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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie:
* w dniach od 15.11.2018r. do 06.12.2018r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przezna-
czonego do sprzeda¿y w formie przetar-
gu ograniczonego, po³o¿onego przy ul.
Legnickiej 75 w obrêbie 4 miasta Choj-
nowa - Zarz¹dzenie Nr 151/2018 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z 15.11.2018 r.,
- wykazu lokalu mieszkalnego przezna-
czonego do  sprzeda¿y w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy, po³o¿onego
przy ul. Koœciuszki 18B w obrêbie 4
miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr
152/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 15.11.2018 r.,
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U.  z 2018 r. Nr 121 ze zm.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
27.12.2018 r.
* w dniach od 21.11.2018r. do 12.12.2018r.:
- wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœci
zabudowane gara¿ami oznaczone nu-

merami dzia³ek 337 i 338, obrêb 3 mia-
sta Chojnowa przeznaczone do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców - Zarz¹dzenie Nr 154/2018
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21
listopada 2018r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñst-
wo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w
Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 02.01.2019 r.
* w dniach od 21.11.2018r. do 12.12.2018 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nej do dzier¿awy w drodze bezprze-
targowej, czêœci nieruchomoœci nieza-
budowanej oznaczonej numerem 450/18,
obr. 4 (Zarz¹dzenie Nr 155/2018 Burmis-
trza Miasta Chojnowa z 21 listopada 2018 r.).

DDaarrmmoowwee ppoorraaddyy rrzzeecczznniikkaa
26 listopada w godz. 12-14 w Domu
Schrama mieszkañcy Chojnowa kolejny
raz bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zasiêgniêcia po-
rad prawnych u Powiatowego Rzecznika
Konsumentów. 

Porad oraz informacji prawnych w zakresie
ochrony interesów konsumentów rze-
cznik udziela osobom fizycznym (w spra-
wach nie zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-
³alnoœci gospodarczej), w sporach z przed-

siêbiorc¹ - 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, satelitarnej;
- us³ug kurierskich;
- us³ug pocztowych;
- kredytów konsumenckich;
- us³ug turystycznych;
- us³ug budowlanych;
- dostawy energii elektrycznej, ciep³a,
wody;
- umów o dzie³o (np. wykonanie mebli, 
- naprawa samochodów, sprzêtu).

Mieszkañcy mog¹ tak¿e liczyæ na pomoc
w przygotowaniu pisma reklamacyjnego,
procesowego (pozew przeciwko przedsiê-
biorcy) 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 przedsiêbiorc¹
korespondencjê, itp.).

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee     rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii

16 listopada oficjalnie zakoñczy³a siê VII
kadencja w³adz samorz¹dowych. Wybory
powszechne z 21 paŸdziernika wprawdzie
wy³oni³y nowych cz³onków rad, wójtów,
burmistrzów i prezydentów, ale ich urzê-
dowanie rozpoczyna siê po wygaœniêciu
kadencji poprzedników i zaprzysiê¿eniu. 
Uroczyste œlubowanie - Radnych Rady Miej-
skiej i Burmistrza Miasta - mia³o miejsce
20 listopada. W sali posiedzeñ Urzêdu Miej-
skiego zaœwiadczenia o wyborze wrêczy³a
Barbara Kuta - przewodnicz¹ca Miejskiej
Komisji Wyborczej, tekst œlubowania dyk-
towa³ Radny Senior - tê funkcjê przyjê³a
Krystyna Czapska. Ona te¿ zarz¹dzi³a
g³osowanie na przewodncz¹cego i wice-
przewodnicz¹cego Rady. Jednomyœlnie
zadecydowano, ¿e Radzie przewodniczyæ
bêdzie ponownie Jan Skowroñski, jego
zastêpc¹ zosta³a Barbara Ku³acz. 

Nowa Rada Miejska Chojnowa nie jest ta-
ka "nowa". Na 15 cz³onków, czterech
tylko, pe³niæ bêdzie tê funkcje po raz pier-

wszy. Pozostali, to doœwiadczeni radni, któ-
rzy ciesz¹ siê spo³ecznym zaufaniem od
wielu lat. VIII kadencja w³adz samorz¹-
dowych potrwa do 2023 roku. 

Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w d¹-
¿eniu do realizacji planowanych i oczeki-
wanych przez spo³ecznoœæ zadañ, wielu
trafnych decyzji i osi¹gniêæ dla dobra naszej
Ma³ej Ojczyzny.

eg

Burmistrz Miasta Chojnowa
- Jan Serkies
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
- Jan Skowroñski
Wiceprzewodnicz¹ca Rady
- Barbara Ku³acz
Cz³onkowie Rady: Danuta Barna,
Krystyna Czapska, Krzysztof Grzech,
Ryszard Kopacki, Mariusz Kowalczyk,
Piotr Kulczyc, Marek £ukaszewski, An-
drzej Matuszewski, Jerzy Poznar, £u-
kasz Ptak, Antoni Skalski, Bona Szaban,
PaulinaTarkowska-Bielak.

Nowe w³adze zaprzysiê¿oneNowe w³adze zaprzysiê¿one
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W Chojnowie obchody 100.lecia odzys-
kania niepodleg³oœci rozpoczê³y siê ju¿
w pierwszych tygodniach jubileuszo-
wego roku. Mieszkañcy przez kilka mie-
siêcy mieli okazjê uczestniczyæ w kon-
certach, prelekcjach, wystawach, przed-
stawieniach, w wielu inicjatywach podej-
mowanych przez samorz¹d, oœrodki kul-
tury i placówki oœwiatowe.
G³ówne miejskie obchody, 8 listopada,
zainaugurowa³a pokonkursowa wystawa
w Miejskiej Bibliotece Publicznej pt. "Biel
i czerwieñ: kwiaty z polskich ³¹k i ogro-
dów" (czytaj str. 6). Tego samego dnia
m³odzie¿ Powiatowego Zespo³u Szkó³
zaprosi³a (ju¿ po raz ósmy) na Ognisko
Patriotyzmu (czytaj str. 7).

"Flaga na maszt" - to has³o, otworzy³o
oficjalne uroczystoœci w Rynku 9 listo-
pada. 23. Brygada Artylerii z Boles³awca
pod dowództwem majora Jerzego
Juchaniuka, z pietyzmem wci¹gnê³a na
maszt flagê Polski. W centrum miasta,
dok³adnie o godz. 11.11, dzieci, m³o-
dzie¿ i doroœli do³¹czyli do ogólnopol-
skiej akcji "Rekord dla Niepodleg³ej"
og³oszonej przez Minister Edukacji Na-
rodowej i wspólnie z kilkoma milionami
rodaków odœpiewali cztery zwrotki "Ma-
zurka D¹browskiego". Narodowe barwy
dominowa³y tego dnia nie tylko na wy-
wieszonych w licznych miejscach miasta
chor¹gwiach. Mieszkañcy, zw³aszcza ci
najm³odsi, zadbali, by biel i czerwieñ
by³a zauwa¿alna. Wianki, kwiaty, stroje,
kotyliony, balony, transparenty, rekwizy-
ty - wszystko tego dnia mia³o patrioty-
czny wydŸwiêk. Podobnie jak teksty his-

toryczne prezentowane przez uczniów
chojnowskich szkó³ czy piosenka "Je-
steœmy Polk¹ i Polakiem" w wykonaniu
naszych przedszkolaków. 

Z Rynku, 23. Brygada Artylerii popro-
wadzi³a delegacje szkó³ i mieszkañców
na ulicê Chmieln¹, pod Obelisk. Tu
porucznik Artur Wojtaszyn odczyta³
Apel Pamiêci. ¯o³nierze boles³awieckiej
jednostki oddali im czeœæ salwami, 
a przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
miasta, gminy i powiatu, s³u¿b mundu-
rowych, zwi¹zków i stowarzyszeñ oraz
szkó³ z³o¿yli wieñce - symboliczny wy-
raz upamiêtnienia wszystkich, którym
zawdziêczamy wolnoœæ i suwerennoœæ. 
Dope³nieniem pi¹tkowych obchodów by³
popo³udniowy wystêp uczniów Spo³ecz-
nego Ogniska Muzycznego w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. M³odzi artyœci,
prezentuj¹c nabyte umiejêtnoœci instru-
mentalne i wokalne w tradycyjnym
niepodleg³oœciowym koncercie melodii
patriotycznych, wyrazili swoj¹ wdziê-
cznoœæ za autonomiê.

W miejskie obchody wpisa³ siê tak¿e wy-
k³ad profesor Joanny Dufrat z Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego pt. "Pod komend¹ Józefa Pi³sud-
skiego. Udzia³ kobiet w walce zbrojnej 
o niepodleg³oœæ i granice Polski 1914-
1921" (czytaj str. 6), na który Muzeum
Regionalne zaprosi³o 10 listopada.

11 listopada 2018 roku, dok³adnie sto lat
od chwili, gdy Polska, jako suwerenny
kraj, wróci³a na mapê œwiata, w Choj-
nowie œwiêtowano jubileusz dostojnie,
poruszaj¹co i piêknie. 
W koœciele pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a
setki mieszkañców w trakcie Eucharystii
w intencji Ojczyzny koncelebrowanej
przez ks. proboszcza Marka Osmul-
skiego i ks. kapelana £ukasza Œwierniaka,
dziêkowa³o za ofiarê przodków i prosi³o
o pokój dla kolejnych pokoleñ.
- Uczmy siê patriotyzmu sami i uczmy

poprzez swoj¹ postawê m³ode pokolenia.
Mi³oœci do Ojczyzny uczymy siê w na-
szych rodzinach, nie tylko od rodziców,
ale i od dziadków, wujków, którzy prze-
¿yli wiele doœwiadczeñ w czasie wojny 
i póŸniejszych powojennych zniewoleñ 
i ró¿nych przeœladowañ. Tylko z tego
powodu, ¿e byli wierni swojej OjczyŸnie.
- mówi³ podczas kazania ks. Osmulski. 

- Drugim bardzo wa¿nym miejscem do
wychowania patriotycznego jest szko³a.
Wielka odpowiedzialnoœæ spoczywa dziœ
na nauczycielach i wychowawcach wo-
bec uczniów za przygotowanie ich do ¿y-
cia intelektualnego, ale i ¿ycia patrioty-
cznego.

Po Mszy œw. chojnowianie zebrali siê 
w Rynku. Poczty sztandarowe organiza-
cji kombatanckich i placówek oœwiato-
wych, Chojnowska Dru¿yna Strzelecka
pod dowództwem Czes³awa Dula, przed-
stawiciele s³u¿b mundurowych - komen-
dant Komisariatu Policji w Chojnowie
podkom. Alicja S³onina i Stra¿y Po¿arnej
m³. bryg. Ryszard Kawka, w³adze miasta
- burmistrz Jan Serkies, przewodnicz¹cy
Rady Jan Skowroñski, w³adze gminy -
wójt Andrzej Pyrz oraz mieszkañcy od-
œpiewali Hymn Polski, przy akompania-
mencie Orkiestry Dêtej pod batut¹ Ja-
nusza Trepiaka, w trakcie wci¹ganej na
maszt przez chojnowskich Strzelców fla-
gi Polski.
- 11 listopada roku 1918 da³ nam wol-
noœæ, szczêœliwie zamkn¹³ przesz³oœæ 
i wykreowa³ ró¿ne wizje nowej Polski.
£¹czenie ojczyzny z trzech zaborczych
p³acht nie by³o ³atwe, a przecie¿ mimo
ró¿nic, mimo sporów o kszta³t przy-
sz³oœci Polska trwa³a. Rozwija³a siê. Piê-
knia³a - mówi³ w swoim przemówieniu
burmistrz Jan Serkies. - Polskê sprzed
stu lat kojarzymy g³ównie z postaci¹ Jó-
zefa Pi³sudskiego. To "Naczelnik" i jego
pierwsza kompania kadrowa stali siê
symbolem niepodleg³oœciowego zrywu.
W kwestii wolnoœci Ojczyzny przestrze-
ga³ rodaków: Niepodleg³oœæ nie jest

Polska Niepodleg³a od 100 lat!
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Polakom dana raz na zawsze... Niepo-
dleg³oœæ jest dobrem nie tylko cennym,
ale i kosztownym. 
Pielêgnowanie historii, wolnoœci, pra-
worz¹dnoœci i przekazywanie tych war-
toœci kolejnym pokoleniom jest naszym
obowi¹zkiem. Dlatego, chc¹c w sposób
szczególny upamiêtniæ stulecie odzyska-
nia przez Polskê niepodleg³oœci, posta-
nowi³em wyst¹piæ do Rady Miejskiej 
z propozycj¹ uchwa³y, która Parkowi
Œródmiejskiemu nada imiê Ojca naszej
wolnoœci - imiê marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego. Park Œródmiejski to park zabyt-
kowy z wieloma pomnikami przyrody,
po³o¿ony w bliskoœci Zamku Piastow-
skiego. W tym roku w I etapie rewitaliza-
cji zosta³ zmodernizowany, zyska³ now¹
infrastrukturê. Nadanie imienia Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego bêdzie ho³-
dem nie tylko dla tego wybitnego Wodza,
ale tak¿e dla wielu pokoleñ Polaków
walcz¹cych o suwerenn¹ Polskê.

Wspólne odœpiewanie Roty Marii Ko-
nopnickiej zamknê³o tê czêœæ uroczys-
toœci. Na jej dalszy ci¹g zaproszono do
Domu Kultury, gdzie uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 4 dali barwny, ujmuj¹cy
spektakl. Rozpoczê³y go widowiskowe
ma¿oretki, szkolny chór œpiewa³ znane
patriotyczne pieœni zachêcaj¹c do wspól-
nego wykonania publicznoœæ, a histo-
ryczne treœci zajmowa³y autentycznoœci¹
- g³ównie za spraw¹ przytaczanych wspom-
nieñ przodka jednego z uczniów, który
walczy³ z zaborc¹ i dane mu by³o prze-
¿ywaæ radoœæ z odzyskanej Ojczyzny.

Tego dnia chojnowianie jeszcze raz spot-
kali siê w centrum miasta. Popo³udniowe
"Œwiêtowanie z Niepodleg³¹" zainicjo-
wa³y wystêpy melodii patriotycznych
grupy wokalnej ze Szko³y Podstawowej
nr 3 i reprezentantki Gimnazjum nr 1, 
a potem fetowano stulecie Wolnej Polski
na weso³o. Za spraw¹ zespo³u Bayer Full
- jednego z najpopularniejszych w nurt-
cie polskiej muzyki tanecznej - i jego
charyzmatycznego lidera S³awomira
Œwierzyñskiego licznie przyby³a na kon-
cert publicznoœæ doskonale bawi³a siê

przy rytmicznych dŸwiêkach znanych
utworów. Nastrój radoœci i wielkiego
szczêœcia ze stuletniej wolnoœci kraju
podkreœli³ - efektownie i g³oœno - pokaz
sztucznych ogni. 

eg

Burmistrz Miasta
Chojnowa 

serdecznie dziêkuje
wszystkim, którzy przez
ca³y jubileuszowy rok, 

w ró¿ny sposób, 
godnie podkreœlali

100.lecie odzyskania
niepodleg³oœci. 

Dziêkuje instytucjom
kulturalnym,

placówkom eduka-
cyjnym i mieszkañcom

za czynny udzia³ 
w rocznicowych

obchodach, za kulty-
wowanie polskiej his-
torii i pielêgnowanie
narodowych tradycji. 

25.11. Koœció³ pw. Niepokalanego

Poczêcia NMP; godz. 18.00

- Koncert pieœni i piosenek patrioty-

cznych chóru Skoranta “Tobie Polsko”

28.11.  MBP; godz. 16.00

- Komputerowy Œwiat dla Ka¿dego -

Cenne dane osobowe, czyli jak rozu-

mieæ RODO

NNaajjbbllii¿¿sszzee 
wwyyddaarrzzeenniiaa 
ww mmiieeœœcciiee
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8 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³a siê
pokonkursowa wystawa prac plastycznych wykonanych
przez uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 i Szko³y Podsta-
wowej nr 4 w Chojnowie. Konkurs zorganizowany zosta³ 
z okazji jubileuszu niepodleg³oœci Polski, który w tym roku
szczególnie celebrujemy.

Temat "Biel i czerwieñ: kwiaty z polskich ³¹k i ogrodów"
mia³ zainspirowaæ dzieci i m³odzie¿ do wykonania prac,
które nie tylko bêd¹ prezentowaæ piêkne kwiaty, ale tak¿e bêd¹
swoj¹ kolorystyk¹ przypominaæ o barwach narodowych 
i obchodach 100.letniej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca - Jadwiga Jêdrzejczyk, Ka-
zimiera Laskowska, Barbara Landzberg i Agnieszka Two-
rzyd³o wybra³o spoœród 230 prac zwyciêzców i wyró¿nio-
nych. Prace oceniane by³y w trzech kategoriach:
Kategoria klas 1-3
I miejsce: Filip Bartnik (SP 4)
II miejsce: Agata Tarakowicz (SP3)
II miejsce: Antonina Siwak (SP3)
III miejsce: Magda Dziembulak (SP4)
III miejsce: Zofia Augustynowicz (SP 4)
IV miejsce: Kamil Sawicki (SP 4)
IV miejsce: Hanna Barszczyk (SP 4)
Wyró¿nienia: Szymon Ziembowicz (SP3), Bruno Szwajka
(SP3), Hanna Kulka (SP4), Konrad Krzyœków (SP4),
Alicja Dzia³o (SP4), Micha³ Jankowski (SP4), Amelia
Michnej (SP4), Gabriela Kozio³ (SP3), Milena Kucfir
(SP3), Dominika Zdanek (SP3).
Kategoria klas 4-6
I miejsce: Hanna Markiewicz (SP3)
II miejsce: Dominika Ho³da (SP4)
III miejsce: Hanna K¹dzio³ka (SP3)
IV miejsce: Aleksandra Cichoñska (SP3)
IV miejsce: Julia Domañska (SP4)
V miejsce: Milena Zdanek (SP4)
Wyró¿nienia: Nadia Szapowa³ (SP3), Monika Kucyk
(SP4), Julia Tarakowicz (SP3), Kacper Kozo³up (SP3),
Hanna Fidor (SP4), Filip Szewczyk (SP3), Szymon Kost
(SP3), Oliwier Grudziñski (SP3), Amelia Ga³ecka (SP4),
Jakub Cieœlak (SP3).

Kategoria klas 7-8
I miejsce: Kalina Joszkowska (SP3)
Wyró¿nienia: Beata Walz (SP3), Marta Jadach (SP3),
Debora Luberda (SP4), Wiktoria Grudziñska (SP3).
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, które
wspólnie z jury wrêczy³ burmistrz Jan Serkies. 
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w Galerii M³odych do koñca
grudnia 2018 roku.
Zapraszamy!                                                 K. Burzmiñska

"Biel i czerwieñ: kwiaty z polskich ³¹k i ogrodów"
Dzieñ przed 11 listopada w Muzeum Regionalnym odby³ siê wyk³ad po-
œwiêcony kobietom i ich walce o niepodleg³oœæ. Profesor Joanna Dufrat 
z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego, reprezentuj¹ca
Zak³ad Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku zaprezentowa³a
wyk³ad pt. "Pod komend¹ Józefa Pi³sudskiego. Udzia³ kobiet w walce zbrojnej
o niepodleg³oœæ i granice Polski 1914-1921".

- Poruszê kwestie kobiet z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e ich udzia³ w walce zbroj-
nej jest uczestnictwem radykalnym w ruchu niepodleg³oœciowym kobiet,
bardzo czêsto kwestionowanym przez opiniê publiczn¹, co najmniej kon-
trowersyjny, problematyczny dla mê¿czyzn - mówi³a profesor historii zaj-
muj¹ca siê tematyk¹ kobiet w II Rzeczpospolitej.
Prof. Dufrat poruszy³a stosunek Józefa Pi³sudskiego do udzia³u kobiet w walce
zbrojnej. Marsza³ek ambiwalentnie okreœla³ swoje stanowisko w kwestii
bojowoœci p³ci piêknej: "Jednak jako pierwszy dzia³acz niepodleg³oœciowy
wykorzysta³ inteligencjê i determinacjê kobiet"- stwierdzi³a prelegentka.
W XIX wieku spotykamy na historycznym szlaku pierwsze bohaterki, bio-
r¹ce udzia³ w czynnych walkach na frontach i powstaniach. Ordery Wo-
jenne Virtuti Militari otrzyma³y: Joanna ¯ubrowa (1782-1852), Barbara
¯bikowa (1810-1891) i Józefa Rostowska (1784-1896). Odznaczenie to jest
najstarszym na œwiecie orderem wojskowym, przyznawanym od 1792 roku
za walkê i mêstwo.
Na wyk³adzie omówione zosta³y obowi¹zki kobiet w Organizacji Bojowej
PPS. P³eæ piêkna zajmowa³a siê m.in. przewo¿eniem i konserwacj¹ broni,
s³u¿b¹ kuriersk¹, przygotowywaniem dróg przejazdu, a tak¿e prac¹ w labo-
ratoriach bojowych, gdzie rêcznie wykonywano bomby.
Kobiety przechodzi³y dwuletni program szkolenia cz³onkiñ Oddzia³ów
¯eñskich ZS, który obejmowa³ m.in.: naukê strzelania, musztrê, s³u¿bê
polow¹, taktykê, ³¹cznoœæ, rysowanie map. Ponad 10 przedmiotów zawsze
koñczy³o siê egzaminami: "Jeœli jakiœ egzamin nie zosta³ zaliczony, wów-
czas kobieta przechodzi³a do luŸnych organizacji, wypadaj¹c zarazem 
z kursu strzeleckiego" - t³umaczy³a prof. Dufrat.
Kobiety w s³u¿bie liniowej Legionów przebrane by³y za mê¿czyzn. I tak
Ola Gnatowicz by³a "Olgierdem Dzikiem", Maria Vetulani - "Marianem
Ipohorskim", a Wanda Gertzówna sta³a siê "Kazikiem ¯uchowiczem".
Wszystkie dzielnie mistyfikowa³y swój wygl¹d.
Wyk³ad poruszy³ tak¿e kwestiê stosunku spo³eczeñstwa do walki zbrojnej
kobiet i ich anga¿owania siê w sprawy "typowo mêskie". Tu przeanali-
zowany zosta³ cytat "Legunki" z 1919 roku: "Dlaczego, gdy wszystko, co
mamy najlepszego oddajemy dla sprawy narodowej i niszczymy m³ode si³y
w d³ugotrwa³ej, wytê¿onej pracy, dlaczego jeszcze, teraz kiedy mamy za
sob¹ tyle wysi³ków i tyle rzeczywistych zas³ug, p³ac¹ nam nasi najbli¿si
lekcewa¿eniem, lub co gorsze, obelg¹ i oszczerstwem?".
Prelekcja prof. Dufrat zakoñczy³a siê interesuj¹c¹ dyskusj¹. Wnioski 
z pó³toragodzinnego spotkania nasunê³y siê same: "Pod wzglêdem
spo³ecznym, wobec bohaterstwa kobiet historia jest nieuczciwa" -
stwierdzi³a prelegentka. Wk³ad kobiet w nasz¹ dziejow¹ to¿samoœæ 
i niepodleg³oœæ jest niezwykle cenny, jednak ich praca bêdzie doceniona
jedynie wówczas, gdy bêdziemy o niej pamiêtaæ.

K. Burzmiñska

Bohaterstwo kobiet w walce o woln¹ Polskê 
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Gromkie "100 lat" i sto balonów w narodowych barwach ukoro-
nowa³o doroczne, jednak wyj¹tkowe w tym roku, wydarzenie z oka-
zji rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. 

Ognisko Patriotyzmu, jeden z elementów Tygodnia Patriotyzmu
organizowanego przez Powiatowy Zespó³ Szkó³, to ju¿ tradycja
tej placówki. Szkolna spo³ecznoœæ zaprasza mieszkañców do
wspó³uczestniczenia w spektaklu przy p³on¹cej ¿ywym ogniem
watrze. To wyj¹tkowe chwile. M³odzie¿ w muzyczno-s³ownym 
widowisku ilustrowanym multimedialnymi obrazami zachêca do
w³¹czenia siê do spektaklu i wspólnego œpiewania patriotycznych
pieœni i piosenek. Chêtnych z roku na rok przybywa. W 100.lecie
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, park przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym goœci³ wielu mieszkañców, m³odzie¿ PZS,
przedstawicieli w³adz miasta, s³u¿b mundurowych i Koœcio³a.
- W roku wielkiego jubileuszu, nasze has³o to "Vivat, Niepo-
dleg³a!" Rozpoczynamy œwiêtowanie tego wielkiego i jak¿e
wa¿nego dla nas œwiêta. Niech siê niesie ogieñ mi³oœci do
Ojczyzny - tej, co nie zginê³a - mówi³ witaj¹c przyby³ych dyrektor
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie Mariusz Kowalczyk.
Wydarzeniu towarzyszy inna,
wa¿na dla szkolnej spo³ecznoœci,
okolicznoœæ. Œlubowanie uczniów
pierwszej klasy po¿arniczo-
ratowniczej ma podnios³y cha-
rakter. Uroczystego pasowania
dokona³ komendant JRG nr 3
Chojnów m³. bryg. mgr Ry-
szard Kawka i jego zastêpca 
st. kpt. dr in¿. Pawe³ D¹browa.

W blasku ogniska, przy wtórze gitary, w przyjacielskiej atmos-
ferze prezentowane w programie historyczne treœci wzrusza³y,
przywo³ywa³y narodowe przejœcia, a podtrzymuj¹ce na duchu
naszych przodków ¿o³nierskie czy religijne pieœni dla wspó³czes-
nych by³y nastrojowym, wspania³ym spotkaniem kilku pokoleñ.

eg

15 listopada w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
odby³ siê konkurs malarski maj¹cy na celu wspieranie postaw
patriotycznych poœród osób niepe³nosprawnych. Idea plasty-
cznego spotkania zwi¹zana by³a z setn¹ rocznic¹ odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. 

22 osoby z jedenastu placówek z owiatu, które pomagaj¹ niepe³no-
sprawnym, wziê³o udzia³ w artystycznym wydarzeniu pt. "Polska
Piêkna Niepodleg³a".
Twórczym dzia³aniom bior¹cym udzia³ w konkursie towarzy-
szyli zaproszeni goœcie, wœród których by³ Cz³onek Zarz¹du
Województwa Dolnoœl¹skiego Tadeusz Samborski: 
- Dzisiejsze spotkanie jest szczególne. Dziêkujê za inicjatywy,
które integruj¹ placówki zajmuj¹ce siê osobami niepe³no-
sprawnymi. ¯yczê, ¿ebyœcie zawsze byli sercem dla serc - mówi³. 

Po czêœci oficjalnej w pracowni plastycznej przez ponad godzinê
uczestnicy malowali akwarelami na p³ótnie wizjê wolnej Polski. 
Dla wszystkich zaproszonych goœci odby³ siê koncert przygo-
towany przez uczniów Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego im.
Jana Paw³a II w Rokitkach, nastêpnie wyst¹pili podopieczni
Œrodowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie, pre-
zentuj¹c patriotyczne utwory.
Prace ocenia³o jury w sk³adzie: Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krzywej Elwira K¹dzio³ka, Dyrektor MOKSiR
Stanis³aw Horodecki i artysta plastyk Ireneusz Józefczuk. 
Werdykt, jak zaznaczy³a p. K¹dzio³ka, by³ subiektywny. Ka¿da
z prac zawiera³a symbole ojczyzny, a tak¿e przeplataj¹ce siê
barwy narodowe. Na p³ótnach pojawi³y siê Polskie krajobrazy
z widokiem na rodzinne domy. Malowano tak¿e akcenty his-
torii lokalnej oraz ca³ego kraju. 22 interpretacje barwnych 100
lat niepodleg³oœci by³o trudnym do ocenienia przez pryzmat wy-
j¹tkowoœci artystycznej, historycznej, ale i mentalnej.
Pierwsze miejsce zdoby³a Sylwia Kapral (WTZ "Caritas" Le-
gnica), drugie Stanis³aw Noga (DPS "Prz¹œnik"), trzeci na
podium by³ Jerzy WoŸnica (ŒDS NR 1 w Chojnowie). 
Nagrody wrêczyli: Bogus³awa Kuliñska i Tadeusz Samborski. 
Konkurs zorganizowany zosta³ przy wspó³finansowaniu Urzê-
du Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego. 

K.Burzmiñska

Jubileusz pprzy oogniskuJubileusz pprzy oognisku"Polska Piêkna Niepodleg³a"
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Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego od
dawna organizuje to spotkanie, by sto-
sownie uhonorowaæ swoich wieloletnich
cz³onków. Dzieñ Jubilata dla cz³onków ZNP
jest uroczystoœci¹ wa¿n¹ i oczekiwan¹.
14 listopada w Sali Edukacyjnej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej zwi¹zkowcy 
i zaproszeni goœcie - m.in. wiceprezes Za-
rz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego we Wro-
c³awiu, cz³onek Zarz¹du G³ównego ZNP
w Warszawie Stanis³aw Mazurek i bur-
mistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies - ra-
zem obchodzili tradycyjne dla tego œro-
dowiska œwiêto.
- Dobiega koñca rok 2018. Rok szczegól-
ny w naszej historii. Dlatego nasze dzisiej-
sze spotkanie poœwiêcimy w czêœci Nie-
podleg³ej OjczyŸnie - zapowiedzia³a pro-
wadz¹ca spotkanie Aneta Czapska.
Chór ze Szko³y Podstawowej nr 3 pod kie-
runkiem Tomasza Susmêda i Marii Pê-
kali zainicjowa³ wspólne odœpiewanie
"Mazurka D¹browskiego". Potem da³
jeszcze koncert kilku patriotycznych pie-
œni, a publicznoœæ chêtnie wtórowa³a
m³odym wokalistom.
- Prze¿yliœcie Kole¿anki i Koledzy z nasz¹
organizacj¹ wiele ró¿nych momentów 
i zawirowañ - rozpoczê³a czêœæ oficjaln¹
prezes chojnowskiego oddzia³u ZNP
Ewa Wiêcek. - Mamy za sob¹ wspania³e
czasy i trudne momenty. Zmienia³y siê
strategie, koncepcje i cele. Dla Was Kole-
¿anki i Koledzy, niezale¿nie od tego co
dzia³o siê dooko³a, zawsze najwa¿niejsza
by³a podstawowa zasada, a mianowicie

uczciwoœæ w pracy zawodowej i zwi¹z-
kowej. Dziêkujê za te wszystkie piêkne
lata poœwiêcenie i oddanie, lojalnoœæ
oraz trud w³o¿ony w pracê. 
Oryginaln¹ statuetk¹ za 70.letni¹ przy-
nale¿noœæ zwi¹zkow¹ uhonorowano
Leona Jasiñskiego. 65.lecie obchodzi³a
Józefa Born, 55.lecie Regina Dacyszyn,
50.lecie Krystyna Kupczyñska, 40.lecie
Józef Pietruszewski, 30.lecie Andrzej
Urban, Ma³gorzata Szczepanowska,
Maria Grz¹dkowska i Alicja Hanusz-
czak, 20.lecie Lucyna Spes, El¿bieta
Ziêcina, Dorota ¯urawska, Wies³aw
Pa³uba.

W szeregi chojnowskiego Oddzia³u ZNP
przyjêto te¿ nowych dzia³aczy. Legity-
macje cz³onkowskie odebrali: Wioletta
Niemczyk, Dorota Chopkowicz, Do-
rota Pupczyk, Jolanta Grubecka-Roz-
kocha i Ewa Wo³oszyn.

Upominki i listy gratulacyjne otrzymali
tego dnia tak¿e zwi¹zkowcy, którzy zakoñ-
czyli dzia³alnoœæ zawodow¹ i przeszli na
emeryturê - Anna Krê¿el, Wies³awa Bra-
tek, El¿bieta Strug, Alina Bujak, El¿bieta
Borysewicz, Ma³gorzata Czachor, Gra¿yna
Babiarz, Ewa Ku³aga i Miros³awa Spes. 

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim wyró¿nionym.

eg

Dzieñ JJubilata ww ZZNP

SP4 - szko³a pe³na pomys³ów,
szko³a pe³na projektów!

W naszej szkole stawiamy na rozwój -
uczniów, nauczycieli i placówki.
Pragniemy, aby nasza szko³a by³a coraz
bardziej nowoczesna, dlatego chêtnie
bierzemy udzia³ w ró¿nych projektach 
i konkursach. Jednak, by zostaæ uczest-
nikiem jakiegokolwiek projektu, nale¿y
w pierwszej kolejnoœci spe³niæ kilka wa-
runków, które wymagaj¹ wielu starañ 
i pracy. Jednym z g³ównych jest napisanie
samego projektu. Z inicjatywy p. dyrek-
tor Beaty Miler-Kornickiej w tym roku
szkolnym rozpoczêliœmy ju¿ trzy du¿e
przedsiêwziêcia. Jako pierwsze mo¿emy
wymieniæ rz¹dowy projekt pn. "Aktywna
Tablica", dziêki któremu lekcje w SP4
staj¹ siê ciekawsze i bardziej pomys³owe
przy u¿yciu tablicy interaktywnej.

Bezsprzecznie du¿ym osi¹gniêciem jest
projekt pn. "Kompetencje kluczowe
szans¹ sukcesu dla uczniów szkó³ pod-
stawowych Gminy Miejskiej Chojnów",
w którym z³¹czyliœmy swe si³y z SP3. W ra-
mach tego projektu przyznano nam po-
nad 1,5 mln z³ na rozmaite zajêcia i sprzêt
dydaktyczny, m.in. tablice i monitory in-
teraktywne, komputery, czy tablety.
Dziêki temu projektowi w naszej szkole
bêd¹ odbywaæ siê innowacyjne tutoriale,
zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze z ma-

tematyki i jêzyka angielskiego, zajêcia
wspieraj¹ce uzdolnienia z biologii, che-
mii, informatyki, geografii i matematyki
oraz zajêcia emocjonalno-spo³eczne dla
klas I-III. 
To jednak nie wszystko! 
Ostatnim naszym sukcesem jest otrzy-
manie 59,850 z³ na dofinansowanie za-
kupu doposa¿enia laboratorium che-
micznego w ramach konkursu "Labora-
torium XXI wieku" organizowanego
przez Fundacjê KGHM Polska MiedŸ 
w Lubinie. 

Idealnym podsumowaniem powy¿szego
s¹ dwa jak¿e prawdziwe stwierdzenia -
chcieæ znaczy móc oraz bez pracy nie ma
ko³aczy. Tego siê trzymamy, dlatego prê-
¿nie siê rozwijamy!

Natalia Halikowska

SP 4 news
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Plebiscyt Bran¿owy OR£Y zosta³ stwo-
rzony po to, by spoœród przeciêtnych
firm na rynku wyró¿niæ te najlepsze. 
W odró¿nieniu od licznych programów,
w których uiszczenie op³aty jest warun-
kiem przy³¹czenia – OR£Y to wyselek-
cjonowana grupa firm, do której kwali-
fikuje siê jedynie niewielki procent przed-
siêbiorstw z danego sektora. 
Organizatorem plebiscytu jest ImaGO!
Polska sp. z o.o., z siedzib¹ w ¯orach.
Organizatorzy zbieraj¹ oceny z portali
spo³ecznoœciowych i bran¿owych, po-
czym wyliczaj¹ œredni¹ wa¿on¹. Maksy-
malna ocena koñcowa wynosi 10 pkt.
Aby do³¹czyæ do programu ocena da-
nego przedsiêbiorstwa musi wynosiæ co
najmniej 8/10 pkt.
Z roku na rok przybywa bran¿, w któ-
rych jest przyznawana ta presti¿owa na-
groda. Poœród OR£ÓW administracji,
cukiernictwa, farmacji, florystyki, moto-
ryzacji, prawa czy turystyki, w roku
2018 przyznano równie¿ OR£Y FRY-
ZJERSTWA. W Chojnowie tê zaszczy-
tn¹ nagrodê - przyznawan¹ na podstawie
opinii wystawionych przez klientów
salonów fryzjerskich - otrzyma³y dwa

salony. Pierwsze miejsce i ocenê 9.0/10
pkt. w kategorii Srebrnych OR£ÓW
Fryzjerstwa przyznano firmie Salon Fry-
zjerski U „Agi”, drugie miejsce i ocenê
8.9/10 pkt. w kategorii Srebrnych OR£ÓW
Fryzjerstwa przyznano firmie ELITS.
To jednak nie jedyne wyró¿nienia w na-
szym mieœcie. Tytu³y i stosowne insyg-
nia otrzyma³o jeszcze kilkanaœcie innych
firm:
OR£Y FLORYSTYKI:
Pracownia Florystyczna Na Rogu Da-
nuta Iwanicka (8.2/10 pkt)
OR£Y FOTOGRAFII:
Ulotne. Piotr i Maria Cuch/Fotografia
Laureat Z³otych Or³ów (8.9/10 pkt)
OR£Y KOSMETYKI:
- Cocodecu Gabinet Kosmetyczny
(8.8/10 pkt)
- Instytut Piêkna (8.5/10 pkt)
- Salon urody Secret (8.5/10 pkt)
OR£Y MEBLARSTWA:
Mania Meblowania.pl (8.9/10 pkt)
OR£Y MEDYCYNY:
Badania Kierowców – Pracownia
Psychotroniczna Dominika Aleksa
(9.1/10 pkt)
Szymon Matys – Gabinet Rehabilitacji
i Terapii Naturalnej (8.5/10)

OR£Y MOTORYZACJI:
- FHU Globus (9.7/10 pkt)
- Auto Naprawa Boroñ (9.7/10pkt)
- PARTS Auto Czêœci (9.6/10 pkt)
OR£Y NAUKI JAZDY:
- OSK Bosman (8.8/10 pkt)
Laureat Srebrnych Or³ów
- Chojnów – Nauka Jazdy Micha³
Winiarski (8.7/10 pkt)
Laureat Br¹zowych Or³ów
OR£Y OKIEN I DRZWI:
- GB (9.3/10 pkt)
OR£Y PIEKARNICTWA:
- Piekarnia Kupczyk (9.2/10 pkt)
OR£Y RACHUNKOWOŒCI:
- Alfa s.c. Biuro Rachunkowe (8.6/10 pkt)
Laureat Srebrnych Or³ów
OR£Y STOMATOLOGII:
- Wiêcek W³odzimierz, lek. stomato-
log. Gabinet (8.5/10 pkt)
Laureat Br¹zowych Or³ów
OR£Y TURYSTYKI:
- MY Travel Chojnów (8.5/10 pkt)

mk

13 listopada uczniowie Gimnazjum nr 2 odwiedzili czeskich
przyjació³ z Gimnazjum w Mnichovo Hradiste. 
Czterdziestoosobowa grupa uczniów wraz opiekunami po raz
drugi odwiedzi³a partnerskie miasteczko w Czechach, z którym
rozpoczêliœmy wymianê m³odzie¿y. Powitali nas nauczyciele:
£ukasz i Piotr oraz Lenka, która jest dyrektorem szko³y. 
Z £ukaszem i Piotrem wybraliœmy siê na wycieczkê do ruin

zamku Valeèov oraz na malownicze Drbske Svetnicky z któ-
rych rozpoœciera siê piêkny widok na ca³¹ okolicê. Po obiedzie
nasi uczniowie zwiedzali miasto w towarzystwie swoich czes-
kich rówieœników. 
Cieszymy siê z tych kontaktów i mamy nadziejê, ¿e dojdzie do
skutku planowany kilkudniowy wyjazd. 
Pozdrawiamy Lenkê, £ukasza i Piotra oraz naszych rówieœni-
ków z zaprzyjaŸnionej szko³y. 

gim2

ODWIEDZAMY NASZYCH CZESKICH
PRZYJACIÓ£

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski 
w Chojnowie zorganizowa³o dla swoich

podopiecznych niecodzienne przyjêcie.
Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia
mia³o byæ tego dnia wyj¹tkowe i mieæ
inny, ni¿ dotychczas, charakter. Wspól-
nymi si³ami przygotowano zatem posi³ek.
Dzieci i doroœli zaserwowali zdrow¹ ¿yw-
noœæ - sa³atki i soki warzywno-owocowe. 
Tego rodzaju zajêcia nie tylko doskonale
wpisuj¹ siê w profilaktykê prozdro-
wotn¹, ale wspaniale rozwijaj¹ manual-
nie i co nie mniej wa¿ne, integruj¹. 
A, jak smakuj¹ samodzielnie przygoto-
wane posi³ki, uœwiadamiaæ nie trzeba. 
Edukacja, prewencja, praktyka, wspólnie
spêdzony czas, dobra zabawa, smaczny

poczêstunek - kilka prostych sk³ado-
wych, a efekt nieoceniony. 

eg

Zdrowa biesiada

Chojnowskie Or³y
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Grupa "Krasnali" z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 w Chojnowie kilka miesiêcy
temu zrealizowa³a projekt edukacyjny
"Ma³y Tkacz z Chojnowa". Dzieci uczy³y
siê historii miasta i regionu poprzez m.in.
warsztaty tkackie czy interaktywne przed-
stawienia. Od wrzeœnia bior¹ udzia³ w no-
wym przedsiêwziêciu pt. "Od rycerza do
¿o³nierza". Autork¹ obydwu projektów jest
p. Renata Frymus. 
- Poza g³ównymi punktami, które wyzna-
czyliœmy sobie do zrealizowania kolej-
nych lekcji historii dla przedszkolaków,
poch³ania nas ka¿dego dnia wiele intere-
suj¹cych zadañ. Czytamy dzieciom legen-
dy polskie, przez co wzbogacaj¹ swoje
s³ownictwo. Opowiadaj¹c o dawnych
dziejach, rozbudzamy ich wyobraŸniê,
inspirujemy do poznawania swoich ko-
rzeni - t³umaczy nauczycielka grupy Re-
nata Frymus.
Program rozpocz¹³ siê we wrzeœniu od wy-
cieczki na Zamek Grodziec. Tam dzieci
zwiedzi³y komnaty i zbrojownie. Przed-
szkolaki zainspirowane wizyt¹ w gminie
Zagrodno wykona³y z tektury i materia³u
przyrodniczego "Jesienny zamek", który
okazale zdobi ich salê zabaw. 
PaŸdziernik obfitowa³ w kolejne pozna-
wanie historii rycerskiego fachu. Za przy-
czyn¹ sympatycznych goœci przedszkola-
ki "wybra³y siê" w œredniowieczn¹ podró¿.
Rycerz Krzysztof Pisarski wraz ze swoim
giermkiem zaprezentowali maluchom
ró¿ne rodzaje mieczy, jednak najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy³a siê zbroja,
któr¹ czêœæ ch³opców chêtnie by nosi³a
na co dzieñ:
- Bardzo podobali mi siê prawdziwi ryce-
rze! Chcia³bym zostaæ jednym z nich! -
opowiada zafascynowany Bartek.
Interesuj¹ce w programie jest to, ¿e dzie-
ci nie tylko poznaj¹ wiele ciekawych za-
gadnieñ, ale równie¿ anga¿uj¹ w ró¿ne
przedsiêwziêcia swoich rodziców. Tak
powsta³y herby rodzin. Pomys³y emble-
matów s¹ imponuj¹ce: 
- Herb robi³am wieczorem z mam¹, du¿o
radoœci sprawi³o nam wspólne dekoro-
wanie - mówi szeœcioletnia Florentyna. 

Dzieci z entuzjazmem opowiadaj¹ o swo-
ich pracach, które piêknie prezentuj¹ siê
w ich sali:
- Mój herb wymyœli³a mama. Wyklejali-
œmy go wspólnie. Jest na nim chojnowski
zamek i flaga Polski. Wa¿ne s¹ kolory. Mój,
to niebieski, a brata zielony - t³umaczy
dumny ze swojego herbu Maciek. 

Zarówno "Krasnale", jak i wszystkie gru-
py z placówki mia³y mo¿liwoœæ, dziêki
projektowi, uczestniczyæ w rekonstrukcji
dnia z ¿ycia wojownika i jego pacho³ka.
Agencja artystyczna Hegemon ze Z³oto-
ryi da³a maluchom pokaz œredniowiecz-
nych zwyczajów w "Parku Piastowskim".
W listopadzie przedszkolaków w ramach
projektu odwiedzili podporucznik Artur
Reichert i chor¹¿y Jan Liczner. Spotka-
nie odby³o siê w duchu patriotyzmu i se-
tnej rocznicy odzyskania przez Polskê
suwerennoœci. Dzieci chêtnie opowia-
da³y, czym dla nich jest niepodleg³oœæ 
i jak rozumiej¹ to pojêcie. Mi³ym akcen-
tem by³ pokaz "Krasnali" œpiewaj¹cych
goœciom piosenkê. 
- Kolejnym punktem poznawania prze-
sz³oœci bêdzie wycieczka do Muzeum Regional-
nego. Dzieci ju¿ nie mog¹ siê doczekaæ! -
mówi opiekunka grupy Józefa Letkiewicz.
Projekt od "Rycerza do ¿o³nierza" dosko-
nale wpisuje siê w edukacjê historyczn¹
dzieci. Inspiruj¹ce wycieczki i zadania
dostarczaj¹ przedszkolakom wielu wra-
¿eñ. Aktywna forma nauki spe³nia swoje
dodatkowe zadania. W projekt anga¿uj¹
siê najbli¿si dzieci oraz ca³a spo³ecznoœæ
przedszkolna poszerzaj¹c tym samym za-
siêg kreatywnego spêdzania czasu z naj-
m³odszymi odkrywcami historii!

K.Burzmiñska

"Od rycerza do ¿o³nierza" 
- nowy projekt "Krasnali"

W sobotê, 10 listopada, dzieñ przed ofi-

cjalnymi obchodami setnej rocznicy

odzyskania niepodleg³oœci, na Basenie

Miejskim spo³ecznoœæ Szko³y Podsta-

wowej nr 4 zmierzy³a siê z jedyn¹ tak¹ 

w Polsce, autorsk¹ imprez¹ p³ywack¹

"100-km na 100-lecie", w której liczba

uczestników przekroczy³a próg magi-

cznej setki jak na setn¹ rocznicê przys-

ta³o! 96 uczniów oraz 6 doros³ych wspól-

nymi si³ami, pokona³o ponad 4 tysi¹ce

d³ugoœci basenu i przep³ynê³o a¿ 112km

950m! Uczestników wprost nie da³o siê

zatrzymaæ, st¹d pokonanie za³o¿onego

wyniku.

Gratulujemy inicjatywy i wyniku!

100 km 
na 100.lecie
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Mi³oœæ jest wszystkim
23.11.; godz. 16.00 i 18.15
24.11.; godz. 16.00 i 18.15
25.11.; godz. 16.00 i 18.15
30.11.; godz. 16.00 i 18.15
01.12.; godz. 16.00 i 18.15
02.12.;godz. 16.00 i 18.15

Grudniowy czas przedœwi¹tecznej gor¹czki rozpocznie siê
wraz z przyp³yniêciem do miasta niezwyk³ego Œwiêtego Mi-
ko³aja. Uruchomi to lawinê wyj¹tkowych zdarzeñ. Romans 
z najpopularniejszym polskim pi³karzem spotka kobietê, której
nikt nie nazwa³by fank¹ futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszaj¹
w niejednym ma³¿eñstwie, a dopracowany w ka¿dym szcze-
góle œlub bêdzie mieæ zaskakuj¹cy fina³.

53 wojny
23.11.; godz. 20.30
24.11.; godz. 20.30
25.11.; godz. 20.30

Anka i Witek s¹ zakochanym w sobie ma³¿eñstwem. On jest
korespondentem wojennym, który wiêkszoœæ dni w roku spê-
dza na wojnie. Ona nieustannie czeka, a¿ m¹¿ wróci do domu.
Anka stara siê ¿yæ normalnie, jednak niepewnoœæ o ¿ycie
Witka wygrywa. Zaczyna szykowaæ siê na najgorsze.

Niesamowita historia wielkiej gruszki
24.11.; godz. 14.00
25.11.; godz. 14.00

Film jest opowieœci¹ o kotce Mitcho i s³oniu Sebastianie,
mieszkaj¹cych w spokojnej wiosce Solby. Para przyjació³ de-
cyduje siê na podró¿ w nieznane w poszukiwaniu tajemniczej
Gruszki, o której od dawna kr¹¿¹ niezwykle legendy. Nic nie
jest typowe – po pierwsze, s¹ zwierzêtami; po drugie, ka¿de 
z nich ma w³asny pomys³ na podró¿. Jak to wszystko pogodziæ?
Mo¿na, gdy¿ obydwoje s¹ ¿¹dni przygód, zmagañ z piratami 

i spotkañ z fantastycznymi stworami. Jednak, czy s¹ gotowi na
takie prze¿ycia? Czy sprostaj¹ czekaj¹cym ich wyzwaniom,
czy spotkanie oko w oko ze smokiem ich nie przeroœnie?
Wspólna wyprawa bêdzie obfitowaæ w liczne przygody i oka¿e
siê sprawdzianem ich przyjaŸni.

Jak pies z kotem
30.11.; godz. 20.30
01.12.; godz. 20.30
02.12.; godz. 20.30

"Jak pies z kotem" to opowieœæ o skomplikowanej relacji
re¿ysera (Robert Wiêckiewicz) z bratem Andrzejem (Olgierd
£ukaszewicz), twórc¹ kultowej "Hydrozagadki". Daleka od
idea³u braterska wiêŸ ulega zacieœnieniu, gdy Andrzej zapada
na ciê¿k¹ chorobê. Obaj mê¿czyŸni na przemian okazuj¹ sobie
czu³oœæ i ton¹ we wzajemnych pretensjach. Wa¿n¹ rolê 
w ¿yciu bohaterów odgrywaj¹ ich partnerki - coraz bardziej
zdezorientowana ca³¹ sytuacj¹ ¿ona Janusza - Beata (Bo¿ena
Stachura) i muza Andrzeja, pogr¹¿ona w rozpaczy Iga (Alek-
sandra Konieczna). Nieporozumienia pomiêdzy bohaterami
stanowi¹ Ÿród³o napiêæ, ale i pierwszorzêdnego humoru.

Poczta Œwiêtego Miko³aja
01.12.; godz. 14.00
02.12.; godz. 14.00

W sekretnym miejscu na Antarktydzie ¿yj¹ od wieków wszys-
tkie duchy Bo¿ego Narodzenia. Poœród wielu innych mieszkaj¹
tam miêdzy innymi: nasz Œwiêty Miko³aj, Trzej Mêdrcy ze
wschodu oraz Hoteiosho z Japonii. Kiedyœ mieszka³ tam tak¿e
Monopolish - duch œwi¹t ze staro¿ytnego Rzymu - lecz zosta³
wygnany gdy¿ chcia³ byæ jedynym Miko³ajem dla ca³ego œwia-
ta. Teraz Œwiêta s¹ zagro¿one bo z³y duch Monopolish porwa³
japoñskiego Miko³aja i coroczny zjazd Miko³ajów nie mo¿e siê
odbyæ. A to jeszcze nie wszystko bo Monopolish planuje por-
waæ wszystkich Miko³ajów i sam zostaæ jedynym, z³ym
duchem Œwi¹t. Ca³a nadzieja w ma³ej elfce zwanej Pixi Post.
To ona przebrana za cz³owieka ruszy na misjê by uratowaæ
Œwiêta i prezenty dla wszystkich dzieci na œwiecie.

Chojnowski ¯³obek Miejski "S³oneczko" mo¿e pochwaliæ siê
now¹ inwestycj¹, jak¹ jest szeœcioosobowy wózek dla dzieci.
Pomys³ zakupu nowoczesnej spacerówki ma wielu autorów. 
- Jesteœmy nowoczesn¹ placówk¹. Po licznych udogodnieniach,
z jakich korzystaj¹ nasi podopieczni, przyszed³ czas na wózek,
który na rynku funkcjonuje ju¿ od jakiegoœ czasu. Starsze dzieci
korzystaj¹ ze spacerów, poniewa¿ poruszaj¹ siê samodzielnie.

Nasze najm³odsze dzieci korzysta³y jedynie z tarasu, z którego
jesteœmy bardzo zadowoleni. Jednak jest to jedynie otoczenie
¿³obka - t³umaczy Lucyna Setla-Bar dyrektor placówki. 
Pierwsze starania o funkcjonalny wózek rozpoczê³y siê 
w ubieg³ym roku. "S³oneczko" wziê³o udzia³ w konkursie, 
w którym g³ówn¹ nagrod¹ by³a szeœcioosobowa spacerówka.
Niestety nie uda³o siê wygraæ. Narodzi³ siê pomys³ w Radzie
Rodziców dofinansowania po³owy kosztów. O drug¹ czêœæ
poproszono burmistrza miasta, który zadeklarowa³ pokrycie
ca³ej kwoty 4.329 z³. 
- Poniewa¿  musimy wybieraæ dzieci do spaceru, marzy nam siê
kolejny. Podliczy³yœmy nasze œrodki, wystosowaliœmy pismo do
burmistrza i ju¿ wkrótce bêdziemy podwójnie szczêœliwymi
posiadaczami drugiego wózka - mówi³a z radoœci¹ dyrektor
¿³obka. 
Szeœcioosobowy wózek zosta³ zakupiony w trosce o zwiêksze-
nie poziomu opieki nad dzieæmi. Stawarza lepsze warunki do
rozwoju maluchów, posiada wygodne siedziska z pasami bez-
pieczeñstwa, daszki przeciws³oneczne chroni¹ce dzieci przed
wiatrem i s³oñcem. Zapewnia komfortowe spacery, dostar-
czaj¹c maluchom atrakcyjnych wra¿eñ przez kontakt z otocze-
niem korzystnie wp³ywaj¹cym na ich rozwój. 

K.Burzmiñska

WWyyjj¹¹ttkkoowwyy  wwóózzeekk  
ww  cchhoojjnnoowwsskkiimm  ¿¿ ³³oobbkkuu
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Zarz¹dzeniem Nr 109/2018 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 05 wrzeœnia 2018 r. w/w lokal zosta³
przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu
ograniczonego. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
jednoizbowy, bez pomieszczeñ pomocniczych.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwa³¹ Nr
IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z 30.12. 1998r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 
z 16.04.1999 r.), nieruchomoœæ oznaczona jest
symbolem 16 MW/U i ujêta jako teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug
komercyjnych nieuci¹¿liwych. W ewidencji
gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B -
tereny mieszkaniowe. 
Przedmiotowy lokal nie spe³nia wymogów sa-
modzielnego lokalu mieszkalnego. Mo¿liwa jest
jedynie sprzeda¿ w/w lokalu jako przynale¿nego
do jednego z wyodrêbnionych lokali znajdu-
j¹cych siê w budynku przy ul. Wolnoœci 9.
Sprzeda¿ powy¿szego lokalu na rzecz osoby nie
bêd¹cej wspó³w³aœcicielem budynku mog³aby
spowodowaæ szereg konfliktów przy próbie jego
adaptacji na samodzielny lokal mieszkalny lub
u¿ytkowy. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elek-
tryczn¹, gazow¹, wodno-kanalizacyjn¹, grzew-
cz¹ - piece.

Cena wywo³awcza obejmuje cenê lokalu oraz
cenê gruntu wchodz¹cego w sk³ad nieruchomoœ-
ci wspólnej w udziale przypadaj¹cym na ten
lokal. W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrêb-
nego ustalenia tych cen przyjmuje siê proporcje
zachodz¹ce miêdzy nimi w cenie wywo³awczej. 
Wysokoœæ ceny gruntu uzyskana w przetargu
stanowi podstawê do ustalenia op³at z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego gruntu. 
Za oddanie nieruchomoœci gruntowej w u¿yt-
kowanie wieczyste pobiera siê pierwsz¹ op³atê 
i op³aty roczne. Pierwsza op³ata za wspó³u¿yt-
kowanie wieczyste gruntu wynosiæ bêdzie 25%
ceny osi¹gniêtej w przetargu  i bêdzie p³atna je-
dnorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
Op³ata roczna, p³atna jest do 31 marca ka¿dego
roku, z góry za dany rok, przez ca³y okres u¿yt-
kowania wieczystego. Op³aty rocznej nie pobiera
siê za rok, w którym zosta³o ustanowione prawo
u¿ytkowania wieczystego. Wysokoœæ op³aty ro-
cznej podlega aktualizacji nie czêœciej ni¿ raz na
3 lata, je¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci ulegnie
zmianie.
Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego zostan¹
powiêkszone o podatek VAT w wysokoœci 23 %,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
zakresie, natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us³ug (Dz. U. z 2017r, poz.1221 ze zm.)
sprzeda¿ lokalu podlega zwolnieniu od podatku
VAT. 

Przetarg odbêdzie siê w 20 grudnia 2018 r. 
o godz. 1130 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, pl. Zamkowy 1.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem 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, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia
lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetar-
gu, wp³aca siê na konto Nr 07102052260000-
620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne zna-
laz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 300,00 z³.
Zgodnie z art. 41  ustawy z 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018r.
poz. 121 ze zm.), je¿eli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejs-
cu i terminie podanym w zawiadomieniu, organi-
zator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umo-
wy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele wyo-
drêbnionych lokali w budynku przy ul. Wolnoœci 9,
którzy spe³ni¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:  
1. Wnios¹ Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci na konto Nr 34102052260000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, z takim wy-
przedzeniem, aby nale¿na kwota znalaz³a siê na
koncie w nieprzekraczalnym terminie do 13 gru-
dnia 2018r. (w³¹cznie). W tytule wp³aty nale¿y
wskazaæ oznaczenie nieruchomoœci,  imiê i
nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku
ma³¿eñstwa - obojga ma³¿onków.
2. Z³o¿¹ najpóŸniej 14 grudnia 2018r. do go-
dziny 15.00 w sekretariacie (pokój nr 6 - I piêtro)
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1,
pisemne zg³oszenie uczestnictwa w przetargu
ustnym ograniczonym z kserokopi¹ dokumentu
potwierdzaj¹cego tytu³ w³asnoœci do nierucho-
moœci lokalowej (samodzielnego lokalu miesz-
kalnego) znajduj¹cej siê w w/w budynku wraz 
z za³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu wp³aty wyzna-
czonego wadium i oœwiadczeniem o zapoznaniu
siê z warunkami przetargu  i wyra¿eniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Urz¹d

Miejskie  w Chojnowie w zwi¹zku z przetargiem
na sprzeda¿ nieruchomoœci. 
Dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie powy¿-
szych warunków nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej 
i opisanej kopercie, na której nale¿y podaæ datê
przetargu oraz oznaczenie nieruchomoœci - lokal
nr 3a przy ul. Wolnoœci 9.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetargowe 
i zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie wywieszona 19.12.2018r. na tablicy
og³oszeñ nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y (II piêtro). Uczestnicy przetargu zo-
bowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
pe³nomocnictwo wspó³ma³¿onka na przyst¹pie-
nie do przetargu w celu zakupu w/w nieru-
chomoœci (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. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci winien przed³o¿yæ ze-
zwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wy³oniony w drodze przetargu przysz³y
nabywca lokalu przed zawarciem aktu notari-
alnego zobowi¹zany bêdzie przed³o¿yæ
zaœwiadczenie o samodzielnoœci lokalu
mieszkalnego.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym i ponosi wszystkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remon-
tem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku 
i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci, wi¹¿¹
wszelkie uchwa³y podjête wczeœniej przez
Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia
innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bê-
dzie do nabywcy niniejszego lokalu.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³a-
snoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 26.11.2018 r. -
13.12.2018 r. w godz. 1000 do 1400 - klucze
dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30, 
tel. 76/81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. 
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl. 

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ lokalu niespe³niaj¹cego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego,
mieszcz¹cego siê w budynku po³o¿onym przy ul. Wolnoœci 9, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 400/3 o powierzchni 0,0171 ha wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 26.09.2096 r. u³amkowej
czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022795/6.
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Zarz¹dzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Mia-
sta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2018 r.
w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprze-
da¿y w formie przetargu ograniczonego. 
Przedmiotowa  nieruchomoœæ obci¹¿ona
jest ograniczonym prawem rzeczowym,
ujawnionym w ksiêdze wieczystej, w po-
staci s³u¿ebnoœci gruntowej polegaj¹cej na
prawie przejazdu i przechodu przez nieru-
chomoœæ oznaczon¹ numerem dzia³ki 216/13
oraz przez bramê wjazdowo-wejœciow¹
znajduj¹c¹ siê w budynku posadowionym
na tej nieruchomoœci, na rzecz ka¿doczes-
nych w³aœcicieli lokali wyodrêbnionych 
w budynku mieszkalnym po³o¿onym przy
ul. Miko³aja Reja 12A, na dzia³ce nr 216/18.
Nieruchomoœæ nie jest przedmiotem zobo-
wi¹zañ i nie tocz¹ siê ¿adne postêpowania
administracyjne i s¹dowe. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako
lokal jednoizbowy, bez instalacji wodno-
kanalizacyjnej, grzewczej, bez pomiesz-
czeñ pomocniczych.
W planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Choj-
nowa z 30.XII.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno-
œl¹skiego Nr 9, poz. 377 z 16.04.1999 r.),
nieruchomoœæ oznaczona jest symbolem 95
MN i ujêta jako teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
zabudowy wielorodzinnej. W ewidencji
gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem
B - tereny mieszkaniowe. 
Przedmiotowy lokal nie spe³nia wymogów
samodzielnego lokalu mieszkalnego. Mo¿li-
wa jest zatem jedynie sprzeda¿ przedmio-
towego lokalu jako przynale¿nego do jed-
nego z wyodrêbnionych lokali znajduj¹-
cych siê w budynku przy ul. Miko³aja Reja 12.
Sprzeda¿ przedmiotowego lokalu na rzecz
osoby nie bêd¹cej wspó³w³aœcicielem bu-
dynku móg³by spowodowaæ szereg kon-
fliktów przy próbie adaptacji tego pomiesz-
czenia na samodzielny lokal mieszkalny
lub u¿ytkowy. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elek-
tryczn¹ - oœwietleniow¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece oraz czêœ-
ciowe c.o. eta¿owe.

Cena wywo³awcza obejmuje cenê lokalu
oraz cenê gruntu wchodz¹cego w sk³ad
nieruchomoœci wspólnej w udziale przy-
padaj¹cym na ten lokal. W cenie uzyskanej
w przetargu, dla odrêbnego ustalenia tych
cen przyjmuje siê proporcje zachodz¹ce
miêdzy nimi w cenie wywo³awczej. 
Wysokoœæ ceny gruntu uzyskana w prze-
targu stanowi podstawê do ustalenia op³at 
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu. 
Za oddanie nieruchomoœci gruntowej w u¿yt-
kowanie wieczyste pobiera siê pierwsz¹ op³a-
tê i op³aty roczne. Pierwsza op³ata za wspó³-
u¿ytkowanie wieczyste gruntu wynosiæ bê-
dzie 25% ceny osi¹gniêtej w przetargu i bê-
dzie p³atna jednorazowo przed zawarciem
umowy notarialnej.
Op³ata roczna, p³atna jest do 31 marca ka¿-
dego roku, z góry za dany rok, przez ca³y
okres u¿ytkowania wieczystego. Op³aty
rocznej nie pobiera siê za rok, w którym
zosta³o ustanowione prawo u¿ytkowania
wieczystego. Wysokoœæ op³aty rocznej po-
dlega aktualizacji nie czêœciej ni¿ raz na 3
lata, je¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci uleg-
nie zmianie.
Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego zo-
stan¹ powiêkszone o podatek VAT w wyso-
koœci 23%, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami w tym zakresie, natomiast zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2017r,
poz.1221 ze zm.) sprzeda¿ lokalu podlega
zwolnieniu od podatku VAT.

Przetarg odbêdzie siê w 20 grudnia 2018r.
o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia

przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym, w sposób odpo-
wiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê
na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczes-
tnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
220,00 z³.

Zgodnie z art. 41 ustawy z 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. 
z 2018r. poz. 121 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawar-
cia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi.  
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele
wyodrêbnionych lokali w budynku przy
Miko³aja Reja 12, którzy spe³ni¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1. Wnios¹ Wadium (w pieni¹dzu) w okre-
œlonej wysokoœci na konto Nr 3410205226-
0000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
z takim wyprzedzeniem, aby nale¿na kwo-
ta znalaz³a siê na koncie w nieprzekraczal-
nym terminie do 13 grudnia 2018r. (w³¹-
cznie). W tytule wp³aty nale¿y wskazaæ
oznaczenie nieruchomoœci, imiê i nazwisko
uczestnika przetargu, a w przypadku ma³-
¿eñstwa - obojga ma³¿onków.
2. Z³o¿¹ najpóŸniej 14 grudnia 2018r. do
godziny 15.00 w sekretariacie (pokój nr 6 - I p.)
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zam-
kowy 1, pisemne zg³oszenie uczestnictwa
w przetargu ustnym ograniczonym z kse-
rokopi¹ dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³
w³asnoœci do nieruchomoœci lokalowej (sa-

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ lokalu niespe³niaj¹cego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego,
mieszcz¹cego siê w budynku po³o¿onym przy ul. Miko³aja Reja 12, usytuowanego na dzia³ce oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 216/13 o powierzchni  0,0378 ha wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 19.04.2100 r. u³amkowej
czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00019358/7.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

Og³oszenia drobne
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Domy mmieszkania llokale
Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel.  600-124-919. (22970)

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip.,
pow. 48m2, kuchnia, 2 pokoje, garderoba,
³azienka, przedpokój, centralne ogrzewa-
nie, dodatkowo: 1/4 strychu, piwnica, 2 ko-
mórki, 4 ary dzia³ki. 
Wiadomoœæ: tel. 661-336-838. (23809)

Sprzedam lub wynajmê, od listopada,
atrakcyjn¹ kawalerkê w Rokitkach, na I p.,
po kapitalnym remoncie, umeblowana,
pow. 29m2. 
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (22526)

Sprzedam lokal lub wynajmê przy ul. Wi-
tosa w Chojnowie (pow. 163m2) z mo-
¿liwoœci¹ przekszta³cenia na mieszkanie.
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (22450)

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (23409)
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Krzywa 17 a 

• Poradnia Lekarza 
Rodzinnego (NFZ)

• Poradnia Stomatologiczna 
(NFZ)

• Gabinety Specjalistyczne: 

- Kardiolog 

- Neurolog

- Urolog 

- Angiolog 

• Gabinet Diagnostyczny 

• USG 

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

76 81 88 968

modzielnego lokalu mieszkalnego) znaj-
duj¹cej siê w w/w budynku wraz z za³¹czon¹
kserokopi¹ dowodu wp³aty wyznaczonego
wadium i oœwiadczeniem o zapoznaniu siê 
z warunkami przetargu i wyra¿eniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Urz¹d
Miejski w Chojnowie w zwi¹zku z przetar-
giem na sprzeda¿ nieruchomoœci. 
Dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie powy¿-
szych warunków nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej 
i opisanej kopercie, na której nale¿y podaæ datê
przetargu oraz oznaczenie nieruchomoœci -
lokal niemieszkalny ul. Miko³aja Reja 12.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetargowe
i zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona 19 grudnia 2018r.
na tablicy og³oszeñ nieruchomoœci przezna-
czonych do sprzeda¿y (II piêtro).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, pe³nomocnictwo wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w ce-
lu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozosta-
j¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹-
tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onka-
mi, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z 24.03.1920r. o nabywaniu nierucho-
moœci przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r.,
poz. 2278 t.j.) do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien prze-
d³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
Wy³oniony w drodze przetargu przysz³y na-
bywca lokalu przed zawarciem aktu no-
tarialnego zobowi¹zany bêdzie przed³o¿yæ
zaœwiadczenie o samodzielnoœci lokalu
mieszkalnego.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym i ponosi wszystkie koszty i wydat-
ki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i re-
montem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych bu-
dynku i gruntu stosownie do wielkoœci posia-
danych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci,
wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y podjête wczeœniej
przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu
podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê
Mieszkaniow¹ dotychczasowy sposób za-
rz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniej-
szego lokalu. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³a-
snoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ 
od 26.11.2018 r. do 13.12.2018 r. 

w godz. 1000 -1400. 
Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, 

ul. Drzyma³y 30 - tel. 76/81-88-370.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg odby³ sie w 09.10.2018r.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl. 
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