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Koncert Charytatywny dla Marty
Tego dnia kilkaset serc bi³o dla jednego serca. 24 godziny w wodzie 

- Piotr Jeka drugi na maratonie w Strzelinie.

Chrzest Mieszka I w historii i tradycji 
- wyk³ad profesora Stanis³awa Rosika

Uroczysty wernisa¿ prac Gildii Artystów Chojnowa

Spotkanie z Kirgistanem - wspomnienia
podró¿nika Jaros³awa Miros³awskiego 

Z cyklu “Ludzie z pasj¹” 
- Danuta Leonhardt
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ddrrzzeewwkkaa
Srebrzysty œwierk, który w tym roku
zdobi nasz rynek to dar od Pana Józefa
Burzmiñskiego z Jerzmanowic.
Drzewo ma wysokoœæ 7 metrów, piêknie
wygl¹da w centrum miasta i przez kolej-
nych kilkanaœcie tygodni cieszyæ bêdzie
oko swoj¹ urod¹ podkreœlon¹ feeri¹ barw
i kolorów. 

Oœmiometrowy œwierk stan¹³ tak¿e 
u zbiegu ulic D¹browskiego i Reymonta.
Prezent od Ogrodów Dzia³kowych
"Po³udnie", ubrany w œwi¹teczne ozdo-
by jest kolejnym elementem bo¿onaro-
dzeniowej, miejskiej dekoracji.

Zebranie cchojnowianki
Cza³onków Klubu KS Chojnowianka 
i sympatyków zapraszamy 09.12.2016r.
do Domu Schrama na zebranie dotycz¹ce
uzupe³nienia sk³adu Zarz¹du oraz Ko-
misji Rewizyjnej. Pocz¹tek spotkania
godz. 18.00.

Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-
ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 24.11.2016 r. do
15.12.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanych przeznaczonych do sprzeda¿y
w drodze przetargu nieograniczonego
oznaczonych numerami geodezyjnymi
278/37, 278/38, 278/39, 278/40, 278/41,
278/42, 278/43, 278/44, 278/45, 278/46,
278/47, 278/48 po³o¿onych w obrêbie 6
miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr
146/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 24.11.2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 05.01.2017 r.

Sprostowanie
W poprzednim numerze, w tekœcie zaty-
tu³owanym "Dzieñ Niepodleg³oœci 
w Chojnowie" b³êdnie podaliœmy nazwê
zespo³u tanecznego, który wyst¹pi³ na
okolicznoœciowej akademii. Formacje 
z MOKSiR to oczywiœcie Karambol, nie
jak napisaliœmy Brooklyn. Wszystkich
zainteresowanych - cz³onków zespo³u,
opiekunów, rodziców - serdecznie
przepraszamy. 

Podziêkowania
dla funkcjonariuszy

Funkcjonariuszom policji - m³od-
szemu aspirantowi Piotrowi
Matuszkiewiczowi oraz m³od-
szemu aspirantowi Marcinowi
Lachowiczowi za podjêcie szyb-
kiej akcji resuscytacyjnej, prowa-
dzenie jej do czasu przybycia na
miejsce ratowników medycznych,
za opanowanie, profesjonalizm 
i uratowanie ¿ycia naszemu bli-
skiemu serdeczne podziêkowania
sk³ada rodzina.

MOKSiR zaprasza 
na niezapomnian¹
noc sylwestrow¹ 

w Domu Schrama
Do tañca przygrywaæ bêdzie
zespó³ Kosiba Band z Bielanki

W cenie biletu konsumpcja 
- cztery ciep³e posi³ki, bufet
zimny, ciasto, herbata, kawa

Cena 420,00
z³ od pary.

Rezerwacja (do 16 grudnia) 
- od wtorku do soboty 
w godz. 11.00-19.00 

MOKSiR; ul. Ma³achowskiego 7

Bal Sylwestrowy 
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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. 
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Listopadowa sesja Rady Miejskiej Choj-
nowa dotyczy³a m.in. podsumowania wy-
ników kulturalno-sportowych w MOKSiR
i Uczniowskich Klubach Sportowych oraz
stanu zad³u¿enia najemców w zasobach
komunalnych.
O dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji mówi³ dyrektor je-
dnostki Stanis³aw Horodecki.
"Do koñca 2016 zrealizowanych bêdzie 
w sumie 110 wydarzeñ kulturalnych i spor-
towo-rekreacyjnych. 
Dla wielu chojnowian MOKSiR najbar-
dziej rozpoznawalny jest przez realizacjê
imprez plenerowych. Wœród nich niew¹tpli-
wie najwiêkszym wydarzeniem s¹ Dni
Chojnowa. W ramach plenerowych kon-
certów przypominamy corocznie œwiêto
uchwalenia Konstytucji 3. Maja, a na
wakacjach zapraszamy na Muzykê w Ryn-
ku. 1 czerwca biliœmy (i pobiliœmy) Rekord
Polski w tañczeniu Belgijki. 2 czerwca go-
œciliœmy, dziêki wspó³pracy zarówno z Tea-
trem Modrzejewskiej w Legnicy, jak i Sto-
warzyszeniem Niebieski Parasol, sztukê
"Skarb wdowy Schadenfreude". We wspó³-
pracy z Fundacj¹ Transformator, goœcili-
œmy przez dwa tygodnie lipca MoKaPP,
czyli Mobilny Katalizator Przestrzeni Pu-
blicznej. W sierpniu wspieraliœmy choj-
nowskich mi³oœników zabytkowych poja-
zdów w organizacji I Zlotu Pojazdów Za-
bytkowych, we wrzeœniu wspólnie z MBP
realizowaliœmy kolejn¹ edycjê Narodowego
Czytania w Rynku, a w paŸdzierniku poma-
galiœmy Szkole Podstawowej nr 4 w orga-
nizacji XVII Szkolnych Mistrzostwach Dol-
nego Œl¹ska w Kolarstwie Górskim. Nowo-
œci¹ by³ pierwszy Chojnowski Bieg Tkacza
w Parku Piastowskim. Przed nami jeszcze
Bo¿onarodzeniowy Jarmark. W sumie blisko
40 imprez plenerowych w ca³oœci b¹dŸ
czêœci zrealizowanych przez MOKSiR.
O wiele wiêksz¹ liczb¹ dzia³añ Oœrodek
mo¿e siê poszczyciæ w przestrzeniach zam-
kniêtych. W mijaj¹cym roku zapraszaliœmy
chojnowian na koncerty: kolêd - tradycyjny
chóru "Skoranta" w farze czy jazzowy w wy-
konaniu formacji Mateusza Bojdy; wystêpy
uczestników Pracowni Wokalnej Agnieszki
Justyny Szumi³o. By³y wystêpy dla pañ 
z okazji Dnia Kobiet, a z okazji Dnia Matki
koncert "Dla Ciebie, Mamo". Wspó³pracu-
jemy z osobami niepe³nosprawnymi, orga-
nizuj¹c co roku Regionalny Konkurs Kara-
oke Osób Niepe³nosprawnych. By³y wys-
têpy "kresowe", koncert z okazji 15-lecia
£emkowskiego Zespo³u Pieœni i Tañca
£astiwoczka". W "Koncercie dla Anny"
chojnowianie mieli mo¿liwoœæ przypomnieæ
sobie twórczoœæ Anny German. Dwa razy
wspieraliœmy organizacjê koncertów cha-

rytatywnych. Z wystêpem kabaretowym
zaprezentowa³ siê Andrzej Grabowski.
Charakterystycznym elementem funkcjo-
nowania Domu Kultury s¹ konkursy i prze-
gl¹dy, których marka rozpoznawalna jest
coraz lepiej i szerzej na kulturalnej mapie
Polski. Po raz XIV odby³y siê Rozœpiewane
Nutki, XVII raz Ogólnopolski Turniej Ze-
spo³ów Tanecznych Stonoga. Regionalny,
w znaczeniu Dolnego Œl¹ska, jest Przegl¹d
Teatralny Silebia. Organizujemy te¿ Prze-
gl¹d Piosenki Przedszkolnej, Chojnowsk¹
Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹, Dyktando Choj-
nowskie.
W Galerii Domu Kultury prezentujemy
prace plastyczne. By³a to wystawa tkanin
pani Leokadii Adamowicz, potem fotogra-
fie pana Dariusza Matysa, prace cz³onków
Gildii Artystów Chojnowa z okazji V-lecia
jej powstania i prace naszych tkaczek. 
W budynku Domu Kultury zlokalizowane
s¹: sala fitness i krêgielnia. Od stycznia do
24 listopada z sali fitness skorzysta³o 2747
osób. Podobna by³a liczba osób na krêgiel-
ni - odnotowaliœmy 2558 osób. 
MOKSiR proponuje te¿ mieszkañcom ko-
rzystanie z ofert filmowych. Od stycznia do
listopada zorganizowaliœmy 152 seanse,
które obejrza³o ³¹cznie 7115 widzów. 
W Domu Kultury funkcjonuje szereg sekcji.
Mamy trzy grupy taneczne, w których ³¹-
cznie spotyka siê 74 dzieci. Do czerwca
funkcjonowa³y cztery grupy teatralne.
£¹cznie by³y to 54 osoby. Z sali muzycznej
korzysta siedem formacji - w sumie 31
osób. Dzia³ania muzyczne to tak¿e Choj-
nowski Chór Skoranta - blisko 40 osobowa
grupa doros³ych, Zespó³ Muzyki Histo-
rycznej All'Antico oraz osoby uczestni-
cz¹ce w Pracowni Wokalnej Agnieszki
Justyny Szumi³o. £¹cznie swoje muzyczne
pasje i zainteresowania realizuje co tydzieñ
ok. 100 osób. 3 razy w tygodniu spotykaj¹
siê modelarze pod patronatem HKM Arse-
na³ (16 osób), raz w miesi¹cu Gildia Arty-
stów Chojnowa - ok 30 osób. W ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzia³a aero-
bik (43 osoby spotykaj¹ siê dwa razy w ty-
godniu), pracownia rzeŸby (9 osób), pra-
cownia malarstwa (6 osób), pracownia
tkacka (5 osób).
(pe³ne sprawozdanie do wgl¹du w Biurze
Rady Miejskiej)

O stanie zad³u¿enia najemców do dnia 30
paŸdziernika br. w zasobach komunalnych
mówi³ dyrektor CHZGKiM Edward
Koœnik.
“Oddzia³ Budynków Mieszkalnych ChZG-
KiM administruje 1018 lokalami komunal-
nymi, w tym 89 lokali socjalnych; 39 loka-
li u¿ytkowych, 195 gara¿y, 297 komórek.

Stan zad³u¿enia w lokalach komunalnych
na dzieñ 31.10.2016 r. wynosi ogó³em:
lokale mieszkalne - 683 016,31 z³; lokale
socjalne - 31 280,74 z³; gara¿e - 11 630,66 z³;
komórki - 15 416,17 z³; lokale u¿ytkowe -
24 620,88 z³ 
Zaleg³oœci objête wyrokami s¹dowymi
(nakazy zap³aty) w lokalach komunalnych
wynosz¹: z tytu³u czynszu - 37 nakazów na
kwotê 80 066,71 z³; z tytu³u bezumownego
korzystania z lokalu - 70 nakazów na kwotê
211 389,54 z³.
Osobne statystyki zad³u¿eñ dotycz¹ op³at
za wodê i odprowadzanie œcieków. Ogólna
zaleg³oœæ z tego tytu³u (wraz z odsetkami)
wynosi 1.153.311,13 z³, gdzie 844.702,01 z³
to zaleg³oœci w lokalach komunalnych, a to
stanowi 73,24% zad³u¿enia.
(pe³ne sprawozdanie do wgl¹du w Biu-
rze Rady Miejskiej)

Sprawozdanie 6/2016 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 
w okresie od dnia 29 wrzeœnia 2016 r. 

do dnia 28 listopada 2016 r. 
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Zakoñczono i odebrano roboty polega-
j¹ce na wymianie nawierzchni chodnika
przy ul. Reja.
* Zakoñczono budowê sieci wodoci¹go-
wej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z pom-
powniami œcieków w ul. Wyspiañskiego.
Wykonawca przygotowuje dokumentacjê
powykonawcz¹, niezbêdn¹ do przepro-
wadzenia czynnoœci odbiorowych.
* Kontynuowana jest budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej oraz wodoci¹gowej w ul.
Niemcewicza, pl. 3-go Maja i Ma³achow-
skiego (I etap przebudowy sieci w rejonie
ul. Witosa, Mickiewicza i Boh. Getta War-
szawskiego do ul. Niemcewicza) oraz w ul.
Witosa od ul. Kolejowej do ul. Koœciuszki.
* Trwaj¹ roboty zwi¹zane z budow¹ oœwie-
tlenia drogowego przy ulicach Wrzosowa 
i Kraszewskiego.
* Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg i Kolei prze-
kaza³a wykonawcy teren budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 328 z Micho-
wa do Chojnowa. Firma realizuj¹ca inwesty-
cjê rozpoczê³a prace.
* Zakupiono posypywarkê i p³ug odœnie-
¿ny do zimowego utrzymania dróg. 
* Zakupiono materia³y do zimowego utrzy-
mania dróg.
* Zakupiono kruszywa bazaltowe w celu
utwardzenia i wyrównania ci¹gów pieszych
na terenie Cmentarza oraz utwardzenia
drogi dojazdowej z miejscami postojowymi
przy Cmentarzu od ul. Z³otoryjskiej. 
* Rozpoczêto monta¿ dekoracji œwi¹tecz-
nych, zamontowano choinki.
* Wyciêto dwa zagra¿aj¹ce drzewa z tere-
nu Cmentarza. 
* Przeprowadzono pielêgnacjê i zdjêcie

Na XXVIII sesji
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posuszu z 4 du¿ych drzew w mieœcie (Ry-
nek i ul. Legnicka). 
* Kwietniki i klomby kwiatowe przygo-
towano do sezonu zimowego, prowadzona
jest zbiórka liœci z terenów zielonych. 
* Zlecono wykonanie projektów na budo-
wê oœwietlenia placu przy ul. Koœciuszki 
i modernizacjê oœwietlenia ul. Samorzadowej.
* Zamontowano dodatkowe oœwietlenie
przejœcia dla pieszych przy wejœciu bo-
cznym na Cmentarz od Parku Piastow-
skiego. 
* Prowadzona jest bie¿¹ca wymiana ozna-
kowania pionowego ulic. 
* W dniu 25 listopada br. zosta³a podpi-
sana przez w³adze miasta z firm¹ BMC
Poland sp. z o.o. deklaracja potwierdzaj¹ca
wolê wsparcia inwestycji na maj¹tku firmy
Dolzamet. Jest to wynikiem stworzenia do-
brych warunków do podjêcia i prowa-
dzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej  na tere-
nie Chojnowa, m.in. poprzez podjêcie
27.10.2016r. przez Radê Miejsk¹ Choj-
nowa uchwa³y w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomoœci stanowi¹cego
regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹ w zwi¹zku
z Listem Intencyjnym Firmy BMC Poland
sp z o.o. skierowanym do Burmistrza Mia-
sta Chojnowa. 
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego: 
- nieruchomoœæ zabudowan¹ przy ul.
Wojska Polskiego 9A,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ przy ul.
Królowej Jadwigi, przeznaczon¹ pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców lo-
kal mieszkalny z zastosowaniem obowi¹-
zuj¹cej bonifikaty,
- dzia³kê na poprawê warunków zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej przy
ul. Rzemieœlniczej,
- gara¿ na rzecz dotychczasowego najemcy
przy ul. Samorz¹dowej,
- dzia³kê gruntu na rzecz w³aœcicieli lokali
budynku po³o¿onego przy ul. Witosa, która
wraz z wczeœniej wydzielon¹ dzia³k¹ bê-
dzie spe³nia³a wymogi dzia³ki budowlanej,
przy zastosowaniu 98% bonifikaty,
- grunt oddano w u¿ytkowanie wieczyste
na rzecz u¿ytkownika wieczystego po³o-
¿ony przy ul. Rzemieœlniczej,
* Przygotowano i og³oszono przetargi ustne
nieograniczone na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwal-
dzkiej 4/14,
- 17 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej, Pogodnej i Ra-
dosnej, 
- nieruchomoœci zabudowanej hal¹ produk-
cyjn¹  przy ul. Z³otoryjskiej. 

* Wydano dwie decyzje z urzêdu na po-
dzia³ dzia³ek: przy ul. Legnickiej 17A i ul.
D¹browskiego w celu wydzielenia dzia³ek
do sprzeda¿y.
* Wydano 2 zawiadomienia o ustaleniu  nu-
merów porz¹dkowych dla nieruchomoœci.
* Wydano 5 zezwoleñ na wykreœlenie
hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci
lokalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty. 
* Wydano 2 decyzje w sprawie przekszta³-
cenia prawa u¿ytkowania wieczystego 
w prawo w³asnoœci. 
* Wydano 6 wypisów wraz z wyrysami
oraz zaœwiadczenie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  miasta. 
* Wydano dwa postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce  podzia³y dzia³ek po³o¿onych przy
ul. Legnickiej i ul. D¹browskiego, pod
wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodaro-
wania przestrzennego miasta. 
* Wydano 10 decyzji zezwalaj¹cych na
usuniêcie drzew dla: 
1. osób fizycznych: 
- przy ul. Witosa, dot. 3 usychaj¹cych klo-
nów, z obowi¹zkiem nasadzenia 8 drzew,
- przy ul. Rzemieœlniczej dot. usychaj¹cego
œwierku, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Wyspiañskiego dot. usychaj¹cego
œwierku, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Kraszewskiego dot. usychaj¹cego
œwierku, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Legnickiej dot. 15 klonów samo-
siejek, koliduj¹cych z lini¹ zabudowy wyni-
kaj¹c¹ z planu zagospodarowania przes-
trzennego miasta, z obowi¹zkiem nasadze-
nia 30 drzew, 
- przy ul. Z³otoryjskiej dot. 2 usychaj¹cych
wierzb, z obowi¹zkiem  nasadzenia 4 drzew.
2. osób prawnych:
- Firmy DEVELOPER PRO Sp. z o.o. 
z Poznania, przy ul. Legnickiej dot.19
drzew gatunku klon, olcha, topola, czarny
bez, koliduj¹cych z budow¹ obiektu hand-
lowo-us³ugowego, z obowi¹zkiem nasa-
dzenia 38 drzew,
- Œrodowiskowego Domu Samopomocy,
przy ul. Reja dot. 15 zagra¿aj¹cych topól, 
z obowi¹zkiem  nasadzenia 30 drzew,
- Spó³dzielni Pracy Us³ug Kominiarskich
"FLORIAN", przy ul. Sienkiewicza dot. 3
usychaj¹cych  œwierków, z obowi¹zkiem
nasadzenia 6 drzew,
- Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych
"PÓ£NOC", przy ul. Kraszewskiego dot.
uschniêtej topoli i dwóch zagra¿aj¹cych
œwierków, bez obowi¹zku nasadzeñ.  
* W zwi¹zku z otrzyman¹ dotacj¹ z Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolno-
œl¹skiego na realizacjê zadania p.n. "Mo-
dernizacja i konserwacja rowu meliora-
cyjnego - melioracje szczegó³owe, rów KS"
w wysokoœci 15.000,00 z³., wykonano kon-

serwacjê i modernizacjê rowów oraz prze-
pustów w obrêbie 1 miasta. Dotacja zosta³a
rozliczona. Koszt ca³kowity realizacji za-
dania wyniós³ 25.000,00 z³. 
* Polskie Koleje Pañstwowe w 2017r. roz-
poczn¹ prace budowlane, zwi¹zane z prze-
budow¹ dworca kolejowego w Chojnowie.
Mo¿liwoœæ pozyskania œrodków z bud¿etu
pañstwa przez PKP SA. na wykonanie
przebudowy dworca by³a mo¿liwa pod
warunkiem zagospodarowania czêœci
powierzchni u¿ytkowej dworca na cele
publiczne przez Gminê Miejsk¹ Chojnów.
Zosta³ podpisany list intencyjny o goto-
woœci wspó³pracy z PKP S.A. i zagospo-
darowaniu czêœci powierzchni dworca na
cele publiczne takie jak poczekalnia dla
m³odzie¿y i mieszkañców oczekuj¹cych na
autobusy i busy. Obecnie trwaj¹ prace pro-
jektowe dotycz¹ce zagospodarowania
dworca.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 73
wnioski; rozpatrzono 65 wniosków, przy-
znaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê
10.492 z³. (wydano 63 decyzji pozyty-
wnych). 
* Wyp³acono dodatki na kwotê 63.080 z³. 
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpa-
trzono 47 wniosków. Wyp³acono dodatki
na kwotê 3.730 z³. 
* Œwiadczenia wychowawcze Rodzina
500+: przyjêto 31 wniosków; wydano 39
decyzji. Wyp³acono œwiadczenia wycho-
wawcze na kwotê 573.786 z³. 
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 314 odpisów aktów stanu cy-
wilnego, w tym 235 skróconych, 60 zu-
pe³nych, 19 wielojêzycznych;
* Sporz¹dzono 145 przypisków, 57 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego, 10 aktów
urodzenia, 46 aktów ma³¿eñstwa i 1 akt
zgonu;
* Przeprowadzono 175 migracji aktów i za-
³atwiono 3 sprawy konsularne;
* Sprostowano i uzupe³niono 15 aktów sta-
nu cywilnego;
* Wpisano 9 zagranicznych dokumentów
stanu cywilnego do polskiego rejestru w dro-
dze transkrypcji;
* Sporz¹dzono 2 wnioski o nadanie medali
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie;
* Wydano zezwolenie na zawarcie ma³-
¿eñstwa przed up³ywem miesi¹ca i zaœwiad-
czenie na zawarcie ma³¿eñstwo za granic¹;
* Przyjêto 17 zapewnieñ o braku oko-
licznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñ-
stwa, w tym 7 zapewnieñ do œlubu konkor-
datowego.

Na XXVIII sesji
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Wielkie pora¿ki, wspania³e zwyciêstwa 
i czcigodni bohaterowie. Czyli - upra-
szczaj¹c - wszystko to, co wydarzy³o siê
w przesz³oœci i tworzy jeden z filarów
poczucia wspólnoty w teraŸniejszoœci, 
a absorbuje nasze umys³y tylko przez
ulotn¹ chwilê, jedynie raz na kilka lat,
najczêœciej przy okazji okr¹g³ych ro-
cznic. Tak siê z³o¿y³o, ¿e rok 2016 up³y-
wa³ w Polsce pod znakiem 1050 rocznicy
chrztu Mieszka I. By³a to zatem dobra
okazja dla pasjonatów tematu do zwróce-
nia szerszej uwagi na wydarzenia z roku
966, co te¿ mo¿na by³o dostrzec w ró-
¿nych miejscach naszego kraju.
Pracownicy Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie nawi¹zali w tym roku do
chrztu pierwszego historycznego w³adcy
Polski dwukrotnie. Pierwszym razem,
nieco z przymru¿eniem oka, postanowili
zaintrygowaæ chojnowian przy pomocy
grupy rekonstrukcyjnej podczas Nocy
Muzeów. Przyjemne i atrakcyjne w od-
biorze pokazy mia³y u³atwiæ zbudowanie
podstawowego wyobra¿enia o skompli-
kowanym wydarzeniu sprzed lat, a przede
wszystkim zachêciæ do poszerzenia wiedzy.
Drugi krok by³ ju¿ znacznie powa¿niej-
szy, polega³ bowiem na zorganizowaniu

wyk³adu profesora akademickiego. 
"Nie od razu Polskê zbudowano: Chrzest
Mieszka I w historii i tradycji" to tytu³
wyk³adu, który zosta³ wyg³oszony w Mu-
zeum Regionalnym 19 listopada przez
prof. Stanis³awa Rosika z Instytutu Hi-
storycznego Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Podczas spotkania mo¿na by³o
odnieœæ wra¿enie, ¿e s³uchacze szybko
wyzbyli siê stereotypowego obrazu wy-
k³adu i zamienili siê w uczestników de-
baty, natomiast sam wyk³ad przybiera³
momentami znamiona dyskusji studen-
tów z promotorem podczas seminariów.
Uczestnicy t³umaczyli to zjawisko otwar-
toœci¹ oraz podejœciem wyk³adowcy do
zgromadzonych, a tak¿e energicznoœci¹
wyst¹pienia profesora Rosika. Wyk³ad
po³¹czony z panelem dyskusyjnym trwa³ 

ponad dwie godziny. W tym czasie histo-
ryk z Uniwersytetu Wroc³awskiego przy-
bli¿y³ problem przyczyn oraz skutków
przyjêcia chrztu przez Mieszka, nakreœli³
szersze t³o historyczne samego wydarze-
nia, ale przede wszystkim zwróci³ uwagê
uczestników wyk³adu na problem ma³ej
iloœci Ÿróde³ historycznych z epoki oraz
na niebezpieczeñstwo tworzenia wielo-
piêtrowych przypuszczeñ, zastêpuj¹cych
obrazy budowane na podstawie interpre-
tacji Ÿróde³. 
Warto nadmieniæ, ¿e pojawi³o siê wiele
g³osów postuluj¹cych czêstsze organizo-
wanie tego rodzaju wyst¹pieñ przez mu-
zeum. Jest to chyba najlepsza recenzja
wyk³adu przeprowadzonego przez profe-
sora Stanis³awa Rosika w Muzeum Regio-
nalnym.

M.G.

Chrzest Mieszka I w historii i tradycji

Ju¿ po raz drugi w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie mieliœmy
okazjê goœciæ podró¿nika, mieszkañca
pobliskiego Boles³awca, Jaros³awa Miro-
s³awskiego. 

Jak zapowiedzia³ kilka miesiêcy temu, na
kwietniowym spotkaniu „Maroko”, uda-
³o mu siê wraz z koleg¹ w sierpniu dotrzeæ
do Kirgistanu, a relacjê z tej wyprawy
przekaza³ chojnowianom w czasie pre-
lekcji - 25 listopada.
Na spotkaniu, wraz z naszym prelegen-
tem krótko przebywaliœmy w stolicy, 
w  Biszkeku i zwiedzaliœmy dawny Prze-
walsk, a dziœ miasto o nazwie Karakol,
a tak¿e wêdrowaliœmy po niezliczonych

górskich œcie¿kach tamtejszych czteroty-
siêczników. Przepiêkne jezioro Issyk
Kul, objête ca³kowit¹ ochron¹, robi wra-
¿enie nawet wtedy, gdy ogl¹da siê je
tylko na fotografiach. 

¯ycie mieszkañców, tego odleg³ego kra-
ju, jest, wydawa³oby siê, proste. W mia-
stach niezbyt ró¿ni siê jednak od nasze-
go, ale poza nimi... ludzie trudni¹ siê
wypasem zwierz¹t. Konie stanowi¹ czê-
sto podstawowy œrodek transportu i ju¿
ma³e dzieci je¿d¿¹ na nich, jak my na ro-
werach. W Kirgistanie jest te¿ najwiêk-
szy targ zwierzêcy w Azji Œrodkowej,
gdzie oczywiœcie najwiêksz¹ atrakcj¹ s¹
konie.

Spotkanie z Kirgistanem by³o bardzo fascy-
nuj¹ce, szczególnie dla osób, które zainte-
resowane odleg³ymi podró¿ami, same nie
maj¹ szans wyjechaæ. Aby dope³niæ infor-
macji i jeszcze pobyæ w tych klimatach,
mo¿na poczytaæ o przygodach naszego
goœcia na prowadzonym w czasie wyprawy
blogu – zagubionedrogi.blogspot.com

Wa¿n¹ czêœci¹ naszego podró¿niczego
spotkania by³o otwarcie wystawy foto-
graficznej w  Galerii M³odych, zatytu³o-
wanej ”Kirgistan 2016”. Wystawê, która
ukazuje wspania³e krajobrazy tego azja-
tyckiego kraju, mo¿na ogl¹daæ do koñca
roku – zapraszamy!

at

Jan Matejko “Zaprowadzenie chrzeœcijañstwa”

Spotkanie z KirSpotkanie z Kirgistanemgistanem
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Definicja mówi, ¿e muzyka to jedna 
z dziedzin sztuk piêknych, która wp³ywa
na psychikê cz³owieka przez dŸwiêk. To
fakt. Ka¿dy z nas jednak ma w³asn¹
wra¿liwoœæ i dŸwiêki, melodie, utwory,
odbiera indywidualnie. Indywidualnie
te¿ traktuje muzykê - mo¿na jej s³uchaæ
b¹dŸ wykonywaæ. Do tych uzdolnionych,
którzy czytaj¹ z nut i w³asnym g³osem
wyra¿aj¹ to co im w duszy gra, nale¿y
Danuta Leonhardt. Muzyka i œpiew, to
jej pasja od najm³odszych lat.
Gazeta Chojnowska - Danusiê Leon-
hardt kojarzymy przy mikrofonie jako
uczennicê szko³y podstawowej.
Danuta Leonhardt - To mo¿liwe. De-
biut publiczny mia³am jeszcze w przed-
szkolu. To by³y Jase³ka. Wtedy pierwszy
raz œpiewa³am solo. Do dziœ pamiêtam
jak¹ mia³am tremê - zapomnia³am s³ów
jednej zwrotki. W szkole podstawowej
zapisa³am siê do zespo³u wokalnego.
Wystêpowa³am na okolicznoœciowych
festynach, akademiach, zaczê³y siê te¿
konkursy. To by³y pocz¹tki obcowania 
z mikrofonem, scen¹, publicznoœci¹.
Powa¿niej zrobi³o siê w gimnazjum.
Mimo, ¿e z pocz¹tku nie chcia³am siê
wychylaæ, wszyscy wiedzieli, ¿e œpiewam
i nie da³o siê od tego uciec. Dziœ cieszê
siê, ¿e tak siê sta³o. W pierwszej klasie
gimnazjum, na akademii z okazji Dnia
Nauczyciela zaœpiewa³am "To nie ja
by³am Ew¹". Chyba w³aœnie wtedy
zda³am sobie sprawê, ¿e œpiewanie spra-
wia mi ogromn¹ przyjemnoœæ, ¿e chcê
kszta³ciæ warsztat. Wkrótce potem szkol-
na fundacja "Smak Sukcesu" sfinanso-
wa³a mi zajêcia w pracowni wokalnej
pani Agnieszki Szumi³o. Jednoczeœnie
zaczê³am lekcje gry na gitarze w naszym
gimnazjalnym zespole gitarowym pro-
wadzonym przez pana Tomasza Susmêda.
Nieco póŸniej, za spraw¹ fundacji "Dzie-
³o Nowego Tysi¹clecia" trafi³am do Stu-
dium Organistowskiego. A w liceum
mia³am przyjemnoœæ trafiæ na zajêcia do
Pani Anny Czerskiej, która pomog³a mi

skorygowaæ b³êdy i nauczyæ siê czegoœ
nowego. Czu³am, ¿e siê rozwijam. 

G.Ch. - Grasz na organach? To nie-
codzienny instrument, zw³aszcza dla
nastolatki.
D.L. - Zawsze chcia³am nauczyæ siê gry
na pianinie. Jakoœ tak siê z³o¿y³o, ¿e nie
wysz³o. Kiedy opanowa³am ju¿ akordy
gitarowe zaczê³am akompaniowaæ w ko-
œciele. Namówiono mnie wtedy na organy,
otrzyma³am stypendium - dosta³am kolej-
n¹ szansê. Wci¹¿ jeszcze siê uczê, ale
dziêki temu gram te¿ na pianinie.

G.Ch. - Masz 19 lat, studiujesz peda-
gogikê, ale muzyka ca³y czas Ci towa-
rzyszy?
D.L. - Tak i mam nadziejê, ¿e to siê ni-
gdy nie zmieni. Wybór studiów, to tak¿e
efekt mojej muzycznej przygody. Cztery
lata temu zaczê³am zajêcia z dzieæmi 
z Budziwojowa. Prowadzenie scholi 
w Rokitkach i praca z dzieæmi z Eucha-
rystycznego Ruchu M³odych, dawa³o mi
wiele satysfakcji, uœwiadomi³am sobie, ¿e
chcê to robiæ zawodowo. St¹d pedagogi-
ka. Poza tym ca³y czas œpiewam - na fes-
tynach, do¿ynkach, koncertach chary-
tatywnych, na weselach, okazjonalnie 
w galeriach. Kiedy tylko mam okazjê
stan¹æ przed publicznoœci¹, nie odma-
wiam. Ka¿dy wystêp okupiony jest tre-
m¹, niepokojem o to czy siê bêdzie po-
doba³o, czy trafiê do odbiorcy, ale kiedy
s³yszê pierwsze dŸwiêki, to wszystko mi-
ja, a ja jestem w innej czasoprzestrzeni. 

G.Ch. - Wiemy, ¿e komponujesz w³asne
utwory.
D.L. - Od niedawna, chocia¿ tak¹ po-
trzebê czu³am od d³u¿szego czasu. Chyba
od momentu, gdy zaczê³am wspó³praco-
waæ z orkiestr¹ weseln¹. Standardowe
wykonywanie utworów znanych woka-
listów, nieco mnie blokowa³o. Chcia³am
wnosiæ w nie w³asne emocje, a to ozna-
cza³o zmianê aran¿acji - zdaniem cz³on-
ków zespo³u, to nie wchodzi³o w grê. Rozu-

mia³am zasady, ale coraz czêœciej chcia-
³am czegoœ innego. Moje potrzeby po-
dziela³ jeden z kolegów i wspólnie, "po
godzinach", przerabialiœmy piosenki. To
by³o bardzo twórcze i wtedy te¿ obudzi³o
siê we mnie pragnienie komponowania
w³asnych utworów. 

G.Ch. - Czy to znaczy, ¿e przygotowu-
jesz materia³ na autorsk¹ p³ytê?
D.L. - To by³oby spe³nienie moich ma-
rzeñ. Póki co tworzê, kompletujê ludzi do
wspólnego projektu muzycznego i szukam
funduszy. W utworach dzielê siê swoimi
przemyœleniami, postrzeganiem œwiata,
ludzi... Mam œwiadomoœæ, ¿e jestem na
pocz¹tku drogi. Zbieram doœwiadczenia,
dojrzewam mentalnie i artystycznie, rozwi-
jam siê. Nie wiem, co bêdzie w przy-
sz³oœci, jak u³o¿y siê moje ¿ycie, w jakim
miejscu bêdê za 10 lat, ale z pewnoœci¹
nigdy nie porzucê przygody z muzyk¹.
Obcowanie z ni¹ daje mi wielk¹ przyjem-
noœæ, pobudza, wprowadza w nieopisany
stan... Przekazywanie emocji i uczuæ tek-
stem, g³osem, melodi¹, obserwowanie
reakcji innych, ich odbioru na mój prze-
kaz jest niesamowitym prze¿yciem. Mu-
zyka, g³ównie œpiew, to z pewnoœci¹ moja
ogromna pasja.

G.Ch. - Z przyjemnoœci¹ bêdziemy
œledziæ rozwój naszej uzdolnionej choj-
nowianki. ¯yczymy Ci wielu artysty-
cznych doznañ i rych³ego wydania w³a-
snej p³yty. 
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Tego dnia kilkaset serc bi³o dla jednego
serca. 20 listopada do Domu Kultury
przyszli Ci, którzy czuli potrzebê wspar-
cia 14.letniej Marty Bodniewicz. Koncert
charytatywny "Serce dla Serca" przy-
ci¹gn¹³ t³umy. Wszyscy - organizatorzy,
wolontariusze, artyœci na scenie i pu-
blicznoœæ - przyszli tu dla Niej - chorej
na nowotwór Marty Bodniewicz. 
Uczennica chojnowskiego gimnazjum
zachorowa³a kilka miesiêcy temu. Dia-
gnoza - guz koœci podudzia z naciekami
tkanki miêkkiej. Leczenie, rozwój choro-
by, ból, cierpienie, amputacja nogi… dla
m³odziutkiej dziewczyny wkraczaj¹cej 
w ¿ycie ciê¿ar trudny do udŸwigniêcia.

Ale to ju¿ przesz³oœæ. Marta, mimo ci¹g³ej
walki i nowych wyzwañ, nie poddaje siê.
Czeka j¹ dalsze leczenie i rehabilitacja.
To wi¹¿e siê z kosztami. Charytatywna
zbiórka podczas koncertu mia³a na celu
w³aœnie wsparcie finansowe, ale nie
tylko. Przybycie tylu osób - przyjació³,
rodziny, znajomych i ca³kiem obcych -
sta³o siê piêknym gestem, który doda³
Marcie i jej najbli¿szym dodatkowej
energii.
- Jestem zaskoczona tymi t³umami -
powiedzia³a nam Marta - Nie spodzie-
wa³am siê, ¿e mogê liczyæ na tak wielk¹ 
i serdeczn¹ pomoc. 
Bliscy te¿ nie kryli wzruszenia. Radoœæ 
z gremialnej odpowiedzi na zaproszenie
na koncert i obecnoœæ na sali samej Marty
(co do ostatniego dnia nie by³o pewne)
udziela³a siê wszystkim. Nie dziwi¹ za-
tem ¿ywe reakcje publicznoœci i chary-
zmatyczne wystêpy artystów. Ci ostatni
dziel¹c siê swoim warsztatem i talentem
dali taneczno-wokalno-akrobatyczne
show. Przy mikrofonie stanêli przedsta-
wiciele Pracowni Wokalnej Agnieszki
Szumi³o - Aleksandra Kruk, Natalia Kruk,
Jakub Koziar i £ukasz Kindel, swoje au-
torskie utwory zaprezentowa³a Danuta
Leonhardt w duecie z Dariuszem Maty-

sem, œpiewa³a te¿ Melissa Fortwengel ze
Z³otoryi. Wspania³e umiejêtnoœci akro-
batyczne pokaza³a Emilia Dziurbiel 
z Okmian, a dynamiki wszystkim wys-
têpom doda³y uk³ady choreograficzne -
solowy popis da³a Gabriela Zenka, gru-
powy, formacje Brooklynu. Na fina³, ca³y
Brooklyn zatañczy³ uk³ad do wybranej
przez Martê, ulubionej piosenki. A potem
by³o mnóstwo osobistych ¿yczeñ, uœci-
sków i ciep³ych s³ów wsparcia. Krucha
Martusia z przejêciem przyjmowa³a gesty
¿yczliwoœci, a ten wyj¹tkowy dzieñ z pew-
noœci¹ na d³ugo zapadnie w jej pamiêci.

Ca³e wydarzenie zainicjowa³y ciocie
Marty - Ania Juszczak i Tereska Jastrzêbska.
- Za³o¿y³yœmy komitet organizacyjny. Na
jego czele stanê³a Ma³gorzata Romaniak.
Do dziœ nie mo¿emy wyjœæ z podziwu, jak

uda³o siê to wszystko ogarn¹æ w dwa
tygodnie. Pomys³ pojawi³ siê sponta-
nicznie i kiedy siostra zamówi³a termin 
w domu kultury okaza³o siê, ¿e mamy
niewiele czasu. To, ¿e wszystko tak piê-
knie siê uda³o, to zas³uga wielu ¿yczli-
wych osób, które chêtnie pomaga³y, pod-
powiada³y, wspiera³y w ró¿ny sposób.
Korzystaj¹c z okazji, w imieniu w³asnym
i Marty, która przez ca³y koncert, w dro-
dze do domu i d³ugo jeszcze potem, mia³a
³zy wzruszenia w oczach, chcemy wyraziæ
swoj¹ wdziêcznoœæ paniom ze Szko³y Podsta-
wowej w Budziwojowie - Ma³gorzacie
Romaniak, Ewelinie Karpiak, Malwinie
Stal i Ma³gorzacie Rusewicz. To one 
w b³yskawicznym tempie zadba³y o kon-
certowy repertuar i jego oprawê.
Dziêkujemy Stanis³awowi Kryszczukowi,
Robertowi Jastrzêbskiemu i Krzysztofowi
Baszczynowi za podarowane ciasta i owoce
oraz naszym bliskim i znajomym za po-
moc w organizacji i przygotowaniu wy-
pieków. Ogromne podziêkowania kieruje-
my do wykonawców i ich opiekunów,
wspania³ej publicznoœci, a tak¿e ca³ej ka-
dry Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji. Dziêkujemy!
Dwugodzinny koncert bawi³, wzrusza³ 
i co najwa¿niejsze przyniós³ okaza³y do-
chód - hojni ofiarodawcy przekazali
6962,99 z³.

eg

Dla MMartyDla MMarty

Pomoc dla Marty!!!

Szanowni Pañstwo! Drodzy znajomi!
Zwracamy siê z ogromn¹ proœb¹ o wsparcie 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 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 i numerem KRS:000086210

NIP:897-14-01-390

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".
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Zabawa Zwi¹zku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, któr¹ cz³onkowie zorgani-
zowali 22 listopada zainaugurowa³a te-
goroczny czas andrzejkowych spotkañ.
Lania wosku, ³ódeczek na wodzie czy
przestawiania butów wprawdzie nie by³o
(bo nasi seniorzy we wró¿by dawno ju¿
przestali wierzyæ), ale rozrywki z pewno-
œci¹ nie brakowa³o. Taniec, œpiew, dobre
jad³o i przyjacielska atmosfera wype³ni³y
zwi¹zkowcom wtorkowe popo³udnie i póŸ-
ny wieczór.

Andrzejkowe spotkanie emerytów, trady-
cyjnie ju¿, poprzedza andrzejkowy bal
mieszkañców, który emeryci organizuj¹.
Najpierw bawi¹ siê w swoim gronie, by
kilka dni póŸniej z przyjemnoœci¹ goœciæ
innych. 
Sobota 26 listopada (ostatnia czyli An-
drzejkowa) œci¹gnê³a do Domu Schrama
dziesi¹tki osób. Przy wtórze muzyki 
w wykonaniu rodzinnego zespo³u Lasz-
kiewiczów nie by³o mowy o siedzeniu za
sto³em, na którym nota bene nie brako-
wa³o ciep³ych dañ i zimnych przek¹sek.

Na bogato, na weso³o, tanecznie i w dobo-
rowym towarzystwie czêœæ chojnowian,
za spraw¹ niestrudzonych emerytów,
bawio³o siê do póŸnych godzin nocnych.
Lubi¹cych tego typu rozrywkê informu-
jemy (nieoficjalnie, bo kierujemy siê
doœwiadczeniem lat ubieg³ych), ¿e nasi
zwi¹zkowcy wkrótce zaproponuj¹ miesz-
kañcom kolejny bal - op³atkowy.
Chêtnym radzimy ju¿ rezerwowaæ wej-
œciówki, bo co roku rozchodz¹ siê jak
przys³owiowe œwie¿e bu³eczki. 

eg

W sobotê 18 listopada, w restauracji
“Jubilatka” odby³a siê 5 edycja "Punk
Rock Live". Frekwencja o wiele wiêksza
ni¿ podczas ostatniej imprezy z Faz¹
Blues, w roli g³ównej. Na rozgrzewkê za-
gra³ duet The Kishones. Wokal, gitara 
i automat perkusyjny, wybijaj¹cy jedne
rytm. By³o nieco monotonne, ale apetyt
rós³ z minuty na minutê. Eksplodowa³
wraz z pierwszym dŸwiêkiem chojnow-
skie grupy Polish Fiction. Poziom zespo³u
jest ju¿ taki, ¿e sceny legnickie to za ma³o.
Warto po¿eglowaæ do portu Jarocin i Ko-
strzyñ nad Odr¹. 

Na sobotni fina³ zagra³ Kontrapunk.
Ogromna niespodzianka tego wieczoru.

H_C punk z charyzmatyczn¹ wokali-
stk¹ - Manuel¹ Zarzeck¹. Godni nastê-
pcy Post Regimentu i Bladych Loków.
Siedzieæ przy stolikach podczas wystêpu
dwóch ostatnich kapel by³o nietaktem.
Pogo by³o wiêc doœæ naturalnym obraz-
kiem tego wieczoru. Grubo po pó³nocy
wszyscy jeszcze œwietnie siê bawili.

pm

Niepostrze¿enie minê³o 5 lat od momentu
za³o¿ycielskiego spotkania Gildii Artystów
Chojnowa (G.A.C), jednak to fakt niepo-
dwa¿alny. Uwielbiamy rocznice. By³a
wiêc okazja, by piêciolecie uczciæ.

Dyrektor MOKSiR - Stanis³aw Horo-
decki, inspirator G.A.C, wpad³ na pomys³
zorganizowania wystawy zbiorowej choj-
nowskich twórców, skupionych wokó³
tego kulturalnego projektu. 10 chojno-
wian (nazywanych potocznie gildianami)
postanowi³o wzi¹æ udzia³ w tej imprezie.

Ostatecznie 19 listopada, w Domu Kultury
odby³ siê uroczysty wernisa¿ prac G.A.C.
Stanis³aw Horodecki pokrótce przedsta-
wi³ pocz¹tki 5.letniej artystycznej przy-
gody. Nie ka¿dy wie, ¿e inspiracj¹ do
powo³ania G.A.C by³o wydawnictwo
"Almanach kulturalny Ziemi Chojnow-
skie", które swoj¹ premierê mia³o w 2008r.

Krótka historia by³a wprowadzeniem do
kolejnych niespodzianek.
Okaza³o siê, ¿e duet - Miros³aw Zatorski
(plastyk) i Andrzej Bobik (drukarnia
UNI-FOT) wpadli na pomys³ wydruko-
wania kalendarza œciennego na 2017 rok
z rysunkami (autorstwa jednego z gildian).

Ten prezent dostali wszyscy zgroma-
dzeni goœcie. Podarunki przygotowali te¿
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Gildianie otrzymali (w zale¿noœci od
profesji) magiczne pêdzelki i zaczaro-
wane o³ówki. Pojawi³y siê te¿ impo-
nuj¹ce czerwone ró¿e - mêska czêœæ
Gildii obdarowa³a nimi ¿eñsk¹ grupê
goœci. Potem przyszed³ czas na zwiedza-
nie wystawy. Prace rozmieszczone s¹ na
œcianach domu kultury. Zajmuj¹ trzy
kondygnacje: przy krêgielni, recepcji 
i biurze. Podziwiaæ mo¿na rêkodzielni-
ctwo, rysunki, obrazy i fotografie. Wysta-
wa zbiorowa prac G.A.C bêdzie dostêp-
na do koñca stycznia przysz³ego roku. 
MOKSiR zaprasza serdecznie wszys-
tkich od poniedzia³ku do soboty w godzi-
nach 8-21. 
Wiêcej na gildia.chojnow.eu zak³adka
nasze spotkania.

pm; fot. bm

Lania wosku nie by³o

TTrrzzyy  rraazzyy  ppuunnkkUroczysty wernisa¿ prac Gildii Artystów Chojnowa
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9 listopada dziewiêtnastu uczniów z Gim-
nazjum 2 pojecha³o z wizyt¹ do Zespo³u
Szkó³ w Chocianowie. Uczniowie zwie-
dzili szko³ê oraz zapoznali siê z profilem
tej szko³y. Zobaczyli jak przyszli mecha-
tronicy ucz¹ siê swojego zawodu w pro-
fesjonalnie wyposa¿onych pracowniach.

Nasi uczniowie mieli równie¿ mo¿liwoœæ
spróbowania swoich si³, tworz¹c na ba-
zie klocków Lego wa³y kardana oraz me-
chanizm ró¿nicowy. Mogli równie¿ zoba-
czyæ jak dzia³a skrzynia biegów. 

W grudniu kolejne zajêcia tym razem 
w Chojnowie. Nauczyciele i uczniowie 
z Zespo³u Szkó³ w Chocianowie przy-
jad¹ uczyæ nas na pocz¹tek mechaniki,
a na póŸniejszych zajêciach równie¿ two-
rzenia i programowania robotów.

gim2

ZZaajjêêcciiaa zz mmeecchhaattrroonniikkii

23 listopada w godzinach porannych
pomieszczenia Warsztatu Terapii przy
ulicy Kolejowej 9, wype³ni³ gêsty dym,
który wydobywa³ siê z piwnicy. Zajœcie
od razu zosta³o zauwa¿one przez
Uczestnika, który natychmiast poinfor-
mowa³ najbli¿szego Terapeutê. 

Akcja ewakuacyjna, by³a lekko utrud-
niona, gdy¿ dym odgrodzi³ najbli¿sz¹
drogê ewakuacji i wszyscy musieli prze-
mieœciæ siê do wyjœcia usytuowanego po
drugiej stronie naszej placówki. Ca³a
akcja przebieg³a bardzo sprawnie i ju¿
po kilku chwilach wszyscy zameldowali
siê na zewnêtrznym miejscu zbiórki. 

Co wa¿ne - wydarzenie to by³o jedynie
æwiczeniami na wypadek wyst¹pienia
zagro¿enia po¿arowego, dym by³ nie-
groŸny dla cz³owieka, a przyjemnym
widokiem by³a wzajemna pomoc wœród
naszych Uczestników. Wiemy ju¿, ¿e
zarówno ta lekcja, jak i ta sprzed 1.5
roku nie posz³a na marne i w razie jakie-
gokolwiek nieoczekiwanego zagro¿enia
bêdziemy wiedzieli jak postêpowaæ.

wtz

Ewakuacja w Warsztacie Terapii 22 listopada 2016 r. w budynku Wy-
dzia³u Techniczno-Przyrodniczego
Politechniki Wroc³awskiej w Legnicy
odby³a siê Uroczysta Gala wrêczenia
nagród laureatom konkursu "TECHNIK
ABSOLWENT 2016". Do udzia³u 
w uroczystoœci zosta³y zaproszone w³a-
dze politechniki, w³adze powiatów, dy-
rektorzy szkó³, wychowawcy, dzia³acze
SIMP i wspieraj¹ce firmy. Powiatowy
Zespó³ Szkó³ w Chojnowie reprezen-
towa³ dyrektor Mariusz Kowalczyk, dy-
rektor szkolnictwa zawodowego przy
PZS w Chojnowie Andrzej Borkowski
oraz uczniowie kl. II Technikum Ekono-
micznego, Technikum Mechanicznego 
i Pojazdów Samochodowych wraz 
z opiekunami.
Wyk³ad inauguracyjny pt. „Rozwój
mechaniki na przestrzeni dziejów œwia-
ta" wyg³osi³ dr in¿. Grzegorz Lesiuk 
z Politechniki Wroc³awskiej.
Organizatorem gali i konkursu "TECH-
NIK ABSOLWENT 2016" jest ju¿ po
raz szósty Stowarzyszenie In¿ynierów 
i Techników Mechaników Polskich
Oddzia³ w Legnicy, ze szczególnym za-
anga¿owaniem Kó³ terenowych SIMP 
z G³ogowa i Chojnowa. Celem konkursu
jest promowanie najlepszych absolwen-
tów oraz szkó³ technicznych o profilach

mechanicznych i pokrewnych. W ocenie
ogólnej, Komisja Konkursowa bra³a pod
uwagê wyniki na œwiadectwie szkolnym,
w tym wyniki z przedmiotów technicz-
nych. Osi¹gniêcia pozaszkolne (konkur-
sy, olimpiady) oraz wyniki egzaminów
zewnêtrznych (egzamin maturalny i egza-
min potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawo-
dowe). Do fina³owego etapu konkursu
na szczeblu regionalnym zakwalifiko-
wa³o siê 17 absolwentów, w tym trzech 
z naszej szko³y: Martyna Duda (TE),
Tomasz Malinowski (TM) oraz Adam
Hamala (TPS). 
Martyna Duda znalaz³a siê wœród lau-
reatów zajmuj¹c III miejsce. W imieniu
Martyny nagrodê odebrali jej rodzice.
Znakomity wynik pozwoli³ naszej absol-
wentce zakwalifikowaæ siê do X edycji
Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodê 
i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwen-
tów œrednich szkó³ technicznych Tech-
nik Absolwent Roku – rok szkolny
2015/2016 w Warszawie. 
O wynikach konkursu ogólnokrajowego
poinformujemy wkrótce. 
Gratulujemy serdecznie i trzymamy
kciuki!!!

Ewelina Rabiej-Kulczycka

KKKKoooonnnnkkkkuuuurrrrssss  TTTTEEEECCCCHHHHNNNNIIIIKKKK  AAAABBBBSSSSOOOOLLLLWWWWEEEENNNNTTTT  2222000011116666
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Z cyklu “Œladami Janusza
Korczaka"

21 paŸdziernika, jak co roku, nasza szko-
³a hucznie obchodzi³a dzieñ patrona Ja-
nusza Korczaka. Z tej okazji, w nawi¹za-
niu do tradycji szko³y, odby³ siê Prze-
gl¹d Ma³ych Form Teatralnych pod ha-
s³em "Teatralnie, filmowo i bajkowo 
w Œwiêto Patrona Naszej Szko³y". Klasy
od II do VI prezentowa³y aktorskie talen-
ty w rozmaitych incenizacjach, przed-
stawieniach, adaptacjach wierszy. Zna-
leŸli siê te¿ tacy, którzy sami stworzyli
scenariusz swojego spektaklu. Wszystkie

prezentacje dostarczy³y niesamowitych
wra¿eñ - jedne wzbudza³y podziw ze
wzglêdu na wartoœæ artystyczn¹, inne
rozœmiesza³y do ³ez. Ka¿da klasa zosta³a
wyró¿niona w konkretnej kategorii, 
w której by³a najlepsza, a mianowicie:

doboru repertuaru, nieprzeciêtnej gry
aktorskiej, charakteryzacji i scenografii,
pomys³owoœci i ogólnego wyrazu
artystycznego. W czasie, gdy kolejne
klasy prezentowa³y swoje inscenizacje,
pozosta³e w salach na tablicach interak-
tywnych og³ada³y bajki animowane pro-
muj¹ce najwy¿sze wartoœci, zaœ klasy VI
film w re¿yserii Andrzeja Wajdy pt.
"Janusz Korczak".

Ponadto œwietlica szkolna zorganizowa³a
ca³y cykl zajêæ o patronie szko³y. Dzieci
mia³y okazjê ogl¹daæ krótkometra¿owe
filmiki o J. Korczaku, ws³uchiwaæ siê 
w treœæ dzie³a pt. "Król Maciuœ", wyka-
zaæ siê zdobytym wczeœniej zasobem
wiadomoœci w quizie wiedzy o Starym
Doktorze, poznaæ prawa dziecka oraz
techniki wychowania stosowane przez
Korczaka, a tak¿e samemu  uczestniczyæ
w S¹dzie Kole¿eñskim. Zwieñczeniem
dzia³añ by³ konkurs plastyczny na naj-
piêkniejszy portret Starego Doktora pod
nazw¹ "Janusz Korczak- cz³owiek o gor¹-
cym sercu".

SP 4 news

Pierwszaki w muzeum
Listopad jest szczególnym miesi¹cem, 
w którym odwiedzamy groby naszych
bliskich i przywo³ujemy w pamiêci losy
naszej Ojczyzny. Z tej okazji dzieci z klas
pierwszych uczêszczaj¹ce do œwietlicy
szkolnej uda³y siê 16 listopada na wy-
cieczkê do muzeum. Po drodze zatrzy-
ma³y siê przy obelisku upamiêtniaj¹cym
Polaków, którzy zginêli na wszystkich
frontach II Wojny Œwiatowej. Tam
dzieci zapalaj¹c znicze uczci³y pamiêæ
poleg³ych. 

W muzeum pierwszaki z zaciekawie-
niem s³ucha³y opowieœci o historii Choj-
nowa i okolicy oraz ogl¹da³y zgroma-
dzone eksponaty. Szczególnie intere-
sowa³y siê mundurami i broni¹ z daw-
nych czasów. Oprócz sta³ych ekspozycji
dzieci obejrza³y równie¿ wystawê dol-
noœl¹skich minera³ów z kolekcji mie-
szkañców Chojnowa - Dariusza Maj-
chera i Marka Brdaka. 
Po wycieczce zmêczone, ale zadowo-
lone pierwszaki przekazywa³y swoje
wra¿enia oczekuj¹cym ju¿ w œwietlicy
rodzicom. 

Urszula Bisiorek

Leœniczówka w nagrodê
Uczniowie z klasy VIa oraz z samorz¹du
uczniowskiego wraz z wychowawczyni¹
i opiekunami odwiedzili leœniczówkê 
w Micha³owie. Zaproszenie do leœni-

czówki by³o nagrod¹ za najwiêksz¹ iloœæ
zebranych kasztanów, podczas akcji
og³oszonej jesieni¹ przez samorz¹d ucz-
niowski. Pan leœniczy przygotowa³ dla
uczniów wiele atrakcji, a jedn¹ z z nich
by³o pieczenie kie³basek na ognisku.

Wieœci 
z SP 3

25 listopada to dzieñ, kiedy na ca³ym
œwiecie obchodzi siê urodziny pluszo-
wego misia. Miœ jest przyjacielem dzieci.
Czy wypada zapomnieæ o urodzinach
przyjaciela? Miœ to nie tylko pluszowa
przytulanka, to "ktoœ" bardzo bliski,
czu³y, cierpliwy i czêsto niezast¹piony.
My nie zapomnieliœmy o tym wyj¹tko-
wym dniu i chêtnie w³¹czyliœmy siê 23
listopada w obchody tej uroczystoœci 
w Bibliotecznej Akademii Malucha.
Razem z  Pajacykiem Bimbambom,
Laleczk¹ i Pluszowym Króliczkiem oraz
z naszym dostojnym jubilatem, bawi-
liœmy siê z dzieæmi w ró¿ne zabawy.

By³y miêdzy innymi: tañce z pluszaka-
mi, misiowe wyliczanki oraz bieg do
misia i misiowa gimnastyka. Tradycyjnie
odœpiewaliœmy 100 lat misiowi i spró-
bowaliœmy urodzinowy tort. A na zakoñ-
czenie spotkania powsta³y piêkne portre-
ty naszego ulubieñca. 
Na chuœcie animacyjnej po¿egnaliœmy
ulubione pluszaki oraz wszystkie zapro-
szone dzieci.

ml

Bajki Misia Uszatka
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PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY
02-03.12.2016r.; godz. 18.00

W 2015 roku 40% funkcjonariuszy przyjêtych do policji stanowi³y kobiety. Wœród
nich s¹ Zuza (Joanna Kulig) i JadŸka (Anna Dereszowska). Na drodze œwie¿o
upieczonych policjantek los szybko stawia starszych kolegów po fachu: Gebelsa
(Andrzej Grabowski) i Majamiego (Piotr Stramowski). Ich doœwiadczenie oka¿e siê
bezcenne w starciu funkcjonariuszek ze skorumpowanymi prze³o¿onymi, takimi
jak Izabela Zych ps. Somalia (Magdalena Cielecka) oraz brutalnym, przestêpczym
œwiatem mafii "paliwowej", której macki siêgaj¹ dalej ni¿ mo¿na sobie wyobraziæ…
¯ycie prywatne bohaterek jest równie skomplikowane. JadŸka na co dzieñ zmaga
siê z nieobliczalnym mê¿em (Artur ¯mijewski) - pracownikiem wywiadu skar-
bowego, powi¹zanym z mafi¹, natomiast Zuza niefortunnie wik³a siê w romans z
Remkiem ps. Cukier (Sebastian Fabijañski), socjopatycznym gangsterem, którego
dziewczyna - Drabina (Alicja Bachleda-Curuœ) w³aœnie wychodzi z wiêzienia…

WILK W OWCZEJ SKÓRZE
03.12.2016r.; godz. 15.00

M³ody wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale nie garnie siê do
tego, aby zostaæ jego nastêpc¹. Interesuj¹ go: dobra zabawa, tañce i wycie do Ksiê-
¿yca z kolegami, szalone poœcigi za owcami i wylegiwanie siê na s³onecznych
polanach. Jednak pewnego dnia, za spraw¹ niefortunnego zaklêcia, jego beztroskie
¿ycie wywróci siê do góry nogami. Pewny siebie wilczek obudzi siê… w owczej
skórze! Je¿eli chce wróciæ do dawnego ¿ycia, musi nauczyæ siê ¿yæ wœród stada
sympatycznych, ale strasznie rozbrykanych owieczek. Jednak kiedy nadejdzie
niebezpieczeñstwo, poka¿e prawdziw¹ naturê i stanie w obronie we³nianych przyjació³.

FANTASTYCZNE ZWIERZÊTA I JAK JE ZNALEZÆ - 3D /dubbing/
09.12.2016r.; godz. 17.00 i 19.45

10.12.2016r.; godz. 18.00

Akcja "Fantastycznych zwierz¹t" toczy siê siedemdziesi¹t lat przed pierwsz¹ czê-
œci¹ "Harry'ego Pottera", a bohaterem opowieœci jest Newt Scamander (Eddie
Redmayne) - autor ksi¹¿ki, któr¹ czarodziej z piorunem na czole czyta³ w szkole.
Przygody Newta umieszczone zosta³y jednak w zupe³nie innym œwiecie ni¿ ten 
z oryginalnych czêœci serii - miejscem zdarzeñ jest tu mroczny Nowy Jork lat 20.,
w którym mugole ¿yj¹ obok czarodziejów, nie zdaj¹c sobie oczywiœcie z tego
sprawy. Newta poznajemy, gdy zjawia siê w tej wielkiej metropolii z tajemnicz¹
walizk¹. Nied³ugo potem okazuje siê, ¿e mieœci ona w sobie tytu³owe zwierzêta,
które uznawane s¹ przez w³adze magicznego œwiata za niebezpieczne. Bohater
dostrzega w nich jednak wyj¹tkowoœæ i dba o to, by mimo powa¿nego zagro¿enia
nie wyginê³y. Tyle ¿e kilka z tych niefrasobliwych bestii wydostaje siê do realnego
œwiata i zaczyna w nim siaæ zamieszanie. Jeszcze wiêkszy pop³och budzi potê¿na
moc niewiadomego pochodzenia, która morduje ludzi i niszczy miasto. Newt
bêdzie musia³ sobie poradziæ i z jednym, i z drugim.

OSOBLIWY DOM PANI PEREGRINE
10.12.2016r.; godz. 15.00

Pod¹¿aj¹c za wskazówkami, które zostawi³ mu ukochany dziadek, Jake odkrywa,
¿e istnieje niezwyk³y œwiat poza czasem i przestrzeni¹, a w nim niezwyk³e miejsce,
zwane "Osobliwym domem pani Peregrine". Jake poznaje niesamowite moce
mieszkañców domu i dowiaduje siê, ¿e maj¹ oni potê¿nych wrogów. Wkrótce
przekona siê, ¿e jeœli chce ocaliæ swych nowych przyjació³, musi nauczyæ siê
korzystaæ z "osobliwoœci", któr¹ sam zosta³ obdarzony.
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Pracownicy muzeum rozpoczêli kolejn¹
edycjê tradycyjnych warsztatów œwi¹-
tecznych, przeznaczonych dla przed-
szkolaków, uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów. 
W tym roku zajêcia poœwiêcone s¹ tra-
dycji wypiekania pierników oraz two-
rzeniu z nich ozdób choinkowych. 
Uczniowie uczestnicz¹ w zajêciach ozda-
biania pierników, poznaj¹ historie wypie-
kania pierników i tradycyjne receptury.
Gotowe ozdoby, zapakowane w celofan
trafi¹ na œwi¹teczne drzewko w domach
rodzinnych.

Warsztaty bo¿onarodzeniowe
w muzeum
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Ile trzeba samozaparcia, silnej woli,
determinacji i si³ (fizycznych, psychi-
cznych), by ca³¹ dobê spêdziæ w nie-
wielkim akwenie, wielokrotnie poko-

nuj¹c ten sam odcinek basenowego toru?
Na to pytanie odpowiedŸ znaj¹ nieliczni. 
18 listopada o godz. 18 reprezentant Ziemi
Chojnowskiej Piotr Jeka wystartowa³ 
w 24-godzinnym Ogólnopolskim Mara-
tonie P³ywackim w Strzelinie. Znalaz³
siê w dwunastce œmia³ków, z których
dziewi¹tka tylko dotrwa³a do ostatniej
godziny. Nasz p³ywak - dodajmy amator,
wiekiem odbiegaj¹cy od przeciêtnej
p³ywaków - m³odszych rywali zostawi³
daleko w tyle. W ogólnej klasyfikacji Piotr
Jeka pokonuj¹c 52 kilometry zaj¹³ drugie
miejsce. 
Jak przygotowywa³ siê do tego wyczynu,
czego doœwiadcza³ w trakcie wielogo-

dzinnego p³ywania, jak czuje siê srebrny
maratoñczyk?
- Przygotowania do maratonu, to tak
naprawdê lata pracy. P³ywam od dzie-
cka, a od szko³y œredniej p³ywanie sta³o
siê moj¹ pasj¹, od kilku lat trenujê te¿
amatorsko triathlon. Doœwiadczenie,
umiejêtnoœci i si³a fizyczna s¹ bardzo
wa¿ne, ale decyduj¹ca jest psychika. Na
d³ugich dystansach przychodzi moment,
¿e cia³o odmawia pos³uszeñstwa i tylko
wol¹ naszego umys³u jesteœmy w stanie
zmusiæ organizm do dalszej aktywnoœci. 
Na 24.godzinny maraton zapisa³ mnie
syn. Lubiê takie wyzwania, w zesz³ym
roku bra³em udzia³ w Otyliadzie w Choj-
nowie i Mistrzostwach Europy w Hiszpanii. 
Dobowy maraton to jednak by³o coœ
nowego. Pierwszych 12 godzin minê³o
bez problemu. Potem doskwiera³ ból r¹k,
nóg, brzucha. Chwilow¹ ulgê przynosi³

masa¿ - tu mog³em liczyæ na profesjo-
naln¹ pomoc moich synów i ¿ony - oni 
zawsze mnie wspieraj¹. Ostatnie godziny
by³y niezwykle ciê¿kie. Organizm nie
przyjmowa³ ju¿ p³ynów i ¿ywnoœci - total-
na eksploatacja. W wodzie jedna myœl,
by pokonaæ kolejn¹ d³ugoœæ basenu, by
dotrwaæ do koñca… I uda³o siê. Po 24 go-
dzinach i dystansie 52 kilometrów wysze-
d³em na brzeg wycieñczony, ale szczêœliwy.
Maratoñczykom regeneracja zajmuje zwy-
kle kilka dni. Pan Piotr ju¿ trzeciego dnia
by³ na chojnowskim basenie, przygoto-
wuj¹c siê do kolejnych zmagañ. Najbli¿-
sze plany to nastêpna edycja Otyliady,
latem triathlon, a za rok ponownie mara-
ton w Strzelinie. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolej-
ne sukcesy.

eg

2244  ggooddzziinnyy  ww  wwooddzziiee

Do³¹cz ddo SSzlachetnej PPaczki
Szukamy darczyñców i potrzebujemy wsparcia. Na tê chwilê, na 26 opublikowanych historii rodzin, mamy 21. darczyñców.
Baza z historiami rodzin otwarta! 19 listopada - oprócz konferencji - we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce odby³y
siê marsze Szlachetnej Paczki i Akademii Przysz³oœci. Wziê³o w nich udzia³ kilka tysiêcy przyjació³ Paczki oraz Akademii, 
a w Warszawie pojawili siê ambasadorzy projektu: Julia Kamiñska, Miko³aj Roznerski, Agnieszka WoŸniak-Starak, Maciej
£agodziñski i Magda Berus.

Podczas marszów wolontariusze og³osili, ¿e odwiedzili potrzebuj¹ce rodziny i zapro-sili Polaków do pomagania. 
Na stronie www.szlachetnapaczka.pl ju¿ mo¿na wybraæ rodzinê w potrzebie i przygotowaæ dla niej pomoc. 

Jak przygotowaæ Paczkê?

1. Wybierz Rodzinê
Z internetowej bazy z opisami sytuacji rodzin w potrzebie wybierz tê, dla której
przygotujesz pomoc.

2. Zaproœ znajomych
Razem ³atwiej przygotowaæ paczkê, która bêdzie realn¹ pomoc¹ i inspiracj¹ do zmian.

3. Przygotuj paczkê
Przygotujcie paczkê zgodnie z list¹ potrzeb i marzeñ cz³onków rodziny. 

4. Dostarcz paczkê do magazynu
W weekend 10 -11 grudnia gotow¹ paczkê zawieŸcie do PZS - Liceum Ogólnokszta³c¹ce ul. PoŸniaków 2.
Stamt¹d wolontariusze dostarcz¹ j¹ do rodziny.
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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 sprzeda¿y w formie przetargu. 

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik
zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomoœci
w terenie oraz z zapisami planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa.

Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi
publicznej - ul. Z³otoryjska, w której
znajduje siê pe³ne uzbrojenie techniczne,
poroœniêta jest pojedynczymi drzewami 
(6 sztuk). Ich ewentualna wycinka mo¿e
nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrê-
bnym postêpowaniu.
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona
jest siatk¹ metalow¹ na podmurówce
wraz z bram¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê
przebiegaj¹ sieci infrastruktury techni-
cznej - energetyczna i kanalizacyjna.

Nabywca nieruchomoœci gruntowej za-
pewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹-
cych przez dzia³kê swobodny do nich do-
stêp w celu ich konserwacji, remontów,
modernizacji wymiany.

Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego miasta Choj-
nowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 30 stycznia 2002 r. (Dz.
Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz.
869 z dnia 27.03.2002 r.), nieruchomoœæ
le¿y na terenie oznaczonym symbolem
245 P,S - funkcja  przemys³owa i sk³a-
dowa.

Przetarg odbêdzie siê 16 grudnia 2016 r.
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów. 

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr
3410205-2260000610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów do dnia 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 nierucho-
moœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania 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 wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pie-
nie 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 Chojnów, pl. Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów najpóŸniej przed za-
warciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy.

Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
j.t.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspraw-
iedliwienia do zawarcia umowy w miej-
scu i terminie podanych w zawiadomie-
niu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia mowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³a-
snoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 

Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci 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 do
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  prze-
targu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod nume-rem 76/81-86 684. 

Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych 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-kondy-
gnacyjnym, 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. 
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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

Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w zabudowie bliŸniaczej
o pow. u¿ytkowej 126m2, dzia³ka 3,75
ara, w atrakcyjnej okolicy Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 535-419-677.

Sprzedam po³owê domu z gara¿em.
Powierzchnia 73m2 (3 pokoje). Wspólna
klatka schodowa. Do remontu. Okna 
w wiêkszoœci wymieniono. Wiadomoœæ:
tel.791-322-100. (07674)

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, balkon, garderoba, komór-
ka, w centrum - atrakcyjne, ciep³e, s³one-
czne, po³udniowe, c.o. Wiadomoœæ: tel.
607-286-335. (07993)

Sprzedam mieszkanie o pow. 123,47m2

Ip., ul. Kolejowa 19. Mo¿liwoœæ adap-
tacji na 2 mieszkania, przynale¿¹ 2 pi-
wnice i poddasze u¿ytkowe, suche s³o-
neczne. Wiadomoœæ: tel. 663-536-735.
(08056)

Sprzedam mieszkanie w okolicach Choj-
nowa, parter domu mieszkalnego podpi-
wniczonego 48m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka i przedpokój + piwnica, komór-
ka, gara¿ i ogród. Cena: 82 000 z³.
Wiadomoœæ tel:691-477-292 lub 785-
660-232. (07414)

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê w Ro-
kitach o pow. 29m2. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel.606-331-836 (07973)

DDzziiaa³³kkii

Do sprzedania dwie dzia³ki budowlane 
w Czernikowicach o pow. 44 ara. Dzia³-
ki s¹ uzbrojone. 
Wiadomoœæ: tel. 792-610-544. (07683)

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³-
aczowie o pow. 12,14,15,27 ara. 
Wiadomoœæ: tel.723-285-258. (07268)

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 25 tys. z³. Zadzwoñ.
Wiadomoœæ: tel. 728-874-288.

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

Sprzedam choinki œwierki srebrne wy-
sokoœæ od 2 do 3 metrów. Cena od 80 do
100 z³. Rosn¹ce na polu, do wyciêcia.
Wiadomoœæ: tel. 881-289-763 lub 604-
817-999.(08020)

Og³oszenia drobne



Chojnowskie

Koncert charytatywny dla MartyKoncert charytatywny dla Marty

Nelly Olbrych -20 grudnia
koñczy roczek. 
Stawia ju¿ pierwsze kroki i za-
czyna tañczyæ przy muzyce.
Lubi spacery z babci¹ Alin¹ 
i przytulanki z cioci¹ Tovy 
z Izraela.


