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Polskie dzieci z Ukrainy w Chojnowie
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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Mateusz Sieniek

Odwiedziny kolonistów ze Stalowej Woli
Julian Pamu³a Józefa Pawlak

Spotkanie autorskie z Eliz¹ Piotrowsk¹
O pisaniu, bajkach i fantastycznej cioci Jadzi 

Aleksandra Niwiñska wicemistrzyni¹ 
œwiata w biegu 24-godzinnym. 

Wielkie gratulacje!

Zapraszamy na wystawy w MBP i w MOKSiR



WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee......
... o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 11.07.2017 r. do
01.08.2017 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przezna-
czonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy
w drodze bezprzetargowej, znajduj¹cy
siê w budynku po³o¿onym przy ul. Ko-
muny Paryskiej 5 w Chojnowie - Za-
rz¹dzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 11 lipca 2017 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr
2147 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 22.08.2017 r.
- wykazu nieruchomoœci przezna-
czonej do sprzeda¿y w formie przetar-
gu ustnego nieograniczonego, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 176/2
po³o¿onej przy ul. Kopernika, w obrê-
bie 3 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie
Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 11 lipca 2017 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U.  z 2016 r. Nr
2147 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 22.08.2017 r.

DDoottaaccjjaa nnaa nnoowwee bbooiisskkoo
Urz¹d Miejski og³osi³ w³aœnie przetarg
na remont boiska wielofunkcyjnego przy
stadionie. Prace obejm¹ m.in. remont
nawierzchni boiska (wymiana nawierz-
chni ze sztucznej trawy), wykonanie no-
wych pi³kochwytów, wymianê nawierz-
chni utwardzonych wokó³ boiska (beto-
nowa kostka brukowa), monta¿ dodat-
kowej furtki, naprawê i renowacjê ist-
niej¹cego ogrodzenia, monta¿ bramek
pi³karskich i monta¿ trybun systemo-
wych. Obiekt posiadaj¹cy dotychczas
nawierzchniê z trawy syntetycznej za-
sypywanej piaskiem kwarcowym nie
spe³nia³ najwy¿szych standardów. Dziêki
pozyskanej przez samorz¹d dotacji 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wy-
sokoœci 201 tys. z³, boisko bêdzie kolej-
nym, nowoczesnym i bezpiecznym miej-
scem sportowo-rekreacyjnym w naszym
mieœcie.

OOddwwiieeddzziinnyy kkoolloonniissttóóww
Z nieoczekiwan¹ wizyt¹ w miniony po-
niedzia³ek (17.07.) do Chojnowa przy-
jecha³a liczna grupa kolonistów zwie-

dzaj¹cych tego dnia Legnicê. Odwie-
dziny spontanicznie zainicjowa³a siostra
Natanaela, która kiedyœ nale¿a³a do choj-
nowskiego Zgromadzenia S³u¿b S³u-
¿ebniczek. Uczestnicy kolonii, to dzieci 
i m³odzie¿ ze Stalowej Woli przebywa-
j¹ce na "Wakacjach z Bogiem" w Szklar-
skiej Porêbie. W Chojnowie spotkali siê
z burmistrzem, obejrzeli zbiory w Muze-
um Regionalnym i korzystali z atrakcji
na miejskim basenie. Mamy nadziejê, ¿e
by³ to udany dzieñ. 

Zmiany ww CChojnowiance 
Nasza pi³karska dru¿yna przygotowuje
siê do nowego sezonu. Plany s¹ bardzo
ambitne - powrót do ligi okrêgowej.
Dru¿ynê seniorsk¹ poprowadzi Marcin
Rabanda. Zmiany czeka sk³ad zarz¹du.
Póki co, prezesem nadal jest Bogdan
JóŸwiak, wiceprezesem Krzysztof Ru-
dziak. Nowym cz³onkiem zarz¹du zosta³
Krzysztof Chylak. 
Grupa seniorska bia³o-niebieskich roz-
poczê³a przygotowania do nowego se-
zonu 12 lipca 2017 roku. Pozosta³e gru-
py pi³karskie trenowaæ bêd¹ po okiem:
• zespó³ juniorów starszych - Krzysztof
Kowalczyk,
• zespó³ trampkarzy - £ukasz Kurczak,
• zespó³ m³odzików  - Marcin Rabanda,
• zespo³y rocznik: 2006, 2007, 2008,
2009 - Bartosz Szymczak.
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W dniach 1-2 lipca w Parku Viktoria w Belfaœcie (Irlandia
Pó³nocna) zosta³y rozegrane Mistrzostwa Œwiata w biegu 24-
godzinnym. Bia³o-czerwonych barw broni³a podchodz¹ca 
z Chojnowa Aleksandra Niwiñska.
W ci¹gu doby trenowana przez Macieja ¯ukewicza ultra mara-
tonka przebieg³a a¿ 251 kilometrów zdobywaj¹c srebrny
medal!

Bieg dobowy odbywa³ siê na 1653 metrowej pêtli i zadaniem
zawodników by³o przebiegniêcie jak najwiêkszej liczby okr¹-
¿eñ. W rywalizacji bra³o udzia³ 131 kobiet oraz 159 mê¿czyzn.
Aleksandra Niwiñska poprawi³a swój rekord ¿yciowy o ponad
8 kilometrów, a jej rezultat jest obecnie trzecim w historii roz-
grywania tej konkurencji. Srebrny medal biegaczka zawdziêcza
doskona³emu finiszowi, spoœród ca³ej czo³ówki najlepiej znio-
s³a trudy d³ugiej rywalizacji i w koñcowych godzinach zaata-
kowa³a s³abn¹ce Amerykanki awansuj¹c z siódmej a¿ na drug¹
pozycjê. 
Oprócz medalu indywidualnego Aleksandra wspólnie z Pa-
trycj¹ Bereznowsk¹ oraz Monik¹ Biegasiewicz wywalczy³a
srebrny medal w rywalizacji dru¿ynowej. Kobiety poprawi³y
rekord Europy wynikiem 740 km i 234 metry, ulegaj¹c tylko
reprezentantkom USA, które przebieg³y ³¹cznie zaledwie 622
metry wiêcej ustanawiaj¹c nowy rekord œwiata.
Przed dwoma laty podczas MŒ w Turynie, Aleksandra Ni-
wiñska indywidualnie zajê³a 10 miejsce, a wspólnie z kole¿an-
kami wywalczy³a medal br¹zowy.
Serdecznie gratulujemy!

CCCChhhhoooojjjjnnnnoooowwwwiiiiaaaannnnkkkkaaaa  wwwwiiiicccceeeemmmmiiiissssttttrrrrzzzzyyyynnnniiii¹¹¹¹  œœœœwwwwiiiiaaaattttaaaa  wwww  bbbbiiiieeeegggguuuu  22224444--ggggooooddddzzzziiiinnnnnnnnyyyymmmm!!!!
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-Zarz¹dzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
2 lutego 2017 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 nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana
jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.),
ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. W ewi-
dencji gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B - tereny
mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietle-
niow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, telefoniczn¹, grzewcz¹
- c.o. eta¿owe ( ka¿dy lokal posiada w³asny piec c.o.).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16
zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2036 roku.
W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego na ten
cel bêdzie wynosi³a 2,60 z³/m2. 
Przetarg odbêdzie siê 04 sierpnia 2017 r. o godz. 900 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹-
dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410-
2052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 28 lipca 2017 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspól-
noœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu roz-
dzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z 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 t.j./. 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-

zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie wnoszenia.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 290,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku banko-
wym 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 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu
odby³ siê 06.04.2017 r., drugi 12.05.2017 r., trzeci 27.06.2017 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 10.07.2017 r. - 28.07.2017 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿-
nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœcio-
klatkowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4,
usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 09.10.2101 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022072/2
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Ponad 1 mln z³ z bud¿etu miasta i ponad 3 mln zl z Regional-
nego Programu Operacyjnego - to œrodki, jakie zosta³y przez-
naczone na budowê nowoczesnej placówki medycznej w na-
szym mieœcie. Przychodnia Rejonowa przy ul. Legnickiej zys-
ka now¹ powierzchniê, nowy sprzêt i nowy image. 
Wolnostoj¹cy obiekt, zlokalizowany na terenach przychodni od
strony ul. Kazimierza Wielkiego, bêdzie pe³niæ funkcjê uzu-
pe³niaj¹c¹ dla Przychodni Rejonowej. Projekt zak³ada tu piêæ
poradni pogrupowanych funkcjonalnie: nowoczesne RTG, ura-
zowo-ortopedyczn¹, chirurgiczn¹, nocn¹ i œwi¹teczn¹ pomoc
lekarsk¹ oraz laboratorium diagnostyczne. 

Zasadnicz¹ funkcjê lecznicz¹ zlokalizowano na parterze, w pe³ni
dostêpnym dla osób niepe³nosprawnych, bezpoœrednio z pozio-
mu chodnika przy budynku. 
Na piêtrze zlokalizowano pomieszczenia socjalne dla pracowni-
ków, magazynowe i techniczne.

- Rozbudowa naszej przychodni jest konieczna - mówi bur-
mistrz Jan Serkies. - Cieszê siê, ¿e uda³o siê pozyskaæ dofinan-
sowanie z województwa. Samorz¹d miasta do³o¿y œrodki finan-
sowe  do budowy i wyposa¿enia placówki w najnowoczeœ-
niejszy sprzêt. Mamy nadzieje, ¿e bêdzie to jednostka na miarê
XXI wieku.

eg

Nowoczesna przychodniaNowoczesna przychodnia

WWydarzenia kulturalne w mieœcie ydarzenia kulturalne w mieœcie 
lipiec-sierpieñlipiec-sierpieñ

28.07. - Miejska Biblioteka Publiczna;
Plac Zamkowy 2
“£¹cz¹ czy...na pewno?” - wer-
nisa¿ wystawy Juliana Pamu³y

31.07.-04.08. - MOKSiR; ul. Ma³a-
chowskiego 7
“Œpiewy, krzyki i inne wybryki” -
warsztaty œpiewu ludowego

07-11.08. - Miejska Biblioteka Publi-
czna; Plac Zamkowy 2
Wakacje z Bibliotek¹

lipiec-sierpieñ - MOKSiR
“Malarstwo” - wystawa Józefy
Pawlak

15.08. - Rynek
Obchody Œwiêta Wojska Pol-
skiego: spotkanie pod obelis-
kiem, festynowe imieniny Marii,
koncert Haliny Fr¹ckowiak

21-25.08. - MOKSiR; ul. Ma³a-
chowskiego 7
Wakacje z MOKSiR

27.08. - Rynek
II Rajd Zlot Pojazdów Zabytko-
wych
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To by³ ich przedostatni dzieñ pobytu 
w Polsce. Dzieci z Ukrainy, które przy-
jecha³y do Legnicy na zaproszenie Sto-
warzyszenia Kulturalnego "Krajobrazy",
10 lipca odwiedzi³y Chojnów. 

Niezwyk³ych goœci - potomków naszych
rodaków z Kresów Wschodnich, ser-
decznie przywita³ w ratuszu w³odarz Jan
Serkies. Na tym spotkaniu burmistrz
krótko opowiedzia³ o mieœcie wspomina-
j¹c o wielu jego mieszkañcach pocho-
dz¹cych zza wschodniej granicy. Zapo-
wiedzia³ te¿ atrakcje, jakie przygotowano
dla dzieci na ten dzieñ. W podziêkowa-
niu goœcie zaintonowali “Hej soko³y” 
i “Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

Wiedzê o Chojnowie grupa uzupe³ni³a 
w Muzeum Regionalnym, potem w kinie
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji obejrza³a najnowszy film o Smerfach.
Najwiêksz¹ niespodziank¹ by³a k¹piel na
miejskim basenie, z której dzieci skorzy-
sta³y z ogromn¹ radoœci¹. 

Potem by³a jeszcze wizyta w Nadleœnic-
twie Biskupin.
Goœciom towarzyszyli m³odzi legnicza-
nie podejmuj¹cy w swoich rodzinach
rówieœników z Ukrainy. 

Dla jednych i drugich pobyt w Choj-
nowie by³ wyj¹tkowy - atrakcyjny i roz-
rywkowy i z pewnoœci¹ na d³ugo pozo-
stanie w pamiêci. Utrwaliæ j¹ pomog¹
sprezentowane pocztówki Chojnowa,
film o mieœcie i zdjêcia z wizyty w gro-
dzie nad Skor¹.
19 edycja Akcji Letniej Dzieci z Kresów
Wschodnich zakoñczy³a siê. Jak wszys-
tkie poprzednie, dla dzieci z polskich
rodzin mieszkaj¹cych na Ukrainie, by³a
wspania³¹ przygod¹ i nieocenionym
spotkaniem z rodakami.

eg

Polskie dzieci z Ukrainy w Chojnowie

"Wyjecha³am z Chojnowa, gdy mia³am 2,5 roku" - tak
rozpoczê³a rozmowê telefoniczn¹ pani Annerose. Wyjecha³a, to
Ÿle powiedziane. Rodzice uciekli razem z ni¹ wiosn¹ 1945
roku. Chojnów zna³a tylko ze starych fotografii, z opowiadañ
swojej mamy. "Chcia³abym poznaæ miasto, w którym siê
urodzi³am, przywieŸæ tutaj moj¹ córkê". Córka dowiedzia³a siê
z internetu, ¿e Egelsbach w Hesji jest miastem partnerskim
Chojnowa. Burmistrz Egelsbach skontaktowa³ J¹ z prezes
Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich,
która pomog³a pani Annerose poznaæ miasto jej urodzenia. 
W towarzystwie córki Karin spacerowa³a chojnowskimi
uliczkami, podziwia³a rynek, koœció³, w którym by³a chrzczo-
na, odwiedzi³a sklep, który przed wojn¹ prowadzi³ jej ojciec.
Punktem kulminacyjnym by³o ujrzenie domu, w którym siê
urodzi³a. Gdy w Urzêdzie Stanu Cywilnego odnalaz³a swój akt
urodzenia - rozp³aka³a siê ze wzruszenia. Potem by³o zwie-

dzanie Chojnowa z okien samochodu i porównywanie ogl¹-
danych miejsc ze starymi zdjêciami. Obie panie zrobi³y mnóst-
wo fotografii. 
"Chojnów jest piêkny" - stwierdzi³a pani Annerose. "Bêdê
chcia³a tu jeszcze przyjechaæ, choæ mam ju¿ 75 lat". 

ek

Wizyta po latach
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Z pocz¹tkiem lipca bie¿¹cego roku na
terenie naszego miasta rozpoczêto reali-
zacjê projektu, który otrzyma³ wsparcie
w ramach programu "Dzia³aj Lokalnie",
jaki na naszym terenie zorganizowa³a
Fundacja "Wrzosowa Kraina". Projekt
ten, to efekt starañ i wspólnych wysi³ków
trojga mieszkañców Chojnowa, którym
zale¿y na integracji i aktywizacji œrodo-
wiska chojnowskich seniorów. To £u-
kasz ¯uber, który napisa³ wniosek o do-
tacjê oraz Maria Steæ i Teresa Niwiñ-
ska, które z zaanga¿owaniem wspieraj¹
realizacjê projektu i utworzenie Klubu.
"Inicjatywa miêdzypokoleniowa", bo tak
siê nazwali - postawi³a  sobie za cel, aby
utworzyæ przyjazne miejsce w prze-
strzeni miasta, w którym osoby nieakty-
wne ju¿ zawodowo, maj¹ce wiele wol-
nego czasu mog³yby siê spotykaæ 
i w atrakcyjny sposób spêdziæ wspólnie
czas.

Projekt "Pora na Klub Seniora" adre-
sowany jest do osób w wieku 60 lat 
i wiêcej mieszkaj¹cych na terenie miasta.
G³ównym celem projektu jest aktywiza-
cja, integracja i edukacja œrodowiska
osób starszych w Chojnowie. Aby to
osi¹gn¹æ, utworzono Klub, dla którego
zaplanowano ofertê warsztatów, zajêæ 
i spotkañ. Uczestnictwo w Klubie Se-
niora bêdzie okazj¹ do rozwoju swoich
pasji i otwierania siê na nowe doœwiad-
czenia. Bêdzie to wyj¹tkowe miejsce,
które pozwoli skutecznie integrowaæ
i aktywizowaæ mieszkañców do dzia³ania
na rzecz celów o charakterze dobra wspól-
nego. Klub Seniora bêdzie miejscem
otwartym dla wszystkich osób, które
chc¹ aktywnie dzia³aæ i kreatywnie
spêdziæ czas.

Ju¿ nied³ugo rozpoczn¹ siê pierwsze
wydarzenia, które pozwol¹ uczestnikom
Klubu lepiej siê poznaæ oraz poszerzyæ
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci. W ramach
projektu, Klub Seniora w okresie od lip-
ca do listopada 2017 roku zorganizuje
m.in.:
* Wycieczkê do Wrzosowej Chaty 
w Borówkach, gdzie uczestnicy bêd¹
mogli wzi¹æ udzia³ w warsztatach
zielarskich oraz poznaæ p. Bogusiê Na-
ruszewicz, która udowodni, ¿e na emery-
turze nie ma czasu na nudê.
* Warsztaty rêkodzielnicze, których te-
matem bêdzie m.in. florystyka, decou-
page, filcowanie, wspólne szyde³ko-

wanie oraz inne wymyœlone przez uczest-
ników zajêcia. 
* Zajêcia komputerowe, aby seniorzy
mogli odwa¿nie zasi¹œæ do komputera 
i bez problemu poradziæ sobie z wyzwa-
niami, jakie stawia przed nimi dzisiejszy
œwiat. 
* Wyprawê na wrzosowiska w okolice
Przemkowa - bêdzie to piesza wêdrówka
z przewodnikiem po wyj¹tkowych przy-
rodniczych zak¹tkach Wrzosowej Krainy.
* Zabawê andrzejkow¹ na zakoñczenie
projektu, która podsumuje to, co siê w je-
go trakcie wydarzy³o.

Osoby, które chcia³yby wzi¹æ udzia³ 
w spotkaniach i zajêciach organizowa-
nych przez Klub Seniora mog¹ ju¿ te-
raz zg³osiæ siê i zapisaæ. Nale¿y zrobiæ
to osobiœcie w ka¿d¹ œrodê lub czwar-
tek w Domu Schrama od godziny
10.00 do 13.00. W tym w³aœnie czasie,
koordynatorzy projektu i cz³onkowie
Klubu obecni s¹ na miejscu 
i przyjmuj¹ zg³oszenia.

Dziêki wspó³pracy i wsparciu ze strony
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji, na czas trwania projektu,
Klub Seniora swoj¹ siedzibê bêdzie mia³
w Domu Schrama. Tu te¿ organizowana
bêdzie wiêkszoœæ spotkañ i zajêæ dla
klubowiczów.

Liczba miejsc na poszczególne wyda-
rzenia organizowane w ramach projektu
jest ograniczona, dlatego te¿ decydowaæ
bêdzie kolejnoœæ zg³oszeñ. W tym celu
nale¿y wype³niæ i dostarczyæ do siedziby
Klubu specjalnie przygotowany formularz
zg³oszeniowy. Mo¿na go pobraæ ze stro-
ny internetowej lub wype³niæ na miejscu
w siedzibie Klubu. Udzia³ w projekcie
jest bezp³atny.

Projekt "Pora na Klub Seniora" dofinan-
sowano ze œrodków Programu "Dzia³aj
Lokalnie X" Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci realizowanego przez Akademiê
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Oœrodka
Dzia³aj Lokalnie - Fundacjê "Wrzosowa
Kraina".

Serdecznie zapraszamy!

Pora na Klub Seniora
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Jest pokroju tych, którzy nie lubi¹ siê
wychylaæ. Skromny, spokojny… Na sce-
nie jednak to on nadaje rytm, o¿ywia 
i buduje muzyczn¹ przestrzeñ. Mateusz
Sieniek jest perkusist¹. Od wielu lat
"wali w bêbny" - to sprawia mu wielk¹
frajdê i daje satysfakcjê.

Gazeta Chojnowska - Jest Pan samo-
ukiem, ale ju¿ nie raz doceniono Pana
umiejêtnoœci.
Mateusz Sieniek - Tak. Nie koñczy³em
szkó³, nie umiem czytaæ nut, ale wci¹¿ siê
uczê, rozwijam, zdobywam warsztat.

G.Ch. - Kiedy zatem pierwszy raz
wzi¹³ Pan do rêki perkusyjne pa³ki?
M.S. - Mia³em wtedy chyba osiemnaœcie
lat. Dwóch szkolnych kolegów namówi³o
mnie na wizytê w "emdeku", gdzie mia³
próbê jeden z chojnowskich zespo³ów.
Nie bardzo pamiêtam, jaki to by³ zespó³,
co grali, ale do dziœ mam przed oczami
perkusistê. Zestaw bêbnów i talerzy, dy-
namika instrumentu i umiejêtnoœci gra-
j¹cego zrobi³y na mnie ogromne wra-
¿enie. Nie mog³em sobie odmówiæ - usia-
d³em za perkusj¹ i ju¿ wiedzia³em, ¿e mu-
szê nauczyæ siê graæ. Pierwsze brzmienia
pokaza³ mi ojciec mojej ówczesnej dzie-

wczyny. Du¿o æwiczy³em. Wkrótce zast¹-
pi³em perkusistê, który odszed³ z zespo³u
i po dwóch tygodniach mia³em ju¿ swój
pierwszy wystêp - podczas fina³u WOŒP. 
Gra³em na starym sprzêcie w domu kul-
tury. Moim marzeniem by³a nowa per-
kusja. Wtedy pomóg³ mi ojciec, który
zawsze mnie wspiera³ (nawiasem mó-
wi¹c muzykowaliœmy tak¿e razem na
wielu okolicznych festynach, do¿yn-
kach…). Na nowych, piêknych bêbnach
gra³em w domu, ale w trosce o s¹siadów
przenios³em siê do sali w MDK.

Czu³em siê rozczarowany, kiedy nied³ugo
potem dotychczasowy zespó³ rozpad³ siê.
Chcia³em graæ, uczyæ siê, wystêpowaæ…
Wtedy pojawi³ siê pomys³ utworzenia no-
wego teamu.

G.Ch. - Tak powsta³ Polish Fiction?
M.S. - W³aœnie. To by³o 16 lat temu.
Przez ten czas wiele siê dzia³o. Graliœmy
z kilkoma znanymi w œrodowisku ze-
spo³ami - Farben Lehre, Zielony
Groszek, Hurt, Zmaza, Leniwiec, Okm,
747, Para Wino, Gaga, Zielone ¯abki,
Bachor, Sajgon, Wsk Punk, Uliczny
Opryszek, Apteka, Skandakan, itd.
Zaczêliœmy czêsto koncertowaæ - w ca³ej
Polsce i Czechach. Doceniano nas na
ró¿nego rodzaju przegl¹dach i zapraszano
na kolejne koncerty - w ci¹gu roku mamy
ich teraz oko³o 50. 

G.Ch. - I to jest pana pasj¹?
M.S. - Zdecydowanie. Definicja tego s³o-
wa mówi, ¿e to czynnoœæ wykonywana
dla relaksu w czasie wolnym od obo-
wi¹zków. I to siê zgadza, ale ta treœæ nie
oddaje emocji. Sam te¿ nie bardzo po-
trafiê je nazwaæ, ale to o wiele wiêcej ni¿
tylko przyjemnoœæ. Nie umia³bym ju¿ ¿yæ
bez prób, koncertów, wyjazdów, spotkañ
z publicznoœci¹. Kiedy z jakichœ powo-
dów odwo³ujemy próby, czujê jak roœnie
we mnie napiêcie, jak "mnie nosi", jak
bardzo mi tego brakuje. 

G.Ch. - Wtedy wsiada pan ma motor …
M.S. - No tak, to moja druga mi³oœæ.
Przez lata z wielk¹ zazdroœci¹ patrzy³em
na mijaj¹cych mnie motocyklistów. Chcia-
³em zrobiæ uprawnienia na motor, ale
wiedzia³em, ¿e nigdy i tak nie bêdzie mnie
staæ na jego zakup. I wtedy znów pomóg³
mi ojciec. Namówi³ na prawko, po¿yczy³
brakuj¹c¹ kwotê na zakup motocykla 
i mia³em go na podwórku jeszcze przed
odebraniem dokumentów. Przechodzi³em

katusze maj¹c dwuœlada, a nie mog¹c
wsi¹œæ na niego i wypuœciæ siê przed
siebie. Doczeka³em siê jednak i od tamtej
pory, w ka¿dej wolnej chwili jeŸdzi³em a¿
zabrak³o mi paliwa. Motocyklowe
wyprawy dostarczaj¹ naprawdê wiele
wspania³ych doznañ. Docieram do
miejsc, o których nie mia³em pojêcia,
spotykam fantastycznych ludzi, nawi¹-
zujê nowe znajomoœci, obcujê z przes-
trzeni¹ i ¿ywio³ami… Chce mi siê ¿yæ!

G.Ch. - Perkusja i motocykl - dwie
uzupe³niaj¹ce siê namiêtnoœci. Wiem
te¿, ¿e lubi pan muzykê country.
M.S. - Ona kojarzy mi siê z wolnoœci¹,
podró¿¹, krajobrazami. Niektórzy dziwi¹
siê, ¿e na co dzieñ gram punc rocka, 
a s³ucham traperskich ballad. Có¿, tak
mam i nie widzê powodów, ¿eby to 
w jakikolwiek sposób wyjaœniaæ. Lubiê
country, czêsto gram sobie w domu na
gitarze i planujê podró¿ moim motocy-
klem do Mr¹gowa. 

G.Ch. - To koncepcja na najbli¿sz¹
przysz³oœæ, a marzenia zwi¹zane 
z muzyk¹?
M.S. - Te s¹ bardziej fantazyjne. Marz¹
mi siê wielkie sceny, popularnoœæ, pie-
ni¹dze, s³awa… Oczywiœcie to moje
mrzonki, ale trzeba mieæ przecie¿ w ¿yciu
jakiœ cel. Tymczasem doceniam dotych-
czasowe osi¹gniêcia, spe³niam siê, roz-
wijam, robiê to, co lubiê. 
Teraz moje marzenia skupiaj¹ siê tak¿e
wokó³ córki Ali. Ma 3 latka i ju¿ chêtnie
zasiada za perkusj¹, o¿ywia siê na widok
motocykla i z zaciêciem œpiewa. Chia³-
bym, ¿eby mog³a w przysz³oœci z radoœ-
ci¹ rozwijaæ swoje pasje.

G.Ch. - Mówi¹, ¿e marzenia siê spe³-
niaj¹. I tego, dziêkuj¹c za rozmowê
serdecznie Panu nasza redakcja ¿yczy.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Eliza Piotrowska – autorka i ilustrator-
ka ksi¹¿ek dla dzieci, t³umacz jêzyka w³os-
kiego, krytyk sztuki. Cz³onkini ogólno-
polskiego zrzeszenia m³odych, utalen-
towanych poetów KLAN. Aktywnie
wspó³pracuje z czasopismami dla dzieci
„Miœ" i „Œwierszczyk" oraz pismem
„Ryms". Laureatka ogólnopolskich
konkursów literackich, plastycznych oraz
inicjatyw edukacyjnych, m.in.: 2002 r. –
konkurs Ministerstwa Sztuki (Sybilla) na
muzealne wydarzenie edukacyjne roku
(wyró¿nienie za Muzealn¹ Akademiê
Dzieciêc¹), konkurs Najpiêkniejsze
Ksi¹¿ki Roku (2006 r. – nominacja
„Ksi¹¿eczka-wycieczka po miastach 
i miasteczkach", 2007 r. – nominacja
„Ortografia, czyli heca, któr¹ wszystkim
siê zaleca!", 2011 r. – wyró¿nienie „Pa-
proch"), 2009 r. – konkurs na Dzieciêcy
Bestseller Roku 2008 (nominacja
„Franek, Hela, Bobas i koñ trojañski"),
2010 r. – Nagroda Literacka im. Kor-
nela Makuszyñskiego (nominacja „Cio-
cia Jadzia"), 2012 r. – konkurs „Nagro-
da DONGA" organizowany przez IBBY
(wyró¿nienie „¯ó³te kó³ka. Mam na imiê
Inna").

***
W ramach projektu „Od bajki do bajki"
11 lipca 2017 r. w Przedszkolu Miejskim
nr 3 w Chojnowie odby³o siê spotkanie
autorskie z Eliz¹ Piotrowsk¹.
Przedszkolaki, od samego pocz¹tku, by³y
bardzo zainteresowane niecodziennym
goœciem, który przyjecha³ do nich a¿ ....
z Brazylii. Z miejsca – jak powiedzia³a
sama pisarka – w którym ¿yj¹ papugi 
i kolibry, i w którym wszystko jest ina-

czej. Uwa¿nie s³ucha³y o tym, jak pisze
swoje ksi¹¿ki w tym dalekim kraju.
Pisze je po polsku, rozmawia z mê¿em
po w³osku, a z przyjació³k¹ po portugal-
sku.

Codziennie jest wiêc w trzech ró¿nych
œwiatach, mo¿na powiedzieæ te¿, ¿e 
w trzech ró¿nych bajkach. Oj, chyba to
³atwe nie jest!
Dzieci ¿ywio³owo reagowa³y nie tylko
na ciekawostki dotycz¹ce ¿ycia i pracy
Elizy Piotrowskiej. By³y te¿ bardzo aktyw-
ne, gdy rozmawia³a z nimi o bajkach.
Chêtnie odpowiada³y na pytania, np. co
to jest bajka, czy w bajce mo¿e byæ coœ
prawdziwego.

Po bajkach, które - jak zdefiniowa³ je
jeden z ma³ych uczestników spotkania -
s¹ wymyœlonymi historiami, przyszed³
czas i na inne tematy. O bibliotece, czy-
taniu  i ulubionych ksi¹¿kach. Okaza³o
siê, ¿e przedszkolaki lubi¹ m.in. bajki 
o ksiê¿niczkach, smokach, Czerwonym
Kapturku, syrence Arielce, opowiadania
o Weso³ym Ryjku, „Pana Kuleczkê", ale
i Bibliê.
Poznaliœmy te¿ bli¿ej ciociê Jadziê i in-
nych bohaterów serii  Ciocia Jadzia -
ksi¹¿ek napisanych i zilustrowanych
przez Elizê Piotrowsk¹. Kilkoro przed-
szkolaków spróbowa³o te¿, naœladuj¹c
autorkê, zainscenizowaæ nastêpuj¹cy
fragment z tych zabawnych i m¹drych
opowiadañ:
„Ciocia Jadzia jest siostr¹ mojego tatu-
sia. Nie wiem, jak jednoczeœnie mo¿na
byæ siostr¹ i cioci¹, ale chyba mo¿na. 
W  ka¿dym razie cioci Jadzi siê udaje.
Ciocia Jadzia jest taka du¿a, ¿e nie
wiadomo, gdzie siê zaczyna, a gdzie
koñczy. Trochê jak deszczowa chmura.
Tylko ¿e deszczowej chmury mo¿na siê
przestraszyæ, a cioci Jadzi nie, bo zawsze
jest zadowolona i uœmiechniêta."
ZdradŸmy jeszcze, ¿e pierwowzorem ty-
tu³owej postaci jest  sama pani Eliza.
Spotkaniu towarzyszy³ kiermasz ksi¹¿ek,
oczywiœcie z cioci¹ Jadzi¹ w roli g³ównej.

mbp

O pisaniu, bajkach i fantastycznej cioci JadziO pisaniu, bajkach i fantastycznej cioci Jadzi

Projekt "Od bajki do bajki" dofinansowano ze œrodków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

W ramach projektu „Od bajki do bajki”
realizowane jest przedstawienie teatralne
- na podstawie prac napisanych na war-
sztatach pisania bajek. 
W spektaklu, który zostanie wystawiony
podczas spotkania fina³owego projektu,
wyst¹pi¹ cz³onkowie zespo³u teatralnego
ze Szko³y Podstawowej nr 4 im. Janusza
Korczaka w Chojnowie. Przedstawienie
przygotowuje Barbara S³otwiñska (m.in.
napisanie scenariusza).

Barbara S³otwiñska - absolwentka po-
lonistyki na Uniwersytecie Wroc³aws-
kim oraz Studium Re¿yserii Teatru
Dzieci i M³odzie¿y przy PWST we Wro-
c³awiu, nauczyciel jêzyka polskiego.
Prowadzi w szkole od 16. lat zespó³
teatralny. Realizatorka wielu przedsta-
wieñ w konwencji teatru aktorskiego,
lalkowego, teatru przedmiotu, panto-
mimy, musicalu. Z zespo³em teatralnym
m.in. bra³a udzia³ w spektaklu plene-
rowym w Treblince z okazji rocznicy
œmierci J. Korczaka, wystêpy w Teatrze
„Lalka" w Warszawie, Teatrze Lalek we
Wroc³awiu, na Festiwalu Korczakow-
skim w Berlinie. Autorka i realizatorka
programu klasy teatralnej „WyobraŸnia-
Teatr-¯ycie". Od 2016 r. prowadzi tak¿e
grupê teatraln¹ „ANTYKWARIAT" 
w MOKSiR w Chojnowie.

mbp

* OOd bbajki ddo bbajki **
Przedstawienie teatralnePrzedstawienie teatralne

- etap I- etap I
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Wielu z nas pamiêta do dziœ pereelow-
skie czyny spo³eczne. Praca wykony-
wana nieodp³atnie na rzecz ogó³u koja-
rzona jest z ró¿nymi reakcjami, ale wiêk-
szoœci z nas z sentymentem wspomina
wspólne dzia³ania, spo³eczn¹ integracjê
i czêsto dobr¹ zabawê ³¹cz¹c¹ przyjemne
z po¿ytecznym. 
Dziœ rzadko mówimy o czynie spo³ecz-
nym. Nie znaczy jednak, ¿e ta idea prze-
brzmia³a. Nic bardziej mylnego. Ró¿-
nego rodzaju projekty, animacje, pro-
gramy…, to podobne dzia³ania tylko pod
inn¹ nazw¹. 

Poprzedniego nazewnictwa nie unikaj¹
rodzice ma³ych dzieci z ul. Wyspiañ-
skiego, którzy przes³ali do nas materia³
ze wspólnej inicjatywy prac porz¹dko-
wych na tamtejszym placu zabaw. 
- W ci¹gu 4 godzin wywieŸliœmy 5 taczek
suchej trawy, patyków, pomalowaliœmy
urz¹dzenia - mówi Dorota Ksi¹¿ek, która
wspólnie z pomys³odawczyni¹ Mart¹
Hutny zainicjowa³y czyn. - Farbê i pê-
dzle pozyskaliœmy z urzêdu, pozosta³y
sprzêt ka¿dy przyniós³ z domu. To tylko
kilka godzin wspólnej pracy, a efekt

niezmiernie satysfakcjonuj¹cy. Polecamy
tego typu inicjatywy innym. Niewielkim
nak³adem, w przyjemnej atmosferze robi
siê coœ na pozór banalnego, ale zdecy-
dowanie po¿ytecznego i co równie wa¿ne,
integruj¹cego nasze ma³e, s¹siedzkie spo-
³ecznoœci.

Duch publiczny wci¹¿ zatem w nas jest.
My nie mamy co do tego ¿adnych w¹t-
pliwoœci. Spotykamy siê z nim w naszej
dziennikarskiej pracy nieustannie.

eg

W czynie spo³ecznymW czynie spo³ecznym

Temat odpadów bezustannie budzi wiele
emocji. Mieszkañcy zarzucaj¹ s³u¿bom,
¿e nie wywo¿¹ regularnie œmieci, ¿e kon-
tenery po kilka dni stoj¹ za³adowane po
brzegi, ¿e wokó³ nich czêsto jest ba³agan…
Okazuje siê, ¿e w wielu przypadkach sa-
mi jesteœmy sobie winni. Zgodnie ze z³o-
¿onymi deklaracjami, w zdecydowanej
wiêkszoœci p³acimy 13 z³ za odpady zbie-
rane selektywnie. Tymczasem okazuje
siê, ¿e nie wszyscy do pojemników wrzu-
caj¹ to co trzeba. Przeprowadzony nie-
dawno przegl¹d ujawni³ czym wype³-
niamy np. kontenery zbiorcze. Gruzy,
p³yty regipsowe, styropiany s¹ odpadami
budowlanymi. Szybko wype³niaj¹ zbior-
nik, do którego nie powinny w ogóle
trafiaæ. Nale¿y przekazaæ je do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. W tych samych pojemnikach znaj-
dziemy butelki plastikowe i szklane, kar-
tony, a na te mamy przecie¿ osobne za-
sobniki. 

Gdybyœmy stosowali siê do przyjêtych
zasad z pewnoœci¹ uniknêlibyœmy prze-
pe³nieñ, ba³aganu i nieestetycznego widoku.
Wokó³ œmietników pozostawiane s¹
tak¿e stare sprzêty, meble, urz¹dzenia 
i inne odpady wielkogabarytowe. Warto
pamiêtaæ, ¿e tego typu odpady odbierane
s¹ raz w tygodniu - w pi¹tki. Najrozs¹-
dniej by³oby wystawiaæ je w czwartek
wieczorem - nie zalega³yby wtedy kilka
dni pod naszymi oknami. 

Przypomnijmy zatem podstawowe re-
gu³y sortowania naszych odpadów:

1. Butelki plastikowe nale¿y zgniataæ 
i wrzucaæ do pojemników w kolorze
¿ó³tym. Do pojemników tych wrzucamy
równie¿ opakowania po chemii , kosme-
tykach , kartony po mleku i sokach owo-
cowych , styropian, puszki po napojach 
i ¿ywnoœci.

2. Do pojemnika niebieskiego wrzu-
camy opakowania z papieru i tektury,
gazety, czasopisma, katalogi, foldery,
ksi¹¿ki, zeszyty torebki papierowe, pa-
pier biurowy, papier pakowy 
3. Do pojemnika zielonego wrzucamy
butelki po napojach alkoholowych, s³o-
iki po napojach i ¿ywnoœci , szklane opa-
kowania po kosmetykach np. perfumach.
4. Odpady budowlane przekazujemy
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, który mieœci siê na
ul. Kraszewskiego i pracuje od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-17, 
a w soboty od 10-15.
5. Odpady wielkogabarytowe (sprzêt
RTV, AGD, meble) wystawiamy dzieñ
przed planowan¹ zbiórk¹ lub dostar-
czamy do PSZOK na ul. Kraszewskiego
od pi¹tku do soboty.

Wspólne, rzetelne dzia³ania - s³u¿b po-
rz¹dkowych i u¿ytkowników  - to jedyny
sposób na rozwi¹zanie “œmieciowego”
problemu.

eg

OOddppaaddyy - wwssppóóllnnaa sspprraawwaaOOddppaaddyy - wwssppóóllnnaa sspprraawwaa
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W dniach 13-16 sierpnia w Bolkowie
mia³a miejsce kolejna edycja "Festiwalu
Rocka Gotyckiego Castle Party".
G³ówne koncerty odbywa³y siê na zamku
oraz w opuszczonym koœciele ewan-
gelickim. Podczas tej imprezy nie-
w¹tpliw¹ atrakcj¹, obok oryginalnej
muzyki, jest moda, jaka panuje wœród
fanów gotyku. Ludzka fantazja nie zna
granic. Na przygotowanie niektórych
strojów potrzeba czasami kilku miesiêcy. 
Fina³ zawsze jest ten sam. T³umy chêt-
nych do sesji zdjêciowych. Sami te¿
ulegliœmy tej magii i spontanicznie zaaran-
¿owaliœmy kilka ujêæ. 

Miasto w trakcie festiwalu, otrzymuje
pokaŸny zastrzyk finansowy. Obroty
sklepów wzrastaj¹ niebotycznie. Na wy-
najmach pokoi oraz miejsc pod namiot
gospodarze zarabiaj¹ krocie. Chojnow-
ska ekipa na "Castle Party" jest ju¿ tak
znana, ¿e nasze dzia³ania stawiane s¹ na
wzór dla innych gazet. Nie wszystkie
wnioski akredytacyjne s¹ pozytywnie
rozpatrywane. Niektóre znane tytu³y pra-

sowe musia³y obejœæ siê ze smakiem.
Powód? Wczeœniej zamiast robiæ wy-
wiady ze zdjêciami oraz zamieszczaæ je
w prasie lub w internecie, ekipy prasowe
balowa³y na ca³ego. Uczciwie przyznaje-
my: ³¹czymy przyjemne z po¿ytecznym.

Staramy siê promowaæ Chojnów oraz
pomagamy innym w nawi¹zywaniu kon-
taktów. Co z kolei przynosi nieraz za-
skakuj¹cy fina³. W tym roku Piotrek Mi-
sikiewicz zawióz³ do Bolkowa swoje
p³yty, tomik wierszy oraz ksi¹¿kê o "Ju-
bilatce". P³yta kompaktowa "Czas relak-
su" zawieraj¹ca koncertowe nagrania
kapeli podwórkowej WACUSIE i ze-
spo³u JUBEL zrobi³a ogromne wra¿enie
na pewnej firmie zajmuj¹cej siê pro-
dukcj¹ p³yt winylowych i nagrañ. Ca³a ta
sprawa na pewno bêdzie mia³a swój ci¹g
dalszy. Tomik i ksi¹¿ka trafi³y pod w³aœ-
ciwe strzechy znanych i lubianych posta-
ci œl¹skiej kultury i do rozrywkowego
kot³a w Hamburgu. Plon tej akcji ju¿ te-
raz obrodzi³ i wyda³ bardzo smaczne owo-
ce kultury. 

Frekwencja na koncertach by³a imponu-
j¹ca. Niewa¿ne, czy wykonawca by³ 
z W³och, Niemiec czy z Polski. Œcisk nie-
samowity.
My oczywiœcie wyró¿nimy krajowe ze-
spo³y: Rigorr Mortiss, Kasia Lipert -
skrzypaczka z zespo³em, Batalion d Amour,
Dance of Glass, Neuoberschlesien. 

Aura w tym roku dopisa³a. Policja nie-
wiele mia³a do roboty. Wyg³upy przed
pomnikiem Œw. Jana Paw³a II b³yskawi-
cznie zosta³y spacyfikowane przez sa-
mych uczestników imprezy. Bolków za
rok zaprasza na kolejne "Castle Party".

P.M.; Foto B.M

CCaassttllee  PPaarrttyy  zz  CChhoojjnnoowweemm  ww  tt llee

...w Miejskiej Bibliotece Publiczej...w Miejskiej Bibliotece Publiczej
Galeria M³odych w MBP zaprasza na
wystawê prac plastycznych Juliana
Pamu³y. 
Obrazy ujête pod wspólnym tytu³em
“£¹cz¹ - czy... napewno?”, to pejza¿e 
i obiekty najbli¿szej naszej okolicy. 

. . . w  M i e j s k i m  O œ r o d k u  K u l t u r y. . . w  M i e j s k i m  O œ r o d k u  K u l t u r y
Sportu i RekreacjiSportu i Rekreacji
“Malarstwo” - to tytu³ pierwszej wys-
tawy pani Józefy Pawlak wyekspo-
nowanej w korytarzach MOKSiR.
Autorka dzieli siê z widzem w³asnym
postrzeganiem natury, jej krajobrazów 
i odwiecznych cyklów.

eg

Zapraszamy na wystawyZapraszamy na wystawy
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"¯yjê zdrowo na sportowo" to motyw
przewodni imprezy sportowo-integra-
cyjnej organizowanej w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie
przy ul Reja. Grupa z Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Chojnowie liczy³a ok 10
osób, które wziê³y czynny udzia³ w za-

wodach sportowych organizowanych
podczas wczorajszego spotkania. By³y to
m.in biegi prze³ajowe, rozgrywki w te-
nisa sto³owego, szachy. Pogoda dopisa³a,
dlatego te¿ z przyjemnoœci¹ mo¿na by³o
próbowaæ swoich si³ w ró¿nego typu roz-
grywkach. Bez w¹tpienia spor¹ rzesz¹
zainteresowanych cieszy³ siê pokaz stra-
¿acki, uœwiadamiaj¹cy nas, jakie zagro-
¿enie niesie za sob¹ niew³aœciwe gasze-
nie po¿aru. Odby³ siê krótki instrukta¿
jak postêpowaæ podczas sytuacji zagro-
¿enia oraz jak nale¿y udzielaæ pierwszej
pomocy. 
By³a tak¿e mo¿liwoœæ skorzystania 
z konsultacji z Pani¹ dietetyk w budynku
Oœrodka, gdzie oprócz konkursu doty-

cz¹cego sposobu od¿ywiania uzyska-
liœmy wiele cennych informacji niezbêd-
nych dla dobrego zdrowia. 
Smaczny poczêstunek przy wspólnym
stole odby³ siê ju¿ po odbytych konku-
rencjach i czêœci oficjalnego wrêczania
dyplom.

wtz

¯yjê zzdrowo nna ssportowo

Troje dzieci z Chojnowa spêdzi bez-
p³atne wakacje nad morzem dziêki II
edycji "Wakacji z Muszkieterami".
£¹cznie w ramach akcji wyjedzie blisko
1000 dzieci z ca³ej Polski. 
"Wakacje z Muszkieterami" to chary-
tatywna akcja organizowana przez Fun-
dacjê Muszkieterów, dziêki której dzieci
z niezamo¿nych rodzin maj¹ szansê wy-
jechaæ na letni wypoczynek, czêsto pier-
wszy raz w ¿yciu. W tym roku równie¿
dzieci z Chojnowa bêd¹ mia³y szansê
spêdziæ wakacje poza domem. Troje 
z nich dziêki akcji, 17 lipca wyjecha³o
na letnie kolonie nad morze.

Podopieczni oprócz zabaw i wypoczyn-
ku poznaj¹ 8 uniwersalnych wartoœci,
które pomog¹ im zbudowaæ pewnoœæ
siebie i pokonywaæ trudnoœci. 
- Pozornie to bardzo proste s³owa:
odwaga, uczynnoœæ, otwartoœæ, wra-
¿liwoœæ, m¹droœæ, sumiennoœæ, pracowi-
toœæ i uczciwoœæ, ale ¿ycie pokazuje, ¿e
najprostsze rzeczy s¹ najtrudniejsze. Je-
œli siê ich nie zaszczepi, nie nauczy w m³o-
dym wieku pojawi¹ siê problemy, kiedy
zaczniemy wchodziæ w doros³oœæ. Dla-
tego uczymy tych wartoœci podczas trwa-
nia naszej akcji. Jej motto - “to charak-
ter, a nie kapelusz z piórem, czyni z Cie-

bie Muszkietera!” - przypomina, ¿e na-
le¿y nieustannie pracowaæ nad swoim
rozwojem. - mówi Sylwia Grucha³a, amba-
sadorka "Wakacji z Muszkieterami". 

Ide¹ akcji jest tak¿e przekonanie, ¿e
ka¿de dziecko zas³uguje na niezapomnia-
ne wspomnienia z wakacji oraz odpo-
czynek po roku szkolnym. Dlatego Fun-
dacja Muszkieterów postanowi³a zapew-
niæ je swoim podopiecznym we wspó³-
pracy ze szko³ami, fundacjami, stowa-
rzyszeniami, domami dziecka i lokalny-
mi instytucjami miejskimi. 

Akcja obejmie blisko 1000 dzieci z ca³ej
Polski w wieku od 8 do 14 lat i potrwa
do po³owy sierpnia. £¹cznie odbêdzie
siê 9 kolonijnych turnusów w dwóch gór-
skich miejscowoœciach: Murzasichle i Sie-
rockie oraz nad morzem w DŸwirzynie.
Akcja jest finansowana przez w³aœcicieli
sklepów Intermarche i Bricomarche. 
W Chojnowie finansuje j¹ w³aœciciel
sklepu Intermarche, zaanga¿owany 
w charytatywn¹ dzia³alnoœæ organizatora
wyjazdów - Fundacji Muszkieterów.
Akcjê wspiera medalistka olimpijska
Sylwia Grucha³a, a honorowy patronat
objê³a Pierwsza Dama. 

Dzieci z Chojnowa na "Wakacjach z Muszkieterami" Spó³dzielnia Mieszkaniowa

„M³odoœæ” w Chojnowie 

ul. Paderewskiego 12, 

tel. 76/8188308 , tel/fax 76/8188681,

og³asza przetarg nieograniczony na

uzyskanie prawa odrêbnej w³asnoœci 

i sprzeda¿y lokalu mieszkalnego

po³o¿onego:

1. w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego

26A/10 (IV piêtro) pow. u¿ytkowa

64,80 m2, sk³adaj¹cego siê   z 3 pokoi,

kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc.

Cena wywo³awcza mieszkania wynosi

102.984,00 z³ (s³ownie: sto dwa tysi¹ce

dziewiêæset osiemdziesi¹t cztery z³,

00/100 gr.) 

Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³

(s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych).

Przetarg na w/w lokal mieszkalny

odbêdzie siê w dniu 03.08.2017

(szczegó³y w specyfikacjach).

Specyfikacjê istotnych warunków prze-

targu w cenie 20 z³ z VAT, po wp³ace-

niu na konto:

60 1020 3017 0000 2402 0020 0576

mo¿na  odebraæ  w dziale technicznym,

specyfikacji nie wysy³amy.

Przetarg mo¿e zostaæ uniewa¿niony bez

podania przyczyn.
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VOLTA
21, 22.07.2017 o godz. 17:00, 19:00

MIŒ BAMSE I MIASTO Z£ODZIEI
22.07.2017 o godz. 15:00

GRU, DRU I MINIONKI
28, 29.07.2017 o godz. 16:00, 18:00

PONAD WSZYSTKO
28, 29.07.2017 o godz. 20:00

ROCK DOG, PIES MA G£OS
11, 12.08.2017 o godz. 16:00 (3D), 17:30

PARY¯ MO¯E POCZEKAÆ
11, 12.08.2017 o godz. 19:00

MOJE WAKACJE Z RUDYM
18, 19.08.2017 o godz. 15:00

VALERIAN I MIASTO TYSI¥CA PLANET
18, 19.08.2017 o godz. 17:00 (3D), 19:30

KAPITAN MAJTAS: PIERWSZY WIELKI
FILM

25.08.2017 o godz. 16:00, 18:00

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu 
- 142,00 z³ (w tym VAT 23%).

Wadium - 28,00 z³.
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê 23 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu do dnia  20 sierpnia 2017 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.
1490). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at 
z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.

Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od
roku 2018, zgodnie ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym
w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmia-
ny umowy w formie aneksu. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy najmu w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³a-
conego wadium. Po zawarciu umowy, najemca zobowi¹zany
bêdzie:
- do wykonania koniecznych napraw na w³asny koszt i ryzyko
bez mo¿liwoœci rozlicznenia poniesionych nak³adów,
- do uiszczania nale¿nych podatków zwi¹zanych z wynajêt¹
nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków, doty-
cz¹cych ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludz-
kiego, a tak¿e innych warunków okreœlonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach
dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych
wywozu œmieci, dostawy energii elektrycznej i innych me-
diów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Obiekt mo¿na ogl¹daæ w dniach 21.07.2017 r. - 18.08.2017 r.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod  numerem 76 818-66-84. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem budynku magazynowego sk³adaj¹cego siê z 3 pomieszczeñ 
o ³¹cznej powierzchni 35 m2, po³o¿onego na dzia³ce nr 142/77 przy ul. Parkowej w Chojnowie, 

wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013613/1.
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Rozpoczêcie szko³y to nowe wyzwania i przygoda na kolejne
lata. Od tego, czy dziecko bêdzie gotowe do podjêcia obo-
wi¹zku szkolnego, zale¿y jego sukces szkolny. Aby adaptacja
do warunków szkolnych przebiega³a prawid³owo, dziecko musi
mieæ okreœlony poziom wiedzy, umiejêtnoœæ nawi¹zywania
przyjaznych kontaktów, przezwyciê¿ania trudnoœci, chêæ
osi¹gania sukcesów, a tak¿e godzenia siê z pora¿k¹. Zatem jak
przygotowaæ dziecko do pierwszej klasy?
Czas, który poprzedza pójœcie do szko³y, nale¿y wykorzystaæ w
szczególnoœci na doskonalenie indywidualnych cech i umiejêt-
noœci. Trzeba przede wszystkim uczyæ  samodzielnoœci 
i umiejêtnoœci samoobs³ugi, tj. ubierania siê, mycia, czesania,
dba³oœci o estetyczny wygl¹d zewnêtrzny. Dziecko powinno
uczyæ siê samodzielnego wykonywania prostych zadañ wyz-
naczonych przez rodziców. Je¿eli dziecko w wieku przedszkol-
nym otaczane jest nadmiern¹ trosk¹, nagle okazuje siê, ¿e jest
bezradne wobec warunków wymagaj¹cych samodzielnoœci.
Nale¿y zatem unikaæ nadopiekuñczej postawy, nadmiernego
lêku o ¿ycie i zdrowie dziecka, gdy¿ to nie pozwala osi¹gn¹æ
zaradnoœci i samodzielnoœci. 
Kolejnymi  niezbêdnymi umiejêtnoœciami s¹ systematycznoœæ 
i wytrwa³oœæ. Aby je wypracowaæ, nale¿y przydzielaæ drobne
obowi¹zki domowe. Uczmy wiêc regularnego sprz¹tania za-
bawek, podlewania uprawianych roœlin, opieki nad zwierzêta-
mi, wycierania kurzu, segregowania ubrañ do prania, itp.
Zwracajmy uwagê na koñcowe efekty pracy. Rozpoczêt¹  bu-
dowlê z klocków czy rysunek dziecko powinno skoñczyæ.
Uczmy te¿ przezwyciê¿aæ trudnoœci w toku zabawy, gry czy
pracy.
Niezwykle wa¿ne jest, aby dziecko rozpoczynaj¹ce naukê
szkoln¹ mia³o prawid³owo ukszta³towan¹ mowê. Mówmy
wyraŸnie, zawsze prawid³ow¹ polszczyzn¹. Wyjaœniajmy
trudne s³owa. Starajmy siê, aby nasze odpowiedzi na pytania
by³y dostosowane do poziomu rozwoju umys³owego dziecka.
Niezbêdne jest korygowanie b³êdnie wypowiadanych s³ów.
Gdy dziecko nie wypowiada prawid³owo wszystkich g³osek,
zawsze wskazana jest konsultacja z logoped¹. 
Nale¿y wzbogacaæ doœwiadczenia ¿yciowe dziecka oraz
uzupe³niaæ i pog³êbiaæ wiedzê o otaczaj¹cym œwiecie. Wska-
zane jest zachêcanie do dzia³añ rozwijaj¹cych umiejêtnoœci
spostrzegania podczas organizowania wycieczek, na których
dziecko poznaje otaczaj¹c¹ przyrodê, ¿ycie roœlin i zwierz¹t.
Trzeba wspieraæ zainteresowanie  otaczaj¹cym œwiatem, zachê-
caæ do zadawania pytañ i zaspokajania potrzeb poznawczych.
Dziecko rozpoczynaj¹ce naukê szkoln¹ powinno mieæ pewien
zasób wiedzy o najbli¿szym otoczeniu, o ¿yciu przyrody 
i ludzi. Pierwszoklasista orientuje siê w œrodowisku, potrafi
opowiedzieæ o swojej rodzinie, o pracy rodziców. Wypowiada
siê pe³nymi zdaniami. Potrafi opisywaæ widziane obrazki 
i opowiada us³yszane historie. Zna liczby, potrafi liczyæ do
dziesiêciu, zna litery i kojarzy g³oski. Zna pojêcia: góra, dó³,
nad, pod, prawo, lewo, wykazuje zdolnoœæ wyodrêbniania
szczegó³ów z ca³oœci, analizy i syntezy oraz wyprowadzania
odpowiednich wniosków.  W zakresie 10 dodaje i odejmuje na
konkretnych przedmiotach (zabawkach, kredkach, sprzêtach
domowych). Dostarczmy wiêc dziecku konkretów do przeli-
czania. 

Starajmy siê zainteresowaæ dziecko ksi¹¿k¹. Wielokrotne czy-
tanie æwiczy pamiêæ i rozwija koncentracjê uwagi oraz umie-
jêtnoœæ s³uchania, uczy poprawnego budowania zdañ, rozwija
umiejêtnoœæ wypowiadania siê, rozbudowuje zasób s³ów, jed-
noczeœnie zaspokajaj¹c potrzeby poznawcze. Dziecko musi
rozumieæ sens przekazywanych mu s³ów jak równie¿ umieæ
skoncentrowaæ siê na s³yszanym tekœcie. Po przeczytaniu zada-
wajmy mu pytania.
Aby przygotowaæ dziecko do pisania, warto usprawniaæ rêkê.
Trzeba du¿o rysowaæ, malowaæ, sklejaæ, wycinaæ, lepiæ z plas-
teliny, modeliny. Rêka niewyæwiczona szybko mêczy siê i boli,
co nie pozwala na ³adne pisanie i rysowanie.  
Nale¿y wpajaæ zasady kulturalnego zachowania siê. Grze-
cznoœæ i kultura osobista to jeden z filarów gotowoœci do pod-
jêcia nauki szkolnej. Umiejêtnoœæ zachowania siê w grupie,
przyjazne nastawienie do rówieœników u³atwia dziecku przys-
tosowanie siê do norm grupowych oraz odnalezienie siê w kla-
sie szkolnej w roli ucznia i kolegi. Odsuwanie siê od grupy,
unikanie udzia³u we wspólnej zabawie mog¹ byæ sygna³em
nieprzystosowania, a dezaprobata kolegów i nauczyciela mo¿e
pog³êbiæ jego z³e samopoczucie . Dziecko pomimo rozpoczêcia
nauki w szkole powinno mieæ czas na zabawê, ruch, mo¿li-
woœæ wdra¿ania w obowi¹zki domowe dostosowane do jego
mo¿liwoœci. Nale¿y zapobiegaæ siedzeniu przed komputerem 
i telewizorem. Niezbêdne jest równie¿ przyzwyczajenie do
sta³ych obowi¹zków, ustalonego rozk³adu dnia, snu, posi³ków,
zabawy i  pracy. Dziecko gotowe do podjêcia obowi¹zku szkol-
nego potrafi zrozumieæ, ¿e nie jest jedynym dzieckiem w kla-
sie i nauczyciel nie mo¿e ca³ej uwagi skupiæ tylko na nim.
Co powinno niepokoiæ?
* niechêtny udzia³ w zabawach zespo³owych i nieskoordy-
nowane ruchy; 
* niezrêcznoœæ, wolne tempo, du¿e napiêcie miêœniowe - zbyt
silny nacisk o³ówka, rysuje zbyt grube linie - czêste prze-
dzieranie kartki; ruchy rêki s¹ gwa³towne i ma³o p³ynne; napiê-
cie miêœniowe jest zbyt ma³e - linie rysunku nik³e, brak si³y do
wycinania no¿yczkami, s³aba chwytnoœæ, wypuszczanie przed-
miotów z r¹k;
* ma³a spostrzegawczoœæ - problemy z dostrze¿eniem po-
dobieñstw i ró¿nic, problem     z u³o¿eniem rysunku w ca³oœæ;
* k³opoty ze zrozumieniem historyjek obrazkowych, rozwi¹-
zywaniem zagadek i prostych rebusów, trudnoœci z rozumie-
niem poleceñ; 
* ubogie opisy ogl¹danych przedmiotów i zdarzeñ;
* trudnoœci z wyodrêbnianiem s³ów w zadaniu;
* trudnoœci z zapamiêtywaniem wierszy i piosenek;
* zbyt ma³y zasób s³ów;
* wada wymowy, j¹kanie.

Literatura: 
M. Rudnicka (2005), Moje dziecko idzie do szko³y. Poradnik
dla rodziców, Warszawa, Wydawnictwo TELBIT, s. 27-32.

mgr Marta Kozaryn
psycholog PPPP w Chojnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieru-
chomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y 
w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mia-
sta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabu-
dowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytko-
wane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹
dostêp do drogi publicznej przez drogê do-
jazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni
utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki
sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny - grunty
orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem poz-
wolenia na budowê, zobowi¹zany jest do
uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z pro-
dukcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chojnowa, zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej
Chojnowa z 30 czerwca 2011r. ( Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia
17.08.2011 r.), 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 dzia³-
ki, swobodny do niej dostêp w celu jej kon-
serwacji, remontów, modernizacji i wymia-
ny. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie koli-

dowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y
j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem
sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w sta-
nie istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej
infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i praw-
nym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœ-
ci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y na-
bywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê 04 sierpnia 2017 r. 
o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdziel-
noœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj.
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

siódmy 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:



Domy mmieszkania llokale

Wynajmê mieszkanie o pow. 43m2, 2 po-

koje, kuchnia, ³azienka, umeblowane, 

I piêtro (blok), ulica Grunwaldzka. 

1300 z³. wraz z op³atami. 

Wiadomoœæ: tel. 792-861-999. (0007051)

Posiadam mieszkanie do wynajêcia sa-

modzielne w nowym domku jednoro-

dzinnym, pow. 72,00m2, 2 pokoje, kuch-

nia, ³azienka, wc, przedpokój, ganek,

piwnica. Obrze¿e Chojnowa.

Wiadomoœc: tel. 603-391-995. (006900)

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê w Ro-

kitkach na I piêtrze po kapitalnym re-

moncie, umeblowana. Cena do uzgod-

nienia. 

Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (007082)

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-

nowie. Cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 76-81-88-801. (06749)

Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹

w Rokitkach o pow. 72a - 29 z³ metr.

Uzbrojona, piêkny drzewostan. Blisko

przystanek autobusowy i k¹pielisko.

Wiadomoœæ: tel. 667-699-906.

Praca 

"Firma Corrugated Board" z Polkowic

zatrudni: pracowników produkcji, pa-

kowaczy, magazynierów. Praca dla ko-

biet i mê¿czyzn. Atrakcyjne wynagro-

dzenie - mo¿liwy dojazdu z innymi pra-

cownikami z Chojnowa. 

Wiadomoœæ: tel. 664-999 437.

praca@alken.pl
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Og³oszenia drobne

Zatrudniê do pracy 
w restauracji 

nale¿¹cej do du¿ej sieci 
gastronomicznej.

Zapewniam sta³¹ umowê
o pracê i atrakcyjne 

wynagrodzenie. 

Wiêcej informacji 
pod numerem telefonu: 

883 348 848

TTuu  jjeesstt
mmiieejjssccee  

nnaa
TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy
formie uczestnikom przetargu.

W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumie-
niu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia
umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœ-
ci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z prze-
pisów cytowanej wy¿ej ustawy. 

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr
34102052260000-610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,  59-
225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do 
28 lipca 2017 r. (ze wskazaniem numeru
dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki
wymienione w dowodzie wp³aty. 

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci  (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym oso-
bom. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu, z tym, ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
0710205226-0000620205196920 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umo-
wy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê
na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieru-
chomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organiza-
tor przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê 30.08.2016 r., drugi
07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwarty
17.02.2017 r., pi¹ty 12.05.2017r., szósty
27.06.2017r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêp-
ne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.



Polskie dzieci z Ukrainy w ChojnowiePolskie dzieci z Ukrainy w ChojnowieChojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Julia i Magdalena Pluskota 
maj¹ 4 lata. 

Uwielbiaj¹ œpiewaæ, malowaæ 
farbkami, ogl¹daæ przygody 
Maszy i NiedŸwiedzia i zajadaæ
przysmaki z oliwek.

Burmistrz Miasta Chojnowa
zaprasza do korzystania 

z bezp³atnego mobilnego systemu
powiadamiania i ostrzegania. 

Informujemy o: 
zagro¿eniach,

niebezpieczeñstwach, aktualnych
sprawach dotycz¹cych

mieszkañców, utrudnieniach 
i awariach, 

imprezach kulturalnych
i sportowych, 

innych wa¿nych wydarzeniach 
z terenu naszego miasta. 

Informacja i bezpieczeñstwo
- bezp³atne powiadomienia

prosto z Urzêdu Miejskiego.


