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Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
M³odzi artyœci z Kalisza (Saltarello), Ciechanowa (Horrendus) i Chojnowa (All’Antico)

pozwolili s³uchaczom przenieœæ siê w œwiat muzyki œredniowiecza, renesansu i baroku.

Ku pokrzepieniu serc i poczuciu bliskoœci
24 wrzeœnia Wspólnota Osób Niepe³nosprawnych 

odby³a pielgrzymkê do Rokitna, Parady¿a i Œwiebodzina.

Treningi po hiszpañsku
Nasi adepci sztuki futbolowej - dru¿yny m³odzików 

i trampkarzy KS Chojnowianki - maj¹ niecodzienn¹ okazjê
szkoliæ siê pod okiem hiszpañskiego trenera.

Zagrali dla Daniela
W miniony pi¹tek, na moksirowskiej scenie, m³odzie¿ dzieli³a siê pozytywn¹ energi¹ i talentem z tymi, którzy odpowiedzieli na apel 

M³odzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa.

Biblioteczna Akademia Malucha
Biblioteczne motyle z kolorowymi skrzyd³ami, w wielobarwnych spódniczkach, 

z twarzami ozdobionymi w kwiatowe wzory, przygotowa³y dla dzieci wiele zabaw.
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Tanie poniedzia³ki na basenie
Kierownictwo chojnowskiej p³ywalni, wycho-
dz¹c naprzeciw mieszkañcom (i nie tylko)
og³osi³o nowe ceny wstêpu. Chocia¿ oferta
dotyczy wy³¹cznie paŸdziernikowych ponie-
dzia³ków, warto skorzystaæ, bo bilet ulgowy
to tylko 4 z³, podobnie jak bilet rodzinny. Ci
którzy zni¿ek nie maj¹, w poniedzia³ek za-
p³ac¹ 6 z³, a za bilet uprawniaj¹cy do korzys-
tania z sauny i basenu tylko 10 z³. 

Pod wod¹ jak najdalej
Jak daleko jesteœ w stanie przep³yn¹æ pod wod¹?
Sprawdziæ to mo¿na bior¹c udzia³ w og³oszonym
przez miejsk¹ p³ywalniê konkursie pn. „Prze-
p³yñ jak najdalej pod wod¹”. O kondycji 
i pojemnoœci p³uc mo¿e przekonaæ siê tu w³aœci-
wie ka¿dy, rywalizacja bowiem odbywaæ siê
bêdzie w trzech grupach wiekowych - od 10
do 100 lat. Nagrody g³ówne to imienne kar-
nety bezp³atnego, nielimitowanego wstêpu na
basen przez ca³y listopad. Konkurs jest ju¿
rozpoczêty i potrwa do koñca miesi¹ca. Oznacza
to, ¿e ka¿dego dnia w tym okresie, podczas
wizyty na basenie mo¿na wzi¹æ udzia³ w kon-
kursie i pod okiem ratownika, zmierzyæ siê 
z dystansem i w³asnym oddechem. Szczegó³y
regulaminu na www.basen.chojnow.eu

Gildia Artystów Chojnowa
6 paŸdziernika Miejski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji zorganizowa³ spotkanie za³o¿y-
cielskie Gildii Artystów Chojnowa. Pod t¹ nieco
tajemniczo brzmi¹c¹ nazw¹ kryje siê grupa osób
zajmuj¹cych siê, profesjonalnie lub amatorsko,
szeroko pojêt¹ sztuk¹. Takich ludzi w naszym
mieœcie s¹ dziesi¹tki, Gildia (œredniowieczne
okreœlenie stowarzyszeñ) ma zatem szansê skupiæ
wielu twórców, a co za tym idzie staæ siê powa¿-
n¹, artystyczn¹ si³¹ Chojnowa. Czy tak siê sta-
nie? GAC jest w fazie narodzin, czas wiêc poka¿e.

Poznaj Komputerowy Œwiat!
W listopadzie ubieg³ego roku rozpoczêto w bi-
bliotece nowe zajêcia „Komputerowy Œwiat dla
Ka¿dego” skierowane do osób doros³ych. Na
tych spotkaniach prowadzonych przez infor-
matyka Arkadiusza Rybczyñskiego omawiano
zagadnienia z zakresu obs³ugi i korzystania 
z komputera, ze szczególnym uwzglêdnieniem
nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. W zajêciach, które odbywaj¹
siê przeciêtnie raz w kwartale, uczestniczy

grupa kilkunastu osób. Dotychczas mo¿na by³o
siê na nich sporo dowiedzieæ m.in. o wirusach
i programach szpiegowskich, serwisach spo-
³ecznoœciowych, zakupach w internecie.
Na najbli¿szych zajêciach, które odbêd¹ siê
20 i 21 paŸdziernika, bêdzie mo¿na nauczyæ
siê bezpiecznego pobierania ró¿nych mate-
ria³ów multimedialnych. Jest jeszcze kilka
wolnych miejsc, mo¿na siê zg³osiæ - serdecznie
zapraszamy, bo naprawdê warto skorzystaæ 
z tej bezp³atnej formy edukacji. Du¿a w tym za-
s³uga prowadz¹cego cykl, który w bardzo przy-
stêpny i ciekawy sposób potrafi wyjaœniaæ wa¿ne
aspekty naszej komputerowej rzeczywistoœci.

Nordic walking w grupie
Wszystkich, którzy od dawna obiecuj¹ sobie
„wzi¹æ siê za siebie” by rozruszaæ zasta³e koœci,
wzmocniæ miêœnie i poczuæ siê lepiej, zaprasza-
my do Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji na zajêcia nordic walking. Teoriê
i praktykê przeka¿e wykwalifikowana trenerka,
nie ma wiêc mowy o przeci¹¿eniach czy kon-
tuzjach. Niezdecydowanym mo¿emy wyjaœniæ,
¿e ta forma treningu, w porównaniu do zwyczaj-
nego marszu, w wiêkszym zakresie, choæ mniej
intensywnie, anga¿uje miêœnie cia³a. Inaczej te¿
s¹ one stymulowane, a to prowadzi do wiêkszego
ich wzmocnienia ni¿ przy zwyczajnym chodzeniu
czy joggingu.

Zapraszamy zatem na spotkanie 18 paŸdziernika
o godz. 18 do sali baletowo-tanecznej w budynku
MOKSiR-u. 

Na Moskwê przez Chojnów
Dynamiczne tempo organizacyjne koncertów
w legnickim klubie Spi¿arnia sprawia, ¿e melo-
mani czêsto maj¹ do czynienia z nie lada wyda-
rzeniami. Tym razem anonsujemy i zapraszamy
15 paŸdziernika (sobota) na koncert legendar-
nej, punk-rockowej grupy Moskwa. Bilety s¹ ju¿
do nabycia w biurze chojnowskiego MOKSiR-u,
w cenie 20 z³. Obok moskiewskich ³odzian za-
graj¹ tak¿e: z Czechowic-Dziedzic SKTC (hard-
core/trash) i kolejna legenda niezale¿nej sceny
The Corps ze Zduñskiej Woli (hardcore/trash)

***

W ostatnim numerze Gazety Chojnowskiej
pope³ni³am powa¿ny b³¹d zmieniaj¹c imiê 

œp. Edwarda G³owackiego
przy publikowanych wyrazach wspó³czucia

dla rodziny zmar³ego.
Bliskich oraz wszystkich, którzy poczuli siê

ura¿eni tym faktem, nie znajduj¹c s³ów
wyt³umaczenia, przepraszam.

Emilia Grzeœkowiak

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia ¿onie, dzieciom, wnukom 
i wszystkim bliskim 

œp. Edwarda  G³owackiego
sk³adaj¹ 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej                      Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Skowroñski Jan Serkies

pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych

nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka),

dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê
komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê
zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 
z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w dniu 9 listopada 2011 r. o godz. 12.00 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, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, 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
dnia 4 listopada 2011 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 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 dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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¿ 40,00 z³. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika,
który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym termi-
nie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 
27 lipca 2010 r., drugi odby³ siê 29 wrzeœnia 2010 r., trzeci 
21 grudnia 2010 r., czwarty 9 marca 2011 r., pi¹ty 25 maja 2011 r.,
szósty 23 sierpnia 2011 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 81-86-680. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

“… a ludzi dobrej woli jest wielu…”
Tak, z ca³¹ pewnoœci¹, odpowiedzial-
nie, mo¿na sparafrazowaæ tekst utworu
Cz. Niemena. Mimo kryzysu ekono-
micznego, a mo¿e dziêki niemu, bar-
dziej otwieramy siê i rozumiemy
potrzeby innych.
Kolejna akcja zbierania ¿ywnoœci 
w tegorocznej edycji „Podziel siê po-
si³kiem” przynios³a niespodziewane
efekty. Klienci sklepów Biedronka
z³o¿yli siê na ogromn¹, wa¿¹c¹ 1221 kg
„paczkê” ¿ywnoœciow¹. Ten wielki
sukces jest efektem wielkodusznoœci
i dobroci wielu mieszkañców Chojnowa
i okolic, którzy zareagowali na apel 
i w³¹czyli siê do akcji. Dziêki temu
obdarowaæ mo¿na by³o dzieci z Bia³ej,
Grobli, Krzywej, Osetnicy, Okmian,
Rokitek i Chojnowa. £¹cznie przeka-
zano 158 paczek ¿ywnoœciowych. 
Realizatorem akcji w naszym mieœ-
cie by³o Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych
„Dajmy Szansê” w Chojnowie.
Serdecznie dziêkujê cz³onkom stowa-
rzyszenia za niezawodnoœæ i aktyw-
noœæ w dzia³aniu. Szczególne podziê-
kowania kierujê do wolontariuszy -
uczniów Gimnazjum nr 1, którzy
swoim postêpowaniem, zapa³em 

i bezinteresownoœci¹ daj¹ dobre wzorce
i godnie wpisuj¹ siê w naukê patrona
swojej szko³y Jana Paw³a II. Za pomoc,
zrozumienie i ¿yczliwoœæ dziêkujê
równie¿ kierownikom i pracownikom
obu sklepów Biedronka w Chojnowie. 

Joanna Józefczuk
- prezes stowarzyszenia

Lista Wolontariuszy
Grabiec Karolina, Tarakowicz Agniesz-
ka, Marcichowska Dominika, Pieprz
Dorota, Wysocka Magdalena, Jaku-
bowska Magdalena, Ziembowska
Wioleta, Ziembowska Patrycja, Flisak
Natalia, Pakosz Roksana, Gruszka
Adrianna, Zabielska Konstancja,
Leonhardt Danuta, Marcichowska
Kamila, Moszyñska Marta, Wirzman
Klaudia, Paw³owska Daria, Rogulska
Sandra, Giedroyæ Beata, Podgórska
Marta, Kisielewicz Daria, Natkaniec
Banita, Burzyñska Daniela, Gawek
Joanna, Fokt Aleksandra, Leja Karolina,
Niemczyn Kinga, Ha³oñ Dominika,
Zachary Honorata, Kasprzak Agniesz-
ka, £¹tka Jowita, Flisak Magdalena,
Micha³kiewicz Natalia, B³¹d Dominika,
Chojnacka Karolina, Maœlej Martyna,
Wojtarowicz Klaudia, Nowak Alicja,
Stefanicka Mariola, Wirzman Martyna.
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XI sesja Rady Miejskiej Chojnowa

* Przedszkole Miejskie nr 1

W tym roku szkolnym do przedszkola
uczêszcza 152 dzieci.
Zajêcia obowi¹zkowe odbywaj¹ siê w 7 gru-
pach. Przed rozpoczêciem nowego roku szkol-
nego przedszkole zosta³o gruntownie wy-
sprz¹tane, a ogród przedszkolny sprawdzony
pod wzglêdem bezpieczeñstwa. Pomalowano
huœtawki i stolik z ³aweczkami. Podczas
wakacji wykonano niezbêdne prace remon-
towe - pomalowano kuchniê, wymieniono
zniszczone blaty na sto³ach kuchennych na
nowe ze stali nierdzewnej, pomalowano gabi-
net ksiêgowej, wyremontowano biura inten-
dentki, wymieniono piasek w dwóch pias-
kownicach.
Zanim dzieci rozpoczê³y edukacjê, przed-
szkole przesz³o przegl¹d instalacji elektrycz-
nej, kominiarskiej i gazowej. Placówka zos-
ta³a doposa¿ona w pomoce dydaktyczne i du-
¿¹ iloœæ zabawek do ka¿dej grupy wiekowej. 
W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolu
zatrudnionych jest 13 nauczycielek (³¹cznie 
z dyrektorem). Ponadto zatrudnionych jest 
5 pomocy nauczyciela i jedna pomoc z inter-
wencji, 2 kucharki i jedna pomoc kuchenna,
intendentka, kadrowa, g³ówna ksiêgowa oraz
konserwator.

* Przedszkole Miejskie nr 3

Placówka przyjê³a na ten rok 262 dzieci. 
W stosunku do ubieg³ego roku liczba dzieci
w placówce zwiêkszy³a siê o 57.
Zajêcia dydaktyczne odbywaj¹ siê w 2 bu-
dynkach - w budynku Przedszkola Miejskiego
nr 3 i w ma³ym budynku przy Szkole Pod-
stawowej nr 4.
Kadra pedagogiczna sk³ada siê tu z 14 nauczy-
cieli w tym psychologa, logopedy i katechetki.
Dodatkowo przedszkole zatrudnia 19 osób
personelu obs³ugi.
W czasie wakacji przeprowadzono remont 
w zmywaku kuchni, planowane jest ocieplenie
uszkodzonej œciany zachodniej, która mia³a
byæ ocieplona w trakcie remontu dachu, który
nie doszed³ do skutku i bêdzie przeprowadzony
w nastêpnym roku.

* Szko³a Podstawowa nr 3

Rok szkolny 2011/2012 Szko³a Podstawowa
nr 3 w Chojnowie rozpoczê³a z 280 uczniami
w 12 oddzia³ach lekcyjnych. Zatrudnionych
jest tu 23 nauczycieli na pe³nym etacie oraz 
8 niepe³nozatrudnionych. Przy szkole dzia³a

œwietlica szkolna, pracuj¹ca w godz. 6.45-
15.45, która obejmuje opiek¹ ok. 70 uczniów,
szkolna sto³ówka wydaje ponad 110 obiadów.
Podczas wakacji zosta³o pomalowane po-
mieszczenie szkolnej biblioteki oraz blok
¿ywieniowy w szkolnej sto³ówce. Dziêki fun-
duszom zebranym przez Radê Rodziców oraz

Stowarzyszenie Przyjació³ Trójki zosta³y
zakupione i zamontowane nowe blaty stoli-
ków uczniowskich w ka¿dej klasie. W szkole
realizowane s¹ nastêpuj¹ce programy: „Dol-
noœl¹ska szko³a liderem projakoœciowych
zmian w polskim systemie edukacji”, rusza
„Dolnoœl¹ska e-szko³a”, „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach 1-3” „Szklanka
mleka” i „Owoce w szkole”, „Szko³a bez
przemocy”, „Sprawny Dolnoœl¹zaczek”.

* Szko³a Podstawowa nr 4

W 18 oddzia³ach (klasach) tej szko³y, w tym
roku naukê rozpoczê³o 462 uczniów, w tym
71 z gminy wiejskiej. Kadra pe³no i nie-
pe³nozatrudnionych nauczycieli wynosi 41.

Zajêcia odbywaj¹ siê w dobrze wyposa¿onych
salach lekcyjnych. Najlepiej wyposa¿ony
gabinet to obecnie pracownia przyrodnicza
pozyskana z projektu z udzia³em funduszy 
unijnych.
W ostatnim tygodniu sierpnia wykonano
prace porz¹dkowe na basenie - gruntownie
wysprz¹tano i wyczyszczono niecki basenowe
urz¹dzenia jackuzi, kompleks saun, wszystkie
powierzchnie p³askie oraz pomieszczenia
szatni, dokonano przegl¹du stanu wszystkich
urz¹dzeñ. Regularnie prowadzone s¹ prace
porz¹dkowe na Orliku.
Pod koniec roku szkolnego i w trakcie wa-

kacji pomalowano jadalniê, tzw. du¿¹ œwietlicê,
hol na I piêtrze, wyremontowano ma³¹ salê
lekcyjn¹ oraz gabinet pedagoga szkolnego.
Sukcesywnie unowoczeœniane jest wyposa¿e-
nie sto³ówki. Ostatnio zakupiono 2 nowe
szafy na naczynia oraz nowe stoliki i krzes³a
do jadalni. 

* Gimnazjum nr 1

1 wrzeœnia naukê rozpoczê³o tu 292 uczniów;
155 uczniów z tego obwodu uczêszcza do
Gimnazjum nr 2 (prawie 6 oddzia³ów). 
W zwi¹zku z wchodz¹cym do gimnazjum
ni¿em demograficznym zatrudnionych jest 27
nauczycieli na pe³nym etacie i 4 nauczycieli
niepe³nozatrudnionych. 
Przed rozpoczêciem roku szkolnego, doko-
nano przegl¹du obiektu. Poniewa¿ w 2010
roku w szkole przeprowadzono powa¿ne
remonty: wykonano now¹ instalacjê elektrycz-
n¹ i odgromow¹, odmalowano sale lekcyjne 
i korytarze, po³o¿ono now¹ papê na ³¹czniku
pomiêdzy budynkami w minionym roku
szkolnym i podczas wakacji wykonano tylko
niezbêdne prace - zakupiono przep³ywowe
podgrzewacze wody do toalet uczniowskich,
wymieniono drzwi w salach lekcyjnych, toale-
tach, innych, pomieszczeniach, wymieniono
drzwi wejœciowe do szko³y od strony ma³ego
podwórka, zamontowano 5 nowych hydrantów.
Trwa adaptacja pomieszczenia po by³ych
lokatorach odmalowano jedn¹ toaletê, wymiana
po³¹czeñ taboretów gazowych w kuchni, wy-
miana blatów w 5 salach.
W bie¿¹cym roku szkolnym m³odzie¿ bêdzie
realizowa³a dwa du¿e projekty edukacyjne -
piêtnastomiesiêczny projekt przygotowuj¹cy
do utworzenia telewizji gimnazjalnej pn. „Tele-
wizyjny kultywator mo¿liwoœci” oraz  „Równaj
do najlepszych - wsparcie Gimnazjum nr l
im. Jana Paw³a II w Chojnowie - roczny projekt
finansowany ze œrodków unijnych.
W gimnazjum dzia³a Gabinet Poradnictwa
Zawodowego, dziêki któremu ka¿dy uczeñ
klasy III wie, jaki ma potencja³ i predyspozycje;
wie, jak wybraæ dalsz¹ drogê edukacji.

Wrzeœniow¹ sesjê zdominowa³ temat chojnowskiej oœwiaty.
Dyrektorzy placówek oœwiatowych z³o¿yli radnym sprawozdanie
z przygotowañ swoich jednostek do roku szkolnego 2011/2012.
Mówiono m.in. o przeprowadzonych podczas wakacji remontach,
stanie zatrudnienia, wyposa¿eniu placówek…



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 18/751 5

XI sesja Rady Miejskiej Chojnowa
* Gimnazjum nr 2
W szkole obowi¹zek szkolny realizuje w tym
roku 395 uczniów. 
Placówka zapewnia maksymalne mo¿liwe
bezpieczeñstwo uczniów, wyposa¿ona jest 
w monitoring elektroniczny sk³adaj¹cy siê 
z 16 kamer cyfrowych i rejestratora, nad którego
prac¹ czuwa specjalnie zatrudniony pracownik.
W szkole zosta³a wyremontowana sala gim-
nastyczna oraz powsta³o zaplecze dla ucz-
niów i nauczycieli z szatniami i prysznicami.

W chwili obecnej dobiegaj¹ koñca prace nad
uporz¹dkowaniem terenu za budynkiem szko³y
oraz naprawa elewacji i muru na podwórku.
Naprawiony zosta³ p³ot szkolny, gdzie wy-
mieniono 8 przêse³. Teren podwórka zosta³
wyrównany przy pomocy maszyn i odgru-
zowany. 
Gimnazjum jest w wystarczaj¹cy sposób wy-
posa¿one w sprzêt i pomoce dydaktyczne.
W tym roku placówka ponownie przesz³a
proces certyfikacji i kolejny raz otrzyma³a
Zielon¹ Flagê, a w raz z ni¹ mikroskop pod-

³¹czany do komputera, który uatrakcyjni zajê-
cia biologii.
Biblioteka szkolna systematycznie pozyskuje
od sponsorów pakiety darmowych ksi¹¿ek,
które wzbogacaj¹ i uatrakcyjniaj¹ ksiêgozbiór.

Podsumowaniem tego tematu by³ raport 
o stanie oœwiaty przedstawiony przez Miros³awê
Kamiñsk¹ - inspektor ds. oœwiaty sportu 
i zdrowia.

opr. eg

***
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju

Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowana jest rewitalizacja rynku.
Wykonawca prowadzi prace przy budowie
nawierzchni ulicy Grottgera.
2. Trwaj¹ prace przy adaptacji Domu Schra-
ma na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
3. Zakoñczono i odebrano budowê sieci wodno-
kanalizacyjnej w ul. S³onecznej.
4. Og³oszono przetarg nieograniczony na pro-
wadzenie szkoleñ i warsztatów dla osób za-
gro¿onych wykluczeniem w zwi¹zku z dofina-
nsowaniem adaptacji Domu Schrama z fun-
duszy europejskich.
5. Z dniem 15.09.2011 zakoñczono wykony-
wanie prac spo³ecznie u¿ytecznych wg. poro-
zumienia z Powiatowym Urzêdem Pracy
zawartego na okres 6 miesiêcy obejmuj¹cego
25 osób bezrobotnych.
6. Wykonano nowy chodnik od ul. Koœ-
ciuszki do budynku przy ul. Drzyma³y 2 oraz
utwardzono przyleg³¹ czêœæ ul. Drzyma³y
t³uczniem kamiennym.
7. Wykonano naprawy nawierzchni po awariach
wody i kanalizacji na ulicach Szpitalnej, Wys-
piañskiego i Ga³czyñskiego.
8. Przebudowano wype³nienia miêdzy p³yta-
mi granitowymi na ulicach D¹browskiego
oraz Witosa od Kolejowej do Koœciuszki.

***
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki

Gruntami i Ochrony 
Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych
przy zastosowaniu 92 % i 95% bonifikaty,
- nieruchomoœæ gruntow¹ po³o¿on¹ przy ul. Rej-
tana 6 na rzecz dotychczasowych u¿ytkow-
ników wieczystych.

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem por-
tierni i wiat¹ po³o¿on¹ przy ul. Fabrycznej,
- 2 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej.
3. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do mieszkañców budynku
przy ul. Witosa 5 nieruchomoœæ zabudowan¹
gara¿em.
4. Przeprowadzono przetargi:
- na sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jed-
norodzinn¹ przy ul. D³ugosza - zakoñczony
wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Leg-
nickiej 16 - zakoñczony wynikiem negatywnym,
- na dzier¿awê gruntu na targowisku miejskim -
zakoñczony wynikiem negatywnym.
5. Przygotowano i podano do publicznej wia-
domoœci og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Samo-
rz¹dowej 4B/1,
- na sprzeda¿ dzia³ek pod budowê gara¿y
przy ul. Zielonej,
- na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul. Drzy-
ma³y 4,
- na sprzeda¿ dwóch dzia³ek pod zabudowê
jednorodzinn¹ przy ul. Rejtana i Bole-
s³awieckiej,
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na tar-
gowisku miejskiem przy ul. Grodzkiej.
6. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki przy 
ul. £u¿yckiej z urzêdu w celu wydzielenia
dzia³ki na poprawê warunków zagospoda-
rowania nieruchomoœci przyleg³ej.
7. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osoby fizycznej.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodarka drze-
wostanem:
- przy ul. Baczyñskiego wydano decyzjê ze-
zwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa
gatunku œwierk dla osoby fizycznej z obo-

wi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
9. Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego:
- uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym sys-
tem wczesnego ostrzegania i alarmowania 
o zagro¿eniach województwa dolnoœl¹skiego.
10. Koordynowano na terenie miasta Akcjê
Sprz¹tania Œwiata w dniach 16-18 wrzeœnia br.

***
Z zakresu Wydzia³u Spraw

Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 61 wnios-
ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 76 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 10.764,36 z³,
(wydano 73 decyzje pozytywne i 3 decyzje
negatywne). Za miesi¹c IX. 2011 wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 47.843,84 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 98 wniosków,
wydano 97 dowodów osobistych.

***
Z zakresu Urzêdu Stanu

Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 12 decyzji administracyjnych, 
1 zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma-
³¿eñskiego zagranic¹, 7 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 30 aktów
ma³¿eñstwa, 10 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 147 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 1 korespondencjê konsu-
larn¹, 141 wniosków o wydanie odpisów 
z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 75 wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP 
o nadanie medalu za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia po-
¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/. 

Sprawozdanie 6/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 25 sierpnia 2011 r. do dnia 28 wrzeœnia 2011 r. z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa
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Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹

Koncertów s³ucha³a nasza wys³anniczka – Monika Ferenc, która nie
odmówi³a sobie rozmowy z wykonawcami. 

Monika Ferenc - Zespó³ All’Antico istnieje ju¿ 18 lat. Jakie by³y
jego pocz¹tki?
All’Antico - Zespó³ powsta³ w 1993 roku z inicjatywy Bogus³awa
Grabana, który by³ nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 4.
Pierwszym ogólnopolskim konkursem, w którym wziêliœmy udzia³ by³
konkurs w Œwieradowie Zdroju. Od 2004 roku uczestniczymy w Ogól-
nopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Canorum” w Kaliszu. 

M.F. - Jak d³ugo gracie w obecnym sk³adzie?
All’Antico - W 2008r. zespó³ siê rozpad³, zostaliœmy „triem”. Dwa
miesi¹ce temu doszed³ czwarty muzyk i jest kwartet. Najd³u¿ej z nas
gra Maksymilian Dominiak od 2002 r, rok póŸniej do³¹czy³ Krzysiek
Bartkowski, a w 2004 Mateusz Bojda, w lipcu tego roku do³¹czy³ do
nas Jerzy Stefanowicz.

M.F. - Rozumiem, ¿e nie by³o to „novum” na skalê Polski?
Horrendus - w Chojnowie byæ mo¿e by³o to coœ nowego, ale w Polsce
zespo³y muzyki dawnej istniej¹ od lat ’60 XX wieku. W 1978 roku
odby³ siê pierwszy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej pod nazw¹
„Schola Cantorum”, by³ to swoisty punkt zwrotny dla odtwórstwa
muzyki dawnej w naszym kraju. Dziêki niemu powsta³o wiele ama-
torskich zespo³ów, które póŸniej przekszta³ci³y siê w profesjonalne.
Pierwsze takie zespo³y za³o¿yli w Polsce Franciszek Weso³owski,
Jacek Urbaniak, Eugeniusz S¹siadek. Zainteresowanie tym nurtem
muzyki na œwiecie zaczê³o siê ju¿ w XVIII w.

M.F. - Niewielu m³odych ludzi interesuje ten gatunek. Sk¹d u was
pomys³ ¿eby siê tym zaj¹æ?
Saltarello - Jesteœmy z Kalisza, w naszym mieœcie organizowany jest
festiwal „Schola Cantorum” i to on nas zainspirowa³. W 2005 roku 
w Szkole Podstawowej, do której uczêszczaliœmy nasza nauczycielka
muzyki postanowi³a za³o¿yæ zespó³ muzyki dawnej. Chêtnie do niego
do³¹czyliœmy. Na pocz¹tku by³o nas 20, obecnie liczymy 6 osób. 
Horrendum - U nas by³o podobnie, wszyscy uczêszczaliœmy do jed-
nego gimnazjum, zainspirowa³a nas nauczycielka. Na pocz¹tku
motywacj¹ by³a dla nas ciekawoœæ, mi³oœæ do muzyki przysz³a potem.
Obecnie jest nas 10. W tym sk³adzie gramy od roku. Trzon zespo³u -
4 osoby- pozostaje jednak niezmienny od samego pocz¹tku.

M.F. - Sk¹d bierzecie instrumenty? Przecie¿ nie mo¿na ich dostaæ 
w zwyk³ym sklepie muzycznym.
Saltarerello - Instrumenty robione s¹ przez specjalnie wykwali-
fikowanych lutników. Podobnie jak stroje, które te¿ wymagaj¹ indy-
widualnych zamówieñ. 
Horrendus - Instrumenty dête, smyczkowe, klawiszowe, czy szar-
pane wymagaj¹ od nas ogromnego wk³adu gotówkowego. Na
przyk³ad: komplet œredniej jakoœci fletów prostych to koszt oko³o 
15 tysiêcy z³otych, jednak dobre instrumentarium jest niezbêdne dla
naszego dalszego rozwoju.
All’Antico - Dlatego te¿ ci¹gle szukamy sponsorów.

M. F. A repertuar?
Horrendus - Muzyka jest ogólnodostêpna w Internecie. Mo¿na tam
nawet znaleŸæ nuty. Staramy siê jednak ich wystrzegaæ, poniewa¿
zbiory internetowe mo¿e stworzyæ ka¿dy, nawet laik. 
Saltarello - Zazwyczaj próbujemy docieraæ do manuskryptów, które
s¹ dostêpne w bibliotekach uniwersyteckich. Dostêp do nich jest jednak
ograniczony. Istnieje mo¿liwoœæ otrzymania zdjêæ tych dokumentów, 

które zazwyczaj dostajemy w bibliotekach. Analiza manuskryptów
tak¿e wymaga od nas pracy.

M.F. - Czym jest dla was muzyka dawna?
Saltarello - Nieodzown¹ czêœci¹ naszego ¿ycia, radoœci¹, pasj¹. Od-
skoczni¹ od szarej rzeczywistoœci, czymœ naprawdê wyj¹tkowym. 
All’Antico - Radoœci¹ dla nas jest nie tylko odtwarzanie muzyki, ale 
i przekazywanie jej dalej. Szerzenie i rozpowszechniane wœród
innych.
Horrendus - To dla nas sposób na ¿ycie. Czêœæ z nas traktuje to jako
lokatê na przysz³oœæ, która mamy nadziejê, kiedyœ bêdzie procento-
waæ. Chcemy z tym wi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ, dlatego kszta³cimy siê
w tym kierunku.

M.F. - Pytanie do gospodarzy. Sk¹d pomys³ na tê imprezê?
All’Antico - Pierwsz¹ myœl¹ by³ jeden koncert z okazji 18lecia
zespo³u, ale w³adze naszego miasta zaproponowa³y rozszerzenie tej
imprezy na festiwal, gdzie zespo³y z nami zaprzyjaŸnione mog³yby
zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci. W ten sposób powsta³ pomys³ fes-
tiwalu pod nazw¹ „Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹”.
Z zespo³ami, które zaprosiliœmy ³¹czy nas d³ugoletnia przyjaŸñ.
Cenimy je równie¿ za ich umiejêtnoœci, co potwierdzaj¹ liczne laury
przez nich zdobyte. Na pewno bêdziemy chcieli zaprosiæ ich za rok,
jeœli impreza siê powtórzy. W co g³êboko wierzymy.

M.F. - Jakie s¹ wasze refleksje po cyklu koncertów?
Saltarello - Fantastyczne! Œwietna organizacja. Spotkaliœmy siê tutaj 
z naprawdê mi³ym przyjêciem i wspania³ymi ludŸmi. 
Horrendus - Plus dla zespo³u z Chojnowa. Zorganizowali festiwal 
z wielkim rozmachem. Ogromny, ogromny, sukces. Wielki szacunek
dla naszych jubilatów równie¿ za poœwiêcenie, jakie w³o¿yli 
„w zapiêcie wszystkiego na ostatni guzik”. 

M. F. - Czego mo¿na wam ¿yczyæ?
Saltarello - Niez³amania pasji, dalszego spotykania ludzi, z którymi
mo¿emy dzieliæ tê pasjê.
Horrendus - Ci¹g³ego rozwoju. Mamy równie¿ nadziejê, ¿e festiwal
bêdzie imprez¹ cykliczn¹ i spotkamy siê za rok.
All’Antico - Wiêkszego wsparcia i zaanga¿owania ze strony ludzi, 
z którymi pracujemy oraz nieustannych chêci do kultywowania tradycji
muzyki dawnej.

Piêknym, urokliwym koncertem w œwi¹tyni pw. œw. Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a zakoñczy³a siê wieczorem 
24 wrzeœnia pierwsza edycja Chojnowskiej Jesieni 
z Muzyk¹ Dawn¹. M³odzi artyœci z Kalisza (Saltarello),
Ciechanowa (Horrendus) i rodzimego Chojnowa
(All’Antico) pozwolili s³uchaczom przenieœæ siê w intry-
guj¹cy, tchn¹cy rytmem i zapachem dawnych epok

œwiat muzyki œredniowiecza, renesansu i baroku. Stylizo-
wane stroje, rzadko widywane i u¿ywane dziœ instru-
menty, a do tego autentyczna pasja wykonawców -
to wszystko zas³ugiwa³o na uznanie s³uchaczy. Braw nie
brak³o, a emocje, które je wywo³a³y, przekonuj¹, i¿by
tak¹ formê muzycznej jesieni kontynuowaæ... Warto! 

sh

***
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ sponsorom przedsiêwziêcia

- firmie p. Tadeusza Kreta, Bankowi Zachodniemu WBK 
i Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnowie. 
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Obie lubi¹ siê uczyæ. Wprawdzie nie pod-
chodz¹ do wszystkich przedmiotów z równ¹
sympati¹, ale wszystkiego czego siê ucz¹
b¹dŸ musz¹ siê uczyæ ch³on¹ z przeœwiadcze-
niem, ¿e przecie¿ ucz¹ siê dla siebie, po-
szerzaj¹c horyzonty i doœwiadczenie. 

Asia i Ania od zawsze przynosi³y do domu
œwiadectwa z czerwonym paskiem. Naukê po
szkole podstawowej kontynuowa³y w choj-
nowskim gimnazjum i nie waha³y siê przy
wyborze chojnowkiej szko³y œredniej.
- Wiele mówiono nam o wysokim poziomie
szkó³ legnickich - mówi¹ stypendystki. - Mamy
jednak œwiadomoœæ, ¿e ten poziom kszta³tuj¹
miêdzy innymi sami uczniowie. Jeœli ktoœ chce
siê uczyæ, to posi¹dzie wiedzê w ka¿dej szkole.
Przekona³yœmy siê, ¿e nasz zespó³ szkó³ niczym
nie odbiega od innych placówek. Mamy wspa-
nia³ych nauczycieli, którzy chêtnie pomagaj¹
w poszerzaniu wiedzy, anga¿uj¹ siê w nasz
rowój, a sama szko³a ma wiele sukcesów na
swoim koncie - dydaktycznych, zawodowych,
artystycznych i sportowych. Nie zamieni³y-

byœmy jej na ¿adn¹ inn¹ i polecamy j¹ wszys-
tkim absolwentom chojnowskich gimnazjów.
Dodatkowo powtarzaj¹c za stypendystkami -
odpadaj¹ dojazdy do Legnicy, wczesne wsta-
wanie, marzniêcie na przystankach - nauka 
w PZS, to najrozs¹dniejszy wybór.

Asia uwielbia czytaæ ksi¹¿ki fantastyczne,
lubi te¿ rysowaæ. Ania kocha zwierzêta i chêt-
nie siê nimi opiekuje. Obie marz¹ o studiach
na farmacji. Maj¹ te¿ plan awaryjny - dla
Joanny alternatyw¹ jest filologia angielska,
Annê interesuj¹ kierunki ekonomiczne.
Z takim zaanga¿owaniem i chêci¹ poznawa-
nia œwiata dziewczêta mog¹ spokojnie planowaæ
swoj¹ przysz³oœæ.
Przyznane stypendia s¹ dowodem, ¿e nauka
w chojnowskich szko³ach jest na wysokim
poziomie. W Polsce s¹ setki szkó³, które nie
zg³aszaj¹ kandydatów do ministerialnego
stypendium, bo po prostu nie ma w nich
uczniów spe³niaj¹cych wymagane kryteria. 
W PZS w Chojnowie ambitnych jest du¿o 
i szko³a ich docenia. Doroczn¹ nagrodê starosty 

za wysokie wyniki w nauce (œrednia po-
wy¿ej 4,9) w roku szkolnym 2010/2011
otrzyma³o 12 uczniów, nagrodê dyrektora 13. 
- Ka¿de wyró¿nienie bardzo cieszy - dodaj¹
Asia i Ania - Mimo, ¿e uczymy siê dla siebie,
to cieszy, kiedy ktoœ zauwa¿a nasz¹ ciê¿k¹ pracê.
Poza tym stypendia pozwalaj¹ na poszerzanie
swoich zainteresowañ, op³acenie dodatko-
wych zajêæ, zakup potrzebnych materia³ów.

Chojnowscy gimnazjaliœci czêsto staj¹ przed
wyborem szko³y œredniej niezdecydowani.
Poddaj¹ siê opinii innych, sugeruj¹ statysty-
kami, które s¹ zmienne, cudze chwal¹c, nie
doceniaj¹c swojego. Tymczasem, bior¹c pod
uwagê porównywalny z legnickimi szko³ami
poziom nauczania w Powiatowym Zespole
Szkó³, dodatkowo bliskoœæ do placówek bez
koniecznoœci wystawania na przystankach 
i oszczêdnoœæ czasu - wybór zdaje siê oczywisty. 

eg

Wiedzê zdobywamy w Chojnowie
Joanna Jordan i Anna Sobota - uczennice Powiatowego Zespo³u Szkó³
- otrzyma³y Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium jest
jedn¹ z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkó³ œrednich, dziewczê-
ta uzyska³y je za najwy¿sz¹ œredni¹ ocen (w swoich szko³ach) w minio-
nym roku szkolnym. 

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi
25 % u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1 % u³amkowej
ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug
stawki obowi¹zuj¹cej w momecie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz
nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 listopada  2011 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 4 listopada 2011 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana 
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwró-
cone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.250,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Miasto 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. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 21 czerwca 2011 r.,
drugi 26 sierpnia 2011 r. 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.10-04.11.2011 r.  w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy ul. Legnickiej 16 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/4 o pow. 220 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia

30-12-2096 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010218/1:
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Zagrali dla Daniela
W miniony pi¹tek, w sali kinowej Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji chojnowska m³odzie¿ dzieli³a siê pozytywn¹ energi¹ i talen-
tem z tymi, którzy odpowiedzieli na apel M³odzie¿owej Rady Miejskiej.

MRM zaplanowa³a na ten dzieñ charytatywny koncert na rzecz 13-let-
niego mieszkañca Chojnowa Daniela, choruj¹cego na dzieciêce po-
ra¿enie mózgowe. To nie pierwsza tego typu inicjatywa nastoletnich
radnych. Doœwiadczeni organizatorzy nie mieli zatem wiêkszych
problemów przy kompletowaniu wykonawców. Pomóc Danielowi
chcia³o wielu - tych na scenie i tych na widowni. Koncert wype³ni³y 

wystêpy grup tanecznych, wokalnych i solistów. Jak zawsze nieza-
wodne okaza³y siê formacje Karambola i Brooklynu, swój uk³ad po-
kaza³ te¿ Bronx. Swoje zdolnoœci wokalne zaprezentowali liczni
wokaliœci - m.in. Aleksandra Korba, Sylwia Œwiat³owska, Mariola
Malik, Jaros³aw Skowroñski, Arkadiusz Kotala, £ukasz Sypieñ,
Magdalena Dyba. W rytmach disco, rap i pop bawi³a siê publicznoœæ 
i sam Daniel, który ze szczer¹ radoœci¹ oklaskiwa³ przyjació³ dla
niego graj¹cych.

Organizatorzy zebrali oko³o 1400 z³. Pieni¹dze przekazane rodzicom
Daniela pozwol¹ na kontynuacjê rehabilitacji. To szalenie wa¿ne, sys-
tematyczne æwiczenia bowiem zdecydowanie poprawiaj¹ sprawnoœæ
ch³opca. 
Wa¿ne tak¿e jest zaanga¿owanie m³odych mieszkañców Chojnowa -
artystów, pomys³odawców i odbiorców. Impreza zatem ze wszech
miar udana.

eg

Jantarowy wernisa¿
“Czas srebra i bursztynu”, to wystawa 
w Muzeum Regionalnym, której wernisa¿
odby³ siê 30 wrzeœnia. 

Bursztyn ceniony by³ ju¿ w neolicie. By³
po¿¹danym materia³em jubilerskim 
w czasach antycznych, wierzono tak¿e 
w jego uzdrowicielsk¹ moc. 
To niezwyk³y minera³, do dziœ znanych jest
oko³o 60 jego odmian. Szlifowany czy nie
fascynuje, intryguje, zachwyca - zw³aszcza
p³eæ piêkn¹. I ta te¿, ogl¹daj¹c wystawê
proponowan¹ przez nasze muzeum nie oprze siê urokowi tego magicz-
nego kamienia. Wspó³czesne jubilerstwo wskazuje nowy wymiar
bursztynu. Zestawiony ze srebrem, drewnem, filcem, p³ótnem czêsto
wprawia w zdumienie, wywo³uj¹c niepohamowane po¿¹danie.
Wystawa udostêpniona przez Galeriê Sztuki w Legnicy, dziêki uprzej-
moœci dyrektora Zbigniewa Kraski, przygotowana przez pani¹
Monikê Szpatowicz, prezentuje ponad 100 prac trzydziestu trzech
projektantów z ró¿nych oœrodków z³otniczych w Polsce. 
Tê kolekcjê trzeba zobaczyæ, tym bardziej, ¿e czêœæ eksponatów
mo¿na nabyæ. Zapraszamy przez ca³y paŸdziernik. 

eg

Fanatyk sportów ekstremalnych postanawia zmierzyæ siê ze swoim naj-
wiêkszym, jak do tej pory, wyzwaniem, wyruszaj¹c w podró¿ rowerow¹
o d³ugoœci 1200 mil w celu charytatywnym. 
23 wrzeœnia, po przebyciu niemal 2 tys. km, tu¿ przed przystankiem docelo-
wym, 56- latek zatrzyma³ siê w Chojnowie. Czekali tu na niego przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Ekorama-Legnica”, 
w asyœcie których, po krótkiej przeja¿d¿ce alejkami Chojnowa, uda³
siê do Legnicy.
Tê epick¹ wyprawê Tony Jeffs rozpocz¹³ w miejscowoœci Merthyr
Tydfil, aby zebraæ pieni¹dze dla kampanii charytatywnej na rzecz dzieci -
„B³êkitny Balonik”. Zdecydowa³ siê wsi¹œæ na rower po tym jak niedawno
z³o¿y³ wizytê w szkole specjalnej w Legnicy. Internat, w którym
mieszka 40 dzieci w wieku 9-20 lat, zwi¹zany jest z fundacj¹ charyta-
tywn¹, która pomog³a zebraæ 60 tysiêcy funtów w ci¹gu ostatnich 12 lat.
- Po wizycie zrozumia³em jak wielki wp³yw na dzia³anie szko³y i internatu
maj¹ œrodki dostarczone przez fundacjê. Lubiê wyzwania i dlatego
zdedecydowa³em siê na te eskapadê. Szeœæ lat temu przejecha³em
szlakiem wyœcigu Tour de France, który ma oko³o 2000 mil, ale wtedy
mia³em o wiele wiêcej czasu ni¿ teraz. To nie jest coœ, co mo¿na po
prostu wytrenowaæ - wiele zale¿y od stanu konstrukcji psychicznej.
Nigdy nie jest siê pewnym jak zareaguje cia³o - powiedzia³ Tony.
Œrednio pokonywa³ 100 mil dziennie. Mia³ ze sob¹ namiot, sprzêt do
gotowania, zapasow¹ parê ubrañ i czêœci zamienne do roweru. Na
miejsce dotar³ planowo. Zebrane dziêki tej wyprawie pieni¹dze poz-
wol¹ miêdzy innymi na doposa¿enie pracowni arteterapii oraz zakup
pomocy dydaktycznych dla dzieci Zespo³u Placówek Specjalnych.

opr. eg

Chojnów na trasie Tony Jeffs’a
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Po¿egnanie lata
“Minê³o szybko lato i ju¿ przy-
sz³a jesieñ, zbudzi³ siê o œwicie
niespokojny wrzesieñ”. 
23 wrzeœnia w naszym przed-
szkolu odby³a siê impreza pod
has³em „Po¿egnanie lata”. Tego

w³aœnie dnia koñczy siê astrono-
miczne lato, a zaczyna siê kolej-
na pora roku - jesieñ.
Celem przeprowadzonych zabaw
by³o utrwalenie wiadomoœci 
o dwóch porach roku - lecie i jesieni,
integrowanie siê dzieci, a przede
wszystkim chodzi³o o to, aby
wszyscy dobrze siê bawili. ¯egnaj
lato na rok! Czekamy wszyscy
tu, pamiêtaj nas i wracaj znów!

Sprz¹tanie Œwiata 
Od 1994 roku w ka¿dy trzeci
weekend wrzeœnia - stajemy siê
œwiadomi bycia czêœci¹ globalnej
rodziny i w³¹czamy siê do wspól-
nego dzia³ania dla dobra œrodowiska.
Tegoroczne has³o ogólnopolskiej
kampanii „Sprz¹tanie Œwiata”
brzmia³o: “Lasy to ¿ycie - chroñ-
my je!” (has³o nawi¹zuje do og³o-
szonego przez ONZ - Miêdzyna-
rodowego Roku Lasów). 
16 wrzeœnia w ka¿dej grupie
przedszkolnej prowadzone by³y
rozmowy dotycz¹ce problemu
zaœmiecania naszej Ziemi. Na-
stêpnie przedszkolaki wyposa¿one
w rêkawice ochronne oraz worki
na œmieci ruszy³y do pracy. Dzieci
sprz¹ta³y teren wokó³ przedszkola,
ulicê Z³otoryjsk¹ i pobliski park.
Wszyscy bardzo zaanga¿owali
siê w akcjê, starali siê jak najdo-
k³adniej wykonaæ zadanie. Mamy
nadziejê, ¿e kolejna akcja bêdzie
mniej obfita w porozrzucane œmieci
w miejscach, które powinny cie-
szyæ oko swoim naturalnym piêk-
nem, a nie szpeciæ brzydot¹ po-
zostawionych odpadów!

Przetarg ograniczony jest do mieszkañców budynku Nr 5, po³o¿onego
przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie, posiadaj¹cych tytu³ prawny do
lokalu, poniewa¿ dzia³ka znajduje siê w podwórzu budynku mieszkalnego
Nr 5 przy ul. W.Witosa. Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ w przetargu
powinny zg³osiæ pisemne uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 
4 listopada 2011 r. w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
(pok. nr 6) z dopiskiem na kopercie „Przetarg - gara¿e ul. Wincentego
Witosa”.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieru-
chomoœæ ujêta jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej, sposób zagos-
podarowania - gara¿. Dojazd do dzia³ki nr 21/23 zapewniony jest poprzez
nieodp³atnie ustanowion¹ s³u¿ebnoœæ gruntow¹ polegaj¹c¹ na prawie
przejazdu i przechodu przez dzia³kê nr 21/21, dla której prowadzona jest
ksiêga wieczysta LE1Z/00012973/5. Lista osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy og³oszeñ 
tut. Urzêdu w dniu 7 listopada 2011 r.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 listopada 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie
tut. Urzêdu do dnia  4 listopada 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. O wysokoœci post¹pienia
decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 100,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 Miasto 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. 
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Uchylanie
siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg
na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 26 sierpnia 2011 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 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Wieœci z Przedszkola nr 1Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nierucho-
moœci zabudowanej gara¿em, po³o¿onej przy ul. Wincentego

Witosa (za budynkiem nr 5) w Chojnowie, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035875/5:

Takie jest has³o unijnego projektu, który od 1 wrzeœnia 2011 roku
realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Projekt
finansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Jego g³ównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz
zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug œwiadczonych w oœwiacie.
Projekt realizowany bêdzie przez trzy semestry, co oznacza, ¿e
zakoñczy siê w po³owie kolejnego roku szkolnego. Dla uczniów
Szko³y Podstawowej Nr 4 przygotowano a¿ 9 rodzajów zajêæ. Naj-
m³odsi, którzy maj¹ specyficzne trudnoœci w uczeniu bêd¹ korzystaæ
z zajêæ terapii pedagogicznej. Uczniowie z zaburzeniami mowy bêd¹
uczestniczyæ w zajêciach logopedycznych. Natomiast dla dzieci z za-
burzeniami komunikacji spo³ecznej przygotowano a¿ trzy rodzaje zajêæ:
* terapiê psychoedukacyjn¹, która przeznaczona jest dla dzieci nie
potrafi¹cych nawi¹zywaæ prawid³owych kontaktów rówieœniczych i maj¹
k³opoty z agresj¹, 
* muzykoterapiê dla dzieci autystycznych,
* muzykoterapiê dla dzieci ze zdiagnozowan¹ nadpobudliwoœci¹ psy-
choruchow¹. 
Uczniowie, którzy ze wzglêdu na problemy zdrowotne: neurolo-
giczne czy ortopedyczne maj¹ problemy w nauce bêd¹ brali udzia³ 
w zajêciach kinezyterapii dla dzieci przewlekle chorych.
Projekt przewiduje tak¿e dodatkowe lekcje dla osób szczególnie
uzdolnionych. Dla nich przygotowano dodatkowe zajêcia: matematyczne,
plastyczne i z jêzyka angielskiego. O tym, kto mo¿e korzystaæ z do-
datkowych zajêæ zadecydowa³a komisja rekrutacyjna z³o¿ona ze specja-
listów i pedagogów, której przewodniczy³a mgr Maria Pura - szkolny
koordynator projektu.

Ka¿dy ma prawo do sukcesu
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22wrzeœnia przedstawiciele Gimnazjum nr 2 im. Miko-
³aja Kopernika: Dyrektor szko³y - Andrzej Urban,

koordynator SdE - Ma³gorzata Potacza³a oraz wicedy-
rektor - Lucyna Spes mieli okazjê uczestniczyæ w swo-
iœcie podwójnym œwiêcie edukacji ekologicznej: Kon-
ferencji Programu Szko³y dla Eko-rozwoju, która
odby³a siê w krakowskim Centrum Konferencyjnym
„Reduta”. Spotkanie oko³o 300. przedstawicieli szkó³ 
i przedszkoli z terenu ca³ego kraju pozwoli³o na pod-
sumowanie 10. lat funkcjonowania miêdzynarodowego

programu na terenie Polski oraz na wrêczenie certy-
fikatów i statuetek Lokalnego Centrum Aktywnoœci
Ekologicznej. Nasza szko³a po raz drugi zosta³a
uhonorowana zaszczytnym, miêdzynarodowym certyfi-
katem Zielonej Flagi, potwierdzaj¹cym niezwyk³y
wk³ad i wartoœæ podejmowanych dzia³añ na rzecz
zrównowa¿onego rozwoju oraz zdoby³a nagrody:
zestaw do badania jakoœci wody oraz mikroskop. 
Specjalny goœæ Konferencji - doradca Prezydenta RP
ds. spo³ecznych - Henryk Wujec, odczytuj¹c list Pre-
zydenta RP - Bronis³awa Komorowskiego, podkreœli³:
„Czyste powietrze, woda i gleba, bogactwo flory i fauny
s¹ naszym wspólnym dobrem. Aby mog³y siê nimi
cieszyæ nastêpne pokolenia, nie wystarcz¹ przyjête
przez parlament stosowne regulacje prawne. Potrzebne
s¹ do tego samorz¹dy, dla których ekologia jest auten-
tycznym priorytetem w programach rozwoju. Potrzeb-
ne s¹ firmy, dla których znaczy ona coœ wiêcej ni¿
dzia³ania marketingowe. Potrzebna jest umiejêtnoœæ 
i chêæ pogodzenia pozornie sprzecznych interesów roz-
woju gospodarki, sprawiedliwoœci spo³ecznej i ochrony
œrodowiska. Przede wszystkim wiêc potrzebni s¹ wye-
dukowani, œwiadomi wagi tych spraw obywatele”.
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika od wielu lat
przekonuje siê, ¿e prawid³owo stworzona sieæ koali-
cjantów na rzecz ekologii pozwala na efektywne prze-
prowadzenie inicjowanych przez koordynatora SdE 
w naszej szkole - p. Ma³gorzatê Potacza³ê akcji, pro-
jektów i konkursów. To dziêki wspó³partnerom ró¿-
norodnych akcji: w³adzom Miasta i Gminy Chojnów,
placówkom oœwiatowym, instytucjom kultury, organi-
zacjom pozarz¹dowym, uczniom, rodzicom, w³aœci-
cielom prywatnych firm, mo¿emy podejmowaæ kolejne
wyzwania zwi¹zane z szerzeniem idei ekologicznych.
Za to po raz kolejny gor¹co dziêkujemy, a jedno-
czeœnie zapraszamy do udzia³u w kolejnych inicjaty-
wach, o których s³ów kilka ju¿ wkrótce.

Miêdzynarodowy Certyfikat
Zielonej Flagi dla Gimnazjum nr 2 

po raz drugi!!!
28 wrzeœnia odby³a siê Biblioteczna
Akademia Malucha zatytu³owana - „Po-
¿egnanie Lata”. Klub Malucha dzia³a 
w bibliotece ju¿ drugi rok, a jego spot-
kania odbywaj¹ siê co miesi¹c.
„Po¿egnanie lata” by³o pierwszym spot-
kaniem, po wakacyjnej przerwie, mimo
to dzieci nie zapomnia³y o wspania³ej
zabawie w bibliotecznym klubie i przy-
by³y licznie wraz z opiekunami. Tu cze-
ka³o na nich szereg atrakcji. Panie biblio-
tekarki przebrane za motyle z kolorowy-
mi skrzyd³ami, w wielobarwnych spód-
niczkach, z twarzami ozdobionymi 
w kwiatowe wzory przygotowa³y dla
dzieci wiele zabaw. Na powitanie dzieci
tradycyjnie zaœpiewa³y „Wszyscy piêk-
nie siê witamy”. Nastêpnie mia³y
opowiedzieæ o swoich wakacyjnych
przygodach. Nie zabrak³o piosenek 
i tañców. Wœród zabaw znalaz³y siê
miêdzy innymi: odkrywanie „waka-
cyjnych skarbów”, mówienie krótkich
wierszyków, uk³adanie letniej muzyki
uderzaj¹c o siebie kamykami, muszelka-
mi i patykami i praca plastyczna pole-
gaj¹ca na stworzeniu w³asnych motylich
skrzyde³. Na specjalnie wczeœniej przy-
gotowanych skrzyd³ach dzieci przykleja³y
wybrane przez siebie kolorowe wzorki.
Gdy ju¿ wszystkie dzieci mia³y na sobie
w³asne skrzyde³ka nadszed³ czas na letni
poczêstunek - owocow¹ sa³atkê. Po po-
si³ku dzieci zatañczy³y jeszcze kilka
wspólnych tañców m.in. do piosenki
Ireny Jarockiej „Motylem jestem”. Potem 

jeszcze barwne motyle „fruwa³y” wœród
zieleni i s³oñca ¿egnaj¹c lato na kilka
miesiêcy.

W paŸdzierniku kolejne spotkanie Aka-
demii Malucha i ju¿ dziœ serdecznie
zapraszamy wszystkie kilkulatki, które
chc¹ wst¹piæ do tej niecodziennej, kolo-
rowej i zabawnej uczelni.

m.f.

Biblioteczna  Akademia  Malucha
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Pierwszym punktem pielgrzymki
by³o Rokitno i jego Sanktua-
rium Matki Boskiej Cierpliwie
S³uchaj¹cej z cudownym obrazem
patronki. Cudowny Obraz Matki
Bo¿ej Cierpliwie S³uchaj¹cej na-
malowany zosta³ w I po³. XVI w.
przez nieznanego artystê. Cha-
rakterystyczne jest tu ods³oniête
ucho Madonny - st¹d te¿ tytu³
obrazu. Szczególn¹ opiek¹ ota-
cza³ ikonê król Micha³ Korybut
Wiœniowiecki, który sprowadzi³
j¹ do Warszawy, zabra³ na wy-
prawê pod Lublin w celu st³umie-
nia buntu szlachty. Rycerstwo
Polskie pod przewodem Króla
modli³o siê o zwyciêstwo mie-
czem, zaœ jak siê okaza³o, tam na polu bitwy dosz³o do zawarcia
pokoju narodowego. Obraz uznano za cudowny. Dowodem
królewskiej czci i wdziêcznoœci jest umieszczony na obrazie bia³y
orze³ z napisem “Daj Panie pokój dniom naszym”. 
Pielgrzymi uczestniczyli tu w Mszy œw. w ich intencji, potem
odwiedzili rokitnickie muzeum, gdzie obejrzeli kolekcjê papiesk¹ 
i inne cenne eksponaty mówi¹ce o przesz³oœci tego miejsca.

Nastêpny na trasie by³ Parady¿ i pocysterskie sanktuarium. Historia
tego miejsca siêga odleg³ych czasów œredniowiecza. Mo¿na w nim
zobaczyæ przede wszystkim bogaty zbiór pami¹tek historycznych
jakie pozostawili po sobie paradyscy cystersi: cenne starodruki 
z XVII i XVIII (Tora - piêcioksi¹g Moj¿esza, “Dzie³a” Tomasza 
a Kempis, “Roczne dzieje koœcielne” Piotra Skargi, liczne ksiêgi
liturgiczne), zabytkowe monstrancje, naczynia i stroje liturgiczne
(m.in.: bogato zdobiony krzy¿ procesyjny w stylu barokowym 
z XVII w., barokowa monstrancja poz³acana z prze³omu XVII 
i XVIII w.), szaty liturgiczne i relikwiarze œwiêtych wypo¿yczone
z kolekcji przyklasztornego koœcio³a, która nale¿y do najbogatszych
w skali Polski.

W Œwiebodzinie g³ównym celem by³ oczywiœcie Pomnik
Chrystusa Króla - Wotum wdziêcznoœci. 

- To monumentalne dzie³o uœwiadamia jak jesteœmy malutcy -
mówi pani Katarzyna, uczestniczka pielgrzymki. - Wzbudza
respekt i podziw jednoczeœnie. 
Ca³kowita wysokoœæ pomnika wynosi 52,5 m, z czego 16,5 m to
sztucznie usypany kopiec, 33 m przypada na figurê Jezusa oraz
trzymetrow¹ poz³acan¹ koronê wieñcz¹ca ca³oœæ.

- Wizyta w tym miejscu by³a wspania³ym uwieñczeniem naszej
pielgrzymki - dodaje p. Kasia. - Wszystko z czym siê zetknêliœmy
tchnê³o histori¹, prawd¹ i wiar¹. Wspólne prze¿ywanie takich doznañ
scala nasz¹ Wspólnotê, buduje mocne relacje, podnosi na duchu 
i daje moc, której potrzeba nam wiêcej ni¿ innym, zdrowym. 

Pielgrzymka po miejscach sakralnych nie zawsze musi nieœæ za
sob¹ chêæ wyra¿enia swoich próœb, podziêkowania czy potrzebê
zadoœæuczynienia za pope³nione wystêpki. Czêsto tak¹ podró¿
odbywamy ku pokrzepieniu serc i poczuciu bliskoœci naszej wiary.
Ta podró¿ do takich w³aœnie nale¿a³a - mimo, ¿e jednodniowa, 
to buduj¹ca na wiele miesiêcy. eg

Ku pokrzepieniu serc i poczuciu bliskoœci
24 wrzeœnia Wspólnota Osób Niepe³nosprawnych
i ich przyjació³ odbyli pielgrzymkê do Rokitna,
Parady¿a i Œwiebodzina.
Pielgrzymom towarzyszy³ ks. Artur Trela, który
jeszcze niedawno by³ opiekunem duchowym
Wspólnoty Osób Niepe³nosprawnych.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cyma. Przez nieruchomoœæ przechodzi sieæ infrastruktury tech-
nicznej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cej
na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci 
w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na
warunkach z nim  uzgodnionych. Nowy nabywca zobowi¹zany bêdzie
do ewentualnego ustanowienia - na ¿¹danie gestora sieci - s³u¿ebnoœci
przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 listopada 2011 r. o godz. 13.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 4 listopada 2011 r. (ze wskazaniem numeru
dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieru-
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. 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 odwo³a-
nia lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z
zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
390,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Miasto 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21 czerwca
2011 r., drugi 26 sierpnia 2011 r.
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.
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 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Do czego mog¹ doprowadziæ ro-
dzinne k³ótnie, doskonale wiemy
z licznych medialnych doniesieñ,
b¹dŸ osobistych obserwacji.
Rzadko jednak ofiarami takich
awantur staj¹ siê osoby trzecie. 

21 wrzeœnia, oko³o godziny 9, na przystanku
autobusowym przy placu Dworcowym, 
rozegra³a siê scena, której fina³ by³ tragiczny.
49.letni mieszkaniec Chojnowa - jak siê
póŸniej okaza³o, od lat znêcaj¹cy siê fizycz-
nie i psychicznie nad rodzin¹ - awanturowa³
siê z ¿on¹ wsiadaj¹c¹ do busa. Niewybredne
teksty, szarpanina, krzyk kobiety, sprowoko-
wa³y kierowcê busa do interwencji. Staj¹c 
w obronie atakowanej nie spodziewa³ siê
zapewne, ¿e sam stanie siê ofiar¹. Rozwœcie-
czony napastnik bez zastanowienia wyj¹³ 
z kieszeni nó¿ i dŸgn¹³ mê¿czyznê próbuj¹-
cego odci¹gn¹æ go od pasa¿erki. 60.letni
kierowca upad³, a sprawca, jak przysta³o na
tego typu agresorów, uciek³. Na szczêœcie nie
daleko. Zaalarmowana policja w krótkim
czasie ujê³a pijanego sprawcê, na jednej 
z chojnowskich ulic. No¿ownik d³ugo za-
przecza³ ca³ej sytuacji, nie przyznawa³ siê do
pope³nionego czynu, nie wypieraj¹c siê jed-
noczeœnie wieloletniemu gnêbieniu rodziny.
Wyszed³ zapewne z za³o¿enia, ¿e lepiej przy-
znaæ siê do agresywnych zachowañ wobec
¿ony ni¿ próby zabójstwa. Taki te¿ zarzut mu
postawiono - zatrzymany stanie przed s¹dem
pod zarzutem usi³owania zabójstwa, za co
grozi mu nawet do¿ywotnie wiêzienie. 
Z naszych ustaleñ wynika, ¿e poszkodowany,
po kilkudniowej hospitalizacji, wraca do zdro-
wia - fizycznego, bo na psychice z pewnoœci¹
blizna pozostanie. 

eg

MNIAM
16 paŸdziernika br. /niedziela/, godz. 15.00. 

Bilety - 11 z³

Ale siê porybi³o... Ryby bêd¹ ³owiæ na l¹dzie!
W ko-ko-ko-komedii z ikr¹ rekin rybojad 
i jego ekipa morskich p³etwiaków poczuj¹
smaka na kurczaka. Smakowite opowieœci
¿ó³wicy Magdy (Magda Gessler), zachwa-
laj¹cej specja³y kuchni “nadwodnego” œwiata,
sprawi³y, ¿e dwa rekiny - Szczena (Piotr Fron-
czewski) i ma³y Olo (Marcin Hycnar) - poczu³y
smaka na kurczaka. P³etwiaœci koneserzy
drobiu rozpoczynaj¹ ³owy na l¹dzie i siej¹
postrach w nadmorskich kurnikach, korzys-
taj¹c z rybokopa - machiny krocz¹cej skon-
struowanej przez ³ebskiego g³owonoga Doktora
Mackensteina (Jerzy Kryszak). Jednak pierzaœci
kandydaci na prowiant nie pozostaj¹ d³u¿ni 
i przygotowuj¹ p³etwiastym kilka jajcarskich
niespodzianek. Bo nie ma nic gorszego, ni¿
wkurzona kura! Kiedy wielokrotna miss kurnika
Kokosza Nell znajdzie siê w zasiêgu paszczy
¿ar³ocznego Szczeny, do kontrataku rusz¹
zaprawieni w walkach kogutów mistrzowie
kurate Kurczak Norris, Kurambo i Kukurychu
(Kabaret Ani Mru Mru). Bo kurczaki nie p³acz¹!

KRET 
16 paŸdziernika br. /niedziela/, godz. 17.00. 

Bilety - 11 z³

Odk¹d Pawe³ (Szyc) rozkrêci³ wraz z ojcem
Zygmuntem (Dziêdziel) wspólny interes,
jego rodzina zaczyna coraz optymistyczniej
patrzeæ w przysz³oœæ. Ich marzenia o dostat-
nim ¿yciu przekreœla pewnego dnia artyku³,
który godzi w dobre imiê Zygmunta. Z dnia
na dzieñ wspó³pracownicy Paw³a odwracaj¹
siê od niego, a ma³¿eñstwo z Ew¹ (Czerwiñska)
prze¿ywa powa¿ny kryzys. Pawe³ zrobi wszys-
tko, ¿eby odkryæ prawdê i oczyœciæ ojca z za-
rzutów. Tropy z przesz³oœci prowadz¹ do
zagadkowego cz³owieka (Pszoniak), który od
pewnego czasu zdaje siê potajemnie kierowaæ
losami Paw³a i Zygmunta. W zamian za od-
powiedzi na pytania spêdzaj¹ce Paw³owi sen
z powiek, z³o¿y on zdesperowanemu mê¿czyŸ-
nie zaskakuj¹c¹ propozycjê... 

„Baby s¹ jakieœ inne” 
16 paŸdziernika br. /niedziela/, godz. 19.00. 

Bilety - 11 z³

To najnowsza rozprawa arcymistrza s³ownego
humoru ze stereotypowymi opiniami na temat
ról kobiet i mê¿czyzn oraz chwytliwym, acz
coraz bardziej mylnym przekonaniem, kto 
z nas jest z Wenus, a kto wzi¹³ siê z Marsa.
“To temat, który fruwa w przyrodzie, wyp³ywa
w ksi¹¿kach, gazetach, parlamentach, na uniwer-
sytetach i nagli, by go z³apaæ, podj¹æ. Poza
politycznymi i ekologi¹ - najwa¿niejszy obec-
nie cywilny temat na œwiecie”, t³umaczy
re¿yser Marek Koterski. Scenariusz “Bab…”
jest debiutem wschodz¹cej gwiazdy polskiego
scenopisarstwa - Adama Miauczyñskiego,
którego nazwisko nie powinno byæ obce
licznym fanom twórczoœci Koterskiego. Kino-
mani wybieraj¹cy siê na ten film mog¹ spodzie-
waæ siê dzie³a pe³nego pasji i namiêtnoœci,
tyle ¿e role zostan¹ tym razem odwrócone. 
G³ówne role w mêskim sparingu z kobiec¹
dominacj¹ graj¹ zaprawiony w podobnych
bojach gwiazdor teatralnego pierwowzoru
“Testosteronu” oraz kinowych “Œlubów
panieñskich” - Robert Wiêckiewicz oraz znany
z wystêpów w “Rewersie” i “Œwiêtym interesie”
Adam Woronowicz.

Kino zaprasza Próba zabójstwa 
na dworcu

Masz ju¿ swój 
PLAN NA ¯YCIE?

Chcesz ubezpieczyæ siê na ¿ycie?
Zabezpieczyæ rodzinê?
Mieæ godn¹ emeryturê?

Masz dziecko i chcia³byœ zapewniæ
mu dobry start w doros³e ¿ycie?

Jesteœ przedsiêbiorc¹ i dbasz 
o swoich pracowników?

PPZZUU  ¯̄yycciiee  SSAA  
zzaapprraasszzaa  ddoo  ooddddzziiaa³³uu  

ww CChhoojjnnoowwiiee  pprrzzyy
uull..PPaaddeerreewwsskkiieeggoo  1122..  

SSkkoonnttaakkttuujj  ssiiêê  zz  ddoorraaddcc¹¹  
tteell..  778844  003366  223333
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20 wrzeœnia w klubie nast¹pi³a zmia-
na na stanowisku trenera Chojno-
wianki. Dotychczasowego graj¹cego
trenera Marcina Rabandê zast¹pi³
Andrzej S³owakiewicz. Nowy trener
bia³o-niebies-
kich to by³y pi³-
karz, który gra³
na pozycji
obroñcy. Swoj¹
pi³karsk¹ ka-
rierê rozpoczy-
na³ w Hutniku
Kraków. PóŸniej gra³ miêdzy innymi
w Zag³êbiu Lubin, Œl¹sku Wroc³aw,
Lechu Poznañ, Chrobrym G³ogów 
i Karkonoszach Jelenia Góra. Przez
ostatnie 6 lat swojej gry zwi¹zany
by³ z Górnikiem Polkowice, którego
by³ te¿ kapitanem. Pi³karsk¹ karierê
zakoñczy³ w 2003 roku. Po tym jed-
nak pozosta³ w klubie i by³ asysten-
tem trenera Miros³awa Dragana 
i póŸniejszego szkoleniowca Polkowic
Wies³awa Wojno. 

Ÿród³o -
http://chojnowianka.za.pl/index.htm

***
Uderz w stó³, a no¿yce siê odezw¹.
Po ostatnim sportowym felietoniku
odezwa³o siê tu i ówdzie gros g³o-
sów i obroñców w temacie wy¿szoœ-
ci pi³ki no¿nej nad siatkow¹. Nie
pora teraz oceniaæ komu przyznaæ
racjê. Skupmy siê mo¿e nad teraŸ-
niejszoœci¹. Jak siê okazuje football
bêdzie na pewno tematem wiod¹-
cym, dotyczy to tak¿e naszego choj-
nowskiego podwórka. Emocji nie
brakuje. Tam, gdzie trzeba zapad³y
decyzje o wymianie trenerów. Nie
ominê³o to tak¿e Chojnowianki. Czy
myœl trenerska Marcina Rabandy
przeros³a jego samego i dru¿ynê?
Ocenê zostawmy ekspertom i histo-
rykom sportowym. Teraz na ³awce
trenerskiej zasiad³ Andrzej S³owa-
kiewicz.
W ¿argonie kibiców mówi siê tak:
„wyniki powiedz¹ same za siebie”,
albo „po plonach go poznacie”. 
Dajmy szansê nowemu trenerowi,
kredyt zaufania i uzbrójmy siê 
w cierpliwoœæ.
A z Chojnowiank¹ b¹dŸmy razem na
dobre i na z³e.

(on)

Pod wodz¹ nowego trenera - Andrzeja S³owa-
kiewicza - Chojnowianka podejmowa³a u siebie
Orlê W¹sosz. Dobrze siê sta³o, ¿e w szeregach
naszej jedenastki pozosta³ jego poprzednik -
Marcin Rabanda. Tak doœwiadczony zawodnik 
z pola bêdzie z pewnoœci¹ przydatny. 
Podczas tego meczu kibice prze¿ywali huœtawki
nastrojów, ale na brak goli nie mogli narzekaæ. 
Brak koncentracji, ju¿ w doliczonym czasie,
sprawi³, ¿e ostatnia akcja goœci, po wyrzucie
pi³ki z autu, zakoñczy³a siê bramk¹ wyrów-
nuj¹c¹. Co za pech, tylko jeden punkt zamiast
pewnych trzech. 

KS Chojnowianka Chojnów - Orla W¹sosz    4:4 

Ostro do roboty wzi¹³ siê nowy trener Chojno-
wianki. W œrodê - 28 wrzeœnia - odby³ siê mecz
sparingowy. Przeciwnikiem naszej dru¿yny by³a
A klasowa Victoria Parchów. Team zdawaæ by
siê mog³o silny, goœcie jednak musieli uznaæ
wy¿szoœæ chojnowskich futbolistów, tylko czy
powalaj¹cy wynik 6:1 prze³o¿y siê na kolejny
ligowy pojedynek? OdpowiedŸ mia³a paœæ 
w weekend. Mecz ze Stal¹ Chocianów odby³ siê
na wyjeŸdzie, w niedzielê 2 paŸdziernika. Nasi
s¹siedzi, to obecnie liderzy w grupie okrêgowej,
z aspiracjami awansu do IV ligi. Krok po kroku
realizuj¹ swój plan, tak¿e kosztem Chojnowianki.
Znów uciek³y nam punkty.
Stal Chocianów - KS Chojnowianka Chojnów  2:0 

Felietonik
pi³karski

Pi³ka  no¿na

Nasi adepci sztuki futbolowej - dru-
¿yny m³odzików i trampkarzy KS
Chojnowianki - maj¹ niecodzienn¹
okazjê szkoliæ siê pod okiem hisz-
pañskiego trenera. 

David Pascual Gawlik swój rodowód ma w gro-
dzie nad Skor¹, ale mieszka, uczy siê i trenuje 
w Hiszpanii. Jest bramkarzem C.D. Nolareno 
i od kilku lat w swoim klubie zajmuje siê nasto-
letnimi pi³karzami. 
W tym roku, ju¿ po raz drugi, podczas kilkuty-
godniowego pobytu w Chojnowie spotyka siê 
z zawodnikami naszego klubu, pragn¹c podzieliæ
siê swoj¹ wiedz¹, wnieœæ coœ nowego w zajêcia. 
- Ch³opcy z zainteresowaniem s³uchaj¹ uwag 
i z zapa³em wykonuj¹ æwiczenia. S¹ pojêtni,
zaanga¿owani. Uczymy siê techniki, koordynacji,
taktyki - wyjaœnia David.
- Trening z obcokrajowcem zdecydowanie
uatrakcyjnia ch³opakom zajêcia - mówi Piotr
Seheniewicz, trener m³odych pi³karzy, prywatnie
przyjaciel Davida. - Nieco inna forma æwiczeñ,
prowadz¹cy je Hiszpan - to dla dzieciaków nie
lada atrakcja. Wszyscy cieszymy siê, ¿e David
zgodzi³ siê na te spotkania.
Do klubu Chojnowianki przyprowadzi³ go wujek.
Zaproponowa³ pracê z m³odzie¿¹, a David siê nie
zastanawia³. Obejrza³ treningi m³odych pi³karzy,
oceni³ ich umiejêtnoœci i rozpocz¹³ zajêcia.
- To sprawia mi naprawdê wiele satysfakcji,
liczê, ¿e m³odzi zawodnicy te¿ s¹ zadowoleni.

Do Chojnowa przyje¿d¿a co roku - odwiedza
dziadków, wujka i miasto swojej matki.
- To nie s¹ wy³¹cznie wizyty rodzinne - mówi
David. - Chêtnie spotykam siê z dziadkami 
i wujkiem, ale przyje¿d¿am tu tak¿e ze wzglêdu na
urok tego miasta. Jest tu mnóstwo zieleni, której
brakuje mi w Hiszpanii, serdeczni ludzie i jakaœ
taka aura - tu nabieram energii i optymizmu. 
David Pascual Gawlik deklaruje dalsz¹ wspó³pracê
z chojnowskim klubem. Zawsze przyje¿d¿a do
nas w okresie letnim, ale ma nadziejê, ¿e uda mu
siê bywaæ czêœciej. 
Czy jednak czas pozwoli? Dawid studiuje na uczelni
policyjnej, trenuje hiszpañskich pi³karzy, sam gra
w pi³kê… Nik³a nadzieja na cykliczne treningi.
Ale m³odzi bia³o-niebiescy maj¹ przecie¿ dosko-
na³¹ kadrê, która czerpi¹c ze swoich doœwiad-
czeñ, przekazuje je swoim nastêpcom.

eg

Treningi po hiszpañsku



Domy mieszkania lokale

Sprzedam domek poniemiecki do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam dom, osiedle Wyspiañskiego.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow.
70 m2 w nowym budownictwie, ul. Paderew-
skiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.

Sprzedam mieszkanie w centrum Choj-
nowa, pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 
2 piwnice, po kupnie mieszkanie wolne. Tylko
powa¿ne oferty. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662
lub 774-361-135. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow.
ok. 39 m2. Wiadomoœæ: tel. 76 817-88-87. 

Sprzedam mieszkanie w centrum miasta,
pow. 50 m2, stare budownictwo, do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m2,
Ip., po kapitalnym remoncie, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 604-672-111.

Sprzedam mieszkanie o pow. 27 m2, Ip.,
dobra lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 530-185-801. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie o pow. 69,5 m2, 4 pokoje, kuchnia
z meblami i wyposa¿eniem, ³azienka, wc,
balkon, Ip., w bloku spó³dzielczym, dodat-
kowo gara¿ 600 m od bloku. Wiadomoœæ: 
tel. 663-914-424. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 69,5 m2, 4 pokoje, kuchnia, balkon,
³azienka, wc, Ip., w bloku spó³dzielczym.
Wiadomoœæ: tel. 663-914-424. 

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³as-
noœciowe w Chojnowie, po³o¿one w spokojnej
okolicy, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka i wc
osobno, pow. 52,1 m2, IVp., nowe okna, po-
d³ogi drewniane (mozaika pod³ogowa), g³adŸ,
œwie¿o odnowione, s³oneczne, du¿y balkon,
piwnica, parking przy bloku, obok piêkny, bogato
wyposa¿ony plac zabaw dla dzieci, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 693-926-049 lub
665-707-026. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, cena 62 tys. z³,
pilne! Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, pow.
45 m2, IVp. Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-16.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow.
62 m2, Ip., w kamienicy przy ul. Kiliñskiego 3
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 793-916-109. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w nowym budownictwie, pow. 64 m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, toaleta, piwnica. Wiado-
moœæ: tel. 888-629-378.

Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ 
w nowym budownictwie, pow. 36,30 m2, IVp.
W Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 692-361-464.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 
2 pokoje, parter, pow. 45 m2, ul. P. Skargi 10/1,
cena 115 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 601-077-031. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w Choj-
nowie, pow. 64 m2, cena 165 tys. z³ do nego-
cjacji. Wiadomoœæ: tel. 607-244-369. 

Sprzedam du¿e mieszkanie na Ip. w atrak-
cyjnej cenie w Rokitkach z gara¿em, pow. 87 m2,
3 pokoje, kuchnia, du¿a ³azienka, wc, 2 po-
mieszczenia gospodarcze, nowe okna PCV 
i parapety. Blok ocieplony, w 2 pokojach rolety
zewnêtrzne, nowe drzwi wejœciowe, instalacja
wodna miedziana, blisko szko³a, przedszkole 
i oœrodek zdrowia, ³adne okolice. Cena 110 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 726-768-773. 

Zamieniê lub sprzedam mieszkanie w 4-ro-
dzinnym budynku poniemieckim w NiedŸwie-
dzicach. Mieszkanie nadaje siê do remontu,
posiada osobne wejœcie, znajduje siê na Ip. 
o pow. 78 m2 (3 pokoje, kuchnia, spi¿arnia,
³azienka z ubikacj¹) strych, komórka, ogródek.
Zamieniê na 2-pokojowe mieszkanie w bloku
w Chojnowie (parter lub 1 piêtro). Wiadomoœæ:
tel. 504016526

Posiadam mieszkanie do wynajêcia, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, toaleta, Ip., nowe budow-
nictwo, piwnica. Wiadomoœæ: tel. 888-188-005.

Posiadam do wynajêcia lokal handlowy 
w Chojnowie o pow. 72 m2 w œcis³ym cen-
trum miasta. Wiadomoœæ: tel. 608-536-345.

Auto-Moto

Sprzedam opony zimowe - 4 szt. Barum
Polaris 2, made In France, Radial 185/65/215
88T M+S 2008r., jeden sezon u¿ywane, cena
600 z³ (komplet). Wiadomoœæ: tel. 504-111-326
(Chojnów).

Praca

Zatrudniê fryzjerkê/fryzjera. Wymagane
du¿e doœwiadczenie w zawodzie oraz umiejêt-
noœæ samodzielnej pracy. Osoba komunikatyw-
na, mi³a w kontakcie z klientem. List moty-
wacyjny oraz CV mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio
w salonie „Elits” ul. Sikorskiego 12, Chojnów
lub drog¹ elektroniczn¹ na adres:
elits@onet.eu. Wiadomoœæ: tel. 663-651-362.

Dzia³ki

Posiadam do sprzedania dzia³kê budow-
lano-us³ugow¹ wraz z budynkiem mieszkal-
nym o pow. 230 m2, w sk³ad której wchodz¹:
dzia³ka o pow. 0,29 ara, 4 pokoje, salon 
z kuchni¹, ³azienka z wann¹ i prysznicem, 
4 pomieszczenia gospodarcze, przedpokój,
kot³ownia - piec c.o. na ekogroszek, kominek
z nadmuchami na ka¿de pomieszczenie, 
4 gara¿e o pow. 120 m2, budynek ten zosta³
przebudowany w 2001 roku z wczeœniejszego
fitness klubu, jest on w œrodku w pe³ni wykoñ-

czony natomiast wymaga tylko wymiany
zewnêtrznego tynku. Ogrodzenie jest z ele-
mentów betonowych, bardzo solidnych, które
wytrzyma wiele lat, na ogrodzie znajduje siê
du¿y skalniak i wiele drzew i krzewów.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje
mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie -
897 m2, 887 m2, 1.104 m2, 935 m2, 933 m2.
Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 22 arow¹ 
z budynkiem 80 m2 w Rokitkach, teren ogro-
dzony, pr¹d, woda, atrakcyjna lokalizacja.
Wiadomoœæ: tel. 606-825-085. 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzma-
nowicach o pow. 10 arów, czêœciowo uzbrojona.
Wiadomoœæ: tel. 503-037-065. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. Sol-
skiego w Chojnowie, uzbrojona, ogrodzona,
pow. 700 m2, cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 601-719-802; 663-888-224.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ze skrzynk¹
elektr., Konradówka, pow. 10 ar, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 600-741-506

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czerni-
kowicach. Wiadomoœæ: tel. 76 817-89-19. 

Inne

Sprzedam wózek spacerowy 3.funkcyjny -
g³êboki, spacerówka i fotelik samochodowy,
stela¿ aluminiowy, kolor czerwono-szary,
firmy Tutek typ Kamaro, stan bardzo dobry,
cena 700 z³. Wiadomoœæ: tel. 792-278-571. 

Kupiê grunt rolny, mo¿e byæ blisko zabu-
dowañ, w przystêpnej cenie. Wiadomoœæ: 
tel. 600-613-526. (do numeru 19)

Poszukujê do wynajêcia gara¿ w okolicach
ul. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 600-100-162.

Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Poszukujê gara¿ do wynajêcia na terenie
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 785-476-108;
663-613-062.

Sprzedam ziemniaki jadalne, cena 0,50 gr/kg.
Gospodarstwo Rolne Ewa i Ryszard Tajchman,
Konradówka 4, transport gratis. Wiadomoœæ:
tel. 603-453-401.

Sprzeda¿ ziemniaków jadalnych Winieta 
i marchwi, cena 0,30 z³/kg. Wiadomoœæ: tel.
76818-67-54.

Zguby

Zgubiono legitymacjê studenck¹ nr 22351.
znalazcê prosi siê o kontakt pod numerem tele-
fonu 507-103-491. 
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szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci 
niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 462/1
przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do
istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia
nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na
warunkach z nim  uzgodnionych. Nowy nabywca zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego ustanowienia
- na ¿¹danie gestorów sieci - s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 10 listopada  2011 r.
o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 4 listopada 2011 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿  650,00 z³ - dot. dz. nr 462/1 i 480,00 z³ - dot. dz. nr 462/2. Cenê nabycia, równ¹
cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto
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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 29 wrzeœnia 2010 r., drugi 8 grudnia 2010 r., trzeci 23 marca 2011 r., czwarty 7 czerwca 2011 r.,
pi¹ty 17 sierpnia 2011 r.
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. 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 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Chcesz kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ?
Domy, dzia³ki, lokale mieszkalne 

i u¿ytkowe. 
Szybko, sprawnie, minimum formalnoœci.

Biuro Nieruchomoœci FORUM 
Legnica ul. Jaworzyñska 38/1

Tel. /76/ 862-03-82

Zaprasza do oddzia³u w Chojnowie 
przy ul.Paderewskiego 12. 

Tel. 784 036 233
www.bn-forum.pl



Chojnowska  Jesieñ  z  Muzyk¹  Dawn¹


