
NRNR 21 21 (869)(869) ROK XXIV 18.11.2016ROK XXIV 18.11.2016 CENACENA 1,70 z³1,70 z³

Dwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   TDwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   T e r y t o r i a l n e g oe r y t o r i a l n e g o ww Ch o j n ow i eC h o j n ow i e

W 98. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci
Dziêkujemy za ofiarê i trud kilku pokoleñ rodaków. 11 listopada, to dzieñ zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przesz³oœci oraz dzieñ
radoœci i odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ. Walczmy ka¿dego dnia o Niepodleg³¹ Polskê, zgodn¹ z zasadami, uczciw¹ i sprawiedliw¹. 

Magia patriotycznego ogniska Z cyklu “Ludzie z pasj¹” - KLUB OLDTIMER Chojnów

Nowa, sportowa tradycja w Chojnowie - BIEG TKACZA
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Wyk³ad ww MMuzeum
Muzeum Regionalne w Chojnowie
zaprasza na wyk³ad prof. Stanis³awa
Rosika "Nie od razu Polskê zbudowano:
Chrzest Mieszka I w historii i tradycji".
Wyk³ad odbêdzie siê 19 listopada (sobo-
ta) o godzinie 1500 w Muzeum Regio-
nalnym.

MBP zzaprasza 
do KKirgistanu

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na wspomnienia podró¿nika Jaros³awa
Mieros³awskiego  z tegorocznej wypra-
wy do Kirgistanu - 25 listopada o go-
dzinie 1700. Prelekcjê poprzedzi otwarcie
wystawy fotograficznej w naszej Galerii
M³odych. "Zabiorê Pañstwa w podró¿ do
kraju niezwyk³ego, gdzie tak naprawdê
pierwsze miasta zaczê³y powstawaæ 
w XIX wieku, a ludzie do dzisiaj, jako jed-
nego ze œrodków do przemieszczania siê
u¿ywaj¹ konia. Kraj, który w 90% le¿y
powy¿ej 1000 m n.p.m. i mo¿na tam oddy-
chaæ naprawdê œwie¿ym powietrzem,
jeœæ wspania³e potrawy i owoce. Kraj
zamieszkany przez prawdziwych ludzi,
którzy wiedz¹, co to jest rodzina i którzy
zawsze s³u¿¹ pomoc¹ i zaprosz¹ nawet
nieznajomego do sto³u”. Zapraszamy!

Odwiedzili nnas
W miniony wtorek redakcjê Gazety
Chojnowskiej odwiedzi³a czêœæ klasy
IIId z Gimnazjum nr 1. M³odzie¿, pod
opiek¹ Bony Szaban, realizuj¹c lekcjê
WOS, z³o¿y³a Gazecie wizytê, by poroz-
mawiaæ o masmediach i opinii publi-
cznej. Temat rozleg³y, interesuj¹cy i doty-

cz¹cy ka¿dego. Dziêkuj¹c za odwiedziny
¿ywimy nadziejê, ¿e kogoœ z IIId zain-
teresuje dziennikarska misja i w nieda-
lekiej przysz³oœci zasili redakcyjne szeregi.

Obowi¹zek ww³aœcicieli
psów

Œwiadomoœæ chojnowian dotycz¹ca za-
chowania czystoœci po swoim psie roœ-
nie. Wci¹¿ jednak na chodnikach, skwe-
rach, w parkach ³atwo natkn¹æ siê na
zwierzêce odchody. Coraz wiêcej w³aœci-
cieli psów spaceruje ze swoim pupilem 
z woreczkiem w kieszeni, ale wielu jesz-
cze ignoruje prawne przepisy, zagro¿enie
sanitarne i wzglêdy estetyczne. Za takie
zachowanie przewidziano kary. Art 145
Kodeksu Wykroczeñ mówi “kto zanieczy-
szcza lub zaœmieca miejsca dostêpne dla
publicznoœci, a w szczególnoœci drogê,
ulicê, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 z³otych
albo karze nagany”. 
Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, ¿e psie odchody
stanowi¹ realn¹ groŸbê zachorowañ. Wy-
stêpuje w nich wiele drobnoustrojów,
które mog¹ byæ przyczyn¹ chorób za-
kaŸnych i paso¿ytniczych. Pomijaj¹c do-
datkowo aspekt estetyczny, odpowie-
dzialnoœæ i zwyk³¹ spo³eczn¹ powinnoœæ,
sprz¹tanie po swoim pupilu, to po prostu
bezwzglêdny obowi¹zek.

Punkrockowo 
w JJubilatce

Kawiarnia Jubilatka tym razem zaprasza
na naprawdê czadowe brzmienia. 18 listo-
pada w pi¹tek zagraj¹ Polish Fiction,
The Kishones, Kontrapunk. Bilety - 15z³.
Pocz¹tek godzina 1913 (!!!). Szczegó³owe
informacje i rezerwacja biletów pod nr
tel. 76-818-85-61. Zapraszamy!
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Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywil-
nego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote czy
Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹
wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób uszczêœliwiæ
Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane doku-
menty, jak doprowadziæ do ceremonii?

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

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5 tel. 76/ 8188639.
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnê z³o¿yæ 
wszystkim pracownikom Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Chojnowie podziêkowania i  gor¹ce ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci,

poczucia spe³nienia i satysfakcji w niesieniu pomocy drugiemu
cz³owiekowi. Niech ka¿dy dzieñ tej odpowiedzialnej pracy przynosi

zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Dziêkujê za Wasz¹ pracê 
i przekazujê Wam wyrazy uznania oraz wdziêcznoœci za trud, jaki

wnosicie we wsparcie oraz pomoc
osobom potrzebuj¹cym, za zdolnoœæ

zrozumienia drugiego cz³owieka,
wyrozumia³oœæ, ¿yczliwoœæ i tolerancjê. 

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Matla 

Kierownik MOPS Chojnów

Z okazji przypadaj¹cego 21 listopada
Dnia Pracownika Socjalnego, 

w imieniu w³adz samorz¹dowych sk³adam
serdeczne podziêkowania pracownikom MOPS
w Chojnowie za troskê i pe³n¹ oddania pracê

na rzecz naszych mieszkañców.
¯yczê satysfakcji z wykonywania szlachetnej 

i trudnej pracy, by nie zabrak³o Pañstwu
energii, ciep³a i wytrwa³oœci. 

¯yczê zdrowia oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
w ¿yciu zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz 

Miasta Chojnowa
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Zarz¹dzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 3 marca
2016 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie
przetargu. 
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 grun-
towej, z zachowaniem proporcji wynikaj¹cych z ceny wywo-
³awczej.
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 pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu
zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 1000

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego  w Chojnowie. Wadium (w pie-
ni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410-
2052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 09.12.2016 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 w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t./. 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je-

¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem 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 j.t.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o któ-
rym 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 ca-
³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê
24.05.2016 r., drugi odby³ siê 18.08.2016 r., trzeci 25.10.2016 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 17.11.2016 r. - 09.12.2016 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³a-
dzie Gospodarki Komunalnej 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 numerem 76/81-86 84.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty 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. 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/8694 oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Za inauguracjê tegorocznych miejskich
obchodów Dnia Niepodleg³oœci uznaæ
mo¿na wernisa¿ wystawy "Uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³ prezentuj¹:
Wywalczona Niepodleg³oœæ". (o szczegó-
³ach tego wydarzenia piszemy na str. 6). 

Jak co roku, tu¿ przed 11 listopada Spo-
³eczne Ognisko Muzyczne zaprosi³o na
Koncert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
8 listopada, w Sali Edukacyjnej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej uczniowie
Ogniska, prezentuj¹c swoje uzdolnienia 
i nabyte umiejêtnoœci, uczcili 98. rocznicê
odzyskania przez Polskê suwerennoœci.
Œpiewem i gr¹ na gitarze, pianinie, skrzy-
pcach dziêkowali za mo¿liwoœæ nauki,
realizacji swoich pasji i ¿ycia w wolnym,
demokratycznym kraju.

Od szeœciu ju¿ lat w niepodleg³oœciowe
uroczystoœci wpisuje siê Ognisko Patrio-
tyczne (czytaj str 6) organizowane przez
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w ramach
Tygodnia Patriotyzmu. Jego VI edycja
odby³a siê 9 listopada w parku przy ul.
PoŸniaków.

Oficjalne miejskie obchody rozpoczê³y
siê 11 listopada tradycyjnym spotkaniem
pod obeliskiem przy ul. Chmielnej. Przy-
by³ych powita³a orkiestra dêta pod batut¹
Piotra Koziara. 

Tu¿ po hymnie Polski i Apelu Poleg³ych,
przedstawiciele w³adz powiatu, miasta,
gminy, reprezentanci lokalnych organi-
zacji pozarz¹dowych, poczty sztanda-
rowe chojnowskich szkó³ i organizacji
mundurowych oraz delegacja naszego
partnerskiego miasta z Czech, wieñcami
kwiatów, p³on¹cymi zniczami i swoj¹
obecnoœci¹ zaakcentowali niegasn¹c¹
pamiêæ o wydarzeniach i ludziach, któ-
rym nasz kraj zawdziêcza autonomiê. 
- Po 123 latach niewoli polski naród
odzyska³ suwerennoœæ, godnoœæ i nale¿ne

mu miejsce na mapie Europy - mówi³ 
w swoim wyst¹pieniu burmistrz Jan Ser-
kies. - Droga do wolnoœci by³a d³uga 
i trudna. Wiele tysiêcy naszych rodaków
zginê³o w czasie walki, tysi¹ce znalaz³o
siê w wiêzieniach na Syberii i innych
miejscach zes³ania. Jeszcze inni zostali

zmuszeni do emigracji. Dzieñ wyzwole-
nia uznajemy za dzieñ ukoronowania
drogi, w której sprawdzi³y siê polskie elity,
polscy przywódcy polityczni, intelektua-
liœci i ¿o³nierze na wszystkich frontach.
Dziœ po 98 latach chylimy czo³a przed
wszystkimi bohaterami tamtych wyda-
rzeñ. Dziêkujemy za ofiarê i trud kilku
pokoleñ naszych rodaków. 11 listopada
jest dziœ dla nas - z jednej strony dniem
zadumy i refleksji nad wydarzeniami 
z przesz³oœci, z drugiej dniem radoœci 
i ogromnej odpowiedzialnoœci za przy-
sz³oœæ. Walczmy zatem ka¿dego dnia 
o Niepodleg³¹ Polskê, zgodn¹ z zasada-
mi, uczciw¹ i sprawiedliw¹. 

Po uroczystoœciach pod obeliskiem œwiê-
tuj¹cy, w asyœcie orkiestry, przeszli do
chojnowskiej fary. 
Mszê œw. w intencji Ojczyzny celebro-
wa³ ks. proboszcz Marek Osmulski i ks.
proboszcz Miros³aw Makowski. 

Uroczysta akademia z okazji rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci odby³a siê 
w sali widowiskowej Miejskiego Oœrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji.

DDzziieeññ NNiieeppooddlleegg³³ooœœccii ww CChhoojjnnoowwiieeDDzziieeññ NNiieeppooddlleegg³³ooœœccii ww CChhoojjnnoowwiiee



Nasi francuscy przyjaciele z Commentry
uczcili Dzieñ Niepodleg³oœci w swojej
miejscowoœci. Tamtejsza Polonia z³o¿y³a
symboliczne kwiaty i zapali³a znicze pod
obeliskiem sk³adaj¹c ho³d walcz¹cym 
o wolnoœæ. To wspania³y gest i wspa-

nia³a lekcja patriotyzmu dla najm³odszego
pokolenia Polaków mieszkaj¹cych poza
granicami naszej Ojczyzny.

eg
Pozdrawiamy przyjació³ z Commentry.

Okolicznoœciowe widowisko przygo-
towali uczniowie Gimnazjum nr 2. Wy-
st¹pi³ tak¿e chojnowski chór Skoranta.
S³owno-muzyczny spektakl ilustruj¹cy
historiê odzyskania przez nasz kraj nie-
podleg³oœci, uzupe³ni³ autorski film przy-
gotowany przez szko³ê.
W tegoroczny program obchodów wspa-
niale wpisa³o siê wa¿ne dla naszego
miasta wydarzenie. Tu¿ po czêœci patrio-
tyczne, odby³o siê uroczyste podpisanie
partnerskiej umowy z czeskim miastem
Mnichovo Hradištì. 17 wrzeœnia - w³adze
obu miast zawar³y oficjalne porozumie-
nie o wielop³aszczyznowej wspó³pracy 
w Czechach, 11 listopada dope³niono for-
malnoœci sk³adaj¹c podpisy w Chojnowie. 

- Cieszy mnie fakt, ¿e nasze miasta przy-
czyni¹ siê do jednoczenia kontynentu -
mówi³ burmistrz Jan Serkies - Integracja
Europy jest procesem globalnym, ale tak
naprawdê dokonuje siê na poziomie lo-
kalnym. Dlatego w nasze partnerstwo
nale¿y teraz tchn¹æ ¿ycie. Zapewniam, ¿e
Chojnowianie z ¿yczliwoœci¹ odnosz¹ siê
do nowych europejskich kontaktów.
Jestem przekonany, ¿e te stosunki bêd¹
rozwija³y siê w ró¿nych aspektach ¿ycia,

jednocz¹c mieszkañców i tworz¹c nowe
prê¿nie dzia³aj¹ce œrodowiska. Wiele
nadziei pok³adamy w m³odzie¿y licz¹c, ¿e
kontakty towarzyskie przekszta³c¹ siê 
w ró¿ne formy wspó³pracy organizacji
m³odzie¿owych.

- Nasze narody wiele ³¹czy - doda³ sta-
rosta Mnichovo Hradištì Ondøej Lochman

- Mamy podobn¹ historiê, podobny jêzyk,
podobne s¹ te¿ nasze miasta. Jestem
przekonany, ¿e wspó³praca bêdzie uk³a-
daæ siê wspaniale i za dziesiêæ lat œmia³o
bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e to by³a
doskona³a decyzja, a nasze spo³ecznoœci
wspaniale ze sob¹ wspó³dzia³aj¹.
Oprawê artystyczn¹ tego wydarzenia za-
pewni³ Brooklyn - trzy formacje ta-
neczne z MOKSiR oraz zespó³ wokalno-
instrumentalny i chór ze Szko³y Podsta-
wowej nr 4. 

W tym samym czasie w Parku Piastow-
skim na starcie pierwszego Biegu Tkacza
stanê³o ponad stu biegaczy. 
O tym wydarzeniu piszemy na str. 13.

eg
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Pieczo³owicie przechowywane od kilku
lat plastyczne prace uzdolnionych ucz-
niów Powiatowego Zespo³u Szkó³, zna-
laz³y swoje miejsce w Galerii M³odych
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ich pa-
triotyczne przes³anie doskonale wpisa³o
siê w przebieg Tygodnia Patriotyzmu,
który ju¿ od szeœciu lat organizuje spo-
³ecznoœæ PZS.

Wernisa¿ wystawy odby³ siê 7 listopada
zapowiadaj¹c nadchodz¹ce uroczystoœci
z okazji 98. rocznicy odzyskania niepo-
dleg³oœci. Ekspozycja przygotowana
przez p. Agnieszkê Rybczyñsk¹ - nau-
czycielkê historii i Agnieszkê Tworzyd³o
- pracownika Miejskiej Biblioteki Publi-

cznej, podczas otwarcia, sta³a siê t³em
historycznych wydarzeñ w krótkim rysie
przedstawionych przez dwie uczennice.
Retrospekcja wprowadzi³a w klimat wy-
stawy zachêcaj¹c do ogl¹dania prezento-
wanych prac. 

Wœród nich znalaz³ siê plakat tytu³owy,
promuj¹cy wystawê "Wywalczona nie-
podleg³oœæ" namalowany przez tego-
roczn¹ maturzystkê. By³y tak¿e prace
prezentuj¹ce Józefa Pi³sudskiego, jed-
nego z najwa¿niejszych polityków, który
walczy³ o polsk¹ wolnoœæ, a po objêciu
w³adzy w 1918 roku powiedzia³: "Jako
Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnê
notyfikowaæ rz¹dom i narodom woju-
j¹cym i neutralnym istnienie Pañstwa
Polskiego Niepodleg³ego, obejmuj¹cego

wszystkie ziemie zjednoczonej Polski..
Pañstwo Polskie powstaje z woli ca³ego
narodu i opiera siê na podstawach de-
mokratycznych. Rz¹d Polski zast¹pi
panowanie przemocy, która przez ponad
sto lat ci¹¿y³a nad losami Polski...". 
Na wystawie znalaz³y siê równie¿ pla-
katy, które ukazywa³y, w jaki sposób
m³odzi postrzegaj¹ odzyskanie niepo-
dleg³oœci. 

Goœæmi wernisa¿u byli m.in. uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³ i Gimna-
zjum nr 2. Wystawa dostêpna bêdzie do
23 listopada - zapraszamy.

eg

Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie prezentuj¹:
Wywalczona Niepodleg³oœæ

Teksty sienkiewiczowskiej Trylogii sta³y
siê kanw¹ tegorocznej edycji Ogniska
Patriotyzmu, organizowanego od szeœciu
ju¿ lat przez Powiatowy Zespó³ Szkó³.
Spotkanie przy p³on¹cym krêgu by³o
punktem kulminacyjnym szóstej edycji
Tygodnia Patriotyzmu. 
Jak co roku, do parku przy ul. PoŸnia-
ków przyby³a szkolna braæ, zaproszeni
goœcie - w³adze powiatowe, miejskie,
gminne, przedstawiciele jednostek po-
¿arniczych, kulturalnych, Koœcio³a i mie-
szkañcy. Wszyscy byli tego dnia œwiad-
kami uroczystego pasowania na ucznia
klasy pierwszej Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego o profilu po¿arniczo-ratowni-
czym. To sta³y element patriotycznego
spotkania przy ognisku. M³odzi pre-

tendenci do stra¿y po¿arnej, w niezwykle
reprezentacyjnych okolicznoœciach sk³a-
daj¹ przysiêgê, zostaj¹ oficjalnymi ucznia-
mi i otrzymuj¹ legitymacje cz³onka Ocho-
tniczej Stra¿y Po¿arnej. 
Po tych uroczystoœciach rozpoczê³a siê
czêœæ mniej oficjalna - wspólne œpiewa-
nie pieœni patriotycznych przy ognisku.

Przeplata³a je multimedialna prezentacja
historyczna uzupe³niana cytatami Henryka
Sienkiewicza.
- W czasach gdy walczymy o to, by m³ode
pokolenie zna³o swoj¹ historiê i uto¿sa-
mia³o siê z pokoleniami walcz¹cymi 
o wolnoœæ Polski, musimy proponowaæ
nowe formy pracy - wyjaœnia dyrektor
PZS Mariusz Kowalczyk. - Ogniska

Patriotyzmu, to sta³y element wychowa-
nia patriotycznego w naszej szkole. Wielo-
pokoleniowe, wspólne œpiewanie pieœni
narodowych to piêkna, urozmaicona 
i wychowawcza idea œwiêtowania niepo-
dleg³oœci. 

To rzeczywiœcie oryginalna i atrakcyjna
forma propagowania patriotycznych
wartoœci. Doskonale znane pieœni, nucone
w plenerze, przy wtórze trzaskaj¹cego
drzewa, w blasku p³on¹cego ogniska,
budz¹ niezwyk³e emocje, poruszaj¹ i mi-
mowolnie sk³aniaj¹ do refleksji. Tworzy
siê magia i niecodzienna, spo³eczna wiêŸ...
Tego trzeba doœwiadczyæ samemu - zapra-
szamy mieszkañców Chojnowa za rok!

eg
fot. eg; chojnow.pl

MMaaggiiaa ppaattrriioottyycczznneeggoo ooggnniisskkaa
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
"Ma³e jest piêkne" - mówi¹. Oni - mi³o-
œnicy retro motoryzacji powiedzieliby -
"stare jest piêkne". W Chojnowie od
kilku lat dzia³a Klub Oldtimer Choj-
nów, który skupia ludzi w ró¿nym
wieku, ró¿nej profesji, ró¿nej p³ci.
£¹czy ich jedno - wielka mi³oœæ do aut
sprzed lat. O tej pasji do retromobili,
rozmawiamy z przedstawicielami klu-
bu - Tomaszem Sawickim, £ukaszem
Krzywd¹ i Ireneuszem Józefczukiem.

Gazeta Chojnowska - Niewiele osób 
w Chojnowie wie, ¿e mamy w mieœcie
Klub mi³oœników starej motoryzacji.
Oldtimer Chojnów - Dzia³amy od 2011r.
Wczeœniej, czterech z nas umawia³o siê
na organizowane w okolicach zloty i tam
spotykaliœmy podobnych zapaleñców.
Trzeba tutaj dodaæ, ¿e kilka lat temu zde-
cydowanie rzadziej organizowano tego
typu imprezy, a samochody by³y bardziej
wys³u¿one, mniej reprezentatywne. Po-
kazy starych pojazdów w ró¿nej formie -
rajdy, zloty, wyprawy, parady - sta³y siê
popularne stosunkowo niedawno. Latami
wyzbywaliœmy siê starych samochodów
na rzecz bardziej nowoczesnych. Dziœ
wraca moda na retro motoryzacjê. 
Uczestnictwo w tych wydarzeniach, tzw.
poczta pantoflowa i wzrastaj¹ce zain-
teresowanie tym hobby poskutkowa³o
tym, ¿e dziœ mamy 18 aktywnych cz³on-
ków i ponad 30 pojazdów. Tak okaza³¹
grupê nale¿a³o jakoœ sformalizowaæ, st¹d
Oldtimer Chojnów. Zapraszamy do nas
wszystkich zainteresowanych.

G.Ch. - Kiedy auto otrzymuje miano
retro samochodu?
Oldtimer Chojnów - 25. letnie auta s¹
ju¿ zabytkami. Ale dotyczy to nie tylko
samochodów - na zlotach prezentuj¹ siê
samochody, motory, ci¹gniki, samochody
ciê¿arowe i specjalistyczne.

G.Ch. - Co stanowi o atrakcyjnoœci auta?
Oldtimer Chojnów - Tego nie da siê zde-
finiowaæ. Ka¿dy ma inne preferencje,
ka¿dy lubuje siê w innej marce, innym
modelu. Czêsto o tych preferencjach de-
cyduje sentyment, jakaœ osobista historia
zwi¹zana z dan¹ wersj¹ pojazdu lub po

prostu przypadek. Wa¿ne, by nasz egzem-
plarz by³ "dopieszczony" - dobrze utrzy-
many, zadbany, na chodzie..., a to wyma-
ga wielu godzin pracy, nak³adów finan-
sowych i nierzadko operatywnoœci, bo do
wielu modeli trudno ju¿ dostaæ czêœci
zamienne. 

G.Ch. - Rozmawiamy o pasji do samo-
chodów. Mo¿ecie Panowie wyjaœniæ
atrakcyjnoœæ tego hobby?
Oldtimer Chojnów - Tu chyba musia³by
odpowiedzieæ ka¿dy za siebie. Z pewno-
œci¹ jednak unikatowoœæ, bo ka¿dy egzem-
plarz, nawet tej samej marki, jest wyj¹-
tkowy i osobliwy. Ma w³asn¹ opowieœæ,
swoje w³asne brzmienie, zapach, prezen-
cjê. Zachwyca nas ich stylistyka odbie-
gaj¹ca od wspó³czesnych modeli i prosta
budowa. Wielu w³aœcicieli ekscytuje
przywracanie zaniedbanych modeli do
stanu œwietnoœci. Kilka miesiêcy przy
renowacji, to przyjemnoœæ, a na finiszu
zadowolenie i ogromna satysfakcja. Po-
tem z dum¹ prezentujemy efekt naszej
pracy na zlotach. I tu kolejne przyjem-
noœci. Jazda takim zabytkowym pojaz-
dem to niesamowita frajda. Wyje¿d¿amy
w ró¿ne rejony naszego kraju, poznajemy
nowe miejsca, w czasie podró¿y spoty-
kamy siê z ogromn¹ sympati¹ napotka-
nych osób. A na zlotach nawi¹zujemy
serdeczne znajomoœci, wymieniamy siê
doœwiadczeniami, umawiamy kolejne
spotkania. 

G.Ch. - Spotykacie siê na zlotach - po co?
Oldtimer Chojnów - Zloty, rajdy, to
wspania³a rekreacja - rodzinne, eduka-
cyjne, krajoznawcze i pro spo³eczne wy-
pady. Od kilku lat jesteœmy ich sta³ymi
uczestnikami. Podgl¹damy te¿ dzia³ania
organizatorów. W tym roku odwa¿yliœmy
siê powo³aæ do ¿ycia takie wydarzenie na

naszym terenie. I Zlot Pojazdów Zabyt-
kowych i I Rajd Ziemi Chojnowskiej
odby³ siê 21 sierpnia. Przyjecha³o ponad
sto pojazdów. To by³o du¿e przedsiêwziê-
cie, ale nabraliœmy doœwiadczenia... 
i ochotê na kolejne edycje.

G.Ch. - To mia³o byæ kolejne pytanie.
Rozumiem, ¿e w przysz³ym roku na na-
szym Rynku znów stan¹ niezwyk³e, za-
bytkowe modele ró¿nego typu pojazdów?
Oldtimer Chojnów - Taki jest plan.
Mamy teraz kilka miesiêcy (nie, jak przy
pierwszym zlocie, kilka tygodni) na lo-
gistykê, program, koncepcjê. Zachêcaj¹
nas pozytywne komentarze, podziêkowa-
nia, gratulacje i wiele deklaracji o chêci
uczestnictwa ze strony w³aœcicieli pojaz-
dów. Zale¿y nam na utrzymaniu tego
specyficznego, kameralnego ducha choj-
nowskiego spotkania. Wielkie, komer-
cyjne zloty, nie maj¹ nic wspólnego, w na-
szym odczuciu, ze zjazdem pasjonatów. 

G.Ch. - Jakie marzenia maj¹ oldtimerzy?
Oldtimer Chojnów - Osobiste - kolejne
zabytkowe pojazdy, a jako klub chcemy
siê rozwijaæ, skupiaæ coraz wiêcej cz³on-
ków i zaznaczyæ siê w naszym lokalnym
œrodowisku nie tylko jako pasjonaci za-
bytkowych aut. Mamy za sob¹ charytatyw-
n¹ zbiórkê na rzecz dzieci z domu dziec-
ka, organizacjê zlotu i rajdu, a w zamy-
œle wystawê fotograficzn¹ starych mode-
li, które by³y w³asnoœci¹ naszych miesz-
kañców. I tu mamy serdeczny apel do
Czytelników. Jeœli w domowych archi-
wach znajd¹ siê zdjêcia sprzed lat z mode-
lami aut, motorów i innych pojazdów,
chêtnie wypo¿yczymy je na czas organi-
zacji wystawy. Mamy nadziejê, ¿e ten po-
mys³ zainteresuje mieszkañców Chojno-
wa i okolic.

G.Ch. - Z pewnoœci¹. A nasza redakcja
chêtnie w³¹czy siê w pomoc przy orga-
nizacji. Dziêkujemy za sympatyczn¹
rozmowê i ¿yczymy udanych inicjatyw
oraz kolejnych, wspania³ych motory-
zacyjnych eksponatów.
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Poprzedni tydzieñ w Powiatowym
Zespole Szkó³ w Chojnowie min¹³ pod
znakiem patriotyzmu. To ju¿ kolejna -
szósta ods³ona tego przedsiêwziêcia.
Gdy po raz pierwszy braliœmy udzia³ 
w Tygodniu Patriotyzmu w 2011 roku,
nie przewidywaliœmy, ¿e bêdzie siê on
cieszy³ tak pozytywnym oddŸwiêkiem.
Jednoczy nie tylko uczniów i pracowni-
ków PZS, ale tak¿e wielu chojnowian,
starsze i m³odsze pokolenia.
Dziœ Tydzieñ Patriotyzmu to szereg dzia-
³añ, których celem jest z³o¿enie ho³du
wszystkim, którzy poœwiecili siê dla
ojczyzny i w walce o jej wolnoœæ stracili
¿ycie. To tak¿e chwila zadumy nad prze-
sz³oœci¹, nad znaczeniem wolnoœci 
w ¿yciu ka¿dej spo³ecznoœci, nad znacze-
niem symboli narodowych.
Zaczêliœmy od prezentacji utworów 
o treœci patriotycznej. 
7 listopada w chojnowskich szko³ach 
i przedszkolach odczytano fragmenty
tekstów pod has³em S³owa ojczyzny
pe³ne.

We wtorek, 8 listopada, w auli szko³y
przy ul. PoŸniaków swoje "Wspomnienia
z podziemia", okresu stanu wojennego
zaprezentowali ówczeœni dzia³acze opo-
zycyjni, pani Krystyna Sobierajska i pan
Stanis³aw Obertaniec. M³odzi ludzie
mieli mo¿liwoœæ zobaczyæ z bliska tych,
którzy wspó³tworzyli nasz¹ najnowsz¹
historiê. Przekonaæ siê, ¿e ich dzia³aniom
towarzyszy³y nie tylko odwaga i deter-
minacja, ale tak¿e zwyk³a ludzka troska
o swoich najbli¿szych, przyjació³, znajo-
mych. 

9 listopada o godz. 17.00, w ogrodzie
szkolnym przy ul. PoŸniaków zap³onê³o
Ognisko Patriotyzmu. Przypomnieliœmy
sobie sylwetkê Henryka Sienkiewicza 
i jego twórczoœæ "ku pokrzepieniu serc",
zaœpiewaliœmy patriotyczne pieœni. By³a
to tak¿e chwila niezwyk³a - uczniowie
klasy I LO zostali pasowani na pe³no-
prawnych cz³onków klasy po¿arniczo -
ratowniczej i w³¹czeni w szeregi OSP 
w Rokitkach. Certyfikaty i legitymacje
wrêczyli pan Mariusz Kowalczyk, dyrek-
tor PZS, starszy kapitan Ryszard Kawka
- dowódca Jednostki Po¿arniczo - Gaœni-
czej nr 3 w Chojnowie oraz kapitan Piotr
D¹browa - prezes OSP w Rokitkach. 

Obchodom towarzyszy³y wystawy - 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej ucznio-
wie pokazali swoje prace pod tytu³em
Wywalczona niepodleg³oœæ, a w auli przy
ul. PoŸniaków  zorganizowano wystawê
Rzeczpospolita wojenna.

Zwieñczeniem tegorocznego Tygodnia
Patriotyzmu by³ VI Turniej Szachowy
"O Puchar Polskiej Miedzi". 12 listopada
2016 roku ponownie ca³y œwiat sza-
chistów zmieœci³ siê w hali sportowej

Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-
nowie. Zmagania szachistów jak zwykle
promowa³y szlachetne wzorce rywaliza-
cji sportowej w miêdzynarodowej obsa-
dzie na terenie naszego miasta, powiatu
legnickiego i daleko poza jego granica-
mi. Nagrody pieniê¿ne we wszystkich
kategoriach ufundowa³a Fundacja KGHM
Polska MiedŸ. Honorowy patronat nad
turniejem objêli: Starostwo Powiatowe 
w Legnicy oraz Radio Plus Legnica. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej stro-
ny internetowej. Tam znaleŸæ mo¿na szcze-
gó³owe informacje na temat poszczegól-
nych wydarzeñ. 
Oto adres: pzs-chojnow.pl oraz portal
www.facebook.com/pzs.chojnow.

Dziêkujemy wszystkim, którzy swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nasze uroczystoœci
- przedstawicielom powiatowych, miej-
skich i gminnych w³adz samorz¹do-
wych, jednostek po¿arniczych, lokal-
nych szkó³, Koœcio³owi, placówkom
kulturalym, rodzicom, uczniów, nauczy-
cielom, mieszkañcom Chojnowa...
Dziêkujemy sponsorom, którzy wspar-
li nasze dzia³ania.
Dziêkujemy wszystkim sympatykom
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-
nowie.

¯egnamy siê s³owami wiersza Cypriana
Kamila Norwida, s³owami, powtarzany-
mi przez tych, którzy nie mieli tyle szczê-
œcia, co my - by ¿yæ w wolnej ojczyŸnie:

Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Têskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie win¹ jest du¿¹
Popsowaæ gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim s³u¿¹...
Têskno mi, Panie...

Do zobaczenia za rok!
PZS

Ku pokrzepieniu serc wielu 
Tydzieñ Patriotyzmu w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie
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Cena wywo³awcza - 169 000,00 z³.
Wadium - 33 800,00 z³.

Zarz¹dzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 10 lutego 2015 r. w/w
nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona do sprze-
da¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹-
zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do prze-
targu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nierucho-
moœci w terenie oraz z zapisami planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publi-
cznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje siê
pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest poje-
dynczymi drzewami (6 sztuk). Ich ewentual-
na wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu ze-
zwolenia w odrêbnym postêpowaniu.
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest
siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz z bra-
m¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci
infrastruktury technicznej - energetyczna i ka-
nalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci grun-
towej zapewni w³aœcicielom sieci przebiega-
j¹cych przez dzia³kê swobodny do nich dostêp
w celu ich konserwacji, remontów, moderni-
zacji wymiany.
Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002
Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 sty-
cznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego
Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), nierucho-
moœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem
245 P,S - funkcja  przemys³owa i sk³adowa.
Przetarg odbêdzie siê 16 grudnia 2016 r.

o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205-
2260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 09.12.2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g w³a-
œciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia-
³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1490 j.t.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je-
¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwró-
cone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestni-
cy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹-
tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 690,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 071020522-
60000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów naj-
póŸniej 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 nieruchomoœcia-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci
nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do za-
warcia umowy w miejscu i terminie poda-
nych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia mowy, a wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg
na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu
21.05.2015 r., drugi  odby³ siê w dniu
10.11.2015 r., trzeci odby³ siê w dniu
19.01.2016 r., czwarty odby³ siê w dniu
09.03.2016 r., pi¹ty odby³ siê w dniu
25.05.2016 r., szósty odby³ siê w dniu
19.08.2016 r., siódmy odby³ siê w dniu
07.10.2016 r.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach
17.11.2016 r. - 09.12.2016 r.  w godz. 1000

do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów - II piêtro pokój nr 12A.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86 684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

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

"Za d³ugoletni¹ s³u¿bê,
zaanga¿owanie i wk³ad 

w polsk¹ edukacjê…

"Nauczyciel to jedna z najbardziej wyj¹-
tkowych postaci na ca³ym œwiecie, bo
któ¿ inny móg³by ka¿dego dnia ofiaro-
wywaæ to, co w nim najlepszego cudzym
dzieciom?" (D. Beisser). Za to najlepsze,
za zapa³ i wielkie serce dla dzieci jede-
nastu  nauczycieli z SP4 zosta³o uhonoro-
wanych odnaczeniami pañstwowymi. 
12 paŸdziernika w Legnicy oraz 9 listo-
pada w Oratorium Marianum Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego wicewojewoda
dolnoœl¹ski wrêczy³ 9 z³otych i 2 srebrne
Medale za D³ugoletni¹ S³u¿bê dla peda-
gogów z naszej szko³y. To ogromne wyró-

¿nienie dla samych nauczycieli, i ca³ej
placówki. Sukces naszych uczniów jest
naszym sukcesem, osi¹gniêcia naszych
nauczycieli s¹ naszymi osi¹gniêciami.
Wszystkim razem oraz ka¿demu z osob-
na nale¿¹ siê ogromne gratulacje oraz
podziêkowania.

Szkolne ko³o TPD 
wita Szanownych Goœci!

4 i 5 listopada odby³o siê III Dolno-
œl¹skie Forum Kó³ Przyjació³ Dzieci, 
w ramach którego realizowano przygo-
towany program, a jednym z jego punk-
tów by³y odwiedziny najaktywniejszych
kó³ TPD podlegaj¹cych pod oddzia³ leg-
nicki. Wœród nich znalaz³o siê ko³o TPD
przy SP4, dziêki czemu rozpiera nas duma!
W naszej szkole przyjêliœmy 5-osobow¹

delegacjê: starostê p. Janinê Mazur, p. Ja-
nusza Wawrzyszko, p. Leokadiê £ysz-
kiewicz, p. Henryka Kamyka, p. Danutê
Synowiec. Szanownych goœci powita³a
Dyrekcja szko³y wraz z Cz³onkami Ko³a
Przyjació³ Dzieci. W spotkaniu uczest-
niczyli równie¿ nasi najm³odsi wolonta-
riusze, którzy wyst¹pili w przedstawieniu
pt. "Si³a wolontariatu". Wizytê uœwietni³
koncert skrzypkowy w wykonaniu ucz-
niów klasy VIc - Wiktora Cieœli i Wil-
lema Kerstens. Pani Aleksandra Hali-
kowska jako przewodnicz¹ca, zaprezen-
towa³a trzyletni¹ dzia³alnoœæ Ko³a Przy-
jació³ Dzieci przy Szkole Podstawowej
nr 4, w tym jego liczne sukcesy.
Uwieñczeniem spotkania by³a rozmowa
dotycz¹ca wspó³pracy Cz³onków oraz
dalszego rozwoju Ko³a.

SP 4 news
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Pomoc dla Marty!!!

Szanowni Pañstwo! Drodzy znajomi!
Zwracam siê do was z ogromn¹ proœb¹ o wsparcie
dla 14. letniej Marty Bodniewicz zamieszka³ej 
w Chojnowie, uczennicy Gimnazjum nr 2. W chwili
obecnej Marta, przesz³a trzy cykle chemioterapii 
i amputacjê prawej koñczyny dolnej. 

Potrzebne s¹ œrodki 
na rehabilitacjê 

i protezê koñczyny
dla 14 letniej Marty. 

Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorob¹
nowotworow¹" z siedzib¹ we Wroc³awiu
na ul. Bujwida 42 50-368 Wroc³aw.

Bank Millenium 
nr konta:

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Z tytu³em wp³aty - Marta Bodniewicz

NIP:897-14-01-390; KRS:000086210

Za udzielenie pomocy Marcie 
serdecznie dziêkujemy.

"NIE BÓJ SIÊ POMAGAÆ, ¯YCIE LUDZKIE 
STANOWI WARTOŒÆ, KTÓR¥ NALE¯Y UZNAÆ 

I SZANOWAÆ, A TWOJA POMOC MO¯E JE URATOWAÆ".

Stra¿acy z chojnowskiej jednostki mog¹
cieszyæ siê nowym samochodem ratowni-
czo-gaœniczym marki Scania P360 z fun-
kcj¹ ograniczania stref ska¿eñ chemi-
cznych i ekologicznych, który zast¹pi³
wys³u¿onego Stara. 
Lœni¹cy i nowiutki GBA ze zbiornikiem
wody 3 tys litrów, autopomp¹ o wydaj-
noœci 3600 dm3/min i napêdem 4x4 za-
kupiony zosta³ w ostatnim czasie w fir-
mie „Wawrzaszek” In¿ynieria Samo-
chodów Specjalnych Sp. z o.o. z Bielska
Bia³ej ze œrodków Komendy Woje-
wódzkiej PSP we Wroc³awiu, Komendy
Miejskiej PSP w Legnicy, œrodków unij-
nych oraz dziêki dotacjom samorz¹-
dowym. 
Oznaczenie pojazdów stra¿y po¿arnej
sk³ada siê z ci¹gu liter i cyfr, z których
ka¿da ma swoje znaczenie. Najczêœciej
spotykane to: GBA, GCBA, SD, SRd,
SRt. W przypadku chojnowskiej Scanii
GBA 3/36 pierwsza litera oznacza rodzaj
zadañ – G, to gaœniczy, kolejne litery
okreœlaj¹ bli¿sze dane identyfikuj¹ce
budowê i wyposa¿enie samochodu, 
w tym przypadku B to zbiornik na wodê
i A to autopompa, czyli pompa napê-
dzana silnikiem samochodu. Cyfry 3/36
podane w dalszej czêœci oznaczaj¹ po-
jemnoœæ zbiornika wody, pierwsza cyfra
3 oznacza zbiornik o pojemnoœci 3 tys.
litrów, a druga - 36 wydajnoœæ auto-
pompy 3600 dm3/min przy ciœnieniu 8bar.
Na wyposa¿eniu Scanii P360 mo¿emy
znaleŸæ ca³¹ gamê sprzêtu od t³umnic do
gaszenia traw przez poduszki pneumaty-

czne, narzêdzia hydrauliczne, turbowen-
tylator oddymiaj¹cy. Zestaw PSP R-1,
pilarki do ciêcia drewna, pi³ê do stali i be-
tonu. Dodatkowo na aucie stra¿acy posia-
daj¹ sprzêt do dzia³añ powodziowych,
pompê p³ywaj¹c¹ oraz szlamow¹.
Dodatkowo oprócz napêdu terenowego,
Scania zosta³a wyposa¿ona w wyci¹-

garkê linow¹, maszt oœwietleniowy oraz
zwijad³o szybkiego natarcia o d³ugoœci
60 metrów. 
W kabinie dla stra¿aków umiejscowione
s¹ cztery aparaty ochrony dróg oddecho-
wych, sprzêt ³¹cznoœci i latarki.
Producent dodatkowo wyposa¿y³ auto 
w kamerê cofania oraz nawigacjê. Na da-
chu GBA stra¿acy maj¹ do dyspozycji

dzia³ko wodno-pianowe o regulowanej
wydajnoœci 800/1600/2400 l/min, wê¿e
ssawne i podrêczny sprzêt burz¹cy.
Kolejn¹ przydatn¹ rzecz¹, zamontowan¹
pod autem jest instalacja zraszaj¹ca sk³a-
daj¹ca siê z 4 zraszaczy - 2 z przodu oraz
2 bocznych po jednym z lewego i pra-
wego boku zabudowy. Mo¿e byæ stoso-

wany zarówno do ograniczania stref ska-
¿eñ,  jak i po¿arów. Jest przy tym opty-
malnym rozwi¹zaniem zabezpiecza-
j¹cym pojazd podczas gaszenia m.in.
nieu¿ytków rolnych b¹dŸ ³¹k.

Tekst i zdjêcia:
Grzegorz Andrejciów

NNoowwyy GGBBAA 33//3366 ddllaa cchhoojjnnoowwsskkiieejj ssttrraa¿¿yy
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Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy informuje, i¿ do
koñca listopada br. trwa ogólnopolska akcja edukacyjna
Ministerstwa Finansów pod has³em "WeŸ paragon ze sob¹"
skierowana do ogó³u konsumentów i podatników, ze szczegól-
nym naciskiem na kierowców oraz przedsiêbiorców dzia-
³aj¹cych w sektorze paliw p³ynnych. Celem kampanii jest
zwrócenie uwagi na prawid³owe postawy i zachowania kierow-
ców na stacjach paliw, które winny skutkowaæ nie tylko przyjê-
ciem paragonu fiskalnego, czy te¿ poproszeniem o niego 
w sytuacji, gdy go nie otrzymamy po zakupie paliwa, ale tak¿e
zabraniem go ze sob¹. Poprzez prowadzon¹ akcjê Ministerstwo
Finansów chce uczuliæ podatników na nadu¿ycia zwi¹zane 
z wy³udzaniem podatku VAT. 
Wystarczy, ¿e ka¿dy z nas tankuj¹c paliwo zabierze ze sob¹
paragon fiskalny, by zapobiec takim sytuacjom. 
Paragon fiskalny dokumentuj¹cy zakup paliwa jest szans¹ na
wygran¹ w Narodowej Loterii Paragonowej, przed³u¿onej
do dnia 31 marca 2017. 

W tym celu nale¿y zarejestrowaæ swój paragon fiskalny
wype³niaj¹c formularz na stronie
https://loteriaparagonowa.gov.pl/

Wiêcej informacji o akcjach mo¿na uzyskaæ na stronie
www.mf.gov.pl

WWWWeeeeŸŸŸŸ  ppppaaaarrrraaaaggggoooonnnn  zzzzeeee  ssssoooobbbb¹¹¹¹  
--   ttttrrrrwwwwaaaa  aaaakkkkccccjjjjaaaa  iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaaccccyyyyjjjjnnnnaaaa  MMMMiiiinnnniiiisssstttteeeerrrrssssttttwwwwaaaa  FFFFiiiinnnnaaaannnnssssóóóówwww

W poniedzia³ek, 7 listopada aura zafun-
dowa³a tak¹ szklan¹ pogodê, ¿e ten
dzieñ powinien byæ z tych, podczas
których najczêœciej powtarzamy -" Nic
mi siê nie chcê". Comiesiêczne spot-
kanie w "KuŸni Talentów" przebieg³o 
przy doœæ skromnej frekwencji. Zapad³y
jednak wa¿ne decyzje. G³ównym refe-
rentem planowanych wydarzeñ by³ dyr.
MOKSiRu Stanis³aw Horodecki. Pozna-
liœmy termin oficjalnego otwarcia werni-
sa¿u prac naszej Gildii. Historyczny mo-
ment bêdzie mia³ miejsce - 18 listopada
(pi¹tek) o godz. 18:30 w domu kultury.
Wystawa chojnowskich twórców bêdzie
dostêpna, co najmniej do koñca stycznia.
Drug¹ wa¿n¹ informacj¹ by³o og³oszenie
"IV Chojnowskiego Konkursu Poety-
ckiego", którego organizatorami s¹ MBP
i MOKSiR. Kilku gildian “ostrzy pióra”
na tê okazjê. 
Jednak g³ównym tematem spotkania by³a
"Jesieñ". W tym przypadku poetyckie
oblicze zaprezentowa³a Bona Szaban,
notabene chojnowska radna. 
W podobnym klimacie jeden z gildian
przygotowa³ poetyckie rozwa¿ania doty-
cz¹ce trzeciej pory roku. 
Grudniowe spotkanie zaplanowaliœmy 
w poniedzia³ek 5 grudnia o godzinie 18
w restauracji "KuŸnia". 
Fina³ konkursu poetyckiego bêdzie ju¿
czuæ w powietrzu.

pm

Listopadowa Gildia
Po ogromnym sukcesie zawodników 
z "Ko³a warcabowego" Szko³y Podsta-
wowej nr 4, w rozgrywkach warcabo-
wych strefy legnickiej, nadszed³ czas na
pojedynki na szczeblu wojewódzkim. 
6 listopada w malowniczym Krzeszowie
odby³ siê "Fina³ Dolnoœl¹ski w war-
cabach stupolowych", gdzie uczniowie
SP4 reprezentowali powiat legnicki.

Nasi gracze aktywnie przygotowywali
siê do fina³u. Stale motywowani i wzbo-
gacani w nowe umiejêtnoœci taktyczne
przez opiekuna p. Bo¿enê Szarek, skon-
centrowani i z dobrym nastawieniem
przyst¹pili do kolejnych rozgrywek, pod-
czas których udowodnili, ¿e wszelkie
æwiczenia nie posz³y na marne. W kate-
gorii "Orlik" dziewczêta i ch³opcy, bar-
dzo wysokie czwarte miejsca zajêli Julia
Grzech i Micha³ Jankowski - nasz naj-
m³odszy reprezentant z klasy pierwszej. Na
nieco dalszych miejscach - X i XIII upla-
sowali siê Piotr Kulawiak i Micha³ Gur-
gul. W kategorii "M³odzik" nasze repre-
zentantki Anna Tersa i Julia Wiœniewska
zajê³y kolejno X i XII miejsce. Wielkie
brawa dla wszystkich zawodników!

W zawodach powiatowych pi³ki no¿nej
o "Puchar Tymbarku" reprezentanci SP4
nie mieli sobie równych! Do turnieju
przyst¹pi³y trzy dru¿yny z naszej szko³y,
trenowane przez nauczycieli wychowa-
nia fizycznego p. Ryszarda Kopackiego 
i p. Tomasza B³aszczaka. Zespó³ klas
m³odszych wykaza³ siê nieprzeciêtnymi
umiejêtnoœciami pi³karskimi i nie trac¹c
¿adnej bramki zakwalifikowa³ siê do
fina³u wojewódzkiego. Na równie wyso-
kim poziomie mecze rozgrywa³y dru-
¿yny z klas starszych, co w efekcie dopro-
wadzi³o do rozgrywki ostatecznej w gro-
nie "samych - swoich". Nie ³atwo jest
eliminowaæ przeciwnika, którego bardzo
dobrze siê zna, jednak takimi prawami
rz¹dzi siê sport. Zwyciêstwo odnios³a
reprezentacja z klas V, serdecznie gratu-
luj¹c swoim rywalom z klas IV, którzy
zajêli wysokie drugie miejsce. Z niecier-
pliwoœci¹ oczekujemy fina³u wojewódz-
kiego z udzia³em dwóch dru¿yn z SP4.
Mamy przeczucia, ¿e bêdzie siê dzia³o!

Warcabowe sstarcie! O Puchar TO Puchar Tymbarkuymbarku



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/86912

Je¿eli jest król i królowa i goñcy i konie
i cztery wie¿e i karne szeregi piechoty,
a jeszcze biel i czerñ, dobro i z³o, ciem-
noœæ i jasnoœæ - to jest wszystko.
To jest œwiat.

Andrzej D³u¿niewski, galeriaxx1

12 listopada 2016 roku ponownie ca³y
œwiat szachistów zmieœci³ siê w hali
sportowej Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie. Zmagania szachistów jak
zwykle promowa³y szlachetne wzorce
rywalizacji sportowej w miêdzynarodo-
wej obsadzie na terenie naszego miasta,
powiatu legnickiego i daleko poza jego
granicami. Honorowy patronat nad nim
objêli: Starosta Powiatu Legnickiego
oraz Radio Plus Legnica, a patronat me-
dialny portal internetowy chojnów.pl.
Tegoroczne zawody ju¿ zwyczajowo
charakteryzowa³y siê wysokim pozio-
mem rozgrywek oraz wysok¹ frekwen-
cj¹. Cieszy fakt, ¿e z ka¿dym rokiem do
Chojnowa przyje¿d¿a wiêcej zawodni-
ków i turniej w Powiatowym Zespole
Szkó³ nieustaj¹co znajduje uznanie naj-
lepszych.

Goœciliœmy po raz kolejny zawodników
klas mistrzowskich. Grupê najbardziej
utytu³owanych stanowili: GM £ukasz
Cyborowski, GM Vladimir Ma³aniuk,
GM Miros³aw Grabarczyk, WGM Mo-
nika Krupa, IM Grzegorz £ukasiewicz,
IM Piotr Brodowski, IM Piotr Sabuk.
Mistrzowie FIDE: Kacper Grela, Filip
Cukrowski, Ryszard Grossmann, Dawid
Niekraœ, Arkadiusz Bebel oraz wicemi-
strzyni Polski do lat 8 - Aleksandra Pa-
stuszko i br¹zowa medalistka Mistrzostw
Polski w Szachach B³yskawicznych -
Katarzyna Dwilewicz.
Poczynania mistrzów na szachownicach
oraz ich tryumfy mogli podziwiaæ uczes-
tnicy i obserwatorzy zawodów, sêdzio-
wanych przez arbitra Rafa³a Siwika.
Atutem imprezy zwyczajowo by³ rów-
nie¿ przygotowany dla wszystkich po-
czêstunek. Uczniowie pracowni gastro-
nomicznej PZS, pod kierunkiem swoich
opiekunek, i w tym roku zadbali o sma-

czne menu w turniejowym bufecie.
Dziêkujemy.

Wyniki VI Turnieju Szachowego w PZS
o Puchar Polskiej Miedzi
JUNIORZY:
I miejsce - nagroda: 300 pln i puchar -
Dawid Niekraœ
II miejsce - nagroda:  200 pln i puchar -
Krzysztof M¹drawski
III miejsce - nagroda: 100 pln i puchar -
Kacper Grela
Najlepsze zawodniczki:
I nagroda: 300 pln oraz puchar  - Monika
Krupa
II miejsce - nagroda:  200 pln - Katarzyna
Dwilewicz
III miejsce - nagroda: 100 pln - Anna Kary-
kowska

KLASYFIKACJA ZWYCIÊZCÓW:
VI miejsce - nagroda: 200 pln - Filip Cu-
krowski
V miejsce - nagroda: 300 pln - Grzegorz
Fukasiewicz
IV miejsce - nagroda: 400 pln - Vladimir
Ma³aniuk
III miejsce - nagroda: 550 pln i puchar -
Piotr Brodowski
II miejsce - nagroda: 650 pln i puchar -
Miros³aw Grabarczyk
I miejsce - nagroda: 760 pln i puchar -
Pawe³ Kowalczyk

ZAWODNICY Z RANKINGIEM ELO
PONI¯EJ  2100:
I miejsce - nagroda: 200 pln - Waldemar
Maciejewski
II miejsce - nagroda: 100 pln - Edward
Helaszek
ZAWODNICY Z RANKINGIEM ELO
PONI¯EJ 1800:
I miejsce - nagroda: 150 pln - Aleksan-
dra Czarniecka
II miejsce - nagroda: 100 pln - Artur
Wójcik
Nagrody pieniê¿ne we wszystkich kate-
goriach, jak co roku, ufundowa³a Fun-
dacja KGHM Polska MiedŸ.

Organizatorzy  obdarowali wartoœciowy-
mi nagrodami rzeczowymi równie¿:
najm³odszego zawodnika turnieju -
Dominika Piotrowskiego (lat 9)
najm³odsz¹ zawodniczkê turnieju -
Majê Pastuszkê (lat 6)
najstarszego  zawodnika turnieju -
pana Jana Zatylnego.
Nagrody te sponsorowali panowie: ks.
Adam Terlecki, Krzysztof Kuœtal, Mi-
cha³ Huzarski.
Najlepszy zawodnik turnieju, repre-
zentuj¹cy chojnowski PZS - S³awomir
Owsianicki - nagrodzony zosta³ tabletem
przez dyrektora szko³y, Mariusza Ko-
walczyka.
Najlepszy chojnowianin uczestnicz¹cy
w turnieju - Jan Bi³yk - nagrodzony zo-
sta³ podarunkiem wrêczonym przez Bur-
mistrza Miasta Chojnowa, Jana Serkiesa.   
Wœród wszystkich uczestników, trady-
cyjnie ju¿, rozlosowano trzy nagrody
rzeczowe: tablet, telefon i aparat cy-
frowy, ufundowane przez: Szer-Druk
Chojnów, Ewê R¹bkowsk¹ GOGORÊ
Sp. z o.o.,  Bartosza JóŸwiaka, Wójta

Gminy Chojnów, Andrzeja Pyrza.
Dziêkujemy serdecznie sponsorom:
Fundacja Polska MiedŸ - KGHM,
Tadeusz Kret i Spólka ul. Fabryczna 1,
Apis Sp. z o.o. 59-225 Chojnów, Piotr
Bloch, ul. Okrzei 6,
Starosta Powiatu Legnickiego,
Marta i Andrzej Kupczykowie,
Bogumi³a i Stanis³aw Kryszczukowie,
Burmistrz Miasta Chojnowa,
Bartosz JóŸwiak GOGORA Spó³ka z o.o.,
Wójt Gminy Chojnów,
Pawe³ i Ryszard Pacu³a, BHPE Chojnów,
SZER-DRUK, Ewa R¹bkowska,
ks. Adam Terlecki,
Krzysztof Kuœtal,
Micha³ Huzarski.
W nadziei, ¿e w œwiecie szachowych tur-
niejów cieszyæ siê mog¹ sympati¹ i uzna-
niem graczy, organizatorzy Turnieju Sza-
chowego w Powiatowym Zespole Szkó³
w Chojnowie o Puchar Polskiej Miedzi
zapraszaj¹ za rok.

VI Turniej Szachowy  o Puchar Polskiej Miedzi 
przeszed³ do historii…
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5 listopada, 10 dru¿yna w tabeli okrê-
gowej (Chojnowianka) podejmowa³a
Kaczawê Bieniowice, plasuj¹c¹ siê o dwie
pozycje wy¿ej. Pocz¹tkowo obraz gry
by³ bezbarwny - w ¿argonie pi³karskim
nazywany "brakiem miêsa i krwi". Go-
œciom uda³o siê przeprowadziæ jedn¹
sk³adn¹ akcjê, po której objêli prowadze-
nie. Wynik 1:0 trwa³ do przerwy. W drugiej
ods³onie meczu nasza dru¿yna by³a chyba
jeszcze w szatni - goœcie przewa¿ali i po-
dwy¿szyli wynik na 2:0. Konsternacja na
trybunach by³a coraz wiêksza. Czêœæ
kibiców zaczê³a opuszczaæ trybuny.
Z³oœæ, jak wiadomo, budzi uœpione re-
akcje. Parafrazuj¹c pewnego polskiego
pi³karskiego klasyka: "wynik 2:0 wcale
nie jest bezpieczny, gdy przeciwnik z³apie
kontakt, to idzie za ciosem". Gdy Grz¹d-
kowski zdoby³ bramkê te s³owa spraw-

dzi³y siê, co do joty. Podopieczni trenera
Szymczyka z³apali wiatr w ¿agle. 
W 63 minucie w zamieszaniu podbram-
kowym do remisu doprowadzi³ Rudnicki.
W szeregach naszej dru¿yny zaczê³y siê
zmiany na boisku. Wspania³¹ akcjê w 89
minucie ponownie przeprowadzi³ Grz¹d-
kowski i ustali³ wynik na 3:2. Pod koniec
spotkania czerwon¹ kartkê ujrza³ Ru-
dnicki i dru¿yna trenera Szymczyka gra³a
w os³abieniu. Jak wytrawny myœliwy z³o-
wi³a trofeum w doliczonym czasie po
wspania³ej akcji Serkiesa ustalaj¹c wynik

ca³ego spotkania na 4:2.
Kto z kibiców dotrwa³ do koñca na pewno
nie ¿a³uje takich emocji. Po tym meczu
nasza dru¿yna skoczy³a o oczko wy¿ej,
na 9. pozycjê. W nastêpnej kolejce - no-
men omen -13 - Chojnowiankê czeka³
wyjazd do lidera - Iskry Ksiêginice. 
Nie uda³o siê tym razem urwaæ punktów
liderowi - przegraliœmy 2:0. Mimo to,
jedenastka trenera Szymczyka utrzyma³a
9 pozycjê.

pm; fot. bm

Pi³ka NNo¿na

11 listopada, o godzinie 1400, w Parku
Piastowskim odby³ siê start I Biegu Tka-
cza, który by³ jednoczeœnie uroczystym
otwarciem kolejnej biegowej œcie¿ki
Radia Wroc³aw (2.5km). Uczestników
nie przerazi³y ani niska temperatura, ani
opady. Sprawdzi³o siê popularne po-
wiedzenie: "nie ma z³ej pogody do biega-
nia, jest tylko z³y ubiór". 
Ca³y bieg zosta³ poprzedzony profesjo-
naln¹ rozgrzewk¹, któr¹ przeprowadzi³a
trenerka dru¿yny biegowej Radia Wro-
c³aw i by³a Mistrzyni Europy w Biegu na
Orientacjê - Weronika Machowska.

Zawodnicy mieli do pokonania dwie
pêtle, co da³o ³¹cznie 5km. Trasa nie
sprzyja³a biegaczom. Liczne podbiegi 
i zbiegi, wystaj¹ce korzenie, zalegaj¹ce
liœcie i b³oto "zafundowane" przez opady
deszczu skutecznie utrudnia³y bieg.
Najlepiej poradzi³ sobie zawodnik OLAWS
Z³otoryja - Adam Skórka, który pokona³
trasê w czasie 18:40. Tu¿ za nim znaleŸli
siê Rafa³ Bardziñski (KB Lew Legnica)
oraz Micha³ Jokiel (OLAWS Z³otoryja).
Wœród pañ pierwsza do mety dotar³a
najm³odsza - Maja Szczeœniak. Na po-
dium obok Mai stanê³y Agnieszka Id-
czak i Emilia Koreñ. 

Na wszystkich uczestników, których
by³o ponad 100, na mecie czeka³y pa-
mi¹tkowe medale oraz poczêstunek 
w postaci rogala, jab³ka, ciep³ej herbaty 
i wody. 

Najlepsi otrzymali pami¹tkowe puchary,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Trofea wrêczali zwyciêzcom burmistrz
Chojnowa Jan Serkies i Ondøej Lochman
- starosta Mnichovo Hradištì - czeskiego
miasta, które tego samego dnia oficjalnie
sta³o siê naszym miastem partnerskim.

Na zakoñczenie odby³a siê loteria fan-
towa, do której nagrody ufundowa³y:
Radio Wroc³aw, Biuro Regionalne Ori-
flame w Chojnowie oraz Polers Choj-
nów. 
Ju¿ teraz zapraszamy na drug¹ edycjê.
Wypatrujcie informacji. 

OPEN KOBIET 
1. miejsce - Maja Szczêœniak 
2. miejsce - Agnieszka Idczak 
3. miejsce - Emilia Koreñ 
OPEN MÊ¯CZYZN 
1. miejsce - Adam Skórka 
2. miejsce - Rafa³ Bardziñski 
3. miejsce - Micha³ Jokiel 
K1 MÊ¯CZYZN 
1. miejsce - Stanis³aw Pachnik 
2. miejsce - Dominik Skórka 
3. miejsce - Tomasz Woœ 
K2 KOBIET 
1. miejsce - Monika Rz¹sa 
2. miejsce - Agata Hamala-¯o³nowska 
3. miejsce - Magdalena Ciszewska 
K2 MÊ¯CZYZN 
1. miejsce - Piotr Oskwarek 
2. miejsce - Rados³aw Miazga 
3. miejsce - £ukasz Tymiñski 
K3 KOBIET 
1. miejsce - Renata Celuch 
2. miejsce - Anna Styka³a 
3. miejsce - Agnieszka Jastrzêbska 
K3 MÊ¯CZYZN 
1. miejsce - Szymon Lata³a 
2. miejsce - Tomasz Wojdyno 
3. miejsce - Janusz Jasionowski 
K4 KOBIET 
1. miejsce - Iwona Sopiñska 
K4 MÊ¯CZYZN 
1. miejsce - Alfred Œwierczek 
2. miejsce - Ryszard Piszczek 
3. miejsce - Andrzej Kaczmarek

£.K (fot. bm; radiowroclaw.pl )
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 20.05.1016r. w/w nierucho-
moœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y.
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.,
(Dz.U. Woj. Dol. nr 172, poz. 2985 z dnia
17.08.2011r.) dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie
oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza
do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek).
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik
zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie
oraz z zapisami w/w planu 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 na-
bywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê 16 grudnia 2016 r. o godz. 12.00

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,

Pl. Zamkowy 1. Uczestnicy przetargu zobo-
wi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹-
tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej 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

trzeci 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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w kasie tut. Urzêdu do 09.12.2016r. (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 nie-
zw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zam-
kniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestni-
cy 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 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 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
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzedaz nieru-
chomoœci odby³ siê 30.08.2016r., drugi
odby³ siê 07.10.2016r. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
nr tel. 76 81-86-684. Og³oszenia o przetar-
gach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biule-
tynie Infor-macji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Do sprzedania domy piêtrowe w zabudowie
szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami, na
dzia³kach ok. 4 arów. Parter: klatka schodo-
wa-schody zabiegowe, gara¿, garderoba,
pomieszczenie gosp. (mo¿liwoœæ prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej). Piêtro: salon z ku-
chni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do
zagospodarowania poddasze. Stan dewelo-
perski. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania nowy energooszczêdny dom 
w Chojnowie. Wyj¹tkowa lokalizacja nieru-
chomoœci, presti¿owa okolica nowopowsta-
³ych domków jednorodzinnych, blisko tere-
nów zielonych, bardzo dobry dojazd do centrum.
Gor¹co polecamy!!! Budynek w stanie dewe-
loperskim na p³ycie fundamentowej z pod-
wójnym ociepleniem oraz systemem rekupe-
racji i ogrzewaniem pod³ogowym, parterowy
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o pow.
u¿yt. 100,35m2, usytuowany na dzia³ce o pow.
1083m2 wybudowany w nowoczesnej, ener-
gooszczêdnej i ekologicznej technologii ke-
ramzytowej. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania
dodatkowych prac!!! -cena do uzgodnienia.
Uk³ad funkcjonalny (na obecnym etapie ist-
nieje mo¿liwoœæ jego modyfikacji). Termin
realizacji: 2016 rok. Zapraszamy do prezen-
tacji. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Do sprzedania nowy energooszczêdny dom 
w presti¿owej lokalizacji - Kruszyn w odle-
g³oœci 1 km od Boles³awca. Budynek w sta-
nie deweloperskim na p³ycie fundamentowej
z podwójnym ociepleniem oraz systemem
rekuperacji i ogrzewaniem pod³ogowym,
parterowy z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza,
o pow. u¿yt. 100,35m2, (przedpokój, salon z ku-
chni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc, kot³ownia-spi-
¿arnia) usytuowany na dzia³ce o pow. 834m2,
wybudowany w nowoczesnej, energooszczê-
dnej i ekologicznej technologii keramzytowej
Istnieje mo¿liwoœæ wykonania dodatkowych
prac!!! - cena do uzgodnienia. Termin rea-
lizacji: 2016 rok. Zapraszamy do prezentacji.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Sprzedam po³owê domu z gara¿em, pow.
73m2 (3 pokoje). Wspólna klatka schodowa.
Do remontu. Okna w wiêkszoœci wymienione.
Wiadomoœæ: tel.791-322-100 po godz. 15.
(07674).

Sprzedam mieszkanie w okolicach Chojno-
wa, parter domu mieszkalnego podpiwni-
czonego, pow. 48m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka i przedpokój + piwnica, komórka,
gara¿ i ogród. Cena: 82000 z³. Wiadomoœæ:
tel 691-477-292 lub 785-660-232.

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 90 m2 w tym
na ostatniej kondygnacji bêd¹ mieszkania
dwupoziomowe o ciekawej architekturze no-
woczeœnie zaprojektowane. Budynek bêdzie 
z wind¹ i kot³owni¹. Na parterze bêd¹ znajdo-
waæ siê lokale handlowo-us³ugowe z prze-
znaczeniem na gabinety lekarskie. Istnieje
mo¿liwoœæ rezerwacji mieszkañ. Wiadomoœæ:

Biuro ul. D¹browskiego 32A, tel 888-651-
398 lub 535-372-753. www.domzkeramzytu.pl 

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. 40m2

wykoñczone pod klucz. Mieszkanie z balko-
nem o funkcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ,
mieœci siê w czterokondygnacyjnym, podpiwni-
czonym budynku z wind¹. W budynki znaj-
duje siê 8 stanowisk parkingowych i 15 komó-
rek lokatorskich. Atrakcyjna lokalizacja ok.
200m od centrum miasta. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398, 788-318-564.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 57m2

(2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój) na
Ip., po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie c.o.
Okna PCV. Zamieniê na wiêksze mo¿e byæ
do remontu. Wiadomoœæ tel. 530-537-648
(07705).

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

Promedica24 zatrudni opiekunki\opiekunów
osób starszych. Nie znasz jêzyka niemie-
ckiego? Organizujemy ekspresowe kursy od
podstaw! Wiadomoœæ: tel. 509-892-301.

Dzia³ki

Do sprzedania dwie dzia³ki budowlane w Czer-
nikowicach o pow 44 ara. Dzia³ki uzbrojone.
Wiadomoœæ tel. 792-610-544. (07683)

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

AAuuttoo-mmoottoo
Sprzedam opony: 205/55-R-16 z felgami - 4 szt.,
195/65-R-15 - 6 szt., 195/55-R-15H - 2szt.,
205/65-R-1594H - nowa Nowa felg¹ - 1szt.,
175/70-R-13 - 4szt. Wiadomoœæ: tel. 889-
717-174. (07708)

IInnnnee
Ale po¿yczka w 24 godziny. Wiadomoœæ: tel.
728-874-288.

Gotówka! Nawet 25 tys. z³. Szybko! 
Wiadomoœæ: tel. 728-874-288.

Po¿yczka do 25 tys. z³. Zadzwoñ. Wiadomoœæ:
tel. 728-874-288.

Lekka po¿yczka do 25tys. z³. Zadzwoñ. Wiado-
moœæ: tel. 728-874-288.

Po¿yczka z dojazdem do klienta. Wiadomoœæ:
tel. 728-874-288.

OOddddaamm
Do oddania szczeniêta - kundelki ró¿nej maœci
- w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 694-328-326.
(07736)

Og³oszenia drobne
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Jakub Kucia - 6 lat
Lubi pi³kê no¿n¹, uczêszcza
na treningi pi³karskie do Ste-
fana Stala. Jego idolem jest
Robert Lewandowski, podzi-
wia te¿ Leo Messiego. Rela-
ksuje siê przy uk³adaniu klo-
cków lego.


