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15 sierpnia w Chojnowie

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Karolina Ziomek

Złote Gody Państwa Wiśniowskich

Wakacje z MBP i MOKSiR



15 sierpnia, w Dzień Polskiej Armii, choj-
nowianie rozpoczęli uroczystości Mszą św.
w kościele NPNMP. Eucharystię koncele-
brował ks. proboszcz Mirosław Makowski,
ks. proboszcz Marek Osmulski, i ks. Łu-
kasz Świerniak.
- Zboża, zioła, owoce to wszystko chcemy
dziś złożyć u tronu Matki Bożej – mówił na
kazaniu ks. Mirosław Makowski. - Żeby
jednak zebrać te wszystkie plony potrzeba
wiele pracy i wysiłku. Bez pracy nie ma
kołaczy. Święto Matki Bożej Wniebowzię-
tej przypomina nam o tym, że mamy przed
sobą piękny cel, którym jest niebo.

Potrzebujemy wszyscy tego święta, które
uświadamia nam, że jest cel, dla którego
warto się starać. Nie wolno pozwolić, by
złamało cię cokolwiek. Dlatego Polacy 
w 1920 roku podjęli walkę – nierówną.
Wielu nie liczyło, że wygramy. Jesteśmy
wspólnotą i chcemy podziękować za owoce
pamięci i miłości. Pamiętamy o tych, którzy
oddali to co najcenniejsze, czego nie da się
kupić za żadne pieniądze świata. Jesteśmy
tego współczesnymi świadkami. Bądźmy
godni tych owoców… 

Z kościoła wierni, prowadzeni przez or-
kiestrę dętą pod batutą Piotra Koziara,
przeszli na miejsce pamięci przy ul.
Chmielnej.
- Przed 98. laty na przedpolach Warszawy
rozegrała się bitwa, w której Armia Polska
pokonała wojska bolszewickie i ocaliła
niedawno odzyskaną niepodległość.
Konflikt polsko-bolszewicki rozpoczął się
tuż po odzyskaniu przez Polskę niepo-
dległości. Dla Rosji pokonanie Polski było
celem taktycznym - głównym było wsparcie
komunistów, którzy w tym samym okresie

próbowali rozpocząć rewolucję w Niem-
czech i w krajach powstałych po rozpadzie
Austro-Węgier. – mówił burmistrz Jan
Serkies w pierwszych słowach swojego
przemówienia. Przedstawiciele polskiego
parlamentu - senator Dorota Czudowska 
i poseł Ewa Szymańska, władz miasta,
gminy i powiatu, księża, reprezentanci
kombatantów i weteranów, przedstawiciele
służb mundurowych – policji i straży
pożarnej, członkowie Chojnowskiej Dru-
żyny Strzelców oraz mieszkańcy, dzięko-
wali przodkom poległym na polach walk 
o niepodległość Polski. Wieńce i wiązanki
ziół złożone pod obeliskiem oraz Apel
Pamięci były symbolicznym wyrazem czci
dla bohaterów.
- Żołnierzom 1920r., kombatantom i wete-
ranom wielu innych frontów, za poświęce-
nie i bohaterstwo, składamy wyrazy hołdu 
i najwyższego szacunku. Ich bohaterstwo,
to wzór patriotycznej postawy do naślado-
wania. Dziś nie musimy przelewać krwi za
niepodległość kraju, ale nie znaczy to, że
patriotyzm stracił swoją wartość. Współ-
czesny patriotyzm wymaga uczciwości,
pamięci o bohaterach narodowych, utrzy-
mania niezależność państwa, troski o do-
robek intelektualny i kulturalny, o współoby-
wateli i swoją „małą ojczyznę” .

Część mniej formalna miała miejsce kilka
godzin później, w centrum miasta. Bur-
mistrz miasta zaprosił mieszkańców na
muzyczne spotkanie w Rynku. Od ubie-
głego roku w wydarzenie wpisane są hu-
cznie obchodzone imieniny Marii, Maryś, 
i Marysieniek. W tym roku na zaproszenie
odpowiedziało 61 pań, które podobnie jak
poprzednio przystrojono koralami, wpisa-
no do Księgi, uhonorowano drobnym upo-
minkiem i dodatkowo losem na loterię. 

Pani Maria z Jeleniej Góry przyjechała do
Chojnowa z mężem:
- Dziś obchodzimy rocznicę ślubu. Za-
stanawialiśmy się jak uczcić dwie wy-
jątkowe dla nas uroczystości. Kiedy usły-
szeliśmy w radiu o spotkaniu imieninowym
w Chojnowie, zgodnie uznaliśmy, że wybie-
rzemy się do grodu nad Skorą. Mąż był tu
już kiedyś na zawodach rowerowych i miło
wspominał. Od dziś Wasze miasto mnie
również miło będzie się kojarzyć. 
Odwiedziły nas także Marie z Lubina, Le-
gnicy i z terenu gminy. Nie tylko jednak
solenizantki gościły na Spotkaniu. Wśród
przyjezdnych trudno było nie zauważyć
grupy motocyklistów–sympatyków Choj-
nowa, uczestników wielu naszych imprez:
-  Jesteśmy z Jawora, Legnicy, Nowej Wsi
Legnickiej i Dunina. O tym wydarzeniu
dowiedzieliśmy się z Internetu, a że je-
steśmy z tych co w domu nie posiedzą,
skrzyknęliśmy się i kolejny raz obraliśmy
kurs na Chojnów. 
Ich wyjątkowe, oryginalne maszyny stały
się dodatkową atrakcją festynu, obok wido-
wiskowych baniek mydlanych, artysty-
cznego zaułka, gdzie rysowano laurki dla
Marii bądź sceny nawiązujące do Święta
Wojska Polskiego i wojskowej grochówki
oraz ciast własnego wypieku serwowanych
przez chojnowskich Strzelców.
A w prezencie dla wszystkich Marii i gości
bawiących tego dnia w Rynku, na scenie
przez kilka godzin rozbrzmiewała muzyka.
Najpierw ludowa w wykonaniu okoli-
cznych zespołów ludowych – Albinek ze
Strupic, Michalinek z Konradówki/Piotrowic,
Niezapominajek z Osłej, Wesołej Gro-
madki z Gromadki. Potem na scenę weszli
Trubadurzy. Któż nie pamięta „Cóż wiemy
o miłości”, „Znamy się tylko z widzenia”,
„Przyjedź mamo na przysięgę”, „Uśmie-
chajcie się dziewczęta”… Repertuar tej
grupy wielu chojnowianom jest doskonale
znany, swobodnie i chętnie zatem miesz-
kańcy wtórowali muzykom. 
Wspólne śpiewanie, a na koniec gromkie
100 lat dla wykonawców od publiczności,
to chyba najwymowniejsza ocena koncertu. 
Imieninowe spotkanie prowadził radiowiec
Jacek Saja. Energetyczny konferansjer
wspaniale przedstawiał występujących, do-
skonale też przygotował się na okolicznoś-
ciową imprezę. Wyliczył np., że Marie
imieniny obchodzą 62 razy w roku, że 
w Polsce to imię nosi ponad 750 osób i, że
jest to trzecie imię co do popularności 
w naszym kraju, a oznacza „być pięknym”.
Potwierdziły to wszystkie Marie, Marysie 
i Marysieńki obecne na chojnowskim rynku.

eg
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WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018r.
poz. 121 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
w dniach od 10.08.2018 r. do 31.08.2018 r.
- wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ
niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy ul. Le-
gnickiej (udzia³) oznaczon¹ numerem
dzia³ki 175/7, obrêb 4, przeznaczon¹ do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
poprawienie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomoœci przyleg³ej, oznaczo-
nej numerem dzia³ki 175/6 - Zarz¹dze-
nie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z 10 sierpnia 2018 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami  winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 21.09.2018 r.
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nej do oddania w dzier¿awê na czas nie-
oznaczony czêœæ nieruchomoœci po³o¿o-
nej obok budynku nr 26 przy ul. Witosa
w Chojnowie - czêœæ dzia³ki nr 450/18
- (Zarz¹dzenie Nr 98/2018 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 10 sierpnia 2018 r.).
w dniach od 21.08.2018r. do 11.09.2018r.:
- wykazu dzia³ek niezabudowanych
przeznaczonych do sprzeda¿y w formie
przetargu ustnego nieograniczonego,
oznaczonych numerami geodezyjnymi
278/19, 278/25, 278/26, 278/27, 278/28,
278/29, 278/30, 278/31, 278/32, 278/33,
278/52 po³o¿onych w obrêbie 6 miasta
Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 100/2018
Burmistrza Miasta Chojnowa z 21 sier-
pnia 2018 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 2018 r. Nr
121 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 02.10.2018 r.

IInnwweessttyyccjjee nnaa ddrrooggaacchh
* Trwaj¹ prace przy modernizacji nawierz-
chni ulic i chodników w ul. Witosa, Mickie-
wicza, Ma³achowskiego i Bohaterów Getta
Warszawskiego.
* Trwa modernizacja chodników przy ul.
S³owackiego i Sienkiewicza.

* Od kilku miesiêcy most na ulicy Le-
gnickiej poddawany jest przebudowie.
S³owo przebudowa nie jest tu jednak
precyzyjne - mostu bowiem praktycznie
nie ma.
Zapytaliœmy inwestora - Dolnoœl¹sk¹
S³u¿bê Dróg i Kolei we Wroc³awiu o za-
kres prac i termin zakoñczenia robót. 
Gazeta Chojnowska rozmawia³a z rze-
cznikiem prasowym DSDiK Konradem
Antkowiakiem:
- Przyczyn¹, dla której dokonywana jest
obecnie przebudowa mostu nad rzek¹
Skor¹, w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr
328, by³ z³y stan techniczny dotychcza-
sowej przeprawy. Obiekt m.in. nie zapew-
nia³ wystarczaj¹cej noœnoœci, a ograni-
czenia na samym moœcie w postaci wygro-
dzenia czêœci jezdni, stwarza³y utrud-
nienia dla kierowców.  

Wykonawca, którym jest firma Probu-
dowa z Sosnowca, w ramach umowy,
mia³a za zadanie opracowanie dokumen-
tacji projektowej na rozbiórkê oraz prze-
budowê mostu. Dalej wykonawca jest
zobowi¹zany do gruntownej przebudowy
obiektu. Oprócz tego jest odpowiedzialny
za wdro¿enie tymczasowej, i po realiza-
cji zadania, docelowej organizacji ruchu.
Po zakoñczeniu prac most bêdzie spe³-
nia³ wszystkie warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaæ drogowe obiekty
in¿ynieryjne. 
W celu zachowania ci¹g³oœci ruchu ko-
³owego, samochody poruszaj¹ siê po
wybudowanym na czas przebudowy,
moœcie tymczasowym. Ruch pieszy
prowadzony jest poblisk¹ k³adk¹ na ulicy
Brzozowej.  
Zakoñczenie prac przewidziano na gru-
dzieñ 2018 r., a wartoœæ inwestycji wy-
szacowano na 3 125 000 z³. 

ee-BBiilleett ddoo kkiinnaa
W chojnowskim Kinie Kultura mo¿na
zakupiæ bilet na seans przez internet.
Pod linkiem bilety.chojnow.eu. wystar-

czy wybraæ dzieñ i godzinê seansu, zazna-
czyæ czy kupujemy bilet normalny, czy
te¿ ulgowy, zaznaczyæ miejsce/a - i prak-
tycznie ju¿! Jeœli tylko nie zapomnimy
dokonaæ p³atnoœci, na podany przez nas
adres mailowy dotr¹ bilety. Trzeba je
wydrukowaæ i zg³osiæ siê z nimi. Bilety
mo¿na kupowaæ od poniedzia³ku a¿ do
dnia poprzedzaj¹cego seans. 
W dniu seansu bilety bêdzie mo¿na
nabyæ tylko tradycyjnie, czyli w kasie
kina. 

OOggnniisskkoo MMuuzzyycczznnee 
oogg³³aasszzaa nnaabbóórr

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie serdecznie zaprasza na zajêcia 
w nadchodz¹cym roku szkolnym
2018/2019.

Zapisy odbêd¹ siê 3 wrzeœnia 
w godz. 12-16 

w siedzibie Ogniska 
Plac Zamkowy 2.

Zainteresowanych nauk¹ gry na pianinie,
keyboardzie, skrzypcach, gitarze, klar-
necie, saksofonie - gor¹co zapraszamy.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
informuje osoby 
zainteresowane, 

¿e do koñca wrzeœnia 2018 r.
mo¿na sk³adaæ 

wnioski o zmianê zapisów
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego
miasta Chojnowa. 

Wniosek powinien zawieraæ:
• imiê i nazwisko  lub nazwê wniosko-
dawcy, a tak¿e jego adres;
• przedmiot i zakres wnioskowanej
zmiany;
• okreœlenie nieruchomoœci (lub opis
terenu), których dotyczy wniosek. 
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kse-
rokopie lub wyrys z aktualnej mapy
ewidencyjnej lub zasadniczej z ozna-
czeniem nieruchomoœci, której do-
tyczy, oraz wypis z rejestru gruntów.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/9094 oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

1 sierpnia, to data szczególna w naszej
historii. 74 lata temu w Warszawie wy-
buch³o powstanie. Mieszkañcy stolicy
stanêli do walki przeciwko okupantowi
niemieckiemu. O godzinie 17:00 roz-
pocz¹³ siê zryw demonstruj¹cy pragnie-
nie wolnoœci. Bronili swojego miasta 
i Ojczyzny do koñca. Dzieci, harcerze,
kobiety, mê¿czyŸni, ¿o³nierze… wszyscy
w pe³ni zademonstrowali œwiatu swoj¹
patriotyczn¹ postawê. 

Powstanie trwa³o 63 dni. Zakoñczy³o siê
œmierci¹ tysiêcy ludzi, miasto zosta³o do-
szczêtnie zniszczone. 
Ka¿dego roku oddajemy ho³d wszystkim
bohaterom bior¹cym udzia³ w Powstaniu
Warszawskim. 

W Chojnowie o godzinie "W" roz-
brzmia³y syreny. Pod obeliskiem zebrali
siê mieszkañcy miasta, by oddaæ ho³d
poleg³ym. 
Burmistrz Jan Serkies w swoim prze-
mówieniu mówi³: "Wspominaj¹c dziœ
ofiarê ¿ycia powstañców, w imieniu wol-
noœci, sk³adamy ho³d wszystkim, którzy 
o ni¹ walczyli. Odwa¿na i waleczna po-
stawa jest nasz¹ narodow¹ dum¹.
W jubileuszowym roku celebrowania
100. lecia niepodleg³oœci, dziêkujemy za
najwiêksze poœwiêcenia w obronie suwe-
rennoœci Polski". 

Apel Pamiêci odczyta³ komendant Choj-
nowskiej Dru¿yny Strzeleckiej Czes³aw
Dul. Kwiaty z³o¿yli przedstawiciele
w³adz miasta i gminy Chojnów. 
"Jesteœmy, jeœli pamiêtasz" - to tego-
roczne przes³anie Muzeum Powstania
Warszawskiego upamiêtniaj¹ce rocznicê
najwiêkszego zrywu w okupowanej
Europie. Heroiczne postawy naszych
rodaków wzbudzaj¹ podziw i szacunek
ludzi na ca³ym œwiecie. Sk³adaj¹c im
ho³d, dziêkujemy za ich ofiarê w imiê
najpiêkniejszych wartoœci. 

K.Burzmiñska

1 sierpnia w parku przy Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym odby³o siê spotkanie upa-
miêtniaj¹ce twórczoœæ Krzysztofa Ka-
mila Baczyñskiego przygotowane przez
uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie. 
Uznawany za jednego z najwybitniej-
szych twórców pokolenia wojennego -
Baczyñski, w swoich utworach wyra¿a³
cechy pokolenia Kolumbów. 
Zacz¹³ tworzyæ swoj¹ poezjê bardzo
wczeœnie. Szybko dojrza³. Okrucieñstwa
wojny sprawi³y, ¿e poeta stworzy³ wielki

pamiêtnik narodu. W jego utworach odnaj-
dujemy bowiem przes³anie patriotycz-
nego nakazu obrony niepodleg³oœci. Odpo-
wiedzialnoœæ za Ojczyznê spoczywa na
jej obywatelach. 
Sam poeta zgin¹³ w pierwszych dniach
wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Mia³ 23 lata. 

Monta¿ s³owno - muzyczny pt. "Za kraj.
Za honor" zgromadzi³ liczn¹ widowniê.
Uczniowie recytowali utwory poety-pow-
stañca, a tak¿e zaprezentowali siê w ods³o-
nie wokalnej. 
Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na
spróbowanie tradycyjnej wojskowej gro-
chówki. Zgromadzeni goœcie wziêli
udzia³ tak¿e w muzycznej prezentacji
utworów: "Pa³acyk Michla", "Marsz
Mokotowa", "Zoœka", które rozbrzmie-
wa³y w ca³ym parku. 
Powstanie Warszawskie, to niew¹tpliwie
jedno z najokrutniejszych momentów 
w naszej historii. Ci, co prze¿yli, wspomi-
naj¹, ¿e pomimo dramatu wojny i znisz-
czenia nigdy w ¿yciu nie doœwiadczyli
takiej solidarnoœci i ofiarnoœci.
Wspania³a heroiczna postawa, to duma,
której nic i nikt nie mo¿e odebraæ. 

K.Burzmiñska

74 rocznicy Powstania Warszawskiego
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25-26 sierpnia 
3 Rajd i Zlot 

Pojazdów Zabytkowych 
Oldtimer Chojnów

Chojnowscy oldtimerzy organizuj¹ ju¿

po raz trzeci, ciesz¹c¹ siê du¿ym zain-

teresowaniem - uczestników i publicz-

noœci - imprezê dla mi³oœników starych

pojazdów.

12 wrzeœnia
NARODOWE CZYTANIE 

“Przedwioœnie” 
Stefan ¯eromski 

Miejski Oœrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji;

godz. 17.00

- “Pamiêtajmy o ¯eromskim: rys bio-

graficzny

- Chojnowianie czytaj¹ “Przedwioœnie”

- “Przedwojenne piosenki” - koncert

* Malwina Paszek - akordeon, 

dzwonki, wokal

* Tomasz Grdeñ - kontrabas, 

banjoukulele, mandolina, wokal
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Najbli¿sze 
wydarzenia 
w mmieœcie"Nie wystarczy pokochaæ. Trzeba

jeszcze umieæ wzi¹æ tê mi³oœæ w rêce 
i przenieœæ j¹ przez ca³e ¿ycie". 
Im to siê uda³o… 

11 sierpnia by³ dniem wyj¹tkowym dla
Pañstwa Józefy i Paw³a Wiœniowskich.
Ma³¿eñstwo obchodzi³o jubileusz 50. lat
ma³¿eñstwa. W Urzêdzie Stanu Cywil-
nego w Chojnowie w obecnoœci najbli¿-

szych przyznane zosta³y jubilatom me-
dale "za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie". 
Uroczystoœæ prowadzili Maria Zawiœ-
lañska - kierownik USC i Jan Skowroñ-
ski - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
w Chojnowie. 
Dostojni jubilaci sk³adali sobie wza-
jemne podziêkowania za okazan¹
mi³oœæ, przywi¹zanie i opiekê oraz obiet-
nicê uczynienia wszystkiego, aby ich
ma³¿eñstwo by³o nadal zgodne, szczêœli-
we i trwa³e. 
Pañstwo Józefa i Pawe³ zostali uhono-
rowani symbolicznymi listami gratula-
cyjnymi, z wyrazami uznania dla ¿ycia
rodzinnego. 

***
Od dzieciñstwa byli sobie bliscy. 
Mieszkali w jednej wiosce i znali siê od
przys³owiowego "zawsze". Nie by³a to
jednak mi³oœæ od pierwszego spojrzenia,
ale jak mówi jubilatka, ka¿de kolejne

spotkanie utwierdza³o ich, w pog³êbia-
j¹cym siê uczuciu. 
Na pocz¹tku swojej ma³¿eñskiej drogi
mieszkali w Starym £omie, potem prze-
prowadzili siê do Chojnowa i s¹ z nim
zwi¹zani ju¿ od 40 lat. S¹ szczêœliwymi
rodzicami dwóch córek oraz dziadkami
dwojga wnucz¹t. 
Pañstwo Wiœniowscy zgodnie odpowia-
daj¹ na pytanie "Jaka jest recepta na
szczêœliwe i d³ugotrwa³e ma³¿eñstwo":

"Jest ró¿nie. Kompromis to jedna z naj-
wa¿niejszych postaw, jakie powinnyœmy
wypracowywaæ przez wszystkie lata spê-
dzone ze sob¹. Warto czasem przemil-
czeæ pewne kwestie. Jeden drugiemu mu-
si ust¹piæ. W myœl przys³owia, ¿e zgoda
zawsze buduje". 

***
Z³ote Gody Pañstwa Józefy i Paw³a by³y
dla nich piêknym dniem, pieczêtuj¹cym
50 lat ma³¿eñskiej drogi, która nie
zawsze by³a ³atwa. Jubilatom w tym
wyj¹tkowym dniu towarzyszy³a rodzina.
Wszyscy równie mocno wzruszeni sk³a-
dali najserdeczniejsze ¿yczenia Pañstwu
Wiœniowskim. 
Serdecznie gratulujemy wspania³ej cere-
monii. ¯yczymy wszystkiego, co naj-
piêkniejsze na kolejne lata. Zdrowia,
radoœci i wszelkiej pomyœlnoœci! 

K.Z, K.B 

Z³ote GGody PPañstwa JJózefy ii PPaw³a WWiœniowskich
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Ju¿ za kilka tygodni - 21 paŸdziernika -

Polacy wybior¹ w wyborach samo-

rz¹dowych  wójtów, burmistrzów i pre-

zydentów, radnych do gmin, miast, po-

wiatów oraz sejmików województw.

31 stycznia wesz³a w ¿ycie nowelizacja

Kodeksu Wyborczego. Przewiduje ona

miêdzy innymi, ¿e w ka¿dej gminie dzia-

³aæ bêd¹ urzêdnicy wyborczy tworz¹cy

Korpus Urzêdników Wyborczych. Do

ich zadañ nale¿eæ bêdzie miêdzy innymi

przygotowanie i nadzór nad przebiegiem

wyborów w obwodowych komisjach

wyborczych, organizowanie szkoleñ dla

cz³onków tych komisji, a tak¿e dostar-

czenie kart do g³osowania do obwodo-

wych komisji wyborczych. 

Nowelizacja ograniczy³a m.in. mo¿li-

woœæ g³osowania korespondencyjnego
oraz wprowadzi³a dwa typy komisji
obwodowych. Pierwsza z nich bêdzie zaj-

mowa³a siê przeprowadzeniem g³oso-

wania, druga ustalaniem jego wyników.

Wraz z og³oszeniem terminu wyborów

ruszy³y kampanie wyborcze. Kandydaci

promowaæ siê bêd¹ do 20 paŸdziernika.

A kto kandyduje w Chojnowie? Do tej

pory oficjalnie o zg³oszeniu swojej kan-

dydatury na burmistrza mówi obecny

w³odarz Jan Serkies. 

Czy na tê funkcjê bêdzie wiêcej pre-

tendentów? Kto znajdzie siê na liœcie

kandydatów do radnych?...

Pewnoœæ bêdziemy mieli po 20 wrzeœ-

nia, kiedy to komitety zobowi¹zane s¹

oficjalnie zg³osiæ kandydatów. Do tego

czasu musimy uzbroiæ siê w cierpliwoœæ

i z dystansem podchodziæ do spo³ecz-

nych spekulacji. 

Kto jednak formalnie zasi¹dzie w radzie

i kto zostanie burmistrzem zale¿y wy-

³¹cznie od nas - mieszkañców. 

21 paŸdziernika zatem idŸmy na wybory

i zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ wybierzmy

w³adze naszego miasta.

eg

Wybory samorz¹dowe 2018

DDaarrmmoowwee 
ppoorraaddyy rrzzeecczznniikkaa

24 sierpnia w godz. 12-14 w Domu
Schrama mieszkañcy Chojnowa bêd¹
mieli mo¿liwoœæ zasiêgniêcia porad praw-
nych u Rzecznika Konsumentów. 
Porad oraz informacji prawnych w za-
kresie ochrony interesów konsumentów
rzecznik udziela osobom fizycznym 
(w sprawach nie zwi¹zanych z prowa-
dzeniem dzia³alnoœci gospodarczej), 
w sporach z przedsiêbiorc¹ - sprzedawc¹,
producentem, dystrybutorem.
Bezp³atne poradnictwo dotyczy:
- kupna - sprzeda¿y w sklepie
- kupna - sprzeda¿y na odleg³oœæ, (wysy³-
kowo, za poœrednictwem Internetu) oraz
poza sklepem (np. na pokazach, w do-
mach klienta);
- telefonii stacjonarnej i komórkowej;
- telewizji kablowej, cyfrowej, satelitar-
nej;

- us³ug kurierskich;
- us³ug pocztowych;
- kredytów konsumenckich;
- us³ug turystycznych;
- us³ug budowlanych;
- dostawy energii elektrycznej, ciep³a,
wody;
- umów o dzie³o (np. wykonanie mebli, 
- naprawa samochodów, sprzêtu).

Mieszkancy mog¹ tak¿e liczyæ na po-
moc w przygotowaniu pisma reklama-
cyjnego, procesowego (pozew przeciwko
przedsiêbiorcy) czy egzekucyjnego. 

Zg³aszaj¹c siê po poradê nale¿y przy-
nieœæ ze sob¹ wszystkie dokumenty
istotne dla sprawy (np. paragon, fakturê,
zamówienie, umowê, regulamin, z³o-
¿one reklamacje, prowadzon¹ z przed-
siêbiorc¹ korespondencjê, itp.).

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Karolina Ziomek - tegoroczna matu-
rzystka, liderka chojnowskiego zespo³u
tanecznego Brooklyn, reprezentantka
miasta w tañcu ma¿oretkowym. Mi³o-
œniczka tañców latynoamerykañskich i wiel-
ka fanka Shakiry.
Gazeta Chojnowska - Gdy by³am dziec-
kiem, marzy³am ¿eby zostaæ... ?
Karolina Ziomek - Gdy by³am dziec-
kiem, to w kó³ko tañczy³am! Marzy³am,
¿eby tañczyæ na ró¿nych popularnych
festiwalach, które ogl¹da³am w telewizji.
Chcia³am byæ Shakir¹! By³a to moja
idolka! Wzorowa³am siê na niej, moim
pragnieniem  by³o byæ jak ona. Wci¹¿
gdy s³yszê jej utwory mam ochotê tañczyæ.

G.Ch. - Twoje zami³owanie do tañca
rozpoczê³o siê bardzo wczeœnie. Jak
wspominasz swoje pierwsze kroki w ze-
spo³ach tanecznych?
K.Z. - Od samego pocz¹tku tañczy³am 
w zespole tanecznym Brooklyn. Pamiê-
tam pierwszy wystêp: minuta na scenie i dwa
obroty. Ale ju¿ kolejne wyjœcie to by³ mój
wielki debiut. Ca³y uk³ad by³ wyj¹tkowy,
pamiêtam czarne berety, którymi rzuca-
³yœmy do góry - to zapad³o mi najbardziej
w pamiêci. Zawsze towarzyszy³a mi tre-
ma, lekki stres, ale w konsekwencji pomo-
g³o mi to w zdobyciu pewnoœci siebie i wiê-
kszej komunikatywnoœci. Ju¿ w wieku
oœmiu lat stanê³am na podium jako so-
listka na legnickim turnieju. Wiele razy
próbowa³am swoich si³, st¹d na moim
koncie osi¹gniêcia solowe, które s¹ dla mnie
bardzo wa¿ne. Mia³am te¿ zaszczyt staæ
wraz z koleg¹ Piotrkiem na podium w ka-
tegorii duety na Œwidnickim Turnieju Tañca.

G.Ch. - Jaki jest Twój ulubiony styl
tañca? 
K.Z. - Chocia¿ g³ównie tañczy³am disco
i show dance, najbardziej lubiê tañce
latynoamerykañskie, w nich te¿ czujê siê
nalepiej. Myœlê, ¿e pasuj¹ do mojej oso-
bowoœci. 

G.Ch. - By³aœ liderk¹ ma¿oretek, sk¹d
pomys³ na tak oryginaln¹ formê tañca? 
K.Z. - To inicjatywa naszej instruktorki
pani Marzeny Anton. To ona zainicjo-
wa³a naukê tañca ma¿oretkowego w na-
szym zespole. Dziêki wsparciu burmi-
strza zakupiliœmy potrzebne atrybuty do
tañca francuskiego. Oryginalnoœæ tej
formy tañca, jej widowiskowoœæ, od razu
sta³y siê wizytówk¹ miasta. 

G.Ch. - Jako reprezentacja Chojnowa
ma¿oretki pojawia³y siê nie tylko w swo-
im rodzinnym mieœcie, ale tak¿e wyje¿-
d¿a³y do naszych po³udniowych s¹-
siadów. Jaki by³ odbiór Waszych wys-
têpów wœród Czechów? 
K.Z. - Wyjazd do Czech wspominam bar-
dzo dobrze, choæ mia³am grypê, da³am 
z siebie wszystko! Pamiêtam, ¿e Czesi
niezwykle optymistycznie reagowali na
nasz taniec i chcieli wiêcej! Warto pod-
kreœliæ, ¿e na efekt koñcowy uk³adu ta-
necznego wp³yw ma wiele czynników:
zaanga¿owanie, samopoczucie, adrenali-
na, otoczenie, strój i oczywiœcie trener.
Te wszystkie elementy musz¹ wspó³graæ.

G.Ch. - Czy swoimi umiejêtnoœciami
tanecznymi mog³aœ pochwaliæ siê poza
Chojnowem? 
K.Z. - Uda³o mi siê zostaæ reprezentan-
tk¹ grupy w Portugali. By³am w tym
piêknym kraju na wymianie Erasmus +,
ostatniego dnia ka¿dy kraj, prezentowa³
krótki program artystyczny. Tañczy³am
oczywiœcie latynoamerykañski uk³ad ni-
czym Shakira! By³am równie¿ we Francji
na wymianie. Pokaza³am taniec ma¿o-
retkowy - coœ co przysz³o do Polski, do
Chojnowa w³aœnie z Francji. Tañczy³am
tam dwa razy i muszê powiedzieæ, ¿e
Francuzi byli zachwyceni. 

G.Ch. - Najtrudniejsze momenty? 
K.Z. - By³y momenty trudne - grypy,
gor¹czki, zatrucia, pozrywane wiêzad³a,
a turniej czeka… Taniec, to wiele kon-
tuzji. Nigdy nie czeka³am a¿ siê wszystko
zroœnie do koñca, jak tylko lepiej siê czu-
³am sz³am na treningi. Pomimo tego, ¿e
organizm jest wyczerpany, to taniec zaw-
sze pomaga. Treningi, to by³a odskocznia
od szko³y, od problemów, za to je uwiel-
biam. 

G.Ch. - Czy Twoja przysz³oœæ zwi¹za-
na bêdzie z tañcem? 
K.Z. - Na pewno ze sportem, chcia³abym
¿eby jednak sportowy styl ¿ycia nakie-
rowany by³ na taniec. Nie wyobra¿am
sobie mojej przysz³oœci bez przesz³oœci.
Taniec mnie ukszta³towa³ i ukierunko-
wa³. Wielki uk³on dla pani Marzeny
Anton, ona mi przekaza³a wiedzê i umie-
jêtnoœci, kosztowa³o j¹ to wiele pracy,
czasu i si³. Treningi by³y wielkim wy-
si³kiem fizycznym dla obu stron. Trener-
ka doceni³a moje umiejêtnoœci, za co
jestem jej bardzo wdziêczna. 

G.Ch. - Karolino  pozostaje nam trzy-
manie kciuków za Twoje plany i ma-
rzenia! Oby wszystkie siê spe³ni³y! 
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Kurator: dr Tomasz Stolarczyk, Dzia³ Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy
Wystawa Grzybiany. Dolnoœl¹ski Biskupin i jego tajemnice jest podsumowaniem pro-
jektu pt. Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki br¹zu i ¿elaza dofinansowanego ze
œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowanego przez
Muzeum Miedzi w Legnicy i jej partnerów w latach 2013-2014. 

Wystawa przybli¿a zarówno wyniki badañ archeologicznych prowadzonych na
przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat na terenie osady w Grzybianach, gm. Kunice,
pow. legnicki, jak i prezentuje najciekawsze pozyskane tam zabytki, w tym unika-
towe eksponaty wykonane z metalu, koœci i poro¿a oraz ceramiki, w tym zbiór
kilkudziesiêciu zachowanych w ca³oœci naczyñ. Olbrzymie konstrukcje drewniane
ods³oniête po raz pierwszy w 1959 r. nad brzegiem Jeziora Koskowickiego sprawi³y,
¿e Grzybiany porównywane by³y do wielkopolskiego Biskupina, grodu kultury
³u¿yckiej z po³owy VIII w. p. n. e., a wspó³czeœnie jednego z najbardziej znanych
rezerwatów archeologicznych w Europie Œrodkowej.
Najwiêkszy zakres mia³y badania z lat 1970-1973 i 1977-1980, kierowane przez 
dr. Zbigniewa Bukowskiego z IHKM PAN w Warszawie. W ich wyniku uda³o siê
rozpoznaæ i zadokumentowaæ imponuj¹ce konstrukcje drewniane przebiegaj¹ce
wzd³u¿ brzegu Jeziora Koskowickiego oraz towarzysz¹cy im falochron (1970-1973),
jak równie¿ odkryæ pozosta³oœci rozleg³ej pracowni br¹zowniczej (1977-1980).
Wiele zabytków mia³o unikatowy charakter, jak na przyk³ad drewniane wios³o, stem-
ple i bransolety ceramiczne, czy wykonana z br¹zu zawieszka zoomorficzna (tzw. wo³ek).
Kolejn¹ kart¹ w historii badañ osady w Grzybianach rozpoczêto pisaæ w 2010 r. 
Z inicjatywy dr Justyny Baron z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego
i dr. Tomasza Stolarczyka z Muzeum Miedzi w Legnicy w centrum osady za³o¿ono
niewielki wykop (3x15 m), który potwierdzi³ zarówno niezwyk³e bogactwo kultury
materialnej, jak i skomplikowany uk³ad nawarstwieñ archeologicznych osiedla ze
schy³ku epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza. Œrodki ministerialne pozyskane dwa
lata póŸniej pozwoli³y na opracowanie i publikacjê materia³ów zabytkowych, jak
równie¿ przygotowanie wystawy przybli¿aj¹cej tajemnice dolnoœl¹skiego Biskupina.

Wystawie prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Chojnowie towarzysz¹ odczy-
ty, warsztaty i lekcje muzealne skierowane do doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y.
Wystawa czynna bêdzie do koñca wrzeœnia 2018 r.
Zapraszamy!

W sobotê 21 lipca 2018 r. w Muzeum Re-
gionalnym w Chojnowie odby³ siê wy-
k³ad prof. Miros³awa Masojcia z Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Prelegent przedstawi³ wyniki
przeprowadzonych w naszym regionie
badañ archeologicznych. Ich owocem
by³o odkrycie zachowanych do naszych
czasów œladów bytowania ludzi, zamiesz-
kuj¹cych tereny wokó³ wspó³czesnego
Chojnowa ponad 8 tysiêcy lat temu.
By³y to czasy poprzedzaj¹ce tzw. rewo-
lucjê neolityczn¹, która przynios³a rol-
nictwo i osiad³y tryb ¿ycia.

Najwiêkszym zainteresowaniem publi-
cznoœci cieszy³y siê prezentowane przez
prof. Masojcia artefakty w postaci krze-
miennych narzêdzi, wytworzonych dzie-
si¹tki tysiêcy lat temu. Zwyk³y wyk³ad
w muzeum sta³ siê zatem jedyn¹ w swo-
im rodzaju okazj¹ do poczucia we w³as-
nych d³oniach krzemiennego ostrza, któ-
rym wczeœniej móg³ pos³ugiwaæ siê
mezolityczny myœliwy. 

Zachêcamy do udzia³u w organizowa-
nych przez muzeum wyk³adach.

MG

Grzybiany. Dolnoœl¹ski Biskupin i jego tajemnice
- wystawa w Muzeum Regionalnym

""""££££OOOOWWWWIIIIEEEECCCCKKKKOOOO--ZZZZBBBBIIIIEEEERRRRAAAACCCCKKKKIIIIEEEE  
GGGGRRRRUUUUPPPPYYYY  LLLLUUUUDDDDZZZZKKKKIIIIEEEE  

WWWW  OOOOKKKKOOOOLLLLIIIICCCCAAAACCCCHHHH  CCCCHHHHOOOOJJJJNNNNOOOOWWWWAAAA """"
- wyk³ad prof. Miros³awa Masojcia
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Do Chojnowa przyjecha³ bus Caritas Polska. Mobilna Am-
basada Niepodleg³ej odwiedza polskie diecezje w ramach akcji
zwi¹zanej z setn¹ rocznic¹ odzyskania przez Polskê niepo-
dleg³oœci. 
Inicjatywa zrodzi³a siê w maju tego roku. "Pojechaliœmy do
Rzymu, do papie¿a Franciszka. Otrzymaliœmy b³ogos³awieñ-
stwo, które chcemy przekazywaæ dalej. Odwiedziliœmy ju¿ wiele
parafii i chcemy razem z pañstwem œwiêtowaæ dobroczynnoœæ.
To jest nasz pomys³ na obchody 100. lecia odzyskania przez
nasz kraj niepodleg³oœci. Chcemy równie¿ jednoczyæ siê z tymi,
którzy nie mog¹ cieszyæ siê wolnoœci¹ i cierpi¹ z powodu trwa-
nia w ich krajach wojny" - mówi³a wolontariuszka Caritas
Marta Bednarz. 

26 lipca w koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Choj-
nowie odby³a siê msza œwiêta. Modlono siê tak¿e przy ikonie
Matki Bo¿ej Wspó³czuj¹cej, któr¹ Syryjczycy podarowali naro-
dowi polskiemu w podziêkowaniu za pomoc im udzielan¹.
Inicjatorem przybycia ambasadorów niepodleg³ej jest ksi¹dz
Artur Trela, który wraz z ksiêdzem £ukaszem Œwierniakiem
modlili siê o pokój w Syrii i na œwiecie. Syryjczyk Farid Abo

Jrab opowiedzia³ o sytuacji w kraju, w którym trwa wojna:
"Przyjecha³em do Polski z rodzin¹. Nie jest najlepiej w Syrii.
To wielka tragedia. Wiele miast jest zniszczonych, a ludzie nie
maj¹ gdzie mieszkaæ. Mamy jednak nadziejê p³yn¹c¹ z wiary,
¿e wszystko bêdzie tak jak dawniej". 
W Polsce realizowany jest program "Rodzina rodzinie". W akcji,
której poœredniczy Caritas bior¹ udzia³ wszyscy chêtni, de-
klaruj¹cy dowoln¹ kwotê przez pó³ roku dla poszkodowanych
w Syrii. Inicjatywa jest wielk¹ pomoc¹, któr¹ jak powiedzieli
wolontariusze, okreœla siê jako fenomen w skali œwiata, ponad
10 tysiêcy syryjskich rodzin otrzymuje comiesiêczne wsparcie,
umo¿liwiaj¹ce im przetrwanie wojny. 
W pi¹tek przy "du¿ym" koœciele od godz. 12:00 do 16:00
wolontariusze Caritas rozmawiali z mieszkañcami Chojnowa 
o sytuacji w Aleppo. Przygotowane zosta³y darmowe mo-
dlitewniki, p³yty muzyki filmowej Roberta Jansona, kwartalni-
ki Caritas oraz informatory. Przygotowana zosta³a tak¿e wys-
tawa zdjêæ obrazuj¹cych sytuacjê w Syrii. Wolontariuszom
Caritas szczególnie zale¿y na prezentacji programu "Rodzina
rodzinie", do której zachêcaj¹ wszystkich mog¹cych wesprzeæ
chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie.

K. Burzmiñska

Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

Cierpi na chorob¹ zwyrodnieniow¹ krêgos³upa oraz cukrzycê. Wskutek postêpu choroby
31.03.2018 roku wykonano jej amputacjê udow¹ lewostronn¹. Z uwagi na stan zdrowia p. Tereska
wymaga dalszego leczenia i sta³ej rehabilitacji ruchowej.

Potrzebne s¹ œrodki finansowe na zakup i adaptacjê 
protezy koñczyny dolnej lewej, pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacjê.

Wkrótce, przy okazji rozliczenia podatku za 2018 rok, 
bêdziemy decydowaæ o przekazaniu 1%. 

W przypadku p. Teresy 
w rubryce dotycz¹cej organizacji po¿ytku publicznego 

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

Najprostsz¹ form¹ pomocy jest wp³ata,
nawet najdrobniejszej kwoty, na konto:

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekso SA I Oddzia³ Wroc³aw

45 1240 1990 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia  - TERKA

Mobilna Ambasada Niepodleg³oœci z wizyt¹ w naszym mieœcie



Wiek przedszkolny jest bardzo wa¿nym

okresem w ¿yciu ka¿dego dziecka. To

w³aœnie w tym czasie beztroski i niekoñ-

cz¹cej siê zabawy zachodzi wiele zmian

na p³aszczyŸnie psychicznej i fizycznej.

Dynamiczny rozwój w sferze rozwoju

spo³ecznego, fizycznego, emocjonalne-

go, poznawczego, moralnego, komunika-

cyjnego pomagaj¹ ma³ej istocie lepiej

zrozumieæ siebie, jak równie¿ otaczaj¹cy

j¹ œwiat. Rozwój ka¿dego dziecka prze-

biega indywidualnie. Nie u wszystkich ma-

³ych istot jest on harmonijny. Rozwój dzie-

ci w wieku przedszkolnym mo¿e byæ na-

ra¿ony na pewne opóŸnienia w obszarze

emocjonalnym, intelektualnym, psycho-

ruchowym, a tak¿e na zagro¿enia wspó³-

czesnego œwiata. Nieograniczony dostêp

do gier komputerowych, Internetu, tele-

wizji mo¿e przyczyniæ siê do wystêpo-

wania problemów emocjonalnych, trud-

noœci w koncentracji, powodowaæ bier-

noœæ, wycofanie. Coraz wiêksze wyma-

gania, oczekiwania w stosunku do ma-

luchów, poœpiech i brak czasu, wygóro-

wane ambicje mog¹ powodowaæ, ¿e

dzieci czuj¹ siê bezradne, osamotnione.

Czêsto, nie znaj¹c sposobów poradzenia

sobie z trudnoœciami, tkwi¹ w pu³apce

w³asnych negatywnych emocji.

,,Bajki-pomagajki'' napisane zosta³y z my-

œl¹ o ma³ych dzieciach. Maj¹ one na celu

pomóc wielu ma³ym istotom radziæ sobie

w trudnych, emocjonuj¹cych dla nich

sytuacjach, np. pierwsze dni w przedszko-

lu, strach przed ciemnoœci¹. Wspóln¹

cech¹ bajek jest to, ¿e g³ówny bohater

zmaga siê z jakimœ problemem, a umiesz-

czane postaci u³atwiaj¹ znalezienie spo-

sobu na jego rozwi¹zanie, daj¹ wsparcie,

ucz¹ pozytywnego myœlenia, pomagaj¹.

Bajki u³atwiaj¹ dzieciom poznawanie

siebie i œwiata. Ponadto pobudzaj¹ wyo-

braŸniê, rozwijaj¹ umiejêtnoœci twórcze,

uspokajaj¹. Pozytywne zakoñczenie ba-

jek pozwala dziecku znaleŸæ wyjœcie ze

swoich trudnoœci. Jeœli nie widzi ono

rozwi¹zania danego problemu, nie ma

motywacji do dzia³ania, pokonywania

trudnoœci, co w konsekwencji prowadzi

do tego, ¿e poddaje siê. 

Drodzy Rodzice, codziennie czytajmy

bajki swoim pociechom. Jest to dosko-

na³y sposób na wspólne spêdzanie czasu

i zacieœnianie wiêzi. Ponadto kontakt

dziecka z ksi¹¿k¹ pozytywnie wp³ywa na

jego rozwój. 

Dominika Podsiad³o
psycholog PPPP w Chojnowie

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/90910

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
Bajki ww ¿¿yciu pprzedszkolaka

Pod takim has³em, w lipcu, Gazeta
Wroc³awska og³osi³a plebiscyt dla gas-
tronomii Dolnego Œl¹ska. Wœród nomi-
nowanych znalaz³o siê kilka chojnows-
kich lokali i ich pracownicy. Czêœæ z
nich, w wyniku g³osowania, przesz³o do
œcis³ego fina³u:

Kelner Roku - Klaudia Wojtarowicz
Pizzeria Piccolo Mondo

Kucharz Roku - Joanna Drza³
Pizzeria Piccolo Mondo

Bar/Jad³odajnia Roku 
- Bar u Sabcia

Cukiernia/Kawiarnia Roku
- Kawiarnia Duszka

G³osowanie w plebiscycie, kilka dni
temu zosta³o zakoñczone. Nie mamy
oficjalnych danych, ale z naszych infor-
macji wynika, ¿e Chojnowa, w tej edy-
cji, nie ma w gronie 12 Mistrzów Smaku
Dolnego Œl¹ska. 
Naszym zdaniem jednak wszyscy nomi-
nowani do tego tytu³u mog¹ czuæ siê lau-
reatami - mieszkañcy naszego powiatu
uznali ich za najlepszych, pozostali Dolno-
œl¹zacy po prostu nie mieli okazji prze-
konaæ siê o wyj¹tkowoœci naszych pun-
któw gastronomicznych…
Gratulujemy! 

red.

MMiissttrrzzoowwiiee SSmmaakkuu
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo pow-
sta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rolni-
czo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez drogê
dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³uczniem dro-
gowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do
uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ 
Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z 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 zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ uzbrojenia
terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega kory-
tarz napowietrznej linii energetycznej SN (20kV), planuj¹c zabudowê
dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elektroenergety-
cznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci przebie-
gaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp  w celu jej konserwacji,
remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie
kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, 
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowa-
nia i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym,  nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu podpi-
sania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich
dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adia-
cenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 18 wrzeœnia
2018r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 
Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w
ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o
istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne

ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³-
nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów
cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie, Pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do 11 wrzeœnia 2018 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 zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem 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
niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, Pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci naby-
wca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 30.08.2016 r.,
drugi 07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r., pi¹ty
12.05.2017 r., szósty 27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy
10.10.2017 r., dziewi¹ty 30.11.2017 r., dziesi¹ty 15.02.2018 r., jedenasty
26.04.2018 r., dwunasty 03.07.2018 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

trzynasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabu-
dowanych, po³o¿onych w obrêbie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, 
w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
LE1Z/00040662/7:
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II ¿¿ee ccii nniiee ooddppuusszzcczzêê
2244..0088 - 1188::0000
2255..0088 - 1188::0000

Gdy bogaty playboy traci pamiêæ, samotna Kate udaje, ¿e jest
jego ¿on¹. Ku jej zaskoczeniu beztroski macho zaczyna dosko-
nale odnajdywaæ siê jako tata i obowi¹zkowy m¹¿.

JJaakk zzoossttaaææ cczzaarrooddzziieejjeemm
2244..0088 - 1166::0000
2255..0088 - 1166::0000
3311..0088 - 1166..0000
0011..0099.. - 1166..0000

Bohaterem filmu jest nieœmia³ych³opiec o z³otym sercu 
i bujnej wyobraŸni. Marzy o przygodach, ale nie wierzy, ¿e
jakaœ mo¿e go tak naprawdê spotkaæ. Pewnego dnia,
niespodziewanie odkryje przejœcie do innego, ekscy-
tuj¹cego wymiaru. To, kogo tam spotka w g³owie siê nie
mieœci! Z³oœliwe trolle, czarnoksiê¿nik o wielkiej mocy,
tresowane smoki, balonowe ptaki, ale te¿ zakrêcona
ksiê¿niczka, której wpadnie w oko. Ksiê¿niczka bardzo
wierzy w bajki, a szczególnie w jedn¹ z nich - o ksiêciu,
który pewnego dnia pojawi siê, aby uratowaæ jej króles-
two. Gdy potê¿ny czarnoksiê¿nik rzuci czar na ca³¹ krainê
pogr¹¿aj¹c ludzi w smutku, Terry zostanie wybrañcem,
który siê z nim zmierzy. Czy ch³opiec odnajdzie w sobie
odwagê, by stan¹æ twarz¹ w twarz z potê¿nym magiem?
Czy mo¿na wyczarowaæ radoœæ?

OOcceeaann''ss 88
2244..0088 - 2200::0000
2255..0088 - 2200::0000

Debbie Ocean wraz z ekip¹ organizuje skok stulecia na bi¿uteriê
podczas dorocznej gali w nowojorskim muzeum sztuki. Za³oga
pod wodz¹ Sandry Bullock ma charyzmê, prezencjê i kome-
diowy dryg, czyli wszystko, czego potrzeba serii "Ocean's". Na
czo³o aktorskiej stawki wysuwaj¹ siê Helena Bonham Carter
oraz Anne Hathaway. Pierwsza wciela siê w ekscentryczn¹ pro-
jektantkê mody szukaj¹c¹ sposobu na powrót do ekstraligi
bran¿y dziewiarskiej. Druga jest chimeryczn¹ gwiazd¹ filmow¹,
która pe³ni honory domu podczas imprezy w muzeum. Jeœli
chodzi o panów, na wiêcej czasu ekranowego zas³u¿y³ James
Corden jako dociekliwy detektyw ubezpieczeniowy w typie
Edwarda G. Robinsona z "Podwójnego ubezpieczenia".
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e jego postaæ powróci w kolejnym
filmie z serii. Po sukcesie kasowym "Ocean's 8" niechybnie
przyjdzie bowiem pora na "Ocean's 9". Albo chocia¿ "Ocean's 8
i pó³".

KKssiiêê¿¿nniicczzkkaa ii ssmmookk
2200..0099 - 1166::0000
2211..0099 - 1155::0000
2211..0099.. - 1166..3300

W przeddzieñ swoich siódmych urodzin, Ksiê¿niczka Basia,
która najbardziej na œwiecie uwielbia³a czytaæ, siêgnê³a po now¹
ksi¹¿kê, która okaza³a siê byæ zaczarowana. Kiedy dziewczynka
j¹ otworzy³a, spomiêdzy kartek wyfrunê³a chmara wielo-
kolorowych motyli! Gdy Basia chcia³a z³apaæ jednego z nich, 
w magiczny sposób przenios³a siê do baœniowej krainy.

Miejska Biblioteka Publiczna 
poleca

Dzia³ dla Doros³ych

Bartek Dobroch, Przemys³aw Wilczyñski
„Broad Peak. Niebo i piek³o"

Ksi¹¿ka, która wesz³a do kanonu literatury o polskim hima-
laizmie.
Przemys³aw Wilczyñski i Bartek Dobroch wracaj¹ do tra-
gicznych wydarzeñ z 2013 roku i staraj¹ siê odpowiedzieæ
na pytanie, czy tragedia na Broad Peak k³adzie kres pol-
skiemu himalaizmowi w takiej formie, w jakiej go dot¹d
znaliœmy. Analizuj¹ je krok po kroku, a tak¿e przepro-
wadzaj¹ poruszaj¹ce rozmowy ze œwiadkami wydarzeñ
oraz przyjació³mi i rodzinami uczestników wyprawy.
Zg³êbiaj¹ etykê polskiego himalaizmu i zastanawiaj¹ siê
nad granicami pasji. Próbuj¹ tak¿e odpowiedzieæ na py-
tanie, czy wspinaczka w najwy¿szych górach jest hymnem
wolnoœci czy raczej "Himalajami egoizmu"?
„Wierzê, ¿e z ka¿dy z bohaterów tej ksi¹¿ki zgin¹³ robi¹c
to, co kocha³ najbardziej i nie nam, którzy zostali bez-
piecznie na nizinach, to oceniaæ. Warto przeczytaæ "Broad
Peak. Niebo i piek³o" i szczerze odpowiedzieæ sobie na
pytanie, jaka jest cena marzeñ, któr¹ warto zap³aciæ."

Martyna Wojciechowska
http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PLH14/ksiazki/524/bro
ad-peak-niebo-i-pieklo.html

Antoni Ferdynand Ossendowski
„Szkar³atny kwiat kamelii" 

(seria: Podró¿e Retro)
„Szkar³atny kwiat kamelii" - jedno z pierwszych œwiadectw
fascynacji Krajem Kwitn¹cej Wiœni.
Pod koniec XIX i na pocz¹tku XX wieku do Japonii zaczêli
docieraæ polscy podró¿nicy i badacze. Jednym z nich by³
Antoni Ferdynand Ossendowski. Wyrazem niezwyk³ego
zainteresowania t¹ krain¹ s¹ opowiadania zawarte w tomie
"Szkar³atny kwiat kamelii". Ossendowski niezwykle bar-
wnie opisuje tajemniczy, tak odmienny od europejskiego
œwiat samurajów, gejsz, cesarzy i szogunów. Czasem za-
bawnie, czasem refleksyjnie, zawsze z perspektywy bacznego
obserwatora.
https://sklep.zysk.com.pl/szkarlatny-kwiat-kamelii-5629.html 

Dzia³ dla Dzieci
Renne 

„Orze³"
(seria: Dzikie zwierzêta w naturze)

Jak ¿yj¹ or³y? Te majestatyczne drapie¿niki, które zamiesz-
kuj¹ ca³y œwiat poza Antarktyd¹, oczaruj¹ Ciê swoim piê-
knem. Co jedz¹, gdzie wij¹ gniazda, jak sobie radz¹ 
w zimie? Ksi¹¿ka w przyjazny dla dziecka sposób przed-
stawia ca³¹ prawdê o or³ach. Pokazuje, na co poluj¹ i kto
jest ich wrogiem, jak siê rozmna¿aj¹. Ukazuje te wspania³e
zwierzêta bez mitów i bajania, zgodnie z encyklopedyczn¹
prawd¹. Na koniec ksi¹¿ka zapoznaje czytelnika z ró¿nymi
gatunkami or³ów. Dodatkowym walorem publikacji s¹
przepiêkne ilustracje.
https://wydawnictwo-debit.pl/6-9-lat/474-dzikie-zwierzeta-w-
naturze-orzel.html?search_query=Orzel&results=1
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Na wszystkich pi³karskich szczeblach
krajowych ruszy³y rozgrywki. Zanim Choj-
nowianka rozpoczê³a ligowe starcia, szli-
fowa³a formê w meczach kontrolnych.
Wszystkie mia³y miejsce na chojnow-
skim obiekcie. 

KS Chojnowianka Chojnów 
- Pogoñ Œwierzawa 3:2

KS Chojnowianka Chojnów 
- KS Iwiny 4:1

KS Chojnowianka Chojnów 
- Mewa Kunice 0:6

KS Chojnowianka Chojnów  
- Burza Go³aczów 5:2

Do kadry do³¹czy³ obroñca Pawe³ Dar-
moros- pozyskany z P³omieñ Michów.

W sobotê- 11 sierpnia chojnowski benia-
minek rozpocz¹³ bataliê o punkty w lidze
okrêgowej. Pierwszym rywalem by³a
Odra Chobienia. Wszyscy byli pe³ni
optymizmu. Szczególnie w 22 minucie
spotkania. Po wzorowej akcji Olewnik
wyprowadzi³ nasz¹ dru¿ynê na prowa-
dzenie. Niestety w 33 minucie za faul 
w polu karnym Karbowniczek dosta³ czer-
won¹ kartkê i musia³ opuœciæ boisko. Goœ-
cie z karnego doprowadzili do remisu.

Bia³oniebiescy graj¹c w os³abieniu nie
byli ju¿ tacy groŸni. Tu¿ po rozpoczêciu
drugiej po³owy mog³o byæ 2:2, ale Olew-
nik niemal z zerowego k¹ta Ÿle podkrêci³
pi³kê, która ominê³a bramkê przeciwni-
ka. Goœcie przejêli inicjatywê w grze. W 78.
minucie wyszli na prowadzenie. Piêæ mi-
nut póŸniej Iwaniak dosta³ drug¹ ¿ó³t¹
kartkê w konsekwencji czego ujrza³ czer-
wony kartonik. Graj¹c w podwójnym os³a-
bieniu, Odra Chobienia zdoby³a trzeci¹
bramkê. 
Reasumuj¹c: gdyby nie dwie czerwone
kartki, niewiadomo jaki by³by ostateczny
wynik spotkania. 

Rozpoczê³y siê te¿ rozgrywki o Puchar
Polski. Pi³karski front nie omin¹³ naszej
dru¿yny. Pierwszym rywalem kadry tre-
nera Marcina Rabandy by³ A klasowy
Orze³ Czerna. W wyjazdowym pojedynku
Chojnowianka odnios³a zwyciêstwo 4:2.
Po kilku dniach - 18 sierpnia (sobota),
mia³ miejsce mecz w lidze okrêgowej.
Chojnowiankê czeka³ wyjazd do Ksiê-
gienic. Z tego pojedynku bia³oniebiescy
wrócili z tarcz¹. Jedynego gola na wagê
pierwszych trzech punktów zdoby³ Cichoñ. 
W trzeciej kolejce spotkañ przyje¿d¿a do
nas Iskra Kochlice. 

Pocz¹tek spotkania o godz. 17:00. 
Wstêp -  nieobowi¹zkowa op³ata w cenie
5 z³ (cegie³ka). Zapraszamy! 

KS Chojnowianka Chojnów 
- Odra Chobienia 1:3

Iskra Ksiêgienica -  KS Chojnowianka
Chojnów 0:1
Puchar Polski 

LZS Orze³ Czerna- KS Chojnowianka
Chojnów 2:4

Mecze klasy okrêgowej 
rozgrywane na wyjeŸdzie: 

18-19 sierpieñ 2018r. - Iskra Ksiêgienice
1-2 wrzesieñ 2018r. - Huta Przemków
15 wrzesieñ 2018r. - godz. 17:00 Zawi-
sza Serby
29-30 wrzesieñ 2018r. - Czarni Rokitki
20-21 paŸdziernik 2018r. - Kaczawa Bie-
niowice 
3-4 listopad 2018r. - Legnickie Pole 
17-18 listopad 2018r. - Konfeks Legnica

Mecze klasy okrêgowej 
rozgrywane na stadione w Chojnowie 

11 sierpieñ 2018r. godz. 17:00 z Odra
Chobienia
25 sierpieñ 2018r. god.z 17:00 z Iskra
Kochlice 
8 wrzesieñ 2018r. godz. 16:00 z Zryw
K³êbanowice
22 wrzesieñ 2018r. godz. 16:00 Zamet
Przemków 
6 paŸdziernik 2018r. godz. 15:00 
z P³omieñ Radwanice
13 paŸdziernik 2018r. godz 15:00 
z Pogoñ Góra
27 paŸdziernik 2018r. godz. 14:00 
z Mêcinka 
10 listopad 2018r. godz. 14:00 z KuŸnia 
Jawor

pm

Pi³ka no¿na 

Burmistrz Miasta Chojnowa obj¹³ hono-
rowym patronatem projekt Szlachetna
Paczka realizowany w Chojnowie.
Projekt “Szlachetna Paczka” na sta³e
wpisa³ siê w tradycje naszego miasta.
Koordynatorem dzia³añ w Chojnowie jest
Pawe³ Grabek, radny Rady Miejskiej
Chojnowa, który w ramach projektu
poszukuje wolontariuszy. 
Celem w Chojnowie jest zbudowanie
zespo³u 15 SuperW czyli wolontariuszy
oraz odwiedzenie 48 rodzin. 
- Szlachetna Paczka, to wspania³y pro-

jekt. Do akcji w³¹czane s¹ rodziny, które
znalaz³y siê w trudnej sytuacji material-
nej z przyczyn od siebie niezale¿nych.
Odpowiednio przeszkoleni wolontariusze
potrafi¹ zauwa¿yæ rodziny najbardziej
potrzebuj¹ce wsparcia.
Wymagaæ to bêdzie du¿o pracy, silnej woli
i uœmiechu na twarzy, ale jestem g³êboko
przekonany, ¿e w naszym mieœcie, jak i w ca-
³ej Polsce œwietnie sobie poradzimy"-
mówi Pawe³ Grabek.
Wolontariusze docieraj¹ do konkretnych
rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytu-
acji i okreœlaj¹, jaki rodzaj pomocy jest

dla nich najlepszy. Osobiste spotkanie
s³u¿y temu, by przekazana pomoc by³a
naprawdê m¹dra, czyli da³a rodzinie
szansê na realn¹ poprawê sytuacji i wyj-
œcie z biedy. 

Je¿eli chcesz siê w³¹czyæ do projektu 
w Chojnowie, to mo¿na to zrobiæ 

na stronie: www.superw.pl.
Kontakt - Pawe³ Grabek 
tel. 726-846-616 
email: grabek123@vp.pl

Zostañ wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki
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Domy mmieszkania llokale
Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (20794).

Sprzedam mieszkanie w centrum
Chojnowa. 3 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka, balkon, IIp. Cena do uzgo-
dnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 669-771-097. (19756)

Sprzedam mieszkanie na osiedlu 
w Chojnowie, pow. 37 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, IIp.,
media, tv kablowa, Internet. 
Wiadomoœæ: tel. 605-171-598,
607-680-724. (20336)

Na sprzeda¿ mieszkanie o pow. 42 m2

w Rokitkach, 2 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka, gara¿. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 600-828-161 (20446)

Zamieniê mieszkanie - pokój z ku-
chni¹, przedpokój, ³azienka po kapi-
talnym remoncie na wiêksze 2. po-
kojowe mo¿e byæ do remontu. 
Wiadomoœæ: tel. 669-178-551.

Inne
Na sprzeda¿ dzia³ka budowalna 
o pow. - 10 arów w Rokitkach.
Wiadomoœæ: tel. 660-259-950. (20112)

Wynajmê 3 gara¿e z parkingiem 
w Chojnowie na ul. Koœciuszki. Ce-
ny wynajmu: 1000z³, 1500 z³, 2000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 668-186-482. (18903)
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o-
¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla
ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

Zarz¹dzeniem Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.09.2017 r. w/w nieru-
chomoœæ zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla którego ustalono
funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w 21 wrzeœnia 2018 r. o godz. 1000

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do 14 wrzeœnia 2018 r. na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490/. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie 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 wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 70,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób odpowiadaj¹cy formie
wnoszenia.
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 umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg odby³ siê 18.12.2017 r., drugi  23.02.2018 r., trzeci 29.05.2018 r.,
czwarty 05.07.2018 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wakacje z MOKSiR i MBP

Historie wyłowione 
z dna oceanu

6 sierpnia o godz. 11.00 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odbył się powar-
sztatowy pokaz muzyczno – teatralny
pt. „Historie wyłowione z dna oce-
anu”, które w ramach „Wakacji 
z MOKSiR” odbywały się w domu
kultury. 

Efekt pięciodniowych zajęć dla
dzieci prowadzonych przez p. Ka-
rolinę Rosocką był imponujący.
Uczestnicy warsztatów przenieśli się
w podwodny świat, który kryje wiele
tajemnic. Zainspirowani dnem oce-
anu zaprezentowali wspaniałe stroje
i dźwięki. 

Pokaz był opowieścią orkiestry oce-
anicznej, w której role dzieci przy-
gotowane zostały rewelacyjnie.
Zabawa i nauka o tajemniczym życiu
pod wodą była nie tylko kreatywną
formą spędzania wakacji, ale i nauką
aktorską dla wszystkich uczestników.
Wakacyjna podróż w głąb morskiego

świata zakończyła się gromkimi bra-
wami i gratulacjami. 
Stworzenie wodnej opowieści w te
upalne lato było niczym morska bry-
za w Chojnowie.

Sierpniowe podróże 
po literaturze

Miejska Biblioteka Publiczna zakoń-
czyła drugą część Wakacyjnych Po-
dróży po Literaturze, realizowanych
w ramach Wakacji z Biblioteką 2018. 

Zajęcia rozpoczęto twórczą niespo-
dzianką - powarsztatowym pokazem
muzyczno-teatralnym „Historie wy-
łowione z dna oceanu”.
Od 6 do 10 sierpnia dzieci czytały
książki kilku pisarzy, którzy w ostat-
nich latach odwiedzili chojnowską
bibliotekę: Justyny Bednarek, Kaliny

Jerzykowskiej, Rafała Witka, Mar-
cina Pałasza i Pawła Beręsewicza.
Na podstawie przeczytanych fragmen-
tów przeprowadzane były zajęcia. 

- Mamy nadzieję, że udało się nam
zachęcić dzieci do czytania książek
tych wspaniałych autorów - mówi
Marzena Luty, współprowadząca
zajęcia. - Tydzień był bardzo praco-
wity. Obfitował w kolorowe prace
plastyczne, które można już oglądać
w bibliotece.
Były też m.in. „Gry i zabawy z daw-
nych lat”, sztuczki magiczne z pa-
pieru „Drzewo wiadomości”, wiele
ciekawych figur z origami i zabawy
„Bawię się w iluzjonistę”.

Dzieci wspaniale spędziły ten czas -
kreatywnie, twórczo, wesoło i gro-
madnie.



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki 15 sierpnia w Chojnowie

Antek Ruszak – 2 latka
Zodiakalna Waga, lubi grać w pił-
kę, biegać i chętnie wcina tik-taki.


