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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
fot. Tomasz Lewandowski

Ireneusz Józefczuk

Niech "S³oneczku" s³oñce œwieci ka¿dego dnia…
Symbolicznego odkrycia nowego szyldu dokona³a dyrektor
¿³obka, przedstawicielka rodziców i burmistrz.

Nasz znamienity profesor
26 wrzeœnia, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu
uczczono 70 urodziny i 45.lecie pracy naukowej
chojnowianina profesora Zbigniewa Dobrzañskiego.

PrzyjaŸñ bez granic
Z³ote Gody Pañstwa Roztoczyñskich

fot. Dariusz Matys

W Czeskim Raju w Borovicach 33-osobowa polsko-czeska grupa
przez blisko tydzieñ wspólnie pracowa³a, uczy³a siê i bawi³a.

Benefis, jakiego jeszcze nie by³o
Swoje 60. urodziny, 45.lecie dzia³alnoœci muzycznej i 40.lecie za³o¿enia zespo³u Dialog
Roman Szklarski postanowi³ uczciæ w Chojnowie - z rodzin¹ i przyjació³mi sprzed lat.
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Jerzy Michalak
w Chojnowie
22 wrzeœnia w Chojnowie z nieoficjaln¹
wizyt¹ przebywa³ Wicemarsza³ek Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego
Jerzy Michalak. Rozmowy z w³adzami
miasta dotyczy³y m.in. aktualnych œrodków z Regionalnego Programu Operacyjnego, burmistrz Jan Serkies zapozna³
tak¿e wicemarsza³ka z bie¿¹cymi inwestycjami prowadzonymi w mieœcie. Jerzy
Michalak odwiedzi³ te¿ Muzeum Regionalne, dok¹d kieruje swoje kroki podczas
ka¿dej wizyty w Chojnowie.

Goœcie z Angoli
29 wrzeœnia 2016 roku odby³a siê wizyta
Przedstawicieli Republiki Angoli w fabryce Feerum S.A., w nastêpuj¹cym sk³adzie osobowym: Domingos Culolo - Ambasador Republiki Angoli w Polsce, Celeste David - Sekretarka Ambasadora, Sal-vador Diego - Szef Protoko³u Ambasady.
Wizyta mia³a na celu pokazanie poten-
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j¹ uwagê na procesie wentylacji oraz
ch³odzenia ziarna.
Kolejnym punktem by³a wizyta na wybudowanym przez Feerum S.A. w 2006
roku obiekcie magazynowym wraz
z m³ynem "M³ynpol" w Krzywej. Jako
pierwszy zaprezentowany zosta³ obiekt
magazynowy wraz z systemem przyjêcia,
czyszczenia oraz suszenia ziarna. Nastêpnie delegacja uda³a siê do m³yna, aby
obejrzeæ proces produkcji m¹ki. Zapozna³a siê z technologi¹ produkcji oraz
pakowania. Grupa zwiedzi³a równie¿
laboratorium, gdzie badane s¹ próbki
ziarna przed produkcj¹, a tak¿e ju¿ produktu gotowego czyli m¹ki.
W dalszej czêœci dnia odby³ siê obiad,
w którym oprócz goœci, obecny by³ równie¿ Burmistrz Miasta Chojnowa Jan
Serkies. Przybli¿y³ on specyfikê miasta,
a tak¿e wspó³pracê z firm¹ Feerum S.A.
Podczas spotkania w biurze zarz¹du Feerum S.A. delegacja mog³a obejrzeæ prezentacje dotycz¹ce dzia³alnoœci firmy
oraz procesu magazynowania zbó¿. Kontynuacj¹ by³y rozmowy na temat mo¿liwoœci budowy obiektów magazynowych
wraz z m³ynami na terenie Republiki Angoli. Zosta³a równie¿ przedstawiona prezentacja dotycz¹ca mo¿liwoœci finansowania inwestycji, któr¹ przeprowadzi³ Dyrektor Finansowy Pan Piotr Wielesik. Wizyta
Ambasadora zakoñczy³a siê wspóln¹ kolacj¹ w hotelu "Rezydencja" w Le-gnicy.

siedem drzew, których pnie zros³y siê
w ca³oœæ. Niezwyk³e drzewo ma szansê
zostaæ tegorocznym laureatem radiowego
plebiscytu. "TOP5 dolnoœl¹skich pomników przyrody", to zabawa konkursowa. S³uchacze g³osuj¹ na piêæ wskazanych przyrodniczych osobliwoœci. Rozstrzygniêcie w najbli¿sz¹ sobotê. Nasz
grab ju¿ jest wygrany - wybrano go przecie¿ spoœród tysiêcy innych.
G³osowaæ mo¿na pod linkiem:
http://www.radiowroclaw.pl/articles/vie
w/58990/TOP5-dolnoslaskich-pomnikow-przyrody-GLOSOWANIE

Startuje
Chojnowska Jesieñ
Tegoroczna, szósta ju¿ edycja Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹ rozpocznie
siê dwoma koncertami w Muzeum Regionalnym.

TOP5

cja³u firmy Feerum S.A. przy budowie
kompleksów magazynowo - suszarniczych w krajach afrykañskich. Prezes
Daniel Janusz przywita³ delegacjê
w biurze, gdzie zosta³a przedstawiona
krótka prezentacja firmy. Nastêpnie goœciom z Republiki Angoli przedstawiony
zosta³ proces produkcji urz¹dzeñ do magazynowania ziarna w halach produkcyjnych" od podszewki". Poprzez dzia³
automatyki oraz magazyn czêœci, delegacja przesz³a do obejrzenia obiektu
szkoleniowo - badawczego zlokalizowanego przy fabryce, co zrobi³o na nich
niebywa³e wra¿enie. Delegacja ponadto
obejrza³a laboratorium oraz skupi³a swo-
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“Top 5 dolnoœl¹skich pomników przyrody”, to ranking og³oszony w Radiu
Wroc³aw. W "topowej" pi¹tce (wybranej
spoœród 2567 pomników na Dolnym
Œl¹sku) znalaz³ siê chojnowski grab
pospolity. Oryginalne drzewo roœnie
w Parku Œródmiejskim i od dziesiêciu lat
jest na liœcie chojnowskich pomników
przyrody. Nosi dumn¹ nazwê "Siedmiu
Wspania³ych". To od liczby konarów.
Trudno powiedzieæ czy jest to jedno drzewo, które wyrasta z jednego pnia, czy

8 paŸdziernika o godz. 17.00 w sali
sgraffit zabrzmi najm³odszy w Polsce
zespó³ muzyki dawnej - GREGO£Y z Giebu³towa - graj¹cy na specjalnie dla nich
wykonanych instrumentach. Po nich zaprezentuje siê TIBORYUS ze Œwieradowa Zdroju. Tydzieñ póŸniej, w niedzielê 16 paŸdziernika w chojnowskiej
farze wyst¹pi doskonale wszystkim znany
Zespó³ Muzyki Historycznej ALL`
ANTICO, a po nim wroc³awska formacja SERENISSIMA RES PUBLICA.
Pocz¹tek koncertu - godz. 19.00.
Zwieñczeniem tegorocznych spotkañ
w sobotê 22 paŸdziernika bêdzie wystêp
uczestników Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumi³o w Muzeum Regionalnym. Wykonawcy z Chojnowa,
Legnicy i Wroc³awia zaprosz¹ nas do
œwiata dawnych brzmieñ od godz. 17.00.
Wstêp na wszystkie koncerty jest bezp³atny. Gor¹co zapraszamy.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/866

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e

r
ro
oz
zm
ma
a ii t
to
oœ
œc
c ii

£emkowskie œwiêtowanie

BLIŸNIACZKI, zespó³ OSTATNIE TAKIE TRIO, Ida Tamara Zagórska,
Barbara Twardosz-DroŸdziñska, Stanis³aw Górka, Tomasz Kuba Koz³owski.
Ca³oœæ poprowadzi Aurelia Sobczak.
Pocz¹tek - godz. 19.00. Wstêp wolny.

15 paŸdziernika zespó³ pieœni i tañca
£astiwoczka z Przemkowa, na chojnowskiej scenie bêdzie obchodziæ
15.lecie dzia³alnoœci. Zapraszamy wszystkich lubi¹cych ³emkowski folklor do
MOKSiR na godz. 17.00. Wstêp wolny.

Bluesrock w Jubilatce

Zapraszamy
na Galê Kresow¹

Przed nami kolejny "Wieczorek Muzyczny w kawiarni Jubilatka". W sobotê 22
paŸdziernika, wyst¹pi d³ugo oczekiwana chojnowska formacja FAZA
BLUES. Bilety w cenie 15 z³.
Pocz¹tek o godz. 20. Szczegó³owe informacje pod nr tel: 76-818-85-61

21 paŸdziernika br. zapraszamy na Galê
Kresow¹, w której zaprezentuj¹ siê chojnowianom: Polski Narodowy Zespó³
Pieœni Tañca LECHICI z Grodna, zespó³
SWEET FOUR, duet bandurzystek
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta
Chojnowa za okres od 25.08 do 28.09.2016 r.
z³o¿one na sesji Rady Miejskiej
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Kontynuowana jest budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
z pompowniami œcieków w ul. Wyspiañskiego. Do zakoñczenia inwestycji pozosta³o
wykonanie odcinków sieci wodoci¹gowej
i kanalizacji sanitarnej przeciskiem pod torami linii kolejowej PKP.
* Trwa budowa nawierzchni ul. Rejtana.
Ulica i chodniki wykonywane s¹ z kostki
granitowej, koñczone s¹ prace brukarskie.
Wykonawca rozpocz¹³ roboty w obrêbie podwórka budynków przy ul. Niemcewicza
i Rejtana, którego nawierzchnia bêdzie
z betonowej kostki brukowej. Montowane s¹
latarnie oœwietlenia parkowego wzd³u¿ nowej ulicy.
* Rozpoczêto budowê sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodoci¹gowej w ulicach Niemcewicza, Placu 3 Maja i Ma³achowskiego (I etap
przebudowy sieci w rejonie ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego
do ul. Niemcewicza) oraz w ulicy Witosa od
ul. Kolejowej do ul. Koœciuszki.
* Podpisano z Wykonawc¹ umowê na budowê oœwietlenia drogowego w ulicach Kraszewskiego i Wrzosowej.
* Podpisano z Wykonawc¹ umowê na przebudowê nawierzchni chodnika wzd³u¿ ulicy
Reja.
* Oczyszczono rynny na budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym.
* Wymieniono kosze na œmieci przy ul. D¹browskiego, Reja i Kiliñskiego.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- lokal mieszkalny przy ul. Samorz¹dowej 4C/10;
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ przy ul. Kiliñskiego 38 przeznaczon¹ pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
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- nieruchomoœæ przeznaczon¹ pod zabudowê
jednorodzinn¹ przy ul. Pogodnej za 60.600 z³.
* Przygotowano i og³oszono przetargi ustne
nieograniczone na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 6/4,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 4/14,
- trzech dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul.
Parkowej,
- 17 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej, Pogodnej i Radosnej,
- nieruchomoœci zabudowanej hal¹ produkcyjn¹ przy ul. Z³otoryjskiej.
* Gmina przejê³a nieodp³atnie w drodze
darowizny od Skarbu Pañstwa prawo w³asnoœci gruntu czterech dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 3,2376 ha przeznaczonych pod
drogi rowerowe, a których prawo u¿ytkowania wieczystego naby³a od PKP S.A.
* Wydano 8 wypisów wraz z wyrysami oraz
5 zaœwiadczeñ z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz decyzjê z urzêdu na podzia³ dzia³ki przy ul. Konstytucji 3 Maja w celu wydzielenia dzia³ek
do sprzeda¿y.
* Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew dla:
- osoby fizycznej, przy ul. Z³otoryjskiej dot.
usychaj¹cych 4 œwierków, z obowi¹zkiem
nasadzenia 8 drzew,
- osoby fizycznej, przy ul. Szpitalnej dot. zagra¿aj¹cych drzew: brzoza i sosna, z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew.
* Koordynowano na terenie miasta akcjê
ogólnopolsk¹ "Sprz¹tanie Œwiata". Zabezpieczono niezbêdny sprzêt. W akcji udzia³
wziê³y miejskie placówki oœwiatowe i CHZGKiM, który odebra³ œmieci.
* Zawarto umowê na konserwacjê i modernizacjê rowów melioracyjnych w obrêbie
1 miasta (ul. Bielawska) z firm¹ Konserwacja
i Renowacja Urz¹dzeñ Wodnych Andrzej
Schmidt, wybran¹ w trybie zapytania ofertowego.
Termin wykonania prac - 15.10.2016r.
* Urz¹d skontrolowa³ zak³ad KRASKÓR

LEDER Sp. z o.o. w Chojnowie w zakresie
emitowanej uci¹¿liwoœci zapachowej. Zgodnie z kompetencjami sprawê prowadzi Wydzia³ Architektury i Œrodowiska Starostwa
Powiatowego w Legnicy. Zak³ad zosta³ zobowi¹zany do przedstawienia projektu i harmonogramu dzia³añ zmierzaj¹cych do wyeliminowania uci¹¿liwoœci zapachowej zwi¹zanej z jego dzia³alnoœci¹. Do koñca listopada
przedstawi dzia³ania naprawcze i inwestycyjne. W tym celu zleci³ firmie GALEJA
Technika i Technologia ze Skoczowa, specjalizuj¹cej siê w projektach dla bran¿y garbarskiej, wykonanie kompleksowego programu w tym zakresie.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 41 wniosków; rozpatrzono 32 wnioski, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 5.335,62 z³.
(wydano 32 decyzje pozytywne).
* Wyp³acono dodatki na kwotê 32.419 z³.
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 20 wniosków. Wyp³acono dodatki na
kwotê 2.006 z³.
* Œwiadczenia wychowawcze Rodzina 500+:
przyjêto 13 wniosków; wydano 19 decyzji.
Wyp³acono œwiadczenia wychowawcze na
kwotê 535.816,80 z³.
* Wydano 52 dowody osobiste.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 136 odpisów aktów stanu cywilnego, 2 zaœwiadczenia o stanie cywilnym
i 3 decyzje o zmianie nazwiska;
* Sporz¹dzono 60 przypisków, 11 wzmianek
przy aktach stanu cywilnego, 15 aktów urodzenia, 29 aktów ma³¿eñstwa i 15 aktów
zgonu;
* Przeprowadzono 80 migracji aktów;
* Sprostowano i uzupe³niono 17 aktów stanu
cywilnego;
* Przyjêto 16 zapewnieñ o braku okolicznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa;
* Sporz¹dzono 2 wnioski o nadanie medali
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
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Na XXIV sesji
Wiod¹cym tematem wrzeœniowego posiedzenie Rady Miejskiej by³ Raport o stanie
oœwiaty.
Informacja o sytuacji oœwiaty miasta
Chojnowa w roku szkolnym 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 do szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez samorz¹d miasta Chojnowa uczêszcza³o ogó³em 1.877 uczniów - do szkó³ podstawowych 877 uczniów
i do gimnazjów 557. Opiekê w przedszkolach publicznych znalaz³o 354 dzieci oraz
89 dzieci w przedszkolach niepublicznych.
Zatrudnienie w przeliczeniu na pe³ne etaty,
wynosi³o ogó³em 163,92 etaty - nauczycieli
dyplomowanych 97,58 etatu, mianowanych
39,14 etatu, kontraktowych 16,47 etatu, sta¿ystów 9,23 etatu, bez stopnia awansu 0,5 etatu.
W miejskich przedszkolach œrednio w grupie by³o 22 dzieci. 292 dzieci korzysta³o z ca³odziennego wy¿ywienia, pozosta³e dzieci uczêszcza³y do tzw. oddzia³ów "0" piêciogodzinnych, które funkcjonowa³y w ma³ym budynku SP4. Dyrektorzy organizowali dla
dzieci nieobowi¹zkowe zajêcia:
- w Przedszkolu Miejskim Nr 1 na lekcjê
religii uczêszcza³o 22 dzieci, z nauki jêzyka
angielskiego korzysta³y wszystkie dzieci,
natomiast opiek¹ logopedyczn¹ objêtych
by³o 22 dzieci.
- w Przedszkolu Miejskim Nr 3 j. angielskiego uczy³o siê 79 dzieci, religii 119
dzieci. Jedno dziecko objête by³o nauczaniem indywidualnym.
Dzieci aktywnie uczestniczy³y w ró¿nych
imprezach, tych przedszkolnych ale i tych
miejskich. Wskazaæ nale¿y m.in. Korowód
z okazji Dni Chojnowa, Przegl¹d Piosenki
Przedszkolnej Bambiniada, Kiermasz Bo¿onarodzeniowy, zajêcia biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej, "Eko Walentynki",
"Kasztanobranie", "Sprz¹tanie Œwiata"
i "Pasowanie na przedszkolaka".
Szko³a Podstawowa Nr 3 w Chojnowie
1. Liczba uczniów ogó³em: 365, w tym: w œwietlicy szkolnej 98, korzystaj¹cych ze sto³ówki szkolnej: œrednio 142, korzystaj¹cych
z nieobowi¹zkowych zajêæ pozalekcyjnych:
330.
Dodatkowe zajêcia pozalekcyjne, które by³y
realizowane, to m.in.: gry i zabawy sportowe, ko³o ekologiczne, zajêcia wyrównawcze, ko³o ma³ego historyka, tenis sto³owy,
zajêcia taneczne, zajêcia z jêzyka angielskiego i niemieckiego dla uzdolnionych,
czirliderki, zespó³ wokalny, ko³o recytatorskie, gimnastyka korekcyjna, ko³o akrobatyczne, ko³o historyczne, czytelnicze i teatralne, ko³o plastyczne, matematyczne dla
uzdolnionych oraz ko³o redakcyjne.
2. Œrednia liczba uczniów w oddziale: 24,2.
3. Liczba zatrudnionych nauczycieli: 26
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osób pe³en etat, 12 niepe³ny etat, w tym 20
nauczycieli dyplomowanych, 9 mianowanych, 5 kontraktowych i 4 sta¿ystów.
4. Pracownicy administracji i obs³ugi:
3 etaty administracyjne, 5 etatów w szkole,
4,5 etatu na sto³ówce.
5. Nauczanie indywidualne: dla 2 uczniów
prowadzone by³y zajêcia rewalidacyjnowychowawcze (2x10 godz.), dla 4 uczniów nauczanie indywidualne (24 godz.), w tym dla
2 uczniów, którzy powrócili z zagranicy uruchomiono zajêcia wspomagaj¹ce z j. polskiego.
6. Wyniki sprawdzianu klas VI (z podaniem
wyniku szko³y i wyników œrednich powiatu
legnickiego):

Szko³a uplasowa³a siê w staninie drugim z j. polskiego i matematyki oraz w staninie czwartym z jêzyka angielskiego. W sprawdzianie
wziê³o udzia³ 48 uczniów, w tym 3 uczniów
mia³o obni¿one wymagania edukacyjne,
a jedna uczennica pisa³a sprawdzian w wersji
dla obcokrajowców.
7. Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów:
- konkurs recytatorski Pegazik - fina³ wojewódzki - wyró¿nienie;
- Miêdzyszkolna Olimpiada Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego - I miejsca;
- Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojêzycznej "Piosenki jak mosty" - I miejsca;
- Miêdzyszkolny Konkurs "Znam mitologiê
Greków i Rzymian" - II miejsce;
- I, III, IV miejsce w Chojnowskim Dyktandzie;
- Turniej Wiedzy Po¿arniczej "M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom" - I miejsce w eliminacjach miejsko-gminnych i 2 miejsce w powiatowych;
- III miejsce w kategorii ch³opcy - szko³a podstawowa w Szkolnych Mistrzostwach Dolnego
Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB;
- I miejsce w Leszczyñskich Mistrzostwach
Taekwondo o Puchar Prezydenta Miasta.
Szko³a otrzyma³a certyfikat "Szko³a z klas¹ 2.0"
oraz tytu³ szko³y eksperckiej, a tak¿e certyfikat "Szko³a Dbaj¹ca o Bezpieczeñstwo".
Uczestniczy w programach "Mleko dla ucznia"
oraz "Owoce i warzywa w szkole". Dla najzdolniejszych uczniów przyznano statuetki "Or³a
Trójki", w tym roku otrzyma³o j¹ 6 uczniów.
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie
1. Liczba uczniów ogó³em: 512 - w œwietlicy szkolnej 158, korzystaj¹cych ze sto³ówki
270, korzystaj¹cych z nieobowi¹zkowych
zajêæ pozalekcyjnych 512.
Uczniowie brali udzia³ m.in. w zajêciach pozalekcyjnych: nauka jêzyków obcych, zajêcia

taneczne, teatralne i sportowe, ko³o matematyczne, redagowanie gazetki "Zlepek", ko³o
humanistyczne, historyczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna, ko³o orgiami, chór "Allegro", zespó³ fletowy "Fantazja", ko³o warcabowe i szachowe oraz zespó³ werblistów.
2. Œrednia liczba uczniów w oddziale - 24
3. Liczba zatrudnionych nauczycieli: 40 osób
pe³en etat, 3 niepe³ny etat, w tym 32 nauczycieli
dyplomowanych, 4 mianowanych, 6 kontraktowych i 1 sta¿ysta.
4. Liczba pracowników administracji i obs³ugi zatrudnionych w szkole, sto³ówce szkolnej i na basenie to: pe³nozatrudnionych 31
osób i jedna osoba niepe³nozatrudniona.
5. Wyniki sprawdzianu klas VI (z podaniem
wyniku szko³y i wyników œrednich powiatu
legnickiego):

W sprawdzianie wziê³o udzia³ 76 uczniów klas
szóstych, w tym 3 uczniów mia³o dostosowane
wymagania edukacyjne.
Szko³a osi¹gnê³a z j.polskiego i matematyki
wyniki wy¿sze ni¿ miasto, gmina Chojnów, powiat i województwo dolnoœl¹skie. W ka¿dej
czêœci egzaminu szko³a uzyska³a wynik na poziomie œrednim (stanin 5).
6. Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów:
- na szczeblu ogólnopolskim w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" wyró¿nienie dla 8 uczniów,
- 3 laureatów i 3 wyró¿nienia w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myœlenia,
- 2 wyró¿nienia w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Pionier,
- wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie
z jêzyka angielskiego "Pionier",
- 5 laureatów i 10 wyró¿nieñ w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym "Pionier,
- wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie
z jêzyka polskiego "Pionier",
- 2 laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Mitologicznej,
- laureat i 8 wyró¿nieñ w Ogólnopolskim
Konkursie Ekologicznym EDI,
- I miejsce w wojewódzkim konkursie literackim "Przyjaciele s¹ jak ciche anio³y…"
- II miejsce w województwie w kolarstwie
MTB,
- IV miejsce w finale dolnoœl¹skich sztafet
p³ywackich,
- III miejsce w grupie eliminacyjnej fina³
strefy w grupie Tymbarka,
- III miejsce w finale strefy w pi³kê rêczn¹
dziewcz¹t.
We wspó³zawodnictwie organizowanym przez
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w województwie dolnoœl¹skim szko³a uplasowa³a siê na
XVII miejscu na ponad 550 placówek.
Szko³a by³a organizatorem Mistrzostw Dolnego Œl¹ska w sztafetach p³ywackich dziew-
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cz¹t i ch³opców dla szkó³ podstawowych
i gimnazjów oraz VI Mistrzostw Dolnego
Œl¹ska w Kolarstwie Górskim.
Po raz trzeci realizowany by³ Ogólnopolski
Projekt "Szko³y z klas¹ 2", którego najwa¿niejszym osi¹gniêciem miêdzy innymi by³o
otrzymanie 24 tzw. "dobrych praktyk".
Placówka otrzyma³a tak¿e tytu³ "Szko³y
Eksperckiej". Do osi¹gnieæ nale¿y zaliczyæ
dzia³alnoœæ szkolnego ko³a TPD, które
zajê³o II miejsce za najbardziej aktywne
ko³o w powiecie, natomiast SKO otrzyma³o
nagrodê III stopnia. W szkole by³y realizowane dwa projekty: "Kreatywnoœæ wielu z myœl¹ o m³odszym i starszym przyjacielu" oraz
projekt pt. "Ksi¹¿ka naszych marzeñ".
Placówka obchodzi³a jubileusz XXX - lecia,
w zwi¹zku z tym odby³o siê wiele imprez
towarzysz¹cych. Do najwa¿niejszych zaliczyæ mo¿na bicie rekordu w p³ywaniu "30
kilometrów na XXX lat", “Dyktando trzecie
na XXX-lecie” i teledysk do "Czwórkowego rock and rolla". Zwieñczeniem jubileuszu by³ spektakl wspomnieniowy, w którym udzia³ wziêli uczniowie, nauczyciele,
absolwenci szko³y oraz rodzice.
Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie
1. Liczba uczniów ogó³em: 293
Szko³a oferowa³a bogaty wachlarz zajêæ pozalekcyjnych. By³y to m.in.: ko³o teatralne,
polonistyczne, historyczne, chór szkolny,
zespó³ taneczny "One Beat", kabaret szkolny, ko³a jêzyków obcych, przedmiotów œcis³ych, ko³o informatyczne, gitarowe i p³ywackie, zajêcia SKS: pi³ka no¿na dziewcz¹t
i ch³opców, tenis sto³owy, siatkówka i koszykówka.
2. Œrednia liczba uczniów w oddziale - 27
3. Liczba zatrudnionych nauczycieli: 27 osób
pe³en etat, 2 niepe³ny etat, w tym 21 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 3 kontraktowych.
4. Liczba pracowników administracji i obs³ugi
zatrudnionych w szkole i sto³ówce szkolnej
wynosi 14 osób pe³nozatrudnionych.
5. Nauczaniem indywidualnym objêta by³a
jedna uczennica, dla której organ prowadz¹cy przyzna³ 12 godzin zajêæ tygodniowo.

6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (z podaniem wyniku szko³y i wyników œrednich
powiatu legnickiego):
W minionym roku szkolnym do egzaminu
przyst¹pi³o 92 uczniów.
Wyniki egzaminu w Gimnazjum Nr 1 s¹ satysfakcjonuj¹ce, gdy¿ prawie we wszystkich
czêœciach egzaminu uczniowie poprawili wyniki w odniesieniu do roku poprzedniego.

Na XXIV sesji
W czêœci obejmuj¹cej historiê i wos wynik
poprawi³ siê o dwa staniny, wyniki z j. polskiego, przyrody i j. niemieckiego wzros³y
o jeden stanin. Matematyka i j. angielski pozosta³y w tym samym staninie, co w roku ubieg³ym. Szko³a osi¹gnê³a œredni wynik procentowy wy¿szy od œredniej powiatowej, w czêœci obejmuj¹cej wos i historiê, przedmioty
przyrodnicze oraz z j. niemieckiego.
7. Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów:
- XVIII i XI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myœlenia 2016;
- XI i XV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym ALBUS 2016;
- I miejsce w Ogólnopolskiej Stypendiadzie
Polonistycznej "Ortografia";
- Ogólnopolski Konkurs Literacki "Miêdzy
nami czytelnikami"- "Gra w grze"- wyró¿nienie;
- Ogólnopolski Konkurs Literacki -" Z ksi¹¿k¹
na walizkach"- wyró¿nienie;
- I miejsce Mistrz Ortografii Ziemi Chojnowskiej;
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,PEGAZIK - I miejsce w powiecie;
Wœród sukcesów sportowych nale¿y wymieniæ:
- I miejsce w powiecie w koszykówce ch³opców,
II w podstrefie i IV w strefie wojewódzkiej;
- II miejsce w powiecie w koszykówce dziewcz¹t;
- I miejsce w powiecie w pi³ce no¿nej dziewcz¹t;
- II miejsce w powiecie w pi³ce no¿nej ch³opców;
- II miejsce w wyœcigu kolarskim "Ma³e Grody Piastowskie";
- I miejsca dziewcz¹t i ch³opców w pi³ce siatkowej w powiecie;
- II miejsca dziewcz¹t i ch³opców w pi³ce rêcznej na szczeblu powiatu;
- I miejsca w pi³ce pla¿owej w powiecie;
- I miejsce w Biegach Prze³ajowych LZS;
W szkole realizowano projekt "Na fali"- pozyskano œrodki z Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci w wysokoœci 7 tys. z³. W kwietniu odby³a siê "Gimnazjada wioœlarska". Po
raz trzeci zorganizowany zosta³ integracyjny czterodniowy obóz naukowy w Œwieradowie Zdroju - uczestniczy³o w nim 160
osób. W czerwcu zorganizowano dwa kolejne
sp³ywy kajakowe pod nazw¹ "Sp³ywaj z nami kajakami".
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
1. Liczba uczniów ogó³em: 264.
W szkole dla uczniów prowadzono nieobowi¹zkowe zajêcia pozalekcyjne, w których
udzia³ bra³o ogó³em oko³o 332 uczniów.
By³y to m.in. dwa ko³a zainteresowañ, 7 kó³
przedmiotowych, dwa zespo³y nauki jêzyka
obcego (j.francuski) i trzy artystyczne.
Uczniowie korzystali równie¿ z zajêæ rekreacyjno-sportowych i dydaktyczno-wyrównawczych.
2. Œrednia liczba uczniów w oddziale - 26,1.
3. Liczba zatrudnionych nauczycieli: 32 osoby
pe³en etat, 3 niepe³ny etat, w tym 25 nauczycieli

dyplomowanych, 5 mianowanych, 5 kontraktowych.
4. Liczba pracowników administracji i obs³ugi zatrudnionych w szkole wynosi 12
osób pe³nozatrudnionych.
5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (z podaniem wyniku szko³y i wyników œrednich powiatu legnickiego):

W egzaminie gimnazjalnym wziê³o udzia³
99 uczniów. Œredni wynik szko³y to 53,4%
co stanowi najlepszy wynik ze wszystkich
szkó³ gimnazjalnych w powiecie. Poprawi³y
siê znacznie wyniki z czêœci humanistycznej
jeœli chodzi o j. polski i lekko os³abi³y z czêœci
przyrodniczej, zakres matematyczny uleg³
poprawie, przekraczaj¹c œredni¹ krajow¹
w obszarze miast do 20 tys. mieszkañców.
Œredni¹ t¹ równie¿ zdecydowanie przekroczy³ wynik z j. angielskiego, bo a¿ o 3,7%.
6. Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów:
- trzecia nagroda w kat. gimnazjów w konkursie "Jestem Smart";
- w Turnieju Tanecznym "Koci Pazur" Zespó³ Brooklyn wywalczy³ trzy drugie miejsca
w kat. do lat 11, w kat. 12-15 lat oraz w kat.
powy¿ej 15 lat;
- trzykrotne z³oto dla Zespo³u Brooklyn w Œwidnickim Festiwalu Tañca;
- III i V miejsce w kategorii kadetek w Mistrzostwach LZS Strefy Legnickiej w tenisie
sto³owym;
- br¹zowy medal i miejsce na podium w Finale Dolnoœl¹skim Gimnazjady M³odzie¿y
w Aerobicu;
- Mistrz Dolnego Œl¹ska w Edukacji Dla Bezpieczeñstwa w Finale Wojewódzkiego Konkursu: "Uczê siê bezpiecznie ¿yæ";
- II nagroda w ogólnopolskim konkursie
artystycznym "Klasa ze snów".
Uczniowie wszystkich chojnowskich szkó³
w roku szkolnym 2015/2016 osi¹gaj¹c bardzo dobre wyniki w nauce, na egzaminach
koñcowych, zdobywaj¹c sukcesy sportowe
oraz bior¹c udzia³ w olimpiadach, konkursach
przedmiotowych czy artystycznych liczyæ mogli
na stypendia i nagrody Burmistrza Miasta
Chojnowa.
Stypendia naukowe za wyniki w nauce otrzyma³o 26 uczniów, za osi¹gniêcia w nauce
7 uczniów, a nagrody sportowe 13 uczniów.
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Z³ote Gody Pañstwa Roztoczyñskich
1 paŸdziernika w Urzêdzie Stanu Cywilnego swoje Z³ote Gody, w otoczeniu najbli¿szej rodziny, obchodzili Pañstwo Danuta i Bronis³aw Roztoczyñscy. Okolicznoœciowe medale, w imieniu Prezydenta RP wrêczy³ Jubilatom burmistrz
Jan Serkies.
“Kocha siê naprawdê i do koñca tylko
wówczas, gdy kocha siê zawsze - w radoœci i smutku bez wzglêdu na dobry czy
z³y los” - s³owami Ojca œw. Jana Paw³a II
burmistrz przywita³ wszystkich goœci.
- Jesteœcie Szanowni Jubilaci œwiadectwem tych s³ów. Droga, któr¹ wspólnie
kroczycie od pó³ wieku z pewnoœci¹ nie
by³a ³atwym szlakiem. By³y na niej œcie¿ki ³agodne, z barwnym pejza¿em, ale te¿
i w¹skie, strome, wyboiste… Dziêki trosce, odpowiedzialnoœci, poszanowaniu
i wielkiej mi³oœci wznieœliœcie siê ponad
tym, co uwiera, doskwiera i dokucza.
Kochaæ i byæ kochanym to czuæ s³oñce
z dwóch stron. Có¿ w ¿yciu liczy siê bardziej od szczerego, g³êbokiego uczucia,
które wybacza, uskrzydla, ³¹czy…
Podziêkowania wspó³ma³¿onków za lata
wsparcia, gratulacje i ¿yczenia od w³adz
oraz najbli¿szych, symboliczna lampka
szampana dope³ni³y oficjaln¹ ceremoniê.
Po niej rodzina œwiêtowa³a ju¿ w swoim
w³asnym gronie.

Pañstwo Danuta i Bronis³aw Roztoczyñscy

Nie s¹ rodowitymi chojnowianami. Poznali siê w Œwidnicy. Ona chodzi³a tam
do liceum, On do Technikum Budowlanego. Ich szko³y czêsto organizowa³y
wspólne zabawy. To w³aœnie na jednej
z nich ich spojrzenia pierwszy raz siê
spotka³y, ich d³onie siê dotknê³y, a serca
jednoczeœnie zaczê³y mocniej biæ. Bronek
- z natury nieœmia³y, ma³omówny - by³
zauroczony m³od¹, rozeœmian¹ licealistk¹. Danusi m³odzieniec imponowa³ elegancj¹ i dystynkcj¹. Zaczêli siê spotykaæ
regularnie. Ka¿da kolejna randka upewnia³a ich oboje o rosn¹cym uczuciu. Ju¿
po kilku miesi¹cach byli pewni, ¿e pragn¹ ze sob¹ spêdziæ ca³e ¿ycie. Pobrali siê
w œwidnickiej katedrze. Zamieszkali u rodziców Danuty. Tu urodzi³a siê ich pierwsza córka. Bronis³aw w tym czasie pracowa³ ju¿ w tamtejszym Reniferze. Dosta³ przeniesienie do Chojnowa i tak rodzina Roztoczyñskich znalaz³a siê w tej czêœci Dolnego Œl¹ska. Ich pierwsze "M", to

Energetyczni seniorzy
Cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
w s³oñcu witali i w s³oñcu po¿egnali
tegoroczne lato. Nasi seniorzy bawi¹ siê
kilka razy w roku. Okolicznoœci do spotkañ, mi³ego spêdzenia czasu, obcowania
w swoim towarzystwie, znajduj¹ wiele
i jak twierdz¹, to w³aœnie tego typu
wydarzenia mobilizuj¹ ich do kolejnych
dzia³añ.

6

Wielu twierdzi, ¿e do zabawy trzeba
mieæ zdrowie, Oni mówi¹, ¿e to zabawa
daje im moc, ¿e spotkania z przyjació³mi, œmiech i radoœæ pobudzaj¹ kr¹¿enie krwi i nadaj¹ ¿yciu sens.
Zabawa w Michowie 27 wrzeœnia by³a
taneczn¹ form¹ po¿egnania lata. Dla tego
œrodowiska, to jednak nie koniec tegorocznych spotkañ. Przed nimi Andrzejki,
Sylwester, potem ostatki, Dzieñ Babci

s³u¿bówka w zak³adowym ¿³obku. Potem
dostali mieszkanie spó³dzielcze. Na œwiat
przysz³a druga córka. Oboje pracowali
w Reniferze do likwidacji zak³adu. Potem, jako jedni z pierwszych, otworzyli
w Chojnowie w³asn¹ dzia³alnoœæ handlow¹. Czteroosobowa rodzina ¿y³a jak
wiele innych. Praca, obowi¹zki domowe,
wychowywanie dzieci…
Odskoczni¹ by³y podró¿e - krajowe i zagraniczne - spotkania z przyjació³mi
i wspólne zabawy. Dla Pana Bronka
dodatkowo idealnym relaksem zawsze
by³o wêdkowanie.
Piêædziesi¹t lat spêdzonych razem minê³o
niepostrze¿enie. Dziœ, dumni z córek, i czterech wnuków, ciesz¹ siê ka¿d¹ chwil¹ spêdzon¹ z rodzin¹. Wci¹¿ s¹ w sobie zakochani.
- Nasz zgodny zwi¹zek to zas³uga przede
wszystkim mojego mê¿a - przyznaje pani
Danuta. - To on zawsze wykazywa³ zrozumienie, ustêpowa³, unika³ konfliktów.
To wa¿ne, by w ma³¿eñstwie, przynajmniej jedna strona by³a pacyfist¹.
- ¯ona natomiast wci¹¿ wnosi do naszego zwi¹zku wiele radoœci - jest weso³a
i pe³na ¿ycia - skromnie wtr¹ca pan
Bronis³aw.
Ich marzeniem s¹ teraz udane zwi¹zki
wnuków. Czekaj¹ na œlub starszych bliŸniaków i na kolejnych potomków.
Serdecznie ¿yczymy rych³ych przyjêæ weselnych i gratulujemy wspania³ego Jubileuszu.
eg
i Dziadka…i kolejne, kolejne okolicznoœci. Tak dzieje siê ka¿dego roku.
Si³ wystarcza jeszcze na organizowanie
wycieczek i codzienne obowi¹zki w domu. Takich seniorów mo¿na tylko podziwiaæ. Nasza redakcja zawsze z niecierpliwoœci¹ oczekuje zaproszenia, bo w tak
sympatycznym i pe³nym ¿ycia gronie
baterie ³aduj¹ siê co najmniej na kilka
tygodni.
eg
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Jest cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Plastyków, uczestnikiem wielu plenerów oraz
krajowych i zagranicznych wystaw.
Ireneusz Józefczuk w naszym mieœcie
znany jest nie tylko jako artysta-plastyk,
ale tak¿e jako sympatyczny pedagog i mi³y
wspó³mieszkaniec serdecznie pozdrawiaj¹cy znajomych z siode³ka nieod³¹cznego
dwuœlada.

Gazeta Chojnowska - Kiedy odkry³ Pan
w sobie talent plastyczny?
Ireneusz Józefczuk - Ju¿ w szkole podstawowej ogromn¹ przyjemnoœæ sprawia³y mi
wszelkie prace manualne - malowanie, lepienie w glinie, zabawa z plastelin¹. Nie myœla³em wtedy czy mam talent, ale wiedzia³em,
¿e w tym kierunku chcê siê rozwijaæ. Niestety
mój plan kontynuowania nauki w liceum
plastycznym leg³ w gruzach. Nauczycielka
nie dopilnowa³a terminów zg³oszeñ, no
i ojciec, który mia³ swoj¹ wizjê mojej przysz³oœci - doroœli wyznaczyli mi inn¹ œcie¿kê.
Tak jak chcia³ tato, skoñczy³em zawodow¹
szko³ê samochodow¹. Nastêpnie Pedagogiczne Studium Techniczne, ale ca³y ten
czas malowa³em, chodzi³em na wystawy,
¿y³em sztuk¹. Ju¿ jako dojrza³y m³ody
cz³owiek postanowi³em sam pokierowaæ
swoj¹ przysz³oœci¹ i zapisa³em siê na kurs
przygotowuj¹cy do egzaminów na uczelniê
plastyczn¹. Niestety na uczelniê siê nie
dosta³em, ale zacz¹³em pracowaæ jako
nauczyciel plastyki. Najpierw w szkole w Krzywej, potem by³em dyrektorem szko³y w Zamienicach i od 1987r. - plastykiem w Szkole
Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Zaczynaj¹c pracê w Krzywej, za spraw¹ pani z kuratorium, zosta³em skierowany na zaoczne
studia pedagogiczne na kierunek wychowanie plastyczne. Na pierwsze zajêcia jecha³em z wypiekami na twarzy. Spe³nia³o
siê moje marzenie. Od tego momentu moje
¿ycie nabra³o nowej jakoœci - pe³ne by³o
wyzwañ, pasji i satysfakcji. Zacz¹³em wystawiaæ swoje obrazy. W pracy odkry³em, ¿e
zajêcia z dzieæmi, dzielenie siê z nimi swoj¹
wiedz¹, poznawanie ich postrzegania œwiata, to wspania³e doœwiadczenie i obopólna
korzyœæ. Rozwija³em siê, dojrzewa³em artystycznie i zawodowo. I tak dzia³o siê przez
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wiele kolejnych lat. Jestem szczêœciarzem,
bo ca³e moje zawodowe ¿ycie wype³nia³a
pasja.
G.Ch. - Pana plastyczna twórczoœæ to
g³ównie pejza¿e.
I.J. - Tak, bo Matka Natura jest tak niezwyk³a, zjawiskowa i piêkna, ¿e powinna
byæ utrwalana. Uroki œwiata widzê zawsze
i wszêdzie. Nigdy nie rozstajê siê ze swoim
szkicownikiem, a katalog moich kreœlonych
prac obejmuje ju¿ tysi¹ce kadrów. Tworzê
w zasadzie nieustannie. Jeœli nie na p³ótnie, nie w drewnie, to w wyobraŸni. Niemal
codziennie wstajê bardzo wczeœnie rano,
wsiadam na rower i jadê w plener. Obserwowanie budz¹cego siê krajobrazu, wy³aniaj¹cych siê z naturalnego œwiat³a detali,
mgliste pejza¿e… nigdy nie przestan¹ mnie
zachwycaæ. Podobnie, jak ka¿dy inny fragment œwiata. Gdziekolwiek jestem - rodzinny wyjazd, zagraniczna wycieczka, spacer,
nawet podczas pracy na dzia³ce, utrwalam
to co wzrok ogarnia. Mogê nie dojadaæ,
mogê nie dosypiaæ, ale malowaæ muszê.

przyjaŸnionym onegdaj z Chojnowem holenderskim Boxtel. Mia³em tam wystawê
swoich prac. Holendrzy chêtnie je kupowali, dawali do oprawienia w pobliskiej
pracowni i prezentowali mi obrazy w pe³nej krasie. Uœwiadomiliœmy sobie z Joasi¹,
¿e brakuje takiej us³ugi w naszej okolicy.
Dziœ oprawiamy nie tylko obrazy czy dyplomy. W estetyczne ramy czy passe-partout przybieramy podziêkowania, zdjêcia,
gad¿ety, pami¹tki… Moja ¿ona jest mistrzyni¹ precyzji, koncepcji i estetyki. Ja
mam do wykonania tê "brudn¹ robotê" przycinanie, klejenie, mocowanie.
G.Ch. - Pana wielk¹ mi³oœci¹ s¹ tak¿e
stare samochody
I.J. - One maj¹ duszê, emanuj¹ specyficznym klimatem, budz¹ sentyment. Jestem
dumnym posiadaczem Fiata 125p kombi
i Fiata 126p., który (w tajemnicy) "wyszykowa³em" dla ¿ony. Wymuszona przed laty
samochodowa edukacja doskonale sprawdza siê w tej mojej automobilowej pasji.

G.Ch - Pana prace charakteryzuje oryginalna technika.
I.J. - Moje wczeœniejsze obrazy by³y bardzie szczegó³owe, realistyczne, wiarygodne.
Mam poczucie, ¿e dojrza³em do prac syntetycznych, które wymagaj¹ odwagi i doœwiadczenia.
G.Ch. - Wspomnia³ Pan o rzeŸbie.
I.J. - Tak. Kiedy z jakiœ wzglêdów nie mogê
wyjœæ w plener, rzeŸbiê. To inna forma
tworzenia, ale równie zajmuj¹ca. Kupujê
drewno, przycinam, odkorowujê, przygotowujê do rzeŸbienia. Ka¿dy ruch d³uta
ujawnia now¹ formê, now¹ strukturê i to te
elementy decyduj¹ w trakcie pracy o finalnym efekcie. Z kloców drewna powstaj¹
g³ównie torsy, portrety i p³askorzeŸby.

G.Ch. - Niemal 20 lat temu uruchomi³
Pan, pierwsze w Chojnowie, atelier. To
Pana azyl?
I.J. - Moim azylem jest pracownia w domu.
Rzadko kogo tam wpuszczam. To mój œwiat.
Atelier jest miejscem raczej komercyjnym.
Uruchomiliœmy je z ¿on¹ po wizycie w za-

G.Ch. - Od kilku lat jest Pan na emeryturze, czasu na pasje zatem du¿o. Ma
Pan artystyczne plany?
I.J. - Szybko zda³em sobie sprawê, ¿e brakuje mi energii, któr¹ czerpa³em od moich
uczniów. Praca z m³odzie¿¹ naprawdê by³a
wa¿n¹ czêœci¹ mojego ¿ycia - inspirowa³a,
rozwija³a, motywowa³a. Tego mi brakuje,
ale rzeczywiœcie teraz mam wiêcej czasu.
Plany? Raczej nie planujê, wyznajê zasadê
"carpe diem". Mimo, ¿e jestem bardzo
pouk³adanym cz³owiekiem - mam codzienne rytua³y i mnóstwo zajêæ - to ka¿dy
dzieñ przynosi tyle nieoczekiwanych zdarzeñ, ¿e nie ma potrzeby niczego kalkulowaæ i programowaæ. Spe³niam siê, realizujê, rozwijam, mam wokó³ siebie wielu wspania³ych, ¿yczliwych ludzi, a przy boku wyrozumia³¹, fantastyczn¹ ¿onê - niczego wiêcej
od ¿ycia nie oczekujê. No mo¿e tylko kolejnej wystawy moich prac i ciekawego miesiêcznego pleneru…
G.Ch. - To nie s¹ wygórowane pragnienia, z pewnoœci¹ wkrótce siê zmaterializuj¹. Serdecznie tego ¿yczymy i dziêkujemy za zajmuj¹c¹ rozmowê.
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Niech "S³oneczku" s³oñce œwieci ka¿dego dnia…
"S³oneczko" - promienne, ciep³e, radosne - tak¹ nazwê przyj¹³, dzia³aj¹cy od
lutego br. w Chojnowie Miejski ¯³obek.
Uroczystoœæ nadania nazwy zdominowa³ kolor ¿ó³ty i serdeczna atmosfera.
23 wrzeœnia ¿³obkowa spo³ecznoœæ (dzieci, rodzice, personel) oraz goœcie, szumnie celebrowali swoje œwiêto. Na to wydarzenie zaprosili m.in. dyrekcje chojnowskich szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz w³adze miasta. Burmistrzowi Janowi Serkiesowi za koncepcjê
i realizacjê budowy ¿³obka dla najm³odszych mieszkañców Chojnowa nadano
Honorowy Patronat.

A na fina³ - "Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie" spontanicznie odœpiewa³ personel
¿³obka.

Symbolicznego odkrycia nowego szyldu
dokona³a dyrektor ¿³obka, przedstawicielka rodziców i burmistrz.
To na zakoñczenie oficjalnej czêœci, a kontynuacj¹ wyj¹tkowego spotkania by³ poczêstunek - lekki, zdrowy, warzywnoowocowy. No i mnóstwo gratulacji, ¿yczeñ
oraz prezentów - samorz¹d przekaza³ najm³odszym mieszkañcom zabawki edukacyjne i do æwiczeñ manualnych.
eg
Chwilê póŸniej, maluszki - ubrane w s³oneczne barwy - wspólnie z pozosta³ymi
uczestnikami oklaskiwa³y przygotowane
na tê niecodzienn¹ okolicznoœæ wystêpy
artystyczne - œpiewaj¹ce i tañcz¹ce "Motylki" z Przedszkola nr 3, wokalistkê Dominikê Paw³owsk¹ z Gimnazjum nr 2,
recytatorkê Karolinê Czerniawsk¹ z Gimnazjum nr 1 oraz szczególny duet Mariusz i Szymon Szczoczarzowie, którzy
dali koncert na tr¹bkach.

Chojnowscy k olekcjonerzy
w muzeum
Muzeum Regionalne w Chojnowie
otworzy³o kolejn¹ wystawê z cyklu
Chojnowscy kolekcjonerzy - chojnowskie kolekcje. Tym razem zaprezentowane zosta³y pasje i zbiory dwóch
kolekcjonerów minera³ów, Dariusza
Majchera oraz Marka Brdaka.
Wystawa nosi tytu³ “Minera³y Dolnego
Œl¹ska” i przedstawia 247 okazów wystêpuj¹cych na naszych terenach. Poœród
nich odnajdziemy m.in. chryzoprazy,
agaty, hality oraz baryty.

Now¹ ekspozycjê czasow¹ zainaugurowa³ wernisa¿, który w pi¹tek 30
wrzeœnia zgromadzi³ blisko 50 osób.
W trakcie spotkania z goœæmi Dariusz
Majcher przybli¿y³ historiê swojej pasji,
a tak¿e wyg³osi³ interesuj¹cy referat na
temat wystêpowania oraz mo¿liwoœci
pozyskiwania poszczególnych minera³ów w naszej okolicy. Kolekcjoner nie
poprzesta³ jednak na samej teorii. Dla
ka¿dego z goœci wernisa¿u przygotowa³
upominek w formie minera³u, którym
zachêca³ do "odkrywania piêkna ukrytego w kamieniach".

Wystawa potrwa do koñca paŸdziernika
i bêdzie prezentowana od œrody do pi¹tku miêdzy 8 a 16 oraz w soboty i niedziele od 10 do 16.
Równolegle z Minera³ami Dolnego Œl¹ska prezentowana jest wystawa prac
chojnowskiego malarza Jana Putyry pt.
"Jan Putyra. Malarstwo - rysunek.".
Serdecznie zapraszamy do sal
wystawowych Muzeum Regionalnego
MG
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Nasz znamienity pr ofesor Dobrzañski
26 wrzeœnia, podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu uczczono 70.urodziny i 45.lecie pracy naukowej chojnowianina profesora Zbigniewa Dobrzañskiego. Gratulacje i ¿yczenia od
mieszkañców Chojnowa przekaza³ osobiœcie Jubilatowi burmistrz Jan Serkies.
Uroczystoœæ i postaæ profesora szeroko
opisuje portal uczelni (http://www.up.wroc.pl)
Profesor Zbigniew Dobrzañski to jedna z najbarwniejszych postaci Uniwersytetu Przyrodniczego, cz³owiek o wielkim dorobku naukowym, ale te¿ wyj¹tkowego charakteru. Jak
twierdz¹ wspó³pracownicy i przyjaciele,
mi³oœæ do chemii odziedziczy³ w genach po
ojcu - ppor. W³adys³awie Dobrzañskim,
wojskowym chemiku, podkomendnym genera³a Augusta Emila Fieldorfa "Nila",
uczestniku kampanii wrzeœniowej w 1939 r.
oficerze Armii Krajowej.
Ale jak ¿artowa³ prof. Roman Ko³acz, z jubilatem zaprzyjaŸniony od lat, kiedy okaza³o siê, ¿e nie odpowiadaj¹ mu ani studia
na in¿ynierii sanitarnej na politechnice, ani
chemia uniwersytecka, ostatecznie wybra³
zootechnikê - bo w dzieciñstwie w rodzinnym domu w Chojnowie usi³owa³ uczyæ
kurczêta p³ywania. Oczywiœcie z wiadomym skutkiem dla kurcz¹t.
Podczas uroczystoœci otwieraj¹cej dwudniow¹ konferencjê "Biotechnologiczne
i chemiczne aspekty higieny zwierz¹t
i œrodowiska. Higiena zwierz¹t wczoraj,
dziœ i jutro", podczas której prof. Henryk
Górecki, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, mówi³ o modelach wspó³pracy naukowej
i wdro¿eniowej chemików i zootechników odwo³uj¹c siê do swojej wieloletniej i przyjaŸni, i wspó³pracy z prof. Dobrzañskim,
podkreœlaj¹c przy tym jego obecnoœæ w licz¹cych siê gremiach chemików i aktywnoœæ na organizowanych przez nich konferencjach naukowych.
Na uroczystoœæ jubileuszu prof. Dobrzañskiego przyjecha³ te¿ z Niemiec doc. Jerzy
Fedorski, który równie¿ mówi³ o wieloletniej przyjaŸni, siêgaj¹cej czasów studenckich. I przypomnia³ z tych czasów anegdotê: Zbigniew Dobrzañski namówi³ trêbaczy z orkiestry reprezentacyjnej Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego, by na tr¹bkach
odegrali przedwojenne hejna³y polskiej
kawalerii - z nut, przemyconych z Kanady.
- Trêbacze tak siê rozochocili, ¿e najpierw
grali w akademiku, a potem przemaszerowali noc¹ przez ca³y Biskupin. Wybuch³a
afera. Byliœmy wzywani na ró¿ne rozmowy
do ró¿nych panów. Incydentem zaj¹³ siê
kontrwywiad wojskowy, ale ostatecznie
pewien oficer SB zgodzi³ siê z nami, ¿e nie
obchodziliœmy ani rocznicy bitwy warszaw-
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skiej, ani œwiêta wojska polskiego, ale wtedy, 15 sierpnia, œwiêtowaliœmy rocznicê urodzin cesarza Napoleona I… - ta opowieœæ
wywo³a³a salwê œmiechu.
Zbigniew Dobrzañski urodzi³ siê 16 lipca
1946 r. w Chojnowie, dok¹d zostali przesiedleni jego rodzice z Brze¿an na Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej. Studia
wy¿sze odby³ w latach 1965-1970 na Wydziale Zootechnicznym Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. Stopieñ naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyska³ w 1975 r., stopieñ doktora
habilitowanego nauk rolniczych - w 1983r.
Tytu³ naukowy profesora odebra³ z r¹k Prezydenta RP w 1991 r. Od 1998 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1988-2016 r. pe³ni³ funkcjê
kierownika Katedry Higieny Œrodowiska
i Dobrostanu Zwierz¹t, by³ prodziekanem
(1996-1999) i nastêpnie dziekanem (19992005) Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t. W latach 1999-2016 by³ cz³onkiem
senatu UP, przewodniczy³ dwóm komisjom
senackim.
£¹czny dorobek naukowy prof. Zbigniewa
Dobrzañskiego w okresie 45 lat dzia³alnoœci
naukowo-badawczej zawiera blisko 600 pozycji, w tym: oryginalne prace twórcze (i przegl¹dowe) - 326, podrêczniki, skrypty akademickie, monografie - 37, patenty i zg³oszenia patentowe - 25, artyku³y naukowopopularne, komunikaty naukowe - ok. 200.
Jest m.in. wspó³autorem pierwszego w Polsce podrêcznika "Higiena i dobrostan zwierz¹t gospodarskich" oraz wspó³redaktorem
monografii "Chemistry for Agriculture"
(7 tomów), a tak¿e wspó³autorem podrêcznika akademickiego pt.: "Hodowla i u¿ytkowanie drobiu" czy monografii "Chemia
i bio-technologia w produkcji zwierzêcej".
Jest te¿ wspó³autorem rozdzia³u w monografii koreañsko-polskiej "Algae Extract as
a Potential Feed Additive" oraz rozdzia³u
pt. "The Elemental Composition of Fish
Bones Derived Powder Using SEM-EDX
and ICP-OES". Oprócz renomowanych
czasopism krajowych opublikowa³ wiele
prac w uznanych czasopismach zagranicznych figuruj¹cych w tzw. bazie JCR.
Zainteresowania naukowe prof. Dobrzañskiego koncentruj¹ siê g³ównie na zagadnieniach higieny zwierz¹t i pomieszczeñ
inwentarskich oraz wykorzystania naturalnych surowców i dodatków mineralno-organicznych w chowie zwierz¹t i produkcji ¿y-

wnoœci. Wiele osi¹gniêæ profesora zwi¹zanych jest tak¿e z badaniami z zakresu
chemii œrodowiska, utylizacji ubocznych
produktów i odpadów rolniczych oraz ekologizacji produkcji zwierzêcej. Jest twórc¹
(lub wspó³twórc¹) technologii produkcji preparatów paszowych (huminowo-t³uszczowych, huminowo-mineralnych, fitomineralnych, profilaktyczno-detoksykacyjnych)
i koncentratów rybno-mineralnych.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje opracowanie metod fortyfikacji surowca jajczarskiego w jod i selen oraz w kwasy polienowe, wzbogacania dro¿d¿y paszowych
oraz biomasy glonów morskich w biopierwiastki, wp³ywu fitopreparatów na parametry fizjologiczne drobiu, technologii pozyskiwania zwi¹zków wapnia ze skorup jaj
i koœci ryb.
Wypromowa³ 17 doktorantów, absolwentów
a¿ 6 kierunków studiów: zootechnicznych,
weterynaryjnych, rolniczych, chemicznych
i technicznych (budownictwo, in¿ynieria
œrodowiska), w tym jednego z Iraku. By³
opiekunem ponad osiemdziesiêciu prac dyplomowych absolwentów z kierunku zootechnika, biologia, budownictwo, in¿ynieria bezpieczeñstwa.
Istotna jest tak¿e dzia³alnoœæ profesora dla
œrodowiska zoohigienistów. By³ organizatorem wroc³awskich spotkañ Katedr Jednoimiennych, seminariów z cyklu "ZwierzêCz³owiek-Œrodowisko" oraz wspó³organizatorem cyklicznych konferencji "Etyczne
i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu
Zwierz¹t" czy miêdzynarodowych seminariów "Chemia dla Rolnictwa" (PWr). Przez
dwie kadencje reprezentowa³ Polskê w zarz¹dzie ISAH (International Society on
Animal Hygiene), jest tak¿e wspó³inicjatorem polsko-amerykañskich warsztatów
studenckich, które od 2011 r. s¹ realizowane na macierzystym Wydziale z udzia³em
studentów z Iowa State University (Ames).
W 2013 roku zosta³ powo³any w sk³ad
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów
Naukowych. Jest obecnie wiceprzewodnicz¹cym Rady Naukowej IZ-PIB w Krakowie, cz³onkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, a tak¿e kilku
towarzystw naukowych - krajowych i zagranicznych.
Profesor jest równie¿ odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, wyró¿niony Z³ot¹
Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej, Medalem 50-lecia i 60-lecia Instytutu Zootechniki - PIB, Medalem 60-lecia UW-M
w Olsztynie, odznak¹ honorow¹ Zas³u¿ony
dla Rolnictwa itd. Senat Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2014 r.
przyzna³ prof. Zbigniewowi Dobrzañskiemu
status profesora honorowego.
Ÿród³o (http://www.up.wroc.pl)
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Benefis, jakiego jeszcze nie by³o

Roman Szklarski - to nazwisko wróci³o
do Chojnowa po niemal 30 latach publicznej nieobecnoœci.
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia pochodz¹cy z Uniejowic m³ody
wówczas mê¿czyzna osiad³ w Chojnowie
przywiedziony wielk¹ mi³oœci¹ - tu mieszka³a jego przysz³a ¿ona. Szybko zaaklimatyzowa³ siê w nowym miejscu. Za jego
spraw¹ w naszym mieœcie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ miejsko-gminny oœrodek kultury,
którego pan Roman przez 8 lat by³ dyrektorem.
- To by³ czas, kiedy w lokalnej kulturze
pojawi³o siê wiele innowacyjnych, powa¿nych imprez. Mia³em wtedy zielone
œwiat³o od w³adz, wsparcie od wojewódzkiego domu kultury i wspania³ych pracowników - Kasiê Dziedzic, Jurka Krakowskiego, Roberta Wierzbickiego. Do
dziœ z wielkim sentymentem wspominam
tamte czasy. Krótko przed wyjazdem przeniesiono mnie do urzêdu. Czasy by³y
niepewne. Nie ukrywam, ¿e ba³em siê tego
co mo¿e siê w naszym kraju wydarzyæ.
Jestem pacyfist¹ i nie wyobra¿a³em sobie
siebie w okolicznoœciach narodowej mobilizacji.
Wyjecha³ do Jugos³awii. Po dwóch latach
przeniós³ siê do Niemiec, gdzie mieszka,
pracuje i realizuje siê do dziœ.
- Nie mogê narzekaæ, powiod³o mi siê.
Pocz¹tki nie by³y ³atwe. D³ugo siê klimatyzowa³em, uczy³em kultury, relacji
miêdzyludzkich. Polacy jednak s¹ bardziej
otwarci i serdeczni. Teraz jest lepiej.
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Nasza kultowa restauracja "Jubilatka", przez 50 lat swojego istnienia by³a œwiadkiem
wielu niezwyk³ych wydarzeñ. Do tej listy dopisaæ mo¿na wyj¹tkowe spotkanie przyjació³,
którzy przed czterdziestu laty o¿ywiali w Chojnowie i w okolicach muzyczne ¿ycie.
Obracamy siê z ma³¿onk¹ w œrodowisku kler, Piotrek "Kufel" Kufliñski, Zbymalarzy, pisarzy, muzyków, mamy wielu szek Konopnicki, Staszek Bia³ek, Taprzyjació³, ale wci¹¿ têskniê. W Choj- deusz "Diabe³" Krawczyk, Waldek Ilow.
nowie mieszka³em i pracowa³em kilka lat, Wystêp po 40 latach dla ka¿dej z tych
ale bardzo dobrze siê tu czu³em i Chojnów osób by³ ogromnym prze¿yciem. Potem
swoje koncerty mieli przyjaciele z Niezawsze bêdzie MOIM miastem.
Roman Michael Szklarski wspólnie z ¿on¹ miec - wokalista Janusz Bury i w³oski
bardzo aktywnie dzia³a w œrodowisku piosenkarz Salvatore Cutti. A do wieloniemieckiej Polonii kultywuj¹c polski jê- godzinnej zabawy tanecznej zaprosi³ obeczyk i kulturê. Organizuj¹ liczne koncerty, ny zespó³ R. Szklarskiego "POL-TON"
okolicznoœciowe spotkania - Dzieñ Dziec- w sk³adzie Gra¿ka "Gabi" Szklarska,
ka w centrum miasta, w grudniu na bo¿o- Roman Szklarski i Janusz Bury.
narodzeniowym jarmarku graj¹ polskie
kolêdy, prowadz¹ Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy i ca³oroczn¹ kwestê na
rzecz niepe³nosprawnych dzieci z Zabrza.

Swoje 60 urodziny, 45.lecie dzia³alnoœci
muzycznej i 40.lecie za³o¿enia zespo³u
Dialog Roman Szklarski postanowi³ uczciæ w Chojnowie - z rodzin¹ i przyjació³mi
sprzed lat. Benefis mia³ charakter wspania³ej biesiady, któr¹ muzycznie oprawili
instrumentaliœci i wokaliœci bliscy sercu
jubilata.

Na pocz¹tek przyjaciele z Chojnowa Gienia Byczkowska (W³odarska), Jadzia Kuliñska (W³odarska), Bolek
Kozak, Wies³aw Brylak, Waldek Win-

By³y te¿ ¿yczenia, gratulacje, prezenty.
Mieszkañcy Chojnowa obdarowali jubilata obrazem przedstawiaj¹cym Zamek Piastów Œl¹skich, który w imieniu chojnowian wrêczy³ burmistrz Jan Serkies.

Przy muzyce, w tañcu, wspominaj¹c dawne czasy bawiono siê do póŸnych godzin
nocnych.
To by³ benefis, jakiego w Chojnowie jeszcze nie by³o.
eg
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Pan kotek by³ chory….
Inscenizacj¹ na podstawie wiersza "Chory kotek" Stanis³awa Jachowicza rozpoczêliœmy zajêcia "Pan kotek by³ chory..."
w nowym roku akademickim Bibliotecznej Akademii Malucha. Podczas
spotkania, które odby³o siê 28 wrzeœnia,
dzieci dowiedzia³y siê, na czym polega
zdrowy styl ¿ycia i jak zaopiekowaæ siê

chorym pluszakiem. Maluszki z wielkim
przejêciem banda¿owa³y swoich pupili.
A zabawy: "Kot jest, kota nie ma" czy
"Kocia gimnastyka" zachêci³y ich do radosnych tañców. Po wspólnym odœpiewaniu piosenki "Aaa kotki dwa" dzieci
wykonywa³y prace plastyczne o tematyce zwi¹zanej ze zdrowym ¿ywieniem.
bib

Kronika Towarzyska
Po pierwsze: zdrowia dobrego.
Po drugie: ¯ycia piêknego.
Po trzecie: smutków niewielu.
Po czwarte: dojœcia do celu.
Po pi¹te: przyjació³ licznych.
Po szóste: samych dni œlicznych.
Po siódme: uœmiechu na twarzy.
Po ósme: dalekich woja¿y.
Po dziewi¹te: b³ogiego snu.
Po dziesi¹te: lat ¿ycia stu!
Z okazji 10 urodzin kochanego wnuka Jakuba Kamiñskiego, wszystkiego co najlpesze ¿ycz¹ Babcia i Dziadek Szatkowscy.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 4
miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 52/32 o pow. 1721m2 w udziale
wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia
2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj.
Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹
na terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla którego ustalono
funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 08 listopada 2016 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
do dnia 03 listopada 2016 r. na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
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niem 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/.
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¿ 60,00 z³. 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.
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. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 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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PrzyjaŸñ bez granic
Chojnowskie Gimnazjum nr 1 oraz Základní Škola z Mnichovo Hradište w Czechach ju¿ od zesz³ego roku szkolnego,
nie czekaj¹c na oficjalne podpisanie partnerstwa miast, realizuj¹ partnersk¹ wspó³pracê.
W czerwcu gimnazjaliœci z Jedynki odwiedzili swoich czeskich kolegów w trakcie
wycieczki do Pragi, a we wrzeœniu wspólnie rozpoczêliœmy realizacjê projektu
"PrzyjaŸñ bez granic".
W Czeskim Raju w Borovicach 33-osobowa polsko-czeska grupa przez blisko
tydzieñ wspólnie pracowa³a, uczy³a siê
i bawi³a. Podczas gry w brämball i pi³kê
no¿n¹, strzelania, zajêæ na basenie, poszukiwania skarbu, prohaski po górach,
a nawet wielkiej bitwy dwóch walecz-

nych armii nawi¹zywa³y siê przyjaŸnie,
którym bariera jêzykowa nie mog³a byæ
przeszkod¹.
Wróciliœmy z pakietem wspania³ych wspomnieñ i odwa¿nymi planami na przysz³oœæ. Ju¿ wkrótce druga czêœæ projektu
- wspólny obóz w Szklarskiej Porêbie.
gim1

REKORDOWY NABÓR WOLONTARIUSZY
DO SZLACHETNEJ PACZKI I AKADEMII PRZYSZ£OŒCI!
Wystartowa³a rekrutacja SuperW, czyli
wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZ£OŒCI. W tym
roku potrzeba ich a¿ 13 700. To rekordowa liczba, najwiêksza od 15 lat trwania tych projektów.
Tak¿e w Chojnowie mo¿na zostaæ wolontariuszem zarówno Szlachetnej Paczki,
która bêdzie dzia³aæ w Chojnowie po raz
trzeci, jak równie¿ Akademii Przysz³oœci,
która pojawia siê w naszym mieœcie po
raz pierwszy. Kandydaci mog¹ zg³aszaæ
siê do 15 lipca przez stronê internetow¹
www.superw.pl Kolejnoœæ zg³oszeñ ma
znaczenie.
SZLACHETNA PACZKA od 15. lat ³¹czy
potrzebuj¹cych z tymi, którzy chc¹ ich
wesprzeæ. Tylko rok temu pomoc otrzyma³o blisko 21 tys. rodzin, a wartoœæ
pomocy przekazanej siêgnê³a 54 mln
z³otych. AKADEMIA PRZYSZ£OŒCI
jest jej siostrzanym projektem i od 14 lat
zajmuje siê pomoc¹ dzieciom, które maj¹
problemy w szkole i czêsto pochodz¹
z niezamo¿nych rodzin. Bez wolontariuszy, nie ma Paczki i Akademii.
W ubieg³ym roku Paczka po³¹czy³a ponad milion Polaków. Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie praca SuperW - wolontariuszy, wspomagaj¹cych sam¹ Paczkê,
jak i Akademiê. Ich rola jest kluczowa.
Wolontariusze Akademii pracuj¹ z dzieæmi, które borykaj¹ siê z problemami
w szkole. Spotykaj¹ siê z nimi regularnie
w systemie 1 na 1. Ich misj¹ jest zmotywowanie swoich podopiecznych i dodanie im wiary w siebie.
Wolontariusze Paczki ³¹cz¹ potrzebuj¹cych z darczyñcami. Wchodz¹ do œwiata biedy - tam, gdzie inni nie chc¹, albo
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boj¹ siê wejœæ. To jedna z ich historii:
Para wolontariuszy przychodzi do domu,
w którym mieszka ojciec z 14-letnim synem z wodog³owiem. Siadaj¹, ch³opiec
³aduje siê na kolana dziewczyny, a wolontariusz robi wywiad z ojcem: "Co siê sta³o, ¿e jesteœcie biedni?". Byli normaln¹
rodzin¹, urodzi³o im siê chore dziecko,
jego ¿ona odesz³a po pó³ roku. On by³
in¿ynierem, ale straci³ pracê i zaczêli siê
degradowaæ spo³ecznie. Wolontariusz
zapyta³: "Czego potrzebujecie?". Na co
ten mê¿czyzna siê rozp³aka³ i mówi: "Ja
ju¿ niczego nie chcê, najwa¿niejsze, ¿e
mnie wys³uchaliœcie".
Ludzi biednych nikt nie s³ucha, bo wys³uchanie takich historii to ogromny ciê¿ar. Zreszt¹ wolontariusze po takich wizytach czêsto nie œpi¹. Ich ¿ycie te¿ siê zmienia, 79 proc. z nich uwa¿a, ¿e Paczka to
najwa¿niejsze wydarzenie w ich ¿yciu.
- Do pomagania i wolontariatu podchodzimy kompleksowo. Bo wolontariat
w Paczce i Akademii nie jest poœwiêcaniem siê, tylko jest rozwijaniem siebie,
zdobywaniem nowych kompetencji, w
tym biznesowych - podkreœla ks. Stryczek. - To jest taki wolontariat jak Harvard, czyli jak go skoñczysz, to po nim
jesteœ ju¿ innym cz³owiekiem. Cz³owiekiem, który du¿o potrafi i jest sprawczy dodaje.
Równie¿ sami wolontariusze potwierdzaj¹, ¿e udzia³ w Paczce czy w Akademii, nauczy³ ich m.in. planowania, dobrej organizacji pracy, komunikatywnoœci
i wspó³pracy z innymi.
- Akademia pozwoli³a mi poznaæ fantastycznych ludzi - takich samych wariatów jak ja, którym siê chce. Chce siê wsta-

waæ rano, robiæ niesamowite rzeczy i przenosiæ góry - mówi Ania, SuperW Akademii z Pomorza. - Mia³am nadziejê
zmieniæ czyjeœ ¿ycie, tymczasem zmieni³o
siê moje - podkreœla.

Zg³oœ siê ju¿ dziœ na stronie
www.superw.pl
W razie pytañ
zapraszamy do kontaktu:
Ma³gorzata Lech, Lider Rejonu
projektu Szlachetna Paczka
w Chojnowie
Aneta Czapska, Lider Kolegium
Akademii Przysz³oœci
przy Szkole Podstawowej nr 4
w Chojnowie
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca
Dzia³ dla doros³ych
"Polskie imperium: wszystkie kraje
podbite przez Rzeczpospolit¹"
Michael Morys-Twardowski

Tak wygl¹da³a Europa w czasach polskiego imperium. Po³owa Europy pod
naszymi rz¹dami. Polski jêzykiem œwiatowej dyplomacji. Bia³o-czerwone sztandary, przed którymi dr¿¹ obce wojska.
By³ czas, gdy Polska stanowi³a najwiêksze pañstwo Europy. Polaka, jad¹cego
nad morze pytano: nad które? Byliœmy
pierwszymi w³adcami Berlina, zasiadaliœmy na moskiewskim tronie, posiadaliœmy Krym i forty na Karaibach. Przez
d³ugi czas nasz kraj rozpycha³ siê na
cztery strony œwiata. Dlaczego o tym nie
pamiêtamy?
Kaffa, Kurlandia, Gambia, Tobago… nie
kojarz¹ siê z Polsk¹. A jednak wszystkie
wchodzi³y w sk³ad polskiego mocarstwa.

Agro Show
Ju¿ po raz kolejny rolnicy z gminy
Chojnów uczestniczyli w wyjeŸdzie na
Agro Show do Bednar ko³o Poznania.
Miêdzynarodowa Wystawa Rolnicza
zdoby³a wysokie uznanie wœród rolników i wystawców dziêki ciekawej
plenerowej formule. Na wystawie zaprezentowa³o siê oko³o 800 wystawców
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Od œredniowiecza po XVIII wiek Polacy
wojowali o Inflanty, Spisz, Krym, Mo³dawiê, Szwecjê, Ukrainê. Mimo to pojêcie "polskie imperium" jest nieobecne
w naszej historii. A¿ do teraz...
"Aleksandra"
Osyp Nazaruk
Opowieœæ, która sta³a siê kanw¹ i inspiracj¹ dla serialu "Wspania³e stulecie".
Ta opowieœæ zapiera dech w piersi. Jest
jak baœñ z Tysi¹ca i jednej nocy, a jednak
zdarzy³a siê naprawdê.
Pierwsza po³owa XVI wieku. Al-eksandra Lisowska, m³oda dziewczyna z Rohatyna, porwana przez Tatarów niemal
sprzed o³tarza i wziêta w jasyr, trafia na
dwór Sulejmana Wspania³ego, jednego
z najpotê¿niejszych w³adców Imperium
Osmañskiego. Przyjmuje imiê Hürrem
(Roksolana to przydomek wskazuj¹cy na
przynale¿noœæ do narodu ruskiego). Su³tan po prostu traci dla niej g³owê i postanawia siê z ni¹ o¿eniæ…
Dzia³ dla Dzieci
Star Wars. Krótkie opowieœci
na dobranoc"
Wydawnictwo Egmont Polska, 2016
Jedenaœcie opowieœci pe³nych akcji, które przenios¹ ciê do odleg³ej galaktyki.
Mistrz Yoda w³ada mieczem œwietlnym,
Luke Skywalker i Rebelianci podejmuj¹
wyœcig z czasem, aby zniszczyæ
Gwiazdê Œmierci, a odwa¿na Rey zaprzyjaŸnia siê z androidem BB-8. Ka¿da
z historii do przeczytania w piêæ minut.
z 20 krajów. Prezentowane by³y nowoczesne agregaty uprawowe, siewniki
zbo¿owe, opryskiwacze oraz ci¹gniki,
³adowacze i kombajny.
Wœród wystawców po raz kolejny w targach wziê³a udzia³ firma Feerum z Chojnowa, produkuj¹ca silosy zbo¿owe.
Maszyny rolnicze prezentowane by³y na
placach wystawowych oraz na zorganizowanych pokazach pracy tych maszyn
na poletkach. Zainteresowani rolnicy
mogli równie¿ uzyskaæ informacje techniczne od specjalistów produkuj¹cych
urz¹dzenia i maszyny rolnicze.
Pogoda i humory dopisa³y. Pe³ni pozytywnych wra¿eñ ob³adowani ulotkami,
prospektami i gad¿etami wróciliœmy wieczorem do Chojnowa.
Tadeusz Orlañski

WTZ
na Konkursie Przyrodniczym
27 wrzeœnia na terenie Kompleksu Sportowego w Œwierzawie odby³a siê II edycja Konkursu Przyrodniczego zorganizowany przez WTZ Œwierzawa - nie
brakowa³o tam tak¿e i nas - Warsztatu
Terapii Zajêciowej z Chojnowa, który
reprezentowa³a dru¿yna w sk³adzie:
Barbara Siwak, Józef Tomiak oraz
Eryk Ziembikiewicz.

Nasi Uczestnicy brali udzia³ w ww. rozgrywkach pierwszy raz. Zadania, jakie
postawili przed nami organizatorzy to
m.in.: rozpoznawanie minera³ów, krojenie ogórka w plastry na czas, rymowanki
dotycz¹ce zwierz¹t jak i zadanie na spostrzegawczoœæ. Choæ nie pozostawaliœmy w tyle w ¿adnej z konkurencji to do
Chojnowa wróciliœmy z miejscem 4.

Bêdziemy jednak pamiêtaæ œwietn¹ organizacjê konkursu, ciekawe zadania, które
obok zabawy umo¿liwi³y nam zg³êbienie
wiedzy o przyrodzie.
wtz
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
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: 2016r.
Zapraszamy do prezentacji. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398.
Do sprzedania domy piêtrowe w zabudowie szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami, na dzia³kach ok. 4 arów. Parter:
klatka schodowa - schody 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.
Sprzedam dom o pow. oko³o 180m2 na
dzia³ce 0,53 a. - Michów. Wiadomoœæ:
tel. 794-908-509.
Sprzedam dom w stanie surowym: Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.
Sprzedam dom w zabudowie bliŸniaczej
o pow. u¿ytkowej 126m2, Dzia³ka 3,75m2
w atrakcyjnej okolicy Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 535-419-677.
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 ocieple-
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niem 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. 834m 2 , 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.
Polecamy now¹ inwestycjê dewelopersk¹ w centrum miasta usytuowan¹ przy
zbiegu ul. Królowej Jadwigi i Konarskiego obok du¿ego koœcio³a. 4-kondygnacyjna kamienica bêdzie mieœciæ 9
mieszkañ od 36m2 do 90m2, w tym na
ostatniej kondygnacji bêd¹ mieszkania
dwupoziomowe o ciekawej architekturze
nowoczeœnie zaprojektowane. Budynek
bêdzie z wind¹ i kot³owni¹, na parterze
bêd¹ znajdowaæ siê lokale handlowous³ugowe z przeznaczeniem na gabinety
lekarskie. Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji
mieszkañ. Wiadomoœæ: Biuro ul. D¹browskiego 32A, tel. 888-651-398 lub
535-372-753. www.domzkeramzytu.pl
Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3pokojowe 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.
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 sprzedania mieszkanie w nowej kamienicy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego o pow. 40m 2 wykoñczone pod
klucz. Mieszkanie z balkonem o funkcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ, mieœci siê
w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku z wind¹. W budynku znajduje siê 8 stanowisk parkingowych i 15

komórek lokatorskich. Atrakcyjna lokalizacja ok. 200m od centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.
Zamieniê mieszkanie komunalne, kawalerkê o pow. 31m2 na wiêksze, mo¿e byæ
zad³u¿one. Mieszkanie sk³ada siê z kuchni,
³azienki i pokoju, wymienione okna,
ogrzewanie - piec dwufunkcyjny gazowy.
Wiadomoœæ: tel. 697-223-834.

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

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie o pow. 12, 14, 15, 27a.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Inne
Wyprzeda¿ mieszkania - umeblowanie
ca³ego pokoju w ca³oœci lub na sztuki.
Naro¿nik z fotelami, ³awa, szafka pod
telewizor, biurko komputerowe. Szafa
garderobiana z komod¹ do przedpokoju
Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym z okapem "Amica". Umeblowanie nie jest stare. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ pod nr tel:667-100-860.

Tu j e s t
miejsce
na
Tw o j ¹
reklamê
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie - 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna - 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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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 geodezyjnym 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 udzia³em 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 wielorodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê 25.10. 2016 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 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 oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 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¿ 550,00 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 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 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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Karol Wawrzyniak - 9 lat
Codziennie gra w pi³kê no¿n¹.
Jego ulubionym pi³karzem
jest £ukasz Piszczek. Kibicuje
tak¿e polskiej reprezentacji
pi³ki rêcznej.

Chojnowscy kolekcjonerzy
w muzeum

