helena Malak-Fotiadis oraz dyrektor
szko³y Mariusz Szklarz.
W naszym województwie wyró¿nienie
takie otrzyma³o 10 szkó³ podstawowych,
w tym chojnowska placówka im. Marii
Konopnickiej. 
Konkurs dotyczy³ systemu dzia³añ podej-
mowanych na rzecz bezpieczeñstwa. Do
udzia³u w nim zg³osi³y siê 233 szko³y 
i placówki z Dolnego Œl¹ska, a wyró¿-
nienie otrzyma³o tylko 30 (równie¿ gim-
nazja, szko³y ponadgimnazjalne oraz
placówki oœwiatowe). 
W Sali Kolumnowej Urzêdu Wojewódz-
kiego we Wroc³awiu odby³o siê podsu-
mowanie tego konkursu i wrêczenie wy-
ró¿nieñ. 
Certyfikat jest przyznany szkole do dn.
30 czerwca 2019 roku pod warunkiem
dalszego, sta³ego i zadawalaj¹cego dzia-
³ania systemu. 
Gratulacje dla koordynatorki akcji p.
Heleny Malak-Fotiadis.

SP3 - Szko³a Dbaj¹ca 
o Bezpieczeñstwo
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15 wrzeœnia w Domu Schrama odby³o
siê spotkanie zorganizowane przez Spo-
³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej Troski, w ramach
projektu "Dzia³aj Lokalnie" pt.: "Nie taki
diabe³ straszny-oswojenie niepe³no-
sprawnoœci”.

Projekt Sfinansowa³a Polsko-Amery-
kañska Fundacja Wolnoœci i Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce, przy wspó³-
pracy Fundacji Wrzosowa Kraina.
Celem spotkania by³a promocja zdro-
wego trybu ¿ycia i od¿ywiania.

Uczestnicy wys³uchali wyk³adu na temat
zdrowego od¿ywiania prowadzonego
przez dietetyka, a tak¿e mogli degus-
towaæ œwie¿o robione soki i koktajle.

Dzieci bawi³y siê przy samodzielnym
robieniu sa³atek owocowych, które bar-
dzo szybko znika³y ze sto³u.

(stow)

Nie taki diabe³ straszny
Oswajanie niepe³nosprawnoœci

Kiedy udomowiliœmy zwierzêta, staliœmy
siê za nie odpowiedzialni. Bez ró¿nicy,
czy to zwierzêta hodowlane czy do towa-
rzystwa. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje,
gdy w³aœciciele tej odpowiedzialnoœci
nie chc¹ ponosiæ. Zwierzêta s¹ zaniedby-
wane, ¿yj¹ w koszmarnych warunkach,
g³odne, chore, czêsto bite. Do niektórych
uœmiecha siê los i znajduj¹ nowego opie-
kuna albo trafiaj¹ w miejsce, gdzie nikt
ich ju¿ nie skrzywdzi. 
Nieszczêœcie zmienia równie¿ zwierzêta.
Jedne staj¹ siê uleg³e i bezsilne przyjmu-
j¹ swój los. Inne, broni¹c siê przed krzyw-
d¹, walcz¹. I te pierwsze i te drugie potrze-
buj¹ ca³ego mnóstwa mi³oœci swoich no-
wych opiekunów, aby na nowo uwierzyæ
w cz³owieka. M¹drzy i œwiadomi przyja-
ciele zwierz¹t w trosce o takie zwierzêta
(i nie tylko takie) wymyœlili akcjê "¿ó³ta ko-
kardka dla psa" - the yellow dog project.
¯ó³ta kokardka przy smyczy oznacza, ¿e
pies (mo¿e kot) potrzebuje wiêcej prze-
strzeni z powodu zaburzeñ zachowania.
Nie nale¿y siê wiêc do niego zbli¿aæ, 
a ju¿ szczególnie z innym psem.
Po¿¹dane jest zachowanie wiêkszej
odleg³oœci, aby pozwoliæ w³aœcicielowi 
z "¿ó³tym" psem przejœæ bez konieczno-
œci okie³znania jego wybuchów. Budzi to
czêsto zainteresowanie otoczenia i przy
braku wiedzy na ten temat, wywo³uje kar-
c¹ce i pe³ne wyrzutów spojrzenia, a czê-
sto i bolesne uwagi. 
Jest wiele powodów, oprócz opisanych,
dla których "¿ó³te" psy zachowuj¹ siê
inaczej ni¿ oczekujemy. Psy, które potrze-
buj¹ wiêcej przestrzeni z racji zaburzo-

nego zachowania mog¹ mieæ problemy
zdrowotne, mog¹ byæ w trakcie szkole-
nia, w trakcie rehabilitacji, mog¹ mieæ
g³êbokie stany lêkowe lub reaktywne
wobec innych psów lub ludzi i wiele
innych. Najczêœciej nie ze swojej winy.

Mam psa z ¿ó³t¹ kokardk¹. To pies po
przejœciach, s³abo przystosowany do
¿ycia wœród ludzi i innych zwierz¹t. Jego
problemy (teraz i moje) s¹ efektem zanie-
dbania i braku socjalizacji w okresie
szczeniêcym, a potem braku wiêzi emo-
cjonalnej z opiekunami. Praca z nim
by³aby ³atwiejsza, ale mój pies jest g³uchy
i niedowidzi. Jest z grupy niepokornych
wojowników. Teraz walczy, aby tego, co
zosta³o mu ofiarowane, nie straciæ. Walczy
o nas. Przed nami du¿o pracy, ale nie
skreœlamy go, bo jeœli nie my, to jego nie
bêdzie. 

Dlatego proszê wszystkich o zrozumie-
nie i wiêcej przestrzeni dla ka¿dego "¿ó³-
tego" psa.

Bona Sz.

¯ó³ta kkokardka pprzy ssmyczy¯ó³ta kkokardka pprzy ssmyczy

VII Fina³ 
Dolnoœl¹skich Igrzysk 
M³odzie¿y Szkolnej, 

Gimnazjady i Licealiady 
w Kolarstwie Górskim 

MTB Chojnów

Park
Piastowski, 
godz. 1000

ZAPRASZAMY
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Kolejna gildianka doczeka³a siê swojego
artystycznego œwiêta. Tym razem przy-
sz³a kolej na Jadwigê Stopê. Oprócz
œpiewu w chórze "Skoranta", pisania
wierszy i tworzenia rêkodzielnictwa, jej
ogromn¹ pasj¹ jest tak¿e malarstwo. 

Jakieœ 1,5 roku temu - gdy p. Jadwiga
odwiedzi³a wystawcê, legnickiego ma-
larza surrealisty Jaros³awa Jaœnikow-
skiego, zafascynowana jego obrazami
zaczê³a w domu próbowaæ sama ma-
lowaæ. Ten fakt przyniós³ zasadniczy
zwrot w artystycznym ¿yciu debiutuj¹cej
malarki. Obrazy powstawa³y jeden po
drugim. Tematyka bardzo ró¿na - ludzie,

zwierzêta, przyroda. Wkrótce by³a gotowa
do zaprezentowania swoich prac szero-
kiemu audytorium.

16 wrzeœnia, w Galerii M³odych, Cen-
trum Edukacyjnego Jadwiga Stopa mia³a
wernisa¿ swojej pierwszej wystawy ma-
larskiej. Ujêto j¹ w tytule "Skrzydlate 
i kud³ate". 
Licznie przyby³ych goœci powita³a p. Ag-
nieszka Tworzyd³o z Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Nastêpnie sama autorka przed-
stawi³a historiê, która doprowadzi³a do
tego niezwyk³ego wydarzenia. 
Wszystkie prace zosta³y wykonane tech-
nik¹ olejn¹. Przedstawiaj¹ œwiat fauny
urozmaicony portretami znanych postaci.

Ka¿dej pracy smaczku dodaje niebanalny
tytu³. Tylko jeden z obrazów nie zosta³
opatrzony nazw¹ - tu og³oszono wœród
publicznoœci konkurs. 
O emocjach po obejrzeniu prac mo¿na
by³o podyskutowaæ w doborowym gro-
nie w Sali Edukacyjnej, gdzie przygo-
towano poczêstunek i rozstrzygniêto
konkurs na tytu³ obrazu. Wizerunek
biedronek w kokonie zatytu³owano
"Razem cieplej". 

Wystawa prac Jadwigi Stopy dostêpna
bêdzie do koñca paŸdziernika.

Serdecznie zapraszamy 
- Miejska Biblioteka Publiczna -

Galeria M³odych.
pm

Malarskie œwiêto Jadwigi Stopy

Okolice godziny 700 we wtorkowy pora-
nek (13.09.2016) rozpoczê³y trzydniow¹
wycieczkê Uczestników Warsztatu Tera-
pii Zajêciowej z Chojnowa, której miej-
scem docelowym by³o Schronisko PTTK
"Jagodna". Wyjazd obfitowa³ w moc
atrakcji i stworzy³ mo¿liwoœæ poznania
nowych miejsc. Ju¿ pierwszego dnia pocz¹-
tkowym przystankiem by³a Jaskinia Nie-
dŸwiedzia w Kletnie - jest ona najd³u¿-
sz¹ z jaskiñ sudeckich i jedn¹ z najd³u¿-
szych i najg³êbszych w Polsce, a swoim
urokiem oraz histori¹ zaciekawi³a nas
pod ka¿dym wzglêdem. Swoje przybycie
do miejscowoœci Spalona, na 811m n.p.m.,
gdzie mieœci siê Schronisko, dzia³ania
rozpoczêliœmy od regeneracji si³ obia-
dem, by wkrótce móc sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci przy zajêciach motoryki

ma³ej, a dok³adniej przy wyszywaniu
ekologicznych poduszek - tak te¿ min¹³
nam pierwszy dzieñ. Dzieñ drugi up³yn¹³
przy pobudzaniu naszej sprawnoœci fizy-
cznej oraz wzajemnej integracji. Chwilê
po œniadaniu odby³y siê zajêcia, podczas
których mieliœmy stycznoœæ z gumizel¹,
mogliœmy zasmakowaæ chodzenia po
taœmie (slackline), jak i zbli¿yliœmy siê
wzajemnie podczas grupowych wyzwañ.
Œrodowe popo³udnie minê³o równie am-
bitnie, gdzie wraz z rewelacyjnym prze-
wodnikiem zdobywaliœmy szczyt Jagod-
nej - wyprawa nios³a za sob¹ naukê czyta-
nia mapy, pos³ugiwania siê kompasem,
analizowania znaków przyrody, bezpie-
czeñstwa jak i zachowañ w leœnej sferze
oraz kszta³ci³a pod wzglêdem szacunku
do fauny i flory. Po powrocie do naszego

miejsca zamieszkania odby³o siê wie-
czorne ognisko. Dzieñ trzeci, choæ ju¿
wyjazdowy to spêdzony równie ambitnie
jak pozosta³e. Czas po œniadaniu wy-
pe³ni³ kurs pierwszej pomocy. Ka¿dy 
z uczestników mia³ okazjê nauczyæ siê
jak udzielaæ pomocy w zakresie opatry-
wania ran, dzia³ania przy z³amaniach,
omdleniach, zach³yœniêciach oraz resus-
cytacji. S¹ to niezbêdne umiejêtnoœci,
które powinien znaæ ka¿dy. Ze schro-
niskiem rozstaliœmy siê po wyœmienitym
obiedzie i wyruszyliœmy do rodzinnego
Chojnowa. Miejsce, które znajduje siê 
w Spalonej 6, jest ostoj¹ spokoju wype³-
nion¹ wiedz¹, histori¹ i dodatnio dzia³a-
j¹c¹ atmosfer¹ - jest miejscem godnym
polecenia wszystkim. My jako Warsztat
Terapii bêdziemy wspominaæ ka¿d¹ chwilê
spêdzon¹ w Jagodnej jako czas nieza-
pomniany i z pewnoœci¹ niezmarno-
wany, a osobom, które mieliœmy przy-
jemnoœæ spotkaæ w "Jagodnej" serdecz-
nie za wszystko DZIÊKUJEMY!

WTZ Chojnów

"WTZ Chojnów i Jagodna" 
- czyli 3 dni wiedzy, aktywnoœci i wypoczynku... 
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miej-
skiej w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolno-
œl¹skiego Nr 34 poz. 869 27.03.2002 r.),
dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym sym-
bolem 168 KS, dla którego ustalono
funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. Gmina posiada
zatwierdzony projekt budowlany i poz-
wolenie na budowê zespo³u gara¿y dla
samochodów osobowych Nr AB.7351/-
318/03 z dnia 21-07-2003 r. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê 25.10.2016 r. o godz.
1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, po-
twierdzenie wniesienia wadium, zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do

przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustro-
ju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiad-
czenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wy-
ci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wy-
sokoœci nale¿y wp³aciæ do 20.10.2016r.
na konto Nr 3410205226000061020-
5198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
(ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapozna-
niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z 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).
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-

targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920
Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed za-
warciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku ban-
kowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci po-
nosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia  przetargu z uza-
sadnionej przyczyny. Pierwszy przetarg
na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 19.01.2016 r., drugi odby³ siê 
w dniu 09.03.2016 r., trzeci odby³ siê 
w dniu 18.05.2016 r.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem  76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA 
og³asza

czwarty przetarg ustny  nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie  6 miasta  Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa - £okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:
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CZERWONY KAPITAN
23/24.09.2016r. - godz. 18.00

Rok 1992. Po upadku komunizmu pozosta³o wiele nierozwi¹zanych spraw kryminalnych,

których sprawcy nigdy nie ponieœli kary. W rêce Krauza (Maciej Stuhr) - ambitnego,

m³odego detektywa z Wydzia³u Zabójstw, wpada jedna z nich. Na miejskim cmentarzu

odnalezione zostaj¹ zw³oki z licznymi œladami tortur. Œwiadomi niebezpieczeñstwa, Krauz

wraz ze swoim partnerem, postanawiaj¹ rozwi¹zaæ zagadkê. Wszystkie tropy prowadz¹ do

"Czerwonego Kapitana" - owianego z³¹ s³aw¹ specjalisty od "ostatecznych" przes³uchañ z

czasów minionej w³adzy. Niewielu prze¿y³o spotkanie z nim. Z ka¿d¹ minut¹ œledztwa

wychodzi na jaw coraz wiêcej faktów, a podejrzenia padaj¹ na najwy¿szych decydentów

policji i Koœcio³a.

JAK ZOSTAÆ KOTEM?
24.09.2016r. - godz. 15.00

Uzale¿niony od pracy biznesmen prowadzi bardzo stresuj¹ce ¿ycie. Pewnego dnia, w wyniku zaskakuj¹cego wypadku, zostaje

uwiêziony… w ciele domowego kota, nale¿¹cego do jego w³asnej rodziny. Niezwyk³a przemiana doprowadzi do serii zdu-

miewaj¹cych wydarzeñ, a bohater na w³asnej skórze sprawdzi trafnoœæ powiedzenia mówi¹cego, ¿e… koty maj¹ dziewiêæ ¿yæ.

ŒMIETANKA TOWARZYSKA
30.09/01.10.2016r. - godz. 18.00

Mamy tu zarówno prowadzon¹ przez samego re¿ysera, tautologiczn¹ narracjê spoza kadru,

jest potraktowany z przymru¿eniem oka w¹tek ¿ydowskiej to¿samoœci i zwi¹zanych z ni¹

religijnych paradoksów oraz ca³y korowód allenowskich bohaterów: od intelektualisty,

który przez swoje ³agodne usposobienie zaczyna przegrywaæ z tzw. "zwyczajnym

¿yciem", przez plakatowego reprezentanta hollywoodzkiego establishmentu po

wychodz¹c¹ spod klosza dziewczynê, która zamienia "byæ" na "mieæ". A jednak ka¿da z

tych figur - choæ przerabiana ju¿ w dziesi¹tkach konfiguracji - dzia³a na korzyœæ fabu³y.

Czasem mo¿na wrêcz odnieœæ wra¿enie, ¿e za du¿o tu materia³u, ¿e Allen móg³by

zamieniæ ten tekst w kilka filmów: ostr¹ satyrê na system gwiazd lat 30., gorzki mieszcza-

ñski melodramat albo komediê charakterów z ¿ydowsk¹ rodzin¹ Bobby'ego w rolach

g³ównych. Zw³aszcza ¿e ka¿da ze wspomnianych historii nabiera ¿ycia dziêki œwietnie

prowadzonym aktorom: Eisenberg z powodzeniem przejmuje rolê samego Allena, Carell

odkrywa w swoim grubo ciosanym bohaterze pok³ady wra¿liwoœci, a drugi plan kradn¹

efektowni w swoich kostiumach "dobrej ¿ony" i "wygadanego gangstera" Blake Lively

oraz Corey Stoll.

MÓJ PRZYJACIEL SMOK
01.10.2016r. - godz. 18.00

Pan Meacham, miejscowy rzeŸbiarz, od lat bawi miejscow¹ dzieciarniê opowieœciami o z³owrogim smoku zamieszkuj¹cym lasy

zachodniego wybrze¿a Ameryki. Jego córka Grace, która jest leœnikiem, uwa¿a je za najzwyklejsze bajki… dopóki nie poznaje

ma³ego Pete'a. Ten tajemniczy dziesiêciolatek twierdzi, ¿e mieszka w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim zielonym smo-

kiem o imieniu Elliott. I z tego co mówi ch³opiec, jego niezwyk³y towarzysz przypomina smoka z opowiadañ pana Meachama

Grace postanawia dowiedzieæ siê sk¹d wzi¹³ siê Pete, gdzie jest jego dom i jaka jest prawda o smoku.
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Niestety, wszystko co dobre szybko siê koñczy - tak samo ca³y sezon serii Drift Open
dobieg³ koñca. 
Podczas V rundy na lotnisku Krzywa emocje siêga³y zenitu. Typowane miejsca na
podium przed zawodami ostatecznie uleg³y zmianom. A takie zmiany zasz³y podczas
wrzeœniowego weekendu (3-4.09.2016r.) i na d³ugo zostan¹ zapamiêtane. 
Mistrzem sezonu 2016 zosta³ Marcin Carzasty, za nim na podium stan¹³ Kamil
Sikora oraz Pawe³ Kalotka. Jednoczeœnie ci sami zawodnicy w takiej samej kolejnoœci
zdobyli miejsca w V rundzie i podwójnie odbierali tego samego dnia nagrody.

Dodatkowo Kamil Sikora wraz z Jakubem Król zdoby³ puchar za najlepszy przejazd
w parach. 
Na typowo mêskich zawodach pojawi³y siê tak¿e trzy piêkne kobiety - Karolina
Pilarczyk, Blanka Turska oraz Aga Percz, które w jak najlepszy sposób pokaza³y siê
przed publicznoœci¹ przyby³¹ na p³ytê lotniska. 

Niespodziank¹ na zakoñczenie sezonu by³o wrêczenie pucharu dla najm³odszego
zawodnika, który startowa³ w Drift Open - Jasia Borawskiego, który w tym roku
skoñczy³ 12 lat. 
Puchar tak¿e odebra³ Piotr Gr¹bkowski - komentator, który przez 8 lat by³ z Drift
Open i zakoñczy³ swoj¹ karierê. 
Emocjonuj¹ce przejazdy w parach, k³êby dymu, dogrywki miêdzy zawodnikami,
piêkna pogoda i wspania³a atmosfera sprawi³y, ¿e zakoñczenie sezonu by³o takie, jak
oczekiwali organizatorzy, zawodnicy oraz kibice. Z niecierpliwoœci¹ przyjdzie nam
czekaæ na nowy sezon i niespodzianki, które przygotowuj¹ ju¿ organizatorzy. 

fot. Kamila G¹sior

ZZaakkooññcczzeenniiee  sseezzoonnuu  22001166  
--     PP..HH..UU..   JJaann  WWeennggrrzzyynn  DDrriifftt   OOppeenn

(pod medialnym patronatem Gazety Chojnowskiej)

Drift Open
Jedna z czo³owych lig driftingowych w Polsce. Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a 
w 2008r. Liga odnosz¹ca sukcesy i buduj¹ca pozytywny wizerunek tego motor-
sportu. Co roku zyskuj¹ca szerokie grono zadowolonych widzów, a tak¿e skupiaj¹ca
wokó³ siebie profesjonalnych zawodników oraz stawiaj¹cych pierwsze kroki 
w driftingu. Has³o przewodnie Drift Open to Keep Drifting Fun. 

UCHWA£A NR XXV/126/16
RADY MIEJSKIEJ 

CHOJNOWA
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
podzia³u miasta Chojnowa na sta³e

obwody g³osowania oraz ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych

komisji wyborczych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446),
art. 12 § 2 i 3 oraz § 11 i 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz.U.2011.21.112 ze zm.), w nawi¹-
zaniu 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 XXIV/108/12
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie podzia³u
miasta Chojnowa na sta³e obwody
g³osowania oraz ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych, zmienionej
Uchwa³¹ Nr XXX/175/13 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada
2013 r., Uchwa³¹ Nr XIII/51/15 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia
2015 r. i Uchwa³¹ Nr XXI/99/16 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja
2016 r.  otrzymuje brzmienie za³¹czni-
ka do niniejszej uchwa³y.

§ 2. 
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-
mistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. 
Uchwa³a  podlega og³oszeniu w  Dzien-
niku  Urzêdowym Województwa  Dolno-
œl¹skiego,  na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzê-
du Miejskiego w Chojnowie i w "Gaze-
cie Chojnowskiej".

§ 4. 
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  z dniem
podjêcia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Chojnowa

Jan Skowroñski
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Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej
miasta, na terenie nowo powsta³ego osiedla
zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿yt-
kowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki
maj¹ dostêp do drogi publicznej przez drogê
dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzch-
ni utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³-
ki sklasyfikowane s¹ jako u¿ytek rolny - gru-
nty orne RIIIa. Nabywca przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest
do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów 
z produkcji rolnej. Zgodnie z ustaleniami obo-
wi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Choj-
nowa, 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 uzbro-
jone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê
sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci
znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobo-
wi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie
oraz z zapisami w/w planu zagospodarowa-
nia 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: telekomu-
nikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 prze-
biega korytarz napowietrznej linii energety-
cznej 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 uzgod-
nieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w sta-
nie istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej
infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycz-
nym i prawnym. 
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomo-
œci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y
nabywców nieruchomoœci op³atami adiacen-
ckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê 7 paŸdziernika 2016 r.
o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Uczestnicy

przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumen-
ty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdziel-
noœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wy-
ci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnic-
two do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 341020522-
60000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

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:
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Og³oszenia drobne
Domy mmieszkania llokale

Sprzedam dom w stanie surowym: Kolonia
Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ: tel.
606-819-429.

Sprzedam dom w Chojnowie ok. 200 m2.
Dzia³ka 5a. Dom czêœciowo podpiwniczony,
parter do ma³ego odnowienia. Piêtro do
remontu z osobnym wejœciem. Mo¿liwoœæ
zamieszkania dwóch rodzin lub na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹. W tym dodatkowo po-
mieszczenie gospodarcze, dwa gara¿e. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 784-733-861.

Do sprzedania 4 domy piêtrowe w zabu-
dowie szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami,
na dzia³kach ok. 4 arów. Parter: klatka scho-
dowa - schody zabiegowe, gara¿, garderoba.
Pomieszczenie gospodarcze (mo¿liwoœæ pro-
wadzenia 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 nieru-
chomoœci, presti¿owa okolica nowopowsta-
³ych domków jednorodzinnych, blisko te-
renów zielonych, bardzo dobry dojazd do
centrum. Gor¹co polecamy! Budynek w sta-
nie deweloperskim na p³ycie fundamentowej
z podwójnym ociepleniem oraz systemem
rekuperacji ogrzewaniem pod³ogowym,
parterowy z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza
o pow. u¿yt. 100,35 m2, usytuowany na dzia³ce
o pow. 1083 m2, wybudowany w nowoczes-
nej, energooszczêdnej i ekologicznej techno-
logii keramzytowej. Istnieje mo¿liwoœæ wyko-
nania dodatkowych prac - cena do uzgodnie-
nia. Uk³ad funkcjonalny (na obecnym etapie
istnieje mo¿liwoœæ jego modyfikacji). Ter-
min realizacji: 2016 rok. Zapraszamy do
prezentacji. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania nowy energooszczêdny dom
w presti¿owej lokalizacji - Kruszyn - 1 km
od Boles³awca. Budynek w stanie deweloper-
skim na p³ycie fundamentowej z podwójnym
ociepleniem oraz systemem rekuperacji 
i ogrzewaniem pod³ogowym, parterowy 
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o pow.
u¿yt. 100,35 m2 (przedpokój, salon z kuchni¹,
3 sypialnie, ³azienka, wc, kot³ownia-
spi¿arnia) usytuowany na dzia³ce o pow. 834 m2,
wybudowany w nowoczesnej, ener-
gooszczêdnej i ekologicznej technologii ker-
amzytowej, istnieje mo¿liwoœæ wykonania
dodatkowych prac - cena do uzgodnienia.
Termin realizacji: 2016 rok. Zapraszamy do
prezentacji. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania dom jednorodzinny o pow.
ca³kowitej 250 m2 w Jerzmanowicach 59 A
plus budynek wolno stoj¹cy z przeznacze-
niem na warsztat lub gara¿e. Dom jest w ca-
³oœci podpiwniczony z gara¿em i piêtrem na
dzia³ce o pow. 32 ar. Cena 620000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

Sprzedam dom - Michów. Wiadomoœæ: tel.
794-908-509.

Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3-poko-
jowe na III p., po remoncie, do zamieszkania
od zaraz. Nowe okna, drzwi antyw³ama-

niowe, p³ytki, kafelki, panele, balkon ocie-
plany. Cena 160 tys. 
Wiadomoœæ: tel. 609-950-328.

Sprzedam mieszkanie, 1 pokój na Ip., o pow.
40,5m2, s³oneczne, po remoncie, ³azienka,
wc, ogrzewanie gazowe, bezczynszowe +
piwnica, 69.500 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

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.

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamieni-
cy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego o pow.
40m2, wykoñczone pod klucz. Mieszkania 
z balkonem o funkcjonalnym uk³adzie po-
mieszczeñ, mieœci siê w czterokondygnacyj-
nym, podpiwniczonym budynku z wind¹. 
W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk parkin-
gowych i 15 komórek. Atrakcyjna lokalizacja
ok. 200 m od centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398, 788-318-564.

Kupiê mieszkanie na parterze blisko dworca,
2 pokoje lub zamieniê na 1-pokojowe z do-
p³at¹. Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Zamieniê mieszkanie o pow. 36m2 przy ul.
Legnickiej (parter) na wiêksze (z dop³at¹).
Wiadomoœæ: tel. 575-541-620.

Zamieniê mieszkanie komunalne, kawalerkê
o pow. 31m2 na wiêksze, mo¿e byæ zad³u¿one.
Mieszkanie sk³ada siê z kuchni, ³azienki i po-
koju, wymienione okna, ogrzewanie - piec
dwufunkcyjny gazowy. Wiadomoœæ: tel.
697-223-834.

Wynajmê lokal u¿ytkowy (pow. 54m2) w no-
woczesnym budynku w Chojnowie przy uli-
cy Rejtana blisko centrum. Wiadomoœæ: tel.
788-318-564.

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

Poszukujê opiekunki do 19.miesiêcznych
bliŸni¹t. Wiadomoœæ: tel. 602-371-920.

Dzia³ki
Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka budowlana
zagospodarowana pod lasem o pow.
11,62ha. 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 budowlan¹ w Konradówce,
pow. ca³kowita 59 arów z mo¿liwoœci¹ po-
dzia³u. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 792-678-824. 

Inne
Kupiê gara¿ przy ul. Legnickiej lub ko³o Bie-
dronki przy ul. Kolejowej. Wiadomoœæ: tel.
600-910-110.

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 zaoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca 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
wyno-siæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 071020522-
60000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem 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 nierucho-
moœciami (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
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wad-ium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu 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 Infor-
macji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl.
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Daniel ¯ywiecki - 9 lat
Kibicuje naszej reprezentacji

w pi³ce no¿nej. Jego idolem

jest Robert Lewandowski.

Nied³ugo chce siê zapisaæ do

KS “Chojnowianka" i graæ na

pozycji pomocnika.


