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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

Prace przy remoncie k³adki zbli¿aj¹ siê

ku koñcowi. Trwa malowanie elementów

konstrukcji stalowych i uzupe³nianie tyn-

ków na filarach.

Kontynuowane s¹ prace przy wykony-

waniu podbudowy pod nawierzchniê no-

wego boiska wielofunkcyjnego z trawy

syntetycznej przy ul. Ma³achowskiego (na

terenie KS Chojnowianka). Dotacjê na to

zadanie, w wysokoœci 200 tys. z³, przyzna³

minister sportu. 

Rozpoczêto budowê oœwietlenia przy

ulicach Wyspiañskiego, Orzeszkowej,

Matejki, Tuwima i Konopnickiej. 

Zakoñczono prace przy budowie chod-

nika przy ul. Chrobrego.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 

10 maja 1990 r. przepisy wprowadzaj¹ce

ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i usta-

wê o pracownikach samorz¹dowych/ Dz.U.

z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z póŸ. zm./

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojno-

wie informuje , ¿e w dniach od 25.10.2006 r.

do 24.11.2006 r. wy³o¿ony jest do publicz-

nego wgl¹du poprzez wywieszenie na tabli-

cy og³oszeñ tut. Urzêdu:

- protokó³ zdawczo-odbiorczy z dnia

24.10.2006 r. z przejêcia przez Gminê

Miejsk¹ Chojnów dzia³ki nr 22/59 po³o¿onej

w obrêbie 2 miasta Chojnowa przy ul. Fa-

brycznej, bêd¹cej w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

Z³oto na koniec sezonu

Zespó³ taneczny Karambol dzia³aj¹cy przy

Miejskim Domu Kultury zakoñczy³ tego-

roczny sezon najwy¿sz¹ lokat¹ na I Prze-

gl¹dzie Zespo³ów Tanecznych im. Ma³go-

rzaty Staszkiewicz.

20 paŸdziernika w legnickim Domu Kul-

tury „Atrium” dziewczêta z Karambola

zaprezentowa³y siê w dwóch uk³adach –

„Disco Mix” i „Dziki taniec”. Obie choreo-

grafie s¹ doskonale znane chojnowskiej 

(i nie tylko) publicznoœci – grupa w tym

roku zdoby³a tymi uk³adami nie jedn¹

nagrodê. Kolejny wiêc raz doceniono umie-

jêtnoœci naszych tancerek i przyznano im

pierwsze miejsce. Tym samym kolekcja cen-

nych nagród w zbiorze Karambola powiêk-

szy³a siê o nastêpn¹ – tym razem ogrom-

nego pluszowego s³onia.

Gratulujemy!

,,Nasze nie znaczy, gorsze”
Rocka w sieci internetowej jest “od groma”.

Audycje tam nadawane zazwyczaj charak-

teryzuj¹ siê tym, ¿e muzyki prezentowanej

trudno jest uœwiadczyæ w rozg³oœniach ogól-

nodostêpnych. ¯eby nagrania amatorskich

zespo³ów by³y wyemitowane, musz¹ byæ

na tyle dobre i ciekawe by zainteresowaæ

po-tencjalnych s³uchaczy, jak i samych pro-

wadz¹cych audycje. Jednym z takich inter-

netowych nadawców jest Radiopositive. 

A audycj¹, któr¹ naprawdê warto pos³uchaæ

jest PET. 

PET nadaje zawsze we wtorki od 19 do 21.

Profil muzyczny jest spod znaku punk-reg-

gae party, ale i dla innych gatunków rocka

te¿ jest miejsce. PET ma za zadanie pro-

mowaæ te¿ lokalne zespo³y. Ku pewnemu

mi³emu zaskoczeniu od kilku wtorków,

mo¿na us³yszeæ nagrania, które powsta³y 

i zosta³y nagrane w MDK w Chojnowie.

Mowa o twórczoœci nieistniej¹cej ju¿ for-

macji JUBEL i dzia³aj¹cej REPUTACJI.

W gronie utworów pierwszoligowych pols-

kich i zagranicznych zespo³ów, pojawiaj¹

siê swojskie, chojnowskie dŸwiêki. Mo¿e

dodajmy, ¿e realizatorem nagrañ jest dobrze

wszystkim znany Jurek ,,Smok” Krakowski.

Przy takim obrocie zdarzeñ, trzeba by³o

pójœæ za ciosem i zaryzykowaæ. Wys³ana wiêc

zosta³a p³yta grupy POLISH FICTION.

Uzyska³a ona bardzo dobre opinie.

Warto mo¿e przytoczyæ cytat z meila jaki

dotar³ do nas ca³kiem niedawno od PETA:

,,Dziêkujemy Chojnowowi za to co siê

dzieje u was w muzyce”.

Ryzyko wiêc siê op³aci³o. Nasze nie znaczy,

¿e musi byæ gorsze. Chojnowskie dŸwiêki

bêd¹ wiêc w eterze. Tym bardziej dobrze,

¿e zespó³ POLISH FICTION zagra 18 listo-

pada razem z FARBEN LEHRE w Leg-

nickim Centrum Kultury.

Reklama tego niew¹tpliwie wielkiego wy-

darzenia, bêdzie wiêc zapewniona.

Podstawowe dane: www.radiopositive.pl

http://cerber.org:31346

wtorek od godz. 19 do 21.

Film o Chojnowie 
i jego mieszkañcach
Od dzisiaj (3.11.) na kanale chojnowskiej

kablówki mo¿na bêdzie obejrzeæ 8.minu-

towy film o Chojnowie. Projekcja emito-

wana bêdzie codziennie w godzinach przed-

po³udniowych od godz. 9.15 do godz. 9.30 

i po po³udniu od 16.50 do 17.05.

Zapraszamy do obejrzenia promocyjnego

filmu o naszym mieœcie.

Zgubiono? – Znaleziono!
W sklepie obuwniczym przy ul. Legnickiej

41, ktoœ roztargniony zostawi³ kurtkê dzie-

ciêc¹ – now¹, z metk¹. Zguba czeka na

w³aœciciela w sklepie.

RODZINA RAZEM 
PRZECIW AIDS
Krajowe centrum ds. AIDS zorganizowa³o

w tym roku kampaniê profilaktyczn¹ pod

has³em „Rodzina razem przeciw AIDS”,

która potrwa do 15 grudnia tego roku.

Kampania ta ma na celu promowanie mo-

delu rodziny, w który zwi¹zek dwojga ludzi

oparty jest na mi³oœci, wiernoœci i zaufaniu.

Na kszta³t tej kampanii znaczny wp³yw mia³y

badania, z który wynika, ¿e w kraju wzrasta

liczba zaka¿eñ przenoszonych drog¹ p³ciow¹.

Od pocz¹tku lat 90. obserwuje wœród m³o-
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dzie¿y przewartoœciowanie dotycz¹ce sfery

¿ycia seksualnego oraz obni¿enie wieku

inicjacji seksualnej. Badania wykaza³y, ¿e

wœród uczniów w wieku 15-19 lat prawie

co czwarta dziewczyna i 35% ch³opców

udzieli³o odpowiedzi twierdz¹cej na py-

tanie o doœwiadczenie inicjacji seksualnej. 

Na problem ten trzeba spojrzeæ nie tylko 

z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb

informacyjnych z zakresu tematyki doty-

cz¹cej zapobiegania ci¹¿y. Nale¿y zwracaæ

m³odym ludziom uwagê na to, ¿e kontakty

seksualne, szczególnie te przypadkowe,

mog¹ prowadziæ do zaka¿enia siê wirusem

HIV i innymi chorobami przenoszonymi

drog¹ p³ciow¹. Wiedzê na ten temat powin-

ni czerpaæ przede wszystkim od rodziców

jako tych pierwszych edukatorów z zakresu

HIV/AIDS, a nie wy³¹cznie ze œrodków

masowego przekazu. 

Bardzo wa¿na jest wiêc dobra komunikacja

z rodzicami. Na podstawie badañ stwier-

dzono, ¿e prawie 100% zarówno dziewcz¹t,

jak i ch³opców w wieku 11 lat nie ma pro-

blemów w rozmowach z matk¹; w wieku

13 lat odsetek ten wynosi 93%, a wieku 

15 lat – ponad 90%. Wyniki dla ojców wska-

zuj¹ tak¿e na jeszcze du¿y potencja³ zaufa-

nia ze strony dzieci, jednak¿e s¹ gorsze ni¿

dla matek.  Nale¿y z dzieckiem rozmawiaæ,

rozmawiaæ i jeszcze raz rozmawiaæ, a unik-

nie siê wielu k³opotów, z zaka¿eniem HIV

w³¹cznie. Wa¿ne jest zdobycie zaufania, 

a wtedy przekazanie takich wartoœci jak

mi³oœæ i wiernoœæ nabierze w³aœciwego wy-

miaru. Trzeba chroniæ nasze dzieci, ¿eby

nie zb³¹dzi³y i umia³y podj¹æ, w ró¿nych

sytuacjach, w³aœciw¹ decyzjê. Nale¿y pa-

miêtaæ, ¿e tylko silna i wspieraj¹ca siê

rodzina mo¿e daæ ka¿demu z jej cz³onków

poczucie bezpieczeñstwa.

Dy¿ury Aptek w Chojnowie

w dni œwi¹teczne i niedziele
listopad – grudzieñ 2006

Pod S³oñcem - ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52 - 
26.11.06; 25.12.06.

Salix - ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01 
5.11.06; 3.12.06; 26.12.06.

Melisa - ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58
11.11.06; 10.12.06; 31.12.06.

Farmer - ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36
12.11.06; 17.12.06; 1.01.07.

Stokrotka - ul. Legnicka 15

19.11.06; 24.12.06.
Godziny dy¿urów:

- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 – 18:00

- niedziela lub œwiêto: 9:00 – 13:00 oraz 17:00 – 18:00

Stowarzyszenie Diabetyków
zaprasza na 

BBAALL     AANNDDRRZZEEJJKKOOWWYY,,
który odbêdzie siê 18 listopada

w Domu Chemika

***
Wstêp – 25,00 z³

od osoby

Rezerwacja miejsc 

i bli¿sze informacje 

pod numerem 

tel. (076) 818-65-52.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych

nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, 

przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

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 przezna-

czone s¹ pod obs³ugê komunikacji – zespó³ gara¿y samochodowych.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 5 grudnia 2006 r.

o godz. 1230 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, 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 28 listopada

2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.

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/.

Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 

z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 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 Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy 

w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.

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 076-81-86-680.
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Impel Perfekta – inwestor strate-
giczny og³osi³ przetarg 
na budowê pralni w Chojnowie

W³¹czenie chojnowskich terenów przemy-

s³owych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej

umo¿liwi³o rozpoczêcie procedur zmierza-

j¹cych do zawarcia umowy z inwestorem

strategicznym - firm¹ Impel Perfekta. Zgodnie

z prawem zosta³ ju¿ og³oszony przetarg na

sprzeda¿ gruntów i na wykonanie kanalizacji. 

Najwa¿niejsze zadanie do wykonania to pod-

³¹czenie mediów na terenie gdzie zaprojek-

towany jest zak³ad.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunal-

nej i Mieszkaniowej zajmuje siê ju¿ pod-

³¹czeniem wody, zak³ad energetyczny

bêdzie instalowa³ przy³¹cza. 

Impel Perfekta jest natomiast na etapie roz-

strzygania przetargu na wy³onienie firmy,

która wybuduje zak³ad.

Wszystko zmierza wiêc w jak najlepszym

kierunku i wkrótce mo¿emy spodziewaæ siê

rozpoczêcia budowy nowego zak³adu pracy.

Chojnów wœród trzech
wybranych

Terenami chojnowskiej podstrefy zaintere-

sowana jest tak¿e firma Linatex – wiod¹cy

producent gumy i wyrobów gumowych.

Firma, która swoje przedstawicielstwa ma

w Chile, Malezji Australii, Stanach Zjedno-

czonych i Chinach, chce wybudowaæ kolej-

ny swój zak³ad na terenie Polski. Bêdzie to

druga, po Londynie europejska lokalizacja

firmy.

Ma to byæ przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê

formowaniem elementów gumowych prze-

znaczonych do ró¿nego rodzaju maszyn. 

Lineatex opatentowa³ w³asn¹ produkcjê

gumy, posiada swoje plantacje i zak³ady

wytwórcze. Specjalizuje siê w elementach

gumowych wykorzystywanych g³ównie 

w bran¿y górniczej. 

Przedstawiciele firmy rozpatrywali 17 lo-

kalizacji na terenie naszego kraju. Drog¹

eliminacji wyselekcjonowano trzy, wœród

których znalaz³ siê tak¿e Chojnów.

- Za Chojnowem przemawia przede wszys-

tkim bliskoœæ autostrady – wyjaœnia Woj-

ciech Daniel Czy¿, menager Linatexu –

Poza tym w odleg³oœci kilkudziesiêciu kilo-

metrów po³o¿ony jest KGHM, z którym

chcemy nawi¹zaæ wspó³pracê. Przyci¹gnê³y

nas tu tak¿e tereny strefy i konkurencyjne

ceny wyznaczonych terenów. W mojej oce-

nie to miasto ma du¿e szanse, ale o tym,

które z trzech polskich miast stanie siê ko-

lejn¹ siedzib¹ Linatexu zadecyduje wkrótce

zarz¹d firmy. 

eg

S¹  zainteresowani  inwestorzy

W poprzednim numerze „G.Ch.” z wywiadu z burmistrzem

dowiedzieliœmy siê o dzia³alnoœci podczas mijaj¹cej kadencji, któr¹

wyznacza³ uchwalony Plan Rozwoju Lokalnego – strategiczny

dokument o zadaniach i projektach do 2013 roku. Realizacja tego

Planu ma w g³ównej mierze stworzyæ warunki do rozwoju miasta 

z uwzglêdnieniem oczekiwañ spo³ecznych.

- Znaczna czêœæ zadañ wyznaczonych w Planie Rozwoju Lokalnego

zosta³a ju¿ zrealizowana – mówi burmistrz Jan Serkies - Teraz

najwa¿niejsza dla miasta jest budowa infrastruktury technicznej

koniecznej do funkcjonowania zak³adów w ramach specjalnej stre-

fy ekonomicznej. Mamy oczekiwan¹ od dawna strefê, mo¿emy wiêc

inwestowaæ w media. Prace w tym kierunku s¹ ju¿ prowadzone.

Kolejne lata, to z pewnoœci¹ kontynuacja rozpoczêtych ju¿ proce-

dur inwestycyjnych. W planach jest wiêc budowa basenu miej-

skiego, dalsza modernizacja stadionu miejskiego KS Chojnowian-

ka, remont elewacji Muzeum Regionalnego, rewitalizacja otoczenia

Rynku. Bêd¹ budowane i remontowane kolejne ulice i uliczne

oœwietlenia oraz miejskie chodniki. Kapitalnego remontu doczeka

siê Miejski Dom Kultury, zmodernizowana bêdzie baza dydaktycz-

no-sportowa w placówkach oœwiatowych, zaplanowano tak¿e

rewitalizacjê parku Œródmiejskiego i Piastowskiego. Ujête w tym

planie inwestycje, to realne dzia³ania, które albo zosta³y ju¿ roz-

poczête, albo s¹ przewidziane do realizacji. 

Zawarte w Planie zadania na 2007 r. s¹ zabezpieczone finansowo 

w przysz³orocznym bud¿ecie, który burmistrz, zgodnie z ustaw¹ 

o finansach publicznych ma obowi¹zek przed³o¿yæ Radzie

Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z informacj¹ 

o stanie mienia komunalnego. 

eg

Co    w    przysz³oœci?
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Film na podstawie bestsel-

lerowej powieœci Janusza

Leona Wiœniewskiego “Sa-

motnoœæ w sieci”, opowiada

o mi³oœci w wirtualnym œwie-

cie i ¿yciu wspó³czesnego

cz³owieka, który otoczony

nowoczesn¹ technik¹, wci¹¿

szuka prawdziwych emocji

i wzruszeñ. To historia o mi-

³oœci, tej jednej, wymarzo-

nej, która wzrusza do ³ez 

i nie pozwala pozostawaæ

obojêtnym. Re¿yserii filmu

podj¹³ siê Witold Adamek.

Autorami scenariusza s¹

Witold Adamek oraz autor

powieœci, Janusz Leon Wiœ-

niewski. W rolach g³ównych

zobaczymy Magdalenê Cie-

leck¹ i Andrzeja Chyrê. 

UWAGA! 

W dniach 15-16-17 grud-

nia 2006r.MDK zaprasza

na projekcjê filmu 

JAN PAWE£ II - PAPIE¯,

KTÓRY POZOSTA£

CZ£OWIEKIEM.

Bli¿sze informacje  

- biuro MDK; 

tel. 076 8188621

11 listopada przypada 88 rocznica Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci. W Chojnowie jak co roku mieszkañcy
spotkaj¹ siê przy obelisku przy ul. Chmielnej. Kombatanci,
w³adze samorz¹dowe i chojnowianie sk³adaj¹c kwiaty od-
dadz¹ ho³d walcz¹cym i poleg³ym za nasz¹ suwerennoœæ.
O godz. 12.00 w koœciele pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a odbê-
dzie siê msza œw. w intencji naszej Ojczyzny, po niej, 
w Miejskim Domu Kultury chojnowska m³odzie¿ – uczniowie
Gimnazjum nr 2 przedstawi¹ okolicznoœciowy spektakl. 

Dzieñ Niepodleg³oœci – jedno z wa¿niejszych wydarzeñ
pañstwa Polskiego, obecne pokolenie m³odych traktuje jak
ka¿de inne. Czym zatem dla m³odzie¿y jest patriotyzm?
Klasa dziennikarska Liceum Ogólno-kszta³c¹cego w Choj-
nowie zapyta³a o to swoich rówieœników. Odpowiedzi ko-
legów i kole¿anek by³y ró¿ne. Wiêkszoœæ z nich w ogóle
nie chcia³a siê wypowiadaæ na ten temat. Wydaje siê, ¿e
tak naprawdê m³odzie¿ nie wie, a raczej nie chce wiele
wiedzieæ na ten temat. 

Mateusz Dunaj, klasa Ib
- Patriotyzm? - to wed³ug mnie mi³oœæ do ojczyzny i do

ludzi mieszkaj¹cych w naszym kraju. Co mogê wiêcej
powiedzieæ? ¯e mamy jakieœ zobowi¹zania co do naszej
ojczyzny, ale jakie, to nie za bardzo pamiêtam.

Monika Fichtel, klasa IIc
-Patriotyzm jest to coœ, co w Polsce zanik³o. Moim zda-
niem, jest to wynikiem tego, ¿e tak naprawdê nie mamy za
co kochaæ tej naszej ojczyzny. Przyczynia siê do tego w du¿ej
mierze sytuacja polityczna w naszym kraju. A ogólnie,
patriotyzm to jest uczucie mi³oœci i poszanowanie dla kraju.
Patriot¹ jest ten, kto kocha ojczyznê i jej s³u¿y. 

Katarzyna Malica, klasa III c
- Termin „patriotyzm” wi¹¿e siê z ojczyzn¹, z mi³oœci¹ do
niej i z obowi¹zkami wzglêdem niej. Wydaje mi siê ¿e, jednym
z takich obowi¹zków jest branie udzia³u w wyborach oraz
interesowanie siê bie¿¹cymi sprawami pañstwa. Uwa¿am,
¿e to ju¿ jest jakaœ oznaka patriotyzmu. 

Marta Frankiewicz, klasa II b
- Patriotyzm to poszanowanie naszej ojczyzny i praw jakie ustala. 

Anna Godecka, klasa III b
- Wed³ug mnie to anga¿owanie siê w potrzeby i problemy
pañstwa, podtrzymywanie jego kultury i tradycji.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa

o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu

u¿ytkowego nr 1a po³o¿onego w budynku mieszkalno-

us³ugowym przy ul. Legnickiej 38 w Chojnowie, na dzia³ce

oznaczonej numerem geodezyjnym 222/27 o pow. 333 m2,

wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 36777.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-

miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.

Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie za-

gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz us³ug komer-

cyjnych nieuci¹¿liwych z zakresu handlu i rzemios³a.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 grudnia 2006 r. o godz. 1100 w sali nr 11

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej

wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

do dnia 28 listopada  2006 r.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,

potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne

dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 

w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem

Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci

/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

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, po-

zosta³ym osobom.

Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny

wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie

mniej ni¿ 600,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy

notarialnej. 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 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od

towarów i us³ug. 

Budynek ujêty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszelkie prace

zwi¹zane z remontem lokalu wymagaj¹ pozwolenia Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków  w Legnicy. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ od dnia 6 listopada 2006 r. w godz. 900 do 1400.

Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30 (tel. 076-81-88-370). Zastrzega siê prawo

uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu 

lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.

Œwiêtuj¹c niepodleg³oœæ

Miejski Dom Kultury zaprasza 

w listopadzie na film „S@motnoœæ w sieci”
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Llista kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa
zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.

Okrêg Nr 1

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. SZCZUPAK Henryka, lat 47
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. IWANICKI Henryk, lat 58
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. OSTAPIUK Waldemar Edward, lat 54
2. GRECZKOWSKA Agnieszka Katarzyna, lat 26
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1. KOWALSKA Ma³gorzata, lat 32
2. HEPNER Gra¿yna Maria, lat 48
Lista nr 23 – KWW “SAMORZ•DNOŒÆ 

i DEMOKRACJA”
1. WALASEK Lilia, lat 43
2. BOBYK Tadeusz, lat 56
Lista nr 24 – KWW FORUM SAMORZ•-

DOWE CHOJNÓW
1. WIÊC£AW Tadeusz, lat 59
Lista nr 25 – KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. MATUSZEWSKI Andrzej, lat 47

Okrêg Nr 2

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. FILIPOWICZ Cecylia, lat 31
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. SZEWCZYK Mariusz Józef, lat 32
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. TERESIAK Wiktor, lat 69
2. SOBCZAK Stanis³aw, lat 55
3. MAJEWSKA Bo¿ena, lat 37
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1. FOREMNY Iwona Ma³gorzata, lat 50
2. £YSIAK Gra¿yna Beata, lat 42
3. SOBCZAK Halina Barbara, lat 60
Lista nr 23 – KWW “SAMORZ•DNOŒÆ 

i DEMOKRACJA”
1. MYSZOGRAJ Maria Jolanta, lat 47
2. PODHORODECKI Czes³aw, lat 46
3. WOZOWCZYK Mariola, lat 43
Lista nr 24 – KWW FORUM SAMORZ•-

DOWE CHOJNÓW
1. SUDOROWSKA Ma³gorzata, lat 47
Lista nr 25 – KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. CHRZ•SZCZ Aleksandra Natalia, lat 41
2. GRZECH Krzysztof, lat 50
3. SKALSKI Antoni, lat 43
Lista nr 28 – KWW Przyjazne Miasto Chojnów
1. RUSIECKI Andrzej, lat 56

Okrêg Nr 3

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. TRAWKA Zbigniew, lat 44
2. ZIELEÑ Miros³aw, lat 35
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. PODOBIÑSKI Marcin, lat 26
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. KLIMCZUK Stanis³awa, lat 54
2. PISARSKI Krzysztof, lat 41
3. ZAP£ATA Jan, lat 51
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1. WROTNA Jolanta Maria, lat 55
2. URBANIAK Wojciech Antoni, lat 54
3. ZAWADA Anna Katarzyna, lat 34

Lista nr 23 – KWW “SAMORZ•DNOŒÆ 
i DEMOKRACJA”

1. SPRINGER Magdalena, lat 57
2. MILER Micha³, lat 25
Lista nr 25 – KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. CHOPKOWICZ Jacek Bogdan, lat 37
2. CZAPSKA Krystyna, lat 55
3. MICHNEJ Danuta, lat 53
Lista nr 26 – KWW Porozumienie Ziemi 

Chojnowskiej
1. SIDORUK Marek Krzysztof, lat 45

Okrêg Nr 4

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. BIELECKI Adam Artur, lat 35
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. £AZAREWICZ Ryszard Andrzej, lat 48
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. MAZIARSKA Bo¿ena, lat 44
2. KRAJ Józef Grzegorz, lat 26
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1. SZECHOWSKA Ma³gorzata Teresa, lat 35
2. KAMIÑSKA Ewa Jadwiga, lat 60
Lista nr 23 – KWW “SAMORZ•DNOŒÆ 

i DEMOKRACJA”
1. BUCHNER Beata, lat 40
2. FURMANEK Miros³aw, lat 38
Lista nr 25 – KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. £UKASZEWSKI Marek Bogus³aw, lat 43
2. TARKOWSKI Jan, lat 54

Okrêg Nr 5

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. KULAS Józef, lat 58
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. ¯ADKOWSKI Jacek Marek, lat 47
2. SINIAK Andrzej, lat 57
3. PORWOLIK Micha³, lat 27
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1. LIJEWSKA Ewa Beata, lat 40
2. WINIARSKA Maria, lat 49
3. KOLENDA Piotr, lat 45
Lista nr 23 – KWW “SAMORZ•DNOŒÆ 

i DEMOKRACJA”
1. ROGOWSKA Marzena, lat 37
Lista nr 24 – KWW FORUM SAMORZ•-

DOWE CHOJNÓW
1. CIEŒLA Maciej, lat 40
Lista nr 25 – KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. JAKUBIEC Edward Tadeusz, lat 56
2. KOWALCZYK Mariusz Jaros³aw, lat 36
3. SOBCZAK Jerzy Stanis³aw, lat 53
Lista nr 27 – KWW Mój Chojnów
1. BA¯AN Emilia Ewa, lat 51

Okrêg Nr 6

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. GROSZKOWSKA Agnieszka, lat 18
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. OSTROPOLSKI W³adys³aw, lat 54
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. WIŒNIEWSKI Boles³aw, lat 58
2. ZDANOWSKI Jacek S³awomir, lat 27
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1. MI£UCH Zygmunt Edward, lat 49
2. HALIKOWSKI Waldemar Józef, lat 44

Lista nr 23 – KWW “SAMORZ•DNOŒÆ 
i DEMOKRACJA”

1. PARZONKA Iwona Beata, lat 37
2. POTACZA£A Ma³gorzata, lat 43
Lista nr 24 – KWW FORUM SAMORZ•-

DOWE CHOJNÓW
1. PETRUS Romuald, lat 44
Lista nr 25 – KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. SKOWROÑSKI Jan, lat 53 

***

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie

z dnia 24 paŸdziernika 2006 
o zarejestrowanych kandydatach 
na Burmistrza Miasta Chojnowa

w wyborach zarz¹dzonych 
na dzieñ 12 listopada 2006

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoœrednim, wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Miejska Komisja
Wyborcza w Chojnowie podaje informacjê o zareje-
strowanych kandydatach:

1. DZIEDZIC Joanna Katarzyna, lat 39,
wykszta³cenie œrednie, zam. Chojnów
zg³oszona przez KWW Wspólnota Niezale¿nych
nie nale¿y do partii politycznej

2. KOSIÑSKI Ryszard Jan, lat 45, wyksz-
ta³cenie wy¿sze, zam. Chojnów
zg³oszony przez KW Samoobrona RP
cz³onek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej

3. SERKIES Jan, lat 47, wykszta³cenie
wy¿sze, zam. Chojnów
zg³oszony przez KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
nie nale¿y do partii politycznej

Przewodnicz¹cy
Miejskiej Komisji Wyborczej

Henryk Czarnecki

***

Lista kandydatów na radnych do Rady
Powiatu w Legnicy

Okrêg Nr 1

Lista nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. Dziembulak Barbara, lat 37
2. Demiañczuk Agnieszka, lat 26
3. Cawrycz Beata Iwona, lat 36
4. Mazurkiewicz Emilia, lat 25
5. Krzy¿anowska Anna Katarzyna, lat 55
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. Marciniszyn  Anna Magdalena, lat 28
2. Grzeœkowiak Emilia Wanda, lat 39
3. Piechowicz Barbara, lat 46
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Wójcik Adam Wac³aw, lat 58
2. Kosiñski  Ryszard Jan, lat 45
3. Go³¹b Edward, lat 53
4. Darmoros Piotr Zbigniew, lat 43
5. Jakubowski Czes³aw Eugeniusz, lat 62
6. Dymin Maria, lat 58

Przed wyborami



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/637 7

Przed wyborami
OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 16 paŸdziernika 2006 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) podaje siê do wiadomoœci

wyborców Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach

obwodowych komisji wyborczych dla wyborów zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.:

G³osowanie odbywaæ siê bêdzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 listopada 2006 r. 

w godzinach od 6.00 do 20.00. W przypadku ponownego g³osowania w wyborach Burmistrza Miasta

Chojnowa, II tura g³osowania odbêdzie siê w dniu 26 listopada 2006 r. w godzinach od 6.00 do 20.00.

Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie przy 

ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców niepe³nosprawnych.
Burmistrz Miasta Chojnowa

/…/ Jan Serkies

Dolny Œl¹sk – kraina poszukiwaczy skarbów,

z³ó¿ z³ota, historii tyle¿ fascynuj¹cych, co czasami

groŸnych czy ponurych. O tej przestrzeni

mo¿na by powiedzieæ czy napisaæ wiele, okazuje

siê jednak, ¿e czêsto po prostu brakuje nam

wiedzy. I choæ ju¿ ponad 60 lat mieszkamy na

tej ziemi, ci¹gle jeszcze jej kulturalny pejza¿

– tak¿e w baœniach czy legendach zamkniêty

– wielu z nas pozostaje obcy.

Taki sposób myœlenia leg³ u podstaw I Przegl¹-

du Teatralnego Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska

SILEBIA, który w minion¹ sobotê 21 paŸdzierni-

ka mo¿na by³o ogl¹daæ na goœcinnej scenie sali

widowiskowej Miejskiego Domu Kultury 

w Chojnowie.

- Na pierwszy Przegl¹d – powiedzia³ nam pomy-

s³odawca imprezy, dyrektor MDK Stanis³aw

Horodecki – uda³o nam siê zaprosiæ piêæ przed-

stawieñ zewnêtrznych. Goœciliœmy zespo³y 

z Bielawy („Legenda o Górach Sowich”), Lwów-

ka Œl¹skiego („Legenda o otruciu ksiêcia

Laskonogiego”), Ciep³owodów („Sensacje

XIII wieku”), Wilkowa („Czarny Krzysztof”)

i Grêbocic („Czwarty jeŸdziec Apokalipsy”).

Honoru gospodarzy broni³a nasza m³oda for-

macja teatralna „Antrakt” z MDK pantomim¹ „Hu-

syci – pogromcy ¿ycia”. Jury sk³adaj¹ce siê 

z aktora (Krzysztof Grafowski – Teatr Drama-

tyczny im. Szaniawskiego w Wa³brzychu), studen-

ta PWST z Wroc³awia (Marcin Pempuœ) i in-

struktora plastyki MDK, (p. Jadwiga Jêdrzejczyk),

zadecydowa³o o nastêpuj¹cym podziale nagród:

I miejsce - „Legenda o otruciu ksiêcia Lasko-

nogiego” - grupa Pod szczêœliw¹ 3 i zespó³

wo-kalny Allegro z SP Lwówek Œl¹ski,

II miejsce – „Sensacje XIII wieku” - Muminki

z SP Ciep³owody
III miejsce – „Czwarty jeŸdziec Apokalipsy”

- Gimnazjum w Grêbocicach 

IV miejsce – „Husyci – pogromcy ¿ycia –

grupa teatralna Antrakt MDK Chojnów

Jury przyzna³o tak¿e nagrody indywidualne.

Wœród wyró¿nionych m³odych aktorów

znalaz³ siê chojnowianin Artur Zakrzewski 

z grupy Antrakt. 

Pierwsz¹ edycjê konkursu mo¿na uznaæ za

udan¹. W przysz³ym roku z pewnoœci¹ zmie-

ni siê termin przegl¹du – organizatorzy

zapowiedzieli, ¿e druga edycja zaplanowana

jest na maj, zainteresowani powinni zatem ju¿

dziœ przeœledziæ dolnoœl¹skie legendy…

S.H., (red.)

7. Pisarska Monika, lat 21
8. Raps Czes³aw, lat 56
9. Majka Janusz, lat 55
10. Adamowicz £ukasz, lat 23
Lista nr 16 – KWW ‘’PRZYMIERZE dla
SAMORZ•DU LOKALNEGO’’
1. Kasprzak Mieczys³aw, lat 57
2. Kryszczuk Stanis³aw, lat 51
3. Stal Bogumi³a Anna, lat 49
4. Wierzbicki Robert, lat 45
5. Jasiñski Leon, lat 76
6. B³aszczak Andrzej, lat 64
7. Zeler Artur Antoni, lat 60
8. Filipowicz Pawe³ Aleksander, lat 39
9. Duniecki Zbigniew Jan, lat 53
10. Krakowski Ryszard, lat 41
Lista nr 17 – KWW ‘’SAMORZ•DNOŒÆ i
DEMOKRACJA’’
1. Mohyluk Krystyna, lat 62
2. Kryñski Dariusz, lat 46
3. Wiszniewska Ewa Wanda, lat 56
4. Kizyma Franciszek, lat 54
5. £uczak Zuzanna, lat 54
6. Miler Irena, lat 52
Lista nr 18 – KWW Porozumienie
Samorz¹dowe
1. Józefczuk Joanna Maria, lat 49
2. Rudek Andrzej W³adys³aw, lat 58
3. Horodecki Stanis³aw Piotr, lat 50
4. Wo³oszyn Dariusz Piotr, lat 39
5. Krasowski Jan, lat 47
6. Jakubiak Boles³aw Józef, lat 53
7. Humenny Jaros³aw, lat 43
Lista nr 20 – KWW Porozumienie Ziemi
Chojnowskiej
1. Kucharski Jerzy Andrzej, lat 50
2. Pielesz Gra¿yna, lat 35
3. Chêciñski Norbert, lat 33

Silebia - po raz pierwszy
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Nowy tornister, podrêczniki, zeszyty i bogato wy-
posa¿ony piórnik – ekwipunek pierwszoklasisty,
chocia¿ cenny i niezbêdny, nie czyni zeñ jeszcze
pe³noprawnego ucznia. Okazuje siê, ¿e do tego,
¿eby szczyciæ siê mianem pierwszoklasisty trzeba
czegoœ wiêcej – œlubowania i pasowania. Uroczy-
stoœæ donios³a i jedna z wa¿niejszych dla ka¿dego
kilkuletniego cz³owieka.
W minionym tygodniu zaszczytu tego dost¹pili uczniowie obu choj-

nowskich szkó³ – Szko³y Podstawowej nr 3 i Szko³y Podstawowej nr 4.

Niebieskie birety
24 paŸdziernika t³umy wype³ni³y salê kinow¹ Miejskiego Domu

Kultury. Rodzice, dziadkowie, rodzeñstwo, oraz szkolna spo³ecznoœæ

Szko³y Podstawowej nr 3 asystowali siedmiolatkom w ich uroczystoœci.

Zaczê³o siê jak u Hichcoka – napiêcie ros³o z ka¿d¹ minut¹. Przy-

by³ych na uroczystoœæ przywita³ szkolny zespó³ akrobatyczny prowa-

dzony przez Hannê Kaczyñsk¹. Oryginalne i nie³atwe uk³ady gimna-

styczne zrobi³y wra¿enie nie tylko na najm³odszej publicznoœci.

Potem grupa wokalna Synkopa pod dyrekcj¹  Marii Pêkali da³a popis

umiejêtnoœci piosenkarskich. To by³ wstêp do tego co mia³o wydarzyæ

siê za chwilê. Dyrektor SP 3 – Mariusz Szklarz, nie bez tremy, objaœni³

kandydatom na pe³noprawnych uczniów jego szko³y jakie s¹ ich

prawa i obowi¹zki, ¿yczy³ jednoczeœnie dzieciom i rodzicom wielu

sukcesów w codziennej pracy. Podobne ¿yczenia z³o¿y³ burmistrz Jan

Serkies. 

Wreszcie nadesz³a ta chwila. Poczet sztandarowy, sylwetka na bacz-noœæ,

d³onie uniesione w geœcie przysiêgi i rota powtarzana za dyrektorem

–wszystko w atmosferze powagi. Dope³nieniem uroczystoœci by³y

magiczne s³owa „pasuje Ciê na ucznia Szko³y Podstawowej nr 3”

i gigantyczny o³ówek z³o¿ony na ramieniu. Gromkie brawa, dyplomy,

gratulacje oraz drobne prezenty i SP 3 ma ju¿ kolejnych 43 uczniów

na pe³nych prawach. 

Imprezê zamkn¹³ spektakl teatralny w wykonaniu grupy Aja pod

kierunkiem Anny Pauch. Z pewnoœci¹ w niedalekiej przysz³oœci,

dzisiejsze pierwszaki zasil¹ szeregi grup artystycznych, sportowych 

i innych funkcjonuj¹cych w tej placówce.

W pañstwie Króla Maciusia I
Przy akompaniamencie rytmicznej muzyki, prowadzeni przez króla

Maciusia I i jego œwitê 24 paŸdziernika 97 kandydatów do miana ucznia

wkroczy³o dumnie na salê gimnastyczn¹ Szko³y Podstawowej nr 4.

Nieco stremowani, jeszcze zagubieni, przyjêci zostali owacjami

doros³ych i starszych uczniów. Pierwszaków przywita³ sam Maciuœ I,

który od tego roku niepodzielnie w³ada placówk¹ wytyczaj¹c szkolnej

braci edukacyjne programy. 

Dyrekcja, najbli¿si, zaproszeni goœcie i oczywiœcie sami pretendenci

do tytu³u z przejêciem oczekiwali na uroczyst¹ chwilê. Nast¹pi³a ona

wkrótce po odœpiewaniu narodowego i szkolnego hymnu. Przedsta-

wiciele klas pierwszy z³o¿yli raport o gotowoœci do przysiêgi i nad-

szed³ TEN moment. Uczniowie powtarzaj¹c rotê z³o¿yli œlubowanie

przyrzekaj¹c m.in. sumiennoœæ, pracowitoœæ i pe³ne zaanga¿owanie 

w sprawy szko³y. Dyrektor „czwórki” El¿bieta Borysewicz, wicedyrektor

Beata Kornicka-Miler oraz burmistrz Jan Serkies dokonali ceremonii

pasowania zamykaj¹c tym samym ca³oœæ donios³ej uroczystoœci.

Dyplomy bêd¹ce certyfikatami mianowania na ucznia i drobne prezenty

dla nowo przyjêtych uczniów by³y dope³nieniem tego niecodziennego

spotkania. Na zakoñczenie pe³noprawni pierwszoklasiœci wykazali siê

swoimi umiejêtnoœciami artystycznymi deklamuj¹c pierwsze w swoim

szkolnym ¿yciu wiersze. Z pewnoœci¹ nie ostatnie, bo od tego

momentu okazji do popisów m³odzi korczakowcy bêd¹ mieli wiele.

Uroczystoœæ przygotowano pod kierunkiem nauczycielek – Renaty

Safin, Anny Grabek i Anny Denisiak. Oprawê muzyczn¹ opracowa³

Zenon Chmielewski.

eg
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O
powiadaj¹c o wyjeŸdzie na Syberiê, rozmówcy czêsto zadaj¹

pytanie, co nas poci¹ga w tych wyprawach? OdpowiedŸ mo¿e

byæ tylko jedna – chêæ poznania œwiata, zarówno pod wzglê-

dem przyrodniczym, jak równie¿ poznania ludzi i ich kultury. Tak

wiêc bêd¹c na Syberii, mieliœmy niebywa³¹ okazjê przyjrzeæ siê bli¿ej

miejscowym obyczajom. W ostatniej czêœci artyku³u poœwiêconej

Syberii, chcia³bym opisaæ najbardziej charakterystyczn¹ grupê ludzi

zamieszkuj¹c¹ region Bajka³u – Buriatów.

Azjatycka czêœæ Rosji to wielki tygiel ras, narodowoœci, religii i jêzy-

ków, które s¹siaduj¹ ze sob¹ od wieków. Zanim na Przybajkalu

pojawili siê pierwsi Rosjanie, panami tych ziem byli Buriaci i Ewen-

kowie - ludy zamieszkuj¹ce te tereny od wielu stuleci, a wywodz¹ce

siê od plemion Mongolskich i Mand¿urskich. Wœród Buriatów

wyró¿nia siê dwie grupy, mówi¹ce ró¿nymi dialektami – Buriatów

Przedbajkalskich i Bu-

riatów Zabajkalskich.

Pierwotn¹ religi¹ wyz-

nawan¹ przez Buria-

tów by³ szamanizm.

W wyniku ekspansji

mongolskiej, czêœæ

ludnoœci przyjê³a la-

maizm, czyli odmianê

buddyzmu tybetañ-

skiego, a czêœæ pozos-

ta³a przy pierwotnych

wierzeniach - wy¿ej

wspomnianym szama-

nizmie. Wyspa

Olchon - najwiêksza

wyspa Bajka³u jest

œwiêtym miejscem

wyznawców szaman-

izmu, zaliczanym do jednego z piêciu najwiêkszych szamañskich

miejsc œwiêtych. Podró¿uj¹c po wyspie, w³aœciwie na ka¿dym kroku

spotyka siê drzewa ozdobione setkami kolorowych wst¹¿ek. Wed³ug

wierzeñ zamieszkuj¹ w nich duchy i bogowie. Najbardziej charak-

terystycznym symbolem s¹ rozsiane po okolicy s³upki „serge” oraz

kopczyki „obo”. Wci¹¿ sk³ada siê tam ofiary – monety, s³odycze, a

nawet papierosy. Duchy domagaj¹ siê  te¿ od ¿ywych „pobryzgania”,

czyli strz¹œniêcia na ziemiê kilku kropli wódki lub mleka. 

Trzydzieœci kilometrów od U³an Ude – stolicy Republiki Buriacji,

znajduje siê  miejscowoœæ Iwo³giñsk. Ta niewielka osada to zarazem

najwiêksze centrum lamaizmu w Rosji – drugiej religii wyznawanej

przez Buriatów. Klimatu z jakim siê tam spotkaliœmy nie odda ¿adne

zdjêcie ani film. Na niewielkim obszarze zgromadzone s¹ liczne

œwi¹tynie oraz miejsca kultu buddyjskiego. Widok stoj¹cego w cen-

trum, bajecznie kolorowego i piêknie zdobionego dacanu, zapiera

dech. Tu¿ obok napotykamy ma³¹ oran¿eriê, w której od wieków

pielêgnowane jest drzewo uznawane za potomka drzewa, pod którym

Budda mia³ objawienia. Jak ka¿de wyznanie, równie¿ i lamaizm rz¹dzi

siê swoimi prawami i obyczajami. Przyje¿d¿aj¹c do takiego miejsca

równie¿ i wyznawcy innych religii nie s¹ zwolnieni z ich przestrzega-

nia. Wchodz¹c w granice osady nale¿y poruszaæ siê wy³¹cznie zgod-

nie z ruchem wskazówek zegara,  po drodze obracaj¹c liczne, mniejsze

i wiêksze, m³ynki modlitewne. Tak¿e w dacanie obowi¹zuj¹ œciœle

okreœlone zasady. Wychodz¹c ze œwi¹tyni nie powinno siê obracaæ

ty³em do wielkiego pos¹gu Buddy, który jest nieod³¹cznym ele-

mentem ka¿dego dacanu. Podczas naszego pobytu mieliœmy szczêœcie

uczestniczyæ w porannych nabo¿eñstwach mnichów buddyjskich.

Modlitwy odbywaj¹ siê w du¿ych wspólnotach. Najbli¿ej Buddy

miejsce zajmuje lama – prowadz¹cy modlitwy. Im dalej od pos¹gu

tym ranga mnicha jest mniejsza. 

W okolicach Bajka³u odnaleŸæ mo¿na skupiska staroobrzêdowców.

Jest to od³am prawos³awia, który oderwa³ siê od Cerkwi w XVII wieku,

nie uznaj¹c reform liturgicznych ówczesnego patriarchy, Nikona.

Czêœæ z nich dokona³a samospalenia, inni przeœladowani przez

w³adze, uciekali do syberyjskiej tajgi. W pobli¿u U³an Ude mo¿na

odwiedziæ wioski staroobrzêdowców m. in. w Tarbagataj, Saratowie

czy Bolszoj Kunaliej. 

Po okresie komunizmu, w czasie którego celowo dopuszczano do

niszczenia œwi¹tyñ, zakazu wyznawania wiary, pocz¹wszy od lat

dziewiêædziesi¹tych XX wieku, obserwuje siê gwa³towny rozkwit kultu-

ralny i religijny Buriatów. Przy istotnej pomocy rz¹du rosyjskiego

ponownie powstaj¹ liczne dacany, zniszczone w okresie terroru oraz

restaurowane s¹ te, które cudem uniknê³y zag³ady. Wœród Buriatów na

nowo obserwuje siê odradzaj¹ce poczucie odrêbnoœci kulturowej oraz

obyczajowej. Jej efektem s¹ powstaj¹ce wy¿sze uczelnie, kszta³c¹ce

liczne rzesze m³odych Buriatów. Przemiany te daj¹ nadzieje na to, ¿e tak

cenne dla tego regionu spo³ecznoœci nigdy nie zanikn¹ w pomroku dziejów.

Ka¿dy wyjazd, niezale¿nie od tego czy jest d³u¿szy czy krótszy,

poci¹ga za sob¹ koszty zwi¹zane z przygotowaniem, za³atwianiem for-

malnoœci i sam¹ podró¿¹. Nasza przygoda z Syberi¹ nie by³aby

mo¿liwa bez du¿ej pomocy dobroczyñców, którzy nam zaufali i po-

mogli w jej realizacji.

Pragniemy wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ Urzêdowi Miasta

Chojnowa, Urzêdowi Gminy Chojnów oraz Pani doktor

Jadwidze Szel¹g ze Z³otoryi. 

DZIÊKUJEMY!
Wojciech Drzewicki

Syberyjska przygoda- czêœæ 4
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25 paŸdziernika w salach Miejskiej Biblioteki Publicznej czytelnicy

mieli niecodzienn¹ okazjê obejrzenia prac plastycznych osób niepe³no-

sprawnych i poznania ich autorów. To pierwsza wystawa artystyczna

w murach nowej biblioteki. Wœród wystawionych dzie³ dominowa³y

prace Renaty Zarzecznej – 33.letniej g³uchoniemej artystki, która 

w sztuce odnalaz³a sens ¿ycia i sam¹ siebie. Pani Renata twórczoœci¹

zajê³a siê stosunkowo póŸno i jak to zwykle bywa talent odkry³a przy-

padkowo. Od kilku lat poœwiêca siê swojej pasji pog³êbiaj¹c artysty-

czn¹ wiedzê i umiejêtnoœci. Ogromn¹ radoœæ sprawia jej malowanie,

ale równie du¿o przyjemnoœci daje jej tworzenie obrazów haftem

krzy¿y-kowym. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e pani Renata nie tylko

oddaje siê twórczoœci artystycznej – w ubieg³ym roku zdoby³a z³oty

medal na paraolimpiadzie startuj¹c w wieloboju.

Obok dzie³ Pani Renaty na wystawie zaprezentowali siê tak¿e cz³on-

kowie Warsztatu Terapii Zajêciowej. Oryginalne, przestrzenne obrazy,

dekoracyjne butelki, ozdoby okolicznoœciowe i inne, samodzielnie

wykonane przez niepe³nosprawnych podczas zajêæ terapeutycznych.

Wystawa by³a prezentacj¹ chojnowskich talentów i jednoczeœnie

pretekstem do podkreœlenia tegorocznego jubileuszu dzia³alnoœci zwi¹zku

niepe³nosprawnych. Od 15 lat grupa osób wzajemnie siê wspieraj¹cych,

wspólnie dzia³aj¹cych nie tylko na rzecz osób niepe³nosprawnych, orga-

nizuje ró¿nego rodzaju spotkania, wycieczki, pielgrzymki. 

O aktywnoœci zwi¹zku mo¿e œwiadczyæ liczba sympatyków i wspó³-

pracowników, którzy przybyli na otwarcie wystawy w charakterze

zaproszonych goœci. By³o mnóstwo gratulacji z okazji okr¹g³ej rocznicy,

dotychczasowych dokonañ oraz wiele s³ów podziwu dla twórców sztuki.

Do tych gratulacji do³¹cza tak¿e redakcja, która od wielu lat œledzi

poczynania niepe³nosprawnych i rozwój ich dzia³alnoœci.

eg

PPiieerrwwsszzaa    wwyyssttaawwaa

Ta cykliczna impreza odbywa siê ka¿dej œrody

w bibliotece Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Ko-

pernika. Podczas d³ugiej przerwy uczniowie

opowiadaj¹ o ksi¹¿kach dla nich niezwyk³ych,

wyj¹tkowych i magicznych. To nowy pomys³

pani Stachowicz, która oprócz sprawowania

pieczy nad szkolnym ksiêgozbiorem, opiekuje

siê te¿ grup¹ Ars Poetica.

Czytelnia w chojnowskiej dwójce zmienia

siê. Stare katalogi biblioteczne ustêpujê miejsca

katalogom elektronicznym. Wzrok przykuwaj¹

cztery stanowiska komputerowe, kusz¹ one

binarnym œwiatem informacji dostêpnym na

wyci¹gniêcie rêki. Naprzeciw znajdziemy

dzie³a dziœ trudno ju¿ dostêpne. S¹ tu ¯ywoty

s³awnych mê¿ów Plutarcha z Cheronei, Dzieje

Herodota, Pochwa³a g³upoty Erazma z Rotterda-

mu. Wszystko w wydaniach Biblioteki Naro-

dowej. Ksiêgozbiór gromadzony jest od 60 lat. 

Z okna czytelni widaæ ogród szko³y przy uli-

cy PoŸniaków. Jedno z drzew zosta³o wpisa-

ne na listê pomników przyrody. Buk zwyczaj-

ny nosi to samo imiê, co chojnowskie LO -

Kopernik. Dzwonek na przerwê burzy ciszê.

Nie zd¹¿y³ jeszcze wybrzmieæ, a korytarz

zape³nia siê uczniami. 

Do czytelni schodz¹ siê uczniowie, siadaj¹

przy ³awkach. Ci, dla których nie ma ju¿ miejsca,

stoj¹ wzd³u¿ rega³ów z ksi¹¿kami. Wszyscy

przyszli, by poznaæ ksi¹¿kê. Sam jestem

ciekaw jaka to bêdzie ksi¹¿ka. Jadwiga

Stachowicz nie zdradza ani tytu³u ani autora.

Naprzeciw uczniów staje jasnow³osa dziew-

czyna. -„W ciemnoœci” przedstawia historiê

piêtnastoletniej Leonii, o oczach jak szmaragdy,

która w wyniku wypadku samochodowego

traci wzrok. To opowieœæ o rehabilitacji i powol-

nym powrocie do ¿ycia, o odnajdywaniu siê 

w nowej sytuacji, a tak¿e, poznawaniu œwiata

za poœrednictwem wszystkich pozosta³ych

zmys³ów. Dlatego warto przeczytaæ t¹ ksi¹¿kê.

Powieœæ Frey uczy, ¿e to co najwa¿niejsze jest

ukryte dla oczu.

- Imponuj¹ce. To jest w³aœnie to s³owo. Impo-

nuj¹ce - po prezentacji powiedzia³by K³apouchy,

poczciwy, bury osio³, gdyby tylko by³ na

moim miejscu. 

„W ciemnoœci. Prawdziwa historia Leonii”

Jana Frey

Zak³ad im. Ossoliñskich 

Wroc³aw, Warszawa, Kraków 2004.

Jaros³aw Domañski

Ksi¹¿ka Rulez
- Dobrze widzi siê tylko sercem, najwa¿niejsze jest niewidoczne
dla oczu – s³owa de Saint-Exupery sta³y siê mottem poruszaj¹cej
ksi¹¿ki Jany Frey. Powieœæ tej niemieckiej pisarki („W ciemnoœci”)
na ostatnich Dniach Interesuj¹cej Ksi¹¿ki zaprezentowa³a
Joanna Adamska, uczennica Gimnazjum nr 2.
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Metamorfozy to projekt realizo-
wany przez Stowarzyszenie Po-
mocy Uczniom PZS w Chojnowie
„Wsparcie”. W ramach projektu
uczniowie mog¹ poznaæ siebie,
rozwin¹æ swoje zainteresowania,
a tak¿e, co najwa¿niejsze, nabraæ
pewnoœci siebie i poczucia w³as-
nej wartoœci.

Od czerwca 2006 roku uczniowie Powiato-

wego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie bior¹

udzia³ w realizacji projektu „Metamorfozy”.

Projekt ten sponsorowany jest przez polsko –

amerykañsk¹ fundacjê „Wolnoœci”. Jest czêœ-

ci¹ projektu grantowego „Równaæ szanse

2006” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

prowadzony przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci 

i M³odzie¿y.

W ramach tego programu uczniowie mog¹

poznaæ ciekawe i ¿yczliwe osoby oraz intere-

suj¹co spêdziæ swój wolny czas. Mog¹ lepiej

poznaæ siebie i swoje talenty, nawet te, o któ-

rych byæ mo¿e jeszcze nie wiedzieli. Wszys-

tko to za spraw¹ zajêæ z treningu twórczoœci,

warsztatów psychologicznych, teatralnych 

i choreograficznych, a tak¿e spotkañ literackich.

W programie przewidziane s¹ równie¿ wyciecz-

ki do teatru oraz wystêpy na konkursach 

i imprezach okolicznoœciowych.

Wszystkie zajêcia prowadzone s¹ przez spe-

cjalistów w swojej dziedzinie. Program bêdzie

trwa³ do kwietnia 2007. Zakoñczy go uro-

czysty wystêp, który podsumuje realizacjê

ca³ego projektu.

Internat offline

M³odzie¿owy Klub Metamorfozy mieœci siê

w nowo wyremontowanej sali internatu PZS

w Chojnowie. Klub dysponuje nowymi, wy-

godnymi krzes³ami, tablic¹, cyfrowym apa-

ratem fotograficznym i stanowiskiem kom-

puterowym – niestety bez dostêpu do Inter-

netu. 

Sobota, godzina 15. Warsztaty ju¿ siê skoñ-

czy³y, ciep³e, parne i s³oneczne popo³udnie.

Uczestnicy warsztatów rozmawiaj¹ i œmiej¹

siê. - Jesteœmy tu, poniewa¿ chcemy poznaæ

siebie. Nauczyæ siê pracy w grupie i wspó³-

pracy, a przede wszystkim prze³amaæ barierê

w³asnej nieœmia³oœci – t³umacz¹. 

Opiekê nad uczniami w internacie sprawuje

Zofia £abuz, koordynatorka projektu. To dziêki

jej staraniom ju¿ od 3 lat dzia³a tak¿e uczniow-

ski kabaret. M³odzi artyœci w ubieg³ym roku

szkolnym szeœciokrotnie wyst¹pili przed

publicznoœci¹ - Ka¿dego roku mówiê, ¿e to

ju¿ ostatni raz – œmieje siê Zofia £abuz. Po

czym dodaje - Obecnie pracujemy nad nowym

scenariuszem.

Teraz ju¿ tylko od uczniów zale¿y, jak wyko-

rzystaj¹ szansê na ciekawsze spêdzenie czasu.

Natalia Go³¹b i Jaros³aw Domañski

KKrroonniikkaa
ttoowwaarrzzyysskkaa

PPaammiiêêttaajj  
oo  ¿¿yycczzeenniiaacchh  ddllaa::

Z okazji œlubu i imienin – Wioletce
Go³êbiewskiej i Danielowi Do-
mañskiemu szczêœcia w ¿yciu, 
oraz wielu piêknych, s³onecznych dni
– ¿ycz¹ rodzice, brat Janusz oraz siostra
Ma³gosia z rodzin¹.

***

Dziêkujê ca³emu personelowi Miej-
skiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
w Chojnowie za pomoc w trudnych
chwilach – £ucja D¹browska.

„Niech siê wreszcie ka¿dy dowie

i rozpowie w œwiecie ca³ym,

¿e dziecko to tak¿e cz³owiek

tyle, ¿e jeszcze ma³y.

Dlatego ludzie uczeni,

którym za to nale¿¹ siê brawa,

chc¹c wielu dzieci los odmieniæ

spisali dla was m¹dre prawa. 

Wiêc je na co dzieñ i od œwiêta

spróbujcie dobrze zapamiêtaæ.

Tak siê w wiersze pouk³ada³y

prawa dzieci na ca³ym œwiecie,

byœcie w potrzebie z nich korzysta³y

najlepiej, jak umiecie.”

W tym roku szkolnym ca³a spo³ecznoœæ Szko³y

Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka reali-

zuje projekt pn. „W pañstwie Króla Maciusia I”.

Dzia³ania zwi¹zane z tym projektem dotycz¹

przede wszystkim sfery wychowawczej i ko-

reluj¹ z Programem Wychowawczym naszej

szko³y. Naœladuj¹c bohatera baœni Janusza

Korczaka, ju¿ we wrzeœniu ka¿da klasa wy-

biera³a w³asnego premiera (przewodnicz¹ce-

go), ministrów zajmuj¹cych siê poszczegól-

nymi dziedzinami dzia³alnoœci (np. minis-

terstwo sprawiedliwoœci i porz¹dku publicz-

nego, edukacji, sportu i rekreacji itp.). Ka¿dy 

z uczniów jest zaanga¿owany w pracê które-

goœ z ministerstw. W ci¹gu ca³ego roku szkol-

nego bêdziemy podejmowaæ wiele dzia³añ,

którym patronowa³ bêdzie Król Maciuœ. S¹

to tematy: „Januszki” w pañstwie Maciusia,

W pañstwie Króla Maciusia ¿yjemy ekolo-

gicznie i zdrowo, Poddani Maciusia kulty-

wuj¹ tradycje, Król Maciuœ podró¿uje po

krajach Europy i wiele innych, o których

bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.

Poprzez realizacjê tego projektu mamy mo¿-

liwoœæ wykszta³ciæ w naszych uczniach cechy 

Korczakowca, takie jak odpowiedzialnoœæ,

samorz¹dnoœæ, tolerancja, poszanowanie dla

tradycji, sumiennoœæ, umiejêtnoœæ wspó³pra-

cy w grupie, poszanowanie godnoœci innego

cz³owieka, uczciwoœæ, rzetelnoœæ itp. Ponadto

mamy na uwadze rozwijanie uzdolnieñ i zain-

teresowañ uczniów. 

Nasi nauczyciele bior¹ udzia³ w licznych szko-

leniach i konferencjach zwi¹zanych z dosko-

naleniem metod pracy z uczniem zdolnym.

W ramach wspó³pracy z innymi szko³ami

nosz¹cymi imiê Janusza Korczaka uczest-

niczyliœmy w Ogólnopolskiej Konferencji

pn. „Miejsce dziecka uzdolnionego w eduka-

cji marzeñ” w Radomsku, na której byliœmy

reprezentowani przez dyrektor p. El¿bietê

Borysewicz i nauczyciel nauczania zinte-

growanego p. Mariê Lepkê. 

Pomys³odawcami projektu „W pañstwie Króla

Maciusia I” s¹ p. Bernarda Mormul (opiekun

Ko³a Korczakowskiego) i p. Anna Denisiak

(opiekun Samorz¹du Uczniowskiego), a nad

realizacj¹ ca³oœci czuwa wicedyrektor p. Beata

Miler-Kornicka. 

opr. Anna Denisiak

Uczniowie

na  warsztat
WW  ppaaññssttwwiiee  MMaacciiuussiiaa

3.11 – Huberta, Sylwii, Chwalis³awa
4.11 – Karola, Olgierda, Emeryka
5.11 – El¿biety, S³awomira, Zachariasza
6.11 – Feliksa, Leonarda, Melaniusza
7.11 – Antoniego, Ernesta, Achillesa
8.11 – Seweryna, Gotfryda, Hadriana
9.11 – Teodora, Ursyna, Genowefy

10.11 – Leny, Ludomira, Leona
11.11 – Bart³omieja, Marcina, Prota
12.11 – Renaty, Witolda, Czcibora
13.11 – Stanis³awa, Miko³aja, Krystyna
14.11 – Rogera, Serafina, Agaty
15.11 – Alberta, Leopolda, Idalii
16.11 – Edmunda, Marii, Gertrudy
17.11 – Grzegorza, Salomei, El¿biety

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa
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Ju¿ od oœmiu lat w kawiarni ,,Jubilatka” ma miejsce Zakoñczenie Sezonu
Lotowego Go³êbi Pocztowych w oddziale Chojnów. Koniec sezonu
przypada we wrzeœniu, 21 paŸdziernika mia³o miejsce uroczyste jego
zakoñczenie. Oddzia³ Chojnów jest podzielony na sekcje. Jest ich piêæ:
Chojnów, Chocianów, Przemków, Zagrodo, Raciborowice.
8 lat temu sekcjê chojnowsk¹ za³o¿yli hodowcy-pasjonaci: Zbigniew
Kociuba, Maksymilian Wanczura i Jan Ziomek. Prezesem od 3 lat jest
przemkowianin Marian Maj. Obecnie oddzia³ Chojnów zrzesza oko³o
100 hodowców. Frekwencja na spotkaniu by³a stuprocentowa. Do r¹k
najlepszych hodowców trafi³o 40 pucharów. 
Trzy z nich ufundowa³ burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies. 

Burmistrz zreszt¹ te¿ otrzyma³ okolicznoœciowy puchar za wzorow¹
wspó³pracê z zarz¹dem oddzia³u Chojnów. Natomiast personel kawiarni
,,Jubilatka” w nagrodê za wspania³¹ obs³ugê mo¿e siê teraz poszczy-
ciæ czterema medalami.
Swoistym ,,debeœciakiem” okaza³ siê Zbigniew Kociuba – laureat
pucharowy, a¿ w siedmiu konkurencjach. Po uroczystoœci mia³a
miejsce zabawa. Do tañca przygrywa³ zespó³ KOCIUBY. A przed
hodowcami kolejny sezon lotowy. I znowu niektóre skrzydlate pere³ki
bêd¹ przez dwa dni lecieæ 860 km.

p.m.
Wyniki w sezonie lotowym 2006

Mistrzostwo oddzia³u Chojnów w lotach go³êbi starych
Mistrz Kociuba Zbigniew
Wicemistrz Blecharz Leszek i Jola
Wicemistrz Wanczura Maksymilian

Mistrzostwo oddzia³u Chojnów w lotach go³êbi m³odych
Mistrz Ziomek Jan
Wicemistrz Wanczura Maksymilian
Wicemistrz Michnej Stanis³aw

Mistrzostwo oddzia³u Chojnów KATEGORIA ,,A’’
Mistrz Kociuba Zbigniew
I wicemistrz Wanczura Maksymilian
II wicemistrz Blecharz Leszek i Jolanta

Mistrzostwo oddzia³u Chojnów KATEGORIA ,,B’’
Mistrz Kruszakin Waldemar
I wicemistrz Kociuba Zbigniew
II wicemistrz Æwiok Teresa

Mistrzostwo oddzia³u Chojnów KATEGORIA ,,C’’
Mistrz Maj Marian i Krystyna
I wicemistrz Czekaj³o Eugeniusz
II wicemistrz Kociuba Zbigniew

Najlepszy lotnik oddzia³u Chêciñski Wies³aw
Najlepsza lotniczka oddzia³u Bobe³a Marian
Najlepszy roczny lotnik oddzia³u Maj Marian i Krystyna
Najlepsza roczna lotniczka oddzia³u Ziomek Norbert

Mistrzostwo oddzia³u Chojnów KAT. M
Mistrz Bobe³a Marian
I wicemistrz Urban Waldemar
I wicemistrz Chêciñski Wies³aw

G.M.P
Mistrz Maj Marian i Krystyna
I wicemistrz Kociuba Zbigniew
II wicemistrz Wanczura Maksymilian

Loty pucharowe
Myœlibórz 14-05-2006 Kociuba Zbigniew sekcja: Chojnów
Erxleben 2 28-05-2006 Maj Marian i Krystyna  sekcja: Nadzieja
Harkebrugge 2 18-06-2006 Czekaj³o Eugeniusz sekcja: Nadzieja
Sint – Niklaas 2 22-07-2006 Kociuba Zbigniew sekcja: Chojnów
Pyrzyce 03-09-2006 M³ode Wanczura Maksymilian    sekcja: Chojnów

Puchar Burmistrz Miasta Chojnowa

Lot – Harkebrigge 1
1. Grodzicki Waldemar sekcja: Chojnów
2. Kuciejczyk Dariusz sekcja: Raciborowice
3. Kruszakin Waldemar sekcja: Chocianów

,,Zakoñczenie sezonu lotowego”

W œwietle jupiterów
26 paŸdziernika rozegrano drugi turniej pi³ki

no¿nej na nowym boisku o sztucznej nawierzch-

ni przy Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. Poprzed-

ni turniej z udzia³em 14 zespo³ów (85 zawod-

ników) w kategorii powy¿ej lat 17. zorgani-

zowano w dniu 20 paŸdziernika. Mecz roz-

grywano systemem pucharowym. Atrakcj¹

rozgrywek by³o to, ¿e mecze mo¿na by³o roz-

grywaæ przy sztucznym oœwietleniu. 

Poprzedni finaliœci to:

1. PALESTYNA

2. BRAZYLIA

3. WITAMINA POWER

4. BEZTALENCIA

W drugim turnieju uczestniczy³o 16 dru¿yn

(93 zawodników). Mecze rozgrywano równie¿

systemem pucharowym. Podobnie jak w pier-

wszym turnieju przy sztucznym œwietle toczy³y

siê zaciête mecze o udzia³ w finale. Niespo-

dziank¹ turnieju by³ fakt, ¿e ponownie w finale

spotka³y siê zespo³y Palestyny i Brazylii. 

W dogrywce zwyciê¿y³ po raz drugi zespó³

Palestyny 1:0. W meczu o 3 miejsce Scorpions

pokonali Absolwentów 3:0. Kolejnoœæ

drugiego turnieju:

1. PALESTYNA,
2. BRAZYLIA,
3. SCORPIONS,
4. ABSOLWENCI.
Nagrody w postaci pi³ek no¿nych dla finalistów

ufundowa³ Burmistrz Miasta Jan Serkies. Mecze

turniejowe sêdziowa³ Andrzej Matuszewski.

Wszystkie mecze obser-wowa³a doœæ liczna

grupa kibiców, co œwiadczy o zainteresowa-

niu i potrzebie organizacji podobnych imprez

sportowych.

Organizatorzy dziêkuj¹ dyrekcji Gimnazjum nr 2

za udzielon¹ pomoc i udostêpnienie wspania-

³ego obiektu na rozgrywki.

M.A.
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Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, 
tel. 818-83-46; Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

Muzeum Regionalne w Chojnowie
CCzzyynnnnee  oodd  œœrrooddyy  ddoo  ppii¹¹ttkkuu  ww  ggooddzz..  88..0000  -  1166..0000

ww  ssoobboottyy  ii  nniieeddzziieellee  oodd  1111..0000  -  1166..0000,,  

ww  ssoobboottyy  wwssttêêpp  bbeezzpp³³aattnnyy..

Muzeum Regionalne w Chojnowie zaprasza na wystawê prac „XXV

Przegl¹du Plastyki Zag³êbia Miedziowego”.

Jubileuszowa edycja przegl¹du jest wyj¹tkowa - ukazuje wymianê

pokoleñ wœród artystów plastyków Ziemi Legnickiej. Na wystawie

znalaz³y siê prace dwóch chojnowskich plastyków - Ireneusza

Józefczuka i Zbigniewa Halikowskiego. 

Staraniem Muzeum Regional-

nego w Chojnowie we wspó³-

pracy z Towarzystwem Mi³oœ-

ników Ziemi Z³otoryjskiej 

i Muzeum Archeologicznym we

Wroc³awiu utrwala siê praca

Krzysztofa Demidziuka,

Archiwalia do archeologii Ziemi

Chojnowsko – Z³otoryjskiej (do

1945 roku).

Publikacja jest efektem kilkulet-

niej indywidualnej pracy autora,

wynikiem wertowania tysiêcy

stron rêkopisów, maszynopisów,

rysunków, map i planów zgroma-

dzonych w archiwach. Zestawie-

nie archiwaliów archeologicznych

wytworzonych do 1945r. z teryto-

rium Ziemi Chojnowsko – Z³oto-

ryjskiej, jest czêœci¹ wiêkszego opra-

cowania maj¹cego w przysz³oœci

obj¹æ ca³y obszar Œl¹ska. Rozpa-

trzona w publikacji jednostka –

Ziemia Chojnowsko – Z³otoryjska

pokrywa siê z nieistniej¹cym ju¿

od dawna powiatem o nazwie

Kres Goldberg- Haynau. W obrêbie

takiego w³aœnie podk³adu kar-

tograficzno- administracyjnego

gromadzone by³y przez niemiec-

kie s³u¿by konserwatorskie wszel-

kiego rodzaju dokumentacje archeo-

logiczne do 1945r., kiedy to de-

finitywnie zaprzestano przyjmo-

wania zg³oszeñ z terenu o zna-

leziskach i odkryciach. 

Informacje o zamieszczonych 

w ksi¹¿ce stanowiskach archeolo-

gicznych pochodz¹ wy³¹cznie 

z dwóch wroc³awskich instytucji

przechowuj¹cych dokumentacjê 

z zakresu archeologii sprzed 1945 r.,

tj. Archiwum Pañstwowego i Mu-

zeum Archeologicznego. W wyni-

ku poszukiwañ i uporz¹dkowania

archiwaliów autorowi uda³o wy-

dzieliæ siê 239 stanowisk, które

zosta³y zlokalizowane w granicach

Ziemi Chojnowsko – Z³otoryjskiej.

Omawiana publikacja sk³ada siê 

z dwóch g³ównych czêœci: kata-

logu stanowisk archeologicznych i

kompletu map topograficznych w

skali 1:25 000, pokrywaj¹cych w

ca³oœci rozpatrzony obszar. Obie

czêœci s¹ kompatybilne, tym samym

mo¿na z nich korzystaæ w dwóch

kierunkach: katalog – mapy lub

mapy – katalog.

Opracowanie K. Demidziuka,

specjalisty w dziedzinie archiwa-

liów archeologicznych, bêdzie nie-

w¹tpliwie cenn¹ pomoc¹ dla wszys-

tkich pragn¹cych skorzystaæ z in-

formacji w nich zawartych. Ma-

my tu zarówno na myœli pracowni-

ków naukowych, studentów, jak 

i mi³oœników historii regionalnej.

Publikacja ta ma byæ nie tylko prze-

wodnikiem po przedwojennych

Ÿród³ach archeologicznych, stano-

wiæ mo¿e tak¿e bazê wyjœciow¹

do dalszych studiów analitycznych 

i syntetycznych z zakresu szeroko

rozumianej archeologii Ziemi Choj-

nowsko – Z³otoryjskiej.

Serdeczne podziêkowania nale¿¹

siê p. Burmistrzowi za wsparcie

tej cennej publikacji.

J.J.

ZAPRASZA
Serdecznie zapraszamy na wys-

tawê prac plastycznych Renaty

Zarzecznej z Dolnoœl¹skiego Zwi¹z-

ku Inwalidów Narz¹du Ruchu.

Wystawie towarzyszy pokaz wy-

robów uczestników Warsztatów

Terapii Zajêciowej w Chojnowie.

Wystawa czynna do 30 listopada.

Wszystkie wystawione prace

mo¿na zakupiæ.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y :

Rados³aw Ratajszczak - “NAJ-

DZIWNIEJSZE  ZWIERZÊTA:

To niesamowite!”

Nawet najbardziej znane gatunki

zwierz¹t kryj¹ w sobie wiele tajem-

nic, a najbardziej oczywiste fakty

nagle staj¹ siê wyj¹tkowo fascynu-

j¹ce. Lektura tej ksi¹¿ki przekonuje,

jak niezwyk³y jest œwiat wokó³ nas. 

Dzia³ dla Doros³ych:

Matilde Battistini - “SYMBOLE

I  ALEGORIE”

Niniejszy leksykon ma pomóc w po-

ruszaniu sie po œwiecie obrazów 

i w odczytywaniu ukrytego przes³a-

nia niektórych wybitnych dzie³ sztu-

ki. Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech

czêœci omawiaj¹cych symbole czasu,

cz³owieka, przestrzeni oraz ale-

gorie. Aneks zawiera m.in. Ÿród³a

literackie i ikonograficzne, które

stanowi³y inspiracjê dla artystów i

intelektualistów i którymi pos³ugi-

wali siê podczas tworzenia swoich

dzie³.

Udostêpniana w czytelni.

Roger R. Hock - “40 PRAC

BADAWCZYCH, KTÓRE

ZMIENI£Y OBLICZE PSY-

CHOLOGII”

Ksi¹¿ka wydana przez Gdañskie

Wydawnictwo Psychologiczne otwie-

ra now¹ seriê wydawnicz¹: Psy-

chologia : Teksty Ÿród³owe. Bêd¹

w niej publikowane prace, które wy-

tyczy³y nowe kierunki badañ, usta-

laj¹c tym samym punkty zwrotne

w rozwoju nauk psychologicznych.

Nastêpne pozycje w serii bêd¹ nieco

ró¿niæ siê od tej pierwszej, ponie-

wa¿ wyboru “prze³omowych prac”

dokonaj¹ polscy psychologowie.

Udostêpniana w czytelni.

“KRAJOZNAWSTWO NA DOL-

NYM  ŒL•SKU”/ pod red.

Jerzego Wyrzykowskiego 

i Ryszarda B³achy

Ksi¹¿ka wydana w ramach serii

wydawniczej Pañstwowej Wy¿szej

Szko³y Zawodowej im. Witelona

w Legnicy. Niniejsze wydawnictwo

dotyczy g³ównie wiedzy krajoznaw-

czej o regionie, ale znaczna jego

czêœæ poœwiêcona jest dzia³alnoœci

krajoznawczej na ziemi legnickiej 

z okazji 50-lecia Legnickiego Od-

dzia³u PTTK. Podstawê do jego

opracowania stanowi³y materia³y

konferencji naukowej pt. ”Krajo-

znawstwo na Dolnym Œl¹sku”

zorganizowanej w dniach 19-21

listopada 2004 r w Legnicy.

Udostêpniana w czytelni.

Filia nr 1:

Olga Tokarczuk - “ANNA IN

W GROBOWCACH ŒWIATA”

Najnowsza powieœæ Olgi Tokarczuk,

pierwszy polski tytu³ w miêdzyna-

rodowej serii MITY.

Autorka siêgnê³a do jednego z naj-

starszych mitów cz³owieka – opo-

wieœci o Inannie, sumeryjskiej bogi-

ni, która zesz³a do podziemnego

œwiata, by zmierzyæ siê ze swoja

siostr¹, w³adczyni¹ œmierci. Opo-

wieœæ ta zosta³a spisana na tablicz-

kach klinowych oko³o czterech ty-

siêcy lat temu. Po raz pierwszy 

w historii  pojawi³ siê autor i po

raz pierwszy w dziejach cywilizacji

tekst literacki (“Hymn do Inanny”)

zosta³ podpisany – jego autorem ,

a w³aœciwie autork¹ jest kobieta 

o imieniu Enheduanna.
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DOMY  MIESZKANIA  LOKALE

Sprzedam dom komfortowy, Chojnów,

o pow. u¿ytkowej 266 m2, ogrzewanie

pod³ogowe, dwa systemy ogrzewania, zimo-

wy ogród, cena atrakcyjna. Wiadomoœæ:

tel. (076) 818-10-97.

Sprzedam dom - Stary £om 70, gm. Choj-

nów, posesja 18 ar, cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-18-35 po godz. 20

lub 0607-572-383.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,

bezczynszowe, kawalerka 36 m2, urz¹dzo-

ne komfortowo z ogródkiem i gara¿em.

Wiadomoœæ: tel. (075) 76-50-021 lub

0600-663-950.

Kupiê lub zamieniê mieszkanie 2. pokojowe

na wiêksze komunalne lub w nowym budow-

nictwie do IIIp. Wiadomoœæ: tel. 0668-278-137.

Pilnie kupiê mieszkanie w starym bu-

downictwie o pow. 50-60 m2. Wiadomoœæ:

tel. 0510-432-580.

Wynajmê sklep o pow. 25 m2 w centrum

Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-73.

Wynajmê pomieszczenie o pow. 55 m2

na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Chojnowie.

Wiadomoœæ: tel. 0602-378-459. 

US£UGI

Uczennica trzeciej klasy liceum ogólno-

kszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie

szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!

Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

PRACA

Firma Alken Sp. Jawna mieszcz¹ca siê 

w Rokitach przyjmie do pracy na stanowiska:

przedstawiciel handlowy (min. wykszta³ce-

nie œrednie), logistyk transportu, kierowca

kat. E+C. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-66-2;

fax (076) 819-66-72; alken@alken.pl

Zg³oszenia: list motywacyjny i CV.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wia-

domoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.

Kupiê gara¿ w Chojnowie w okolicy 

ul. Rynek lub ko³o „Biedronki”. Wiadomoœæ:

tel. 0663-566-528.

OG£OSZENIA
DROBNE

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

tel. (076) 818-80-50 ; 0696-468-441

FFiirrmmaa     „„AAPPIISS””

Szko³a Jêzyka Angielskiego 
Eduwest w Chojnowie

zaprasza do podjêcia intensywnej nauki
jêzyka angielskiego w ró¿nych grupach

zaawansowania oraz wieku. 
Spotkanie informacyjne 13 listopada 

w Gimnazjum nr 1 sala nr 2, godz. 17.00.
Telefon kontaktowy (076) 818-10-22 

lub 0502-283-17.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Drzyma³y 30
og³asza nabór 

na wolne stanowisko urzêdnicze:

ZASTÊPCA KIEROWNIKA 

D/S. REMONTÓW
Szczegó³owe informacje 

mo¿na otrzymaæ w Dziale Kadr

Tel. (076) 81 88 370, 371, 372 
lub na stronie internetowej:

bip.chojnow.net.pl

ZZaapprraasszzaammyy    nnaa    zzaakkuuppyy    ddoo    EElleekkttrroommaarrkkeettuu    AAVVAANNSS

TTTTyyyy llll kkkk oooo     wwww     AAAA vvvv aaaa nnnn ssss iiii eeee     nnnn aaaa jjjj wwww iiii êêêê kkkk ssss zzzz yyyy     wwww yyyy bbbb óóóó rrrr,,,,     nnnn aaaa jjjj nnnn iiii ¿¿¿¿ ssss zzzz eeee     cccc eeee nnnn yyyy,,,,     
nnnnaaaajjjj ttttaaaaññññsssszzzzeeee    rrrraaaattttyyyy::::     cccchhhh³³³³ooooddddzzzziiiiaaaarrrrkkkkiiii ,,,,     pppprrrraaaallllkkkkiiii ,,,,     kkkkuuuucccchhhhnnnniiiieeee,,,,     tttteeeelllleeeewwwwiiiizzzzoooorrrryyyy    LLLLCCCCDDDD
iiii     ppppllllaaaazzzzmmmmoooowwwweeee,,,,     kkkkaaaammmmeeeerrrryyyy,,,,     aaaappppaaaarrrraaaattttyyyy    ccccyyyyffffrrrroooowwwweeee,,,,     kkkkoooommmmppppuuuutttteeeerrrryyyy,,,,     tttteeeelllleeeeffffoooonnnnyyyy
kkkkoooommmmóóóó rrrr kkkkoooowwwweeee     oooo rrrr aaaazzzz     wwwwiiii eeee llll eeee     iiii nnnnnnnnyyyy cccchhhh     pppp rrrroooodddduuuukkkk tttt óóóówwww    nnnn iiii eeee zzzzbbbbêêêêddddnnnnyyyy cccchhhh     
ddddllllaaaa    PPPPaaaaññññssssttttwwwwaaaa....

SSeerrddeecczznniiee    zzaapprraasszzaammyy

Chojnów ul. Piotra Skargi 10

* pon. - pt. 9.00 – 17.00

* sob. 9.00 – 13.00

tel. (076) 818-89-88

Sprzedam choinki (œwierk) z bry³¹ ziemi 

do donicy na œwiêta, wiosn¹ do ogrodu. 

W sprzeda¿y przedœwi¹tecznej równie¿ choinki ciête.

Wysokoœæ 1,5 - 3,0 m. Bardzo du¿y wybór 

ok. 1000 szt. Cena z bry³¹ ziemi – 15,00 z³/szt,

ciête – 10 z³/szt. Sprzeda¿ – róg ul. Koœciuszki 

i Drzyma³y w podwórku za œwietlic¹ „Barki” 

(wjazd od ul. Drzyma³y)

OOkkaazzjjaa!!

SSpprrzzeeddaa¿¿    nnaa    ttaarrggoowwiisskkuu    
oodd    1188    ggrruuddnniiaa    22000066rr ..
KKoonnttaakktt     tteelleeffoonniicczznnyy    

((007766))    881199--1177--2244    lluubb    00660088--555566--222211..
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

og³asza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieru-

chomoœci objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po³o¿onej przy

ul. Okrzei w Chojnowie, w sk³ad której wchodz¹ nastêpuj¹ce dzia³ki:
1. dzia³ka niezabudowana oznaczona nr 12/19 o pow. 17412 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 15972.

2. dzia³ka zabudowana budynkiem socjalnym oznaczona nr 12/18 o pow 495 m2, dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 15970.

£¹czna cena wywo³awcza – 435.000,00 z³ (brutto), w tym:

dzia³ka nr 12/19 – 410.000,00 z³ (w tym VAT 22 %)

dzia³ka nr 12/18 –  25.000,00 z³ (zwolniona z podatku VAT).

Wadium - 87.000,00 z³.

Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z rozporz¹dze-

niem Rady Ministrów z dnia 16 paŸdziernika 2006 r. w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej (Dz.U.Nr 191, poz. 1416 og³oszony dnia 20 paŸdziernika 2006 r. wchodzi w ¿ycie po

up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia).

Na dzieñ og³oszenia przetargu nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest

przedmiotem zobowi¹zañ, lecz Burmistrz Miasta Chojnowa przewiduje zawarcie umowy dzier¿awy na

czas okreœlony na w/w dzia³ki. 

Powy¿sza nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami, nie toczy siê te¿ w stosunku do niej

postêpowanie administracyjne dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.

Nieruchomoœæ znajduje siê na terenie uzbrojonym w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹, energetyczn¹,

telefoniczn¹ i drogê tward¹. Wszystkie instalacje znajduj¹ siê w pobli¿u dzia³ki.

W przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest

do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany

dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ przeznaczona jest pod

us³ugi sportu (stadion sportowy); dopuszcza siê wykorzystanie terenu dla funkcji przemys³owej, o ile

by³oby to uzasadnione sposobem zagospodarowania terenów s¹siednich.

Nabywca w celu rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej na przedmiotowej nieruchomoœci zobowi¹zany

jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w strefie od Zarz¹dzaj¹cego Legnick¹

Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 paŸdziernika 1994 r. o specjalnych

strefach ekonomicznych /Dz.U.Nr 123, poz. 600 z póŸn.zm./ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 grudnia 2006 r. o godz. 1100 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,

a osoby prawne krajowe i spó³ki z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiadczone 

za zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis z KRS i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby

prawnej zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoœci.

Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi okreœlone w ustawie z dnia 

24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz.U. z  2004 r. Nr 167, poz. 1758 

z póŸn.zm.).Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 21 grudnia 2006 r.

na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy 

w Chojnowie, Rynek 18/19.

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 nieru-

chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 

Za dokonanie wp³aty uwa¿a siê dzieñ wp³ywu œrodków pieniê¿nych na rachunek bankowy tut. Urzêdu.

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.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê

do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  4.400,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19  najpóŸniej przed

zawarciem umowy notarialnej.

Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.

Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie zawarta warunkowa umowa sprzeda¿y, albowiem

Zarz¹dzaj¹cemu Legnick¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ przys³uguje prawo pierwokupu. O ile

Zarz¹dzaj¹cy Stref¹ nie skorzysta z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieru-

chomoœci. 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.

Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania przetargu z wa¿nych powodów – zgodnie 

z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz.U. z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603 z póŸn.zm./.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie 

pod numerem (0-76) 81-86-680.

BURMISTRZ   MIASTA

CHOJNOWA

o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego

w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów 

o pow. 7,50 m2, po³o¿onego 

na targowisku miejskim w Chojnowie

przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem 

na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej

(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu 

dzier¿awnego  - 230,00 z³ (w tym VAT 22 %).

Wadium - 40,00 z³.

Okres dzier¿awy – 3 lata.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 grudnia 2006 r.

o godz 1000 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê 

w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.

W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne

i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ w kasie tut.

Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Nr 55864400000001490620000040 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 wadi-

um do dnia 28 listopada 2006 r. Ustala siê

post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%

ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do

pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿

10,00 z³. 

Wp³acone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu 

dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium

wygra przetarg,

- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿

przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub

zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,

od zawarcia umowy w ustalonym terminie

spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po

zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca

zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki

zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 

z uzasadnionej przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ 

w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie

pod numerem 076 818-66-80.
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Termomodernizacja SP4
- dotacja 952.000 z³

Budynek socjalny
- dotacja 630.000 z³

Biblioteka - Centrum
Edukacyjne - dotacja 150.000 z³

Cicha, Spacerowa i M³ynarska
- nowa kanalizacja,

nawierzchnia ulic i chodników

Oœwietlenie uliczne wykonano
przy ulicach: Asnyka, K. Wielkiego,

Nowej - dotacja 40.000 z³

Wybudowano sieæ wodoci¹gowo-
-kanalizacyjn¹ w 5 ulicach 

i kanalizacji sanitarnej 
w 6 ulicach - dotacja 186.990 z³

Remont szatni i renowacja
boiska na stadionie 
KS Chojnowianka

Wykonano 15.000 m2

chodników 
przy 20 ulicach

Prowadzone s¹ prace przy
budowie boiska wielofunkcyjnego

przy ul. Ma³achowskiego
- dotacja 200.000 z³

Wybudowano ulice: Sikorskiego,
Maczka, £okietka, Samorz¹dow¹,
Wolnoœci, K. Wilekiego, Now¹,
Cich¹, M³ynarsk¹, Spacerow¹

Boisko wielofunkcyjne przy
Gimnazjum Nr 2 - dotacja 358.000 z³

Parking 
przy Przchodni Rejonowej Trwa remont k³adki

Sto³ówka 
w Gimnazjum Nr 1 - dotacja 70.000 z³

Przebudowano 4 kot³ownie
wêglowe na gazowe - dotacja 140.410z³


