D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e

”
h.
.C
G
“
er
r.
m
6
u
n
00

y
.2
pn
tê .12
s
8
Na

NR 22 (638) ROK XV 17.11.2006 CENA 1,30z³

Pragnê gor¹co podziêkowaæ MIESZKAÑCOM CHOJNOWA za udzia³
w wyborach samorz¹dowych i wybór nowych w³adz lokalnych.
Serdecznie dziêkujê Wyborcom, którzy obdarzyli mnie tak wielkim zaufaniem
i powierzyli zaszczytny urz¹d burmistrza miasta Chojnowa na kolejne cztery lata.
Pañstwa g³osy s¹ dla mnie najlepszym i najpiêkniejszym dowodem s³usznoœci
dzia³añ podejmowanych dla dobra i rozwoju naszej wspólnej, ma³ej ojczyzny.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Po wyborach
Frekwencja w tegorocznych
wyborach by³a wy¿sza od tej sprzed
czterech lat i wynios³a 43%. Spoœród
11785 uprawnionych do g³osowania
przy urnach stanê³o 4996 osób.

Dzieñ Niepodleg³oœci

11 listopada, który by³ oficjalnym Œwiêtem Narodowym Polski na krótko
przed II wojn¹ œwiatow¹, wróci³ do kalendarza oficjalnych œwi¹t pañstwowych dopiero
w 1989 roku. Od tego czasu oficjalnie, bez groŸby restrykcji, Polacy œwiêtuj¹
odzyskanie wolnoœci ciemiê¿onego przez 123 lata kraju w ró¿ny sposób.

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG

*

Trwaj¹ prace przy budowie oœwietlenia
ulicznego na ulicach Matejki, Wyspiañskiego,
Orzeszkowej i Konopnickiej. Zakoñczono
natomiast budowê oœwietlenia przy ul. Tuwima.

* Postêpuj¹ prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ma³achowskiego. Za
kilka dni wykonawca pokryje teren nawierzchni¹ z trawy syntetycznej.

* Rozstrzygniêto przetarg na wykonanie projektu sieci wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska. W okolicach tych ulic pojawi¹ siê
niebawem geodeci, geolodzy i projektanci,
którzy przeprowadz¹ odpowiednie pomiary,
niezbêdne do projektu.

* Wy³oniono tak¿e wykonawcê ruroci¹gu
t³ocznego sieci sanitarnej, który powstanie na
terenach podstrefy LSSE przy ul. Okrzei.
Wydzia³ SO
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje mieszkañców
Chojnowa o obowi¹zku wymiany do 31 grudnia 2007r. dowodów osobistych wydanych
w formie ksi¹¿eczkowej na dowody osobiste
nowego wzoru. Wszystkie dowody wydane
przed 1 stycznia 2001 r. bêd¹ niewa¿ne od
1 stycznia 2008r. Jednoczeœnie przypominamy, ¿e ka¿da osoba bêd¹ca obywatelem
polskim i zamieszka³a w Rzeczpospolitej Polskiej, która ukoñczy³a 18. rok ¿ycia, jest obowi¹zana posiadaæ dowód osobisty. Prosimy
osoby, które nie dokona³y tego obowi¹zku
o zg³aszanie siê do urzêdu, pokój nr 1. Wnioski
na dowody osobiste s¹ przyjmowane codziennie oprócz poniedzia³ków w godzinach pracy
urzêdu.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu od 03.11.2006 r. do 24.11.2006 r.
wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, znajduj¹cych siê
w budynkach po³o¿onych przy ul. D¹browskiego 18A, ul. Legnickiej 93, ul. Boh.
Getta Warszawskiego 2, ul. B. Chrobrego 8
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(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 03 listopada 2006 r. Nr 118/2006).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 18.12.2006 r.

Bezp³atne badania
Oœrodek Diagnostyki Onkologicznej w Legnicy przy ul. gen. Andersa 4 serdecznie zaprasza na bezp³atne, profilaktyczne badania mammograficzne piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Badania nie wymagaj¹ skierowañ lekarskich.
S¹ przeznaczone dla kobiet w wieku 50-69 lat,
które w ci¹gu 2 lat nie mia³y wykonywanych
badañ mammograficznych.
Rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 18.30.
Tel. 076/ 855 09 41, 076/ 862 74 99.
Badania s¹ prowadzone do 30.12.2006 lub do
wyczerpania limitu.
Tylko profilaktyczne badanie mammograficzne
wykrywa nowotwór piersi w stadium uleczalnym!

Krajobraz po
Taka sytuacja powtarza siê po ka¿dych wyborach. Dziesi¹tki plakatów spe³niaj¹cych swoj¹
kampanijn¹ rolê, d³ugo jeszcze po przeprowadzonych wyborach pozostaje na murach
i p³otach. Komitety wyborcze staj¹ na g³owie
szukaj¹c najbardziej eksponowanych miejsc
przed wyborami, potem zapominaj¹, ¿e g³osz¹c w swoich programach wyborczych dba³oœæ o estetykê miasta sami zaœmiecaj¹ jego
krajobraz. Prawo dok³adnie okreœla termin
usuniêcia plakatów, ale kto siê tym przejmuje
po kampanii…

Zaproszenie na wystawê
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawê prac plastycznych Renaty Zarzecznej
z Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du
Ruchu. Wystawie towarzyszy pokaz wyrobów
uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie. Wystawa czynna jest do 30 listopada.
Wszystkie wystawione prace mo¿na zakupiæ.

Zagraæ z Pierwsz¹ Lig¹!
To niew¹tpliwie marzenie ka¿dego zespo³u.
Marzenia jednak czêsto siê spe³niaj¹. W najbi¿sz¹ sobotê w Legnickiem Centrum Kultury
odbêdzie siê koncert FARBEN LEHRE i ZMAZA. To pierwszoligowcy. Informujemy, ¿e
koncert rozpocznie chojnowski POLISH FICTION, na co dzieñ æwicz¹cy w naszym MDK.
Dla tego teamu to w³aœnie spe³nienie jednego
z wielu marzeñ.
Pocz¹tek o godzinie 18. Cena biletów 15 z³.
Z dziennikarskiego obowi¹zku nale¿y dodaæ,
¿e p³ocki FARBEN LEHRE obchodzi 20.lecie
istnienia. Bêdzie siê wiêc dzia³o. Obszerny
fotoreporta¿ w nastêpnym wydaniu gazety.

Corhydron w Chojnowie
W naszym kraju nie by³o jeszcze chyba takiego skandalu farmaceutycznego.
31 paŸdziernika Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego wykry³, ¿e w jednej z fiolek z antyalergicznym corhydronem znajduje siê lek silnie zwiotczaj¹cy miêœnie. Fiolki pocho-dzi³y
z lipca 2005 r., z partii o numerze 010705. Kilka
dni temu temu resort zdrowia wycofa³ ca³y
corhydron z obrotu, a Inspektorat wstrzy-ma³ w
Jelfie produkcjê.
MSWiA poinformowa³o, ¿e policja dotar³a do
18 tys. z 29 tys. nabywców corhydronu, zidentyfikowanych na podstawie recept. Prokuratury w ró¿nych miejscach kraju sprawdzaj¹,
czy dosz³o do zgonów z powodu podania
preparatu sygnowanego jako corhydron.
Z naszych informacji wynika, ¿e w Chojnowie jest co najmniej kilkanaœcie osób, które
w ostatnim czasie zakupi³y ten lek. Dr Adam
Sandauer – przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Pacjentów „Primum Non Nocere” przes³a³ do
naszej redakcji pismo z proœb¹ poinformowania mieszkañców Chojnowa o koniecznoœci
zwracania leku do aptek z ¿¹daniem potwierdzenia zwrotu.
Z naszej strony apelujemy do wszystkich
o uwa¿ny wgl¹d w domowe apteczki i sprawdzenie czy nie ma w nich niebezpiecznego
specyfiku.
Podajemy tak¿e do wiadomoœci numer telefonu Biura Praw Pacjenta przy ministrze zdrowia, gdzie mo¿na uzyskaæ wszelkie informacje na temat corhydronu: ogólnopolska
bezp³atna infolinia 0-800-190-590, czynna
w godz. 9-24 do koñca listopada.

Zguba
13 listopada na terenie miasta zgubiono pêk
kluczy. Znalazcê prosimy o przyniesienie
zguby do redakcji „Gazety Chojnowskiej” –
Urz¹d Miejski, Plac Zamkowy 1, pokój nr 8b.
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Chojnowskie rozmaitoœci
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
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:

Dy¿ury Aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
listopad – grudzieñ 2006

Pod S³oñcem - ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52
Salix - ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01
Melisa - ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58
Farmer - ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36
Stokrotka - ul. Legnicka 15

26.11.06; 25.12.06.
3.12.06; 26.12.06.
10.12.06; 31.12.06.
17.12.06; 1.01.07.
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
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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.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie
siê w dniu 5 grudnia 2006 r. o godz. 12 30
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 558644000000014906200
00040 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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Po wyborach
Emocje po wyborach samorz¹dowych V kadencji ju¿ opad³y. Wyniki g³osowañ s¹ z pewnoœci¹ znane wiêkszoœci mieszkañców.
Tegoroczne wybory ró¿ni³y siê od poprzednich w kilku kwestiach. Po pierwsze frekwencja - by³a wy¿sza od tej sprzed czterech lat i wynios³a 43%. Spoœród 11785 uprawnionych do
g³osowania przy urnach stanê³o 4996 osób.

Okrêg nr 2 – lokal w Szkole Podstawowej nr 3

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1) Filipowicz Cecylia - 109 g³osów
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1) Szewczyk Mariusz - 70 g³osów
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1) Teresiak Wiktor - 65 g³osów
2) Sobczak Stanis³aw - 58 g³osów
3) Majewska Bo¿ena – 18 g³osów
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1) Foremny Iwona - 134 g³osy
2) £ysia³ Gra¿yna - 77 g³osów
3) Sobczak Halina – 70 g³osów
Lista nr 23 – KWW Samorz¹dnoœæ i
Demokracja
1) Myszograj Maria - 108 g³osów
2) Podhorodecki Czes³aw - 199 g³osów
3) Wozowczyk Mariola – 134 g³osy

Zdecydowanie mniej by³o w tym roku kandydatów do rady miejskiej. 76 mieszkañców
Chojnowa (cztery lata temu 128) walczy³o
o mandat radnego reprezentuj¹c 10 Komitetów.
W grupie 15 radnych, tylko czterech pe³niæ
bêdzie tê funkcjê kolejn¹ kadencjê.

Lista nr 28 – KWW Przyjazne Miasto Chojnów
1) Rusiecki Andrzej – 217 g³osów
Do Rady Miasta weszli:
Krzysztof Grzech, Andrzej Rusiecki,
Aleksandra Chrz¹szcz
Okrêg nr 3 – lokal w Gimnazjum nr 2

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1) Ostapiuk Waldemar - 81 g³osów
2) Greczkowska Agnieszka – 23 g³osy

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1) Klimczuk Stanis³awa -103 g³osy
2) Pisarski Krzysztof – 47 g³osów
3) Zap³ata Jan – 27 g³osów

Lista nr 25 – KWW Rozwój Chojnowa
1) Matuszewski Andrzej – 214 g³osów
Do Rady Miasta weszli:
Lilia Walasek, Andrzej Matuszewski
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Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1) Maziarska Bo¿ena – 82 g³osy
2) Kraj Józef - 31 g³osów
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1) Szechowska Ma³gorzata - 61 g³osów
2) Kamiñska Ewa – 46 g³osów

Lista nr 25 – KWW Rozwój Chojnowa
1) £ukaszewski Marek – 197 g³osów
2) Tarkowski Jan – 206 g³osów

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1) Podobiñski Marcin - 106 g³osów

Lista nr 24 – KWW Forum Samorz¹dowe
Chojnów
1) Wiêc³aw Tadeusz – 87 g³osów

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1) £azarewicz Ryszard – 231 g³osów

Lista nr 25 – KWW Rozwój Chojnowa
1) Chrz¹szcz Aleksandra – 213 g³osów
2) Grzech Krzysztof – 271 g³osów
3) Skalski Antoni – 127 g³osów

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1) Iwanicki Henryk – 160 g³osów

Lista nr 23 – KWW Samorz¹dnoœæ
i Demokracja
1) Walasek Lilia – 281 g³osów
2) Bobyk Tadeusz – 138 g³osów

Okrêg nr 4 – Przedszkole Miejskie nr 1

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1) Bielecki Adam – 99 g³osów

Lista nr 23 – KWW Samorz¹dnoœæ
i Demokracja
1) Buchner Beata – 29 g³osów
2) Furmanek Miros³aw - 87 g³osów

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1) Szczupak Henryk – 105 g³osów

Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1) Kowalska Ma³gorzata – 21 g³osów
2) Hepner Gra¿yna – 38 g³osów

Do Rady Miasta weszli:
Jacek Chopkowicz, Jolanta Wrotna,
Krystyna Czapska

Lista nr 24 – KWW Forum Samorz¹dowe
Chojnów
1) Sudorowska Ma³gorzata - 74 g³osy

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1) Trawka Zbigniew -97 g³osów
2) Zieleñ Miros³aw – 118 g³osów

Okrêg nr 1 – lokal w Miejskim Domu Kultury

Chojnowskiej
1) Sidoruk Marek – 49 g³osów

Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1) Wrotna Jolanta -175 g³osów
2) Urbaniak Wojciech - 132 g³osy
3) Zawada Anna – 39 g³osów
Lista nr 23 – KWW Samorz¹dnoœæ
i Demokracja
1) Springer Magdalena - 133 g³osy
2) Miler Micha³ - 20 g³osów
Lista nr 25 – KWW Rozwój Chojnowa
1) Chopkowicz Jacek - 324 g³osy
2) Czapska Krystyna – 165 g³osów
3) Michnej Danuta – 155 g³osów
Lista nr 26 – KWW Porozumienie Ziemi

Do Rady Miasta weszli:
Ryszard £azarewicz, Jan Tarkowski
Okrêg nr 5 – Przedszkole Miejskie nr 3

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1) Kulas Józef – 314 g³osów
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1) ¯adkowski Jacek – 59 g³osów
2) Siniak Andrzej - 39 g³osów
3) Porwolik Micha³ – 20 g³osów
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1) Lijewska Ewa - 76 g³osów
2) Winiarska Maria – 81 g³osów
3) Kolenda Piotr – 114 g³osów
Lista nr 23 – KWW Samorz¹dnoœæ
i Demokracja
1) Rogowska Marzena – 41 g³osów
Lista nr 24 – KWW Forum Samorz¹dowe
Chojnów
1) Cieœla Maciej – 302 g³osy
Lista nr 25 – KWW Rozwój Chojnowa
1) Jakubiec Edward – 281 g³osów
2) Kowalczyk Mariusz - 366 g³osów
3) Sobczak Jerzy – 213 g³osów
Lista nr 27 – KWW Mój Chojnów
1) Ba¿an Emilia – 181 g³osów
Do Rady Miasta weszli: Mariusz
Kowalczyk, Józef Kulas, Maciej Cieœla,
Okrêg nr 6 – Szko³a Podstawowa nr 4

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/638

Po wyborach
1) Groszkowska Agnieszka - 61 g³osów
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1) Ostropolski W³adys³aw - 127 g³osów
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1) Wiœniewski Boles³aw – 40 g³osów
2) Zdanowski Jacek - 13 g³osów
Lista nr 22 – KWW Wspólnota Niezale¿nych
1) Mi³uch Zygmunt - 93 g³osy
2) Halikowski Waldemar - 79 g³osów
Lista nr 23 – KWW Samorz¹dnoœæ
i Demokracja
1) Parzonka Iwona - 45 g³osów
2) Potacza³a Ma³gorzata - 97 g³osów
Lista nr 24 – KWW Forum Samorz¹dowe
Chojnów
1) Petrus Romuald – 72 g³osy
Lista nr 25 – KWW Rozwój Chojnowa
1) Skowroñski Jan – 240 g³osów
Do Rady Miasta weszli:
Jan Skowroñski, W³adys³aw Ostropolski
***
O po³owê ni¿sza by³a liczba tegorocznych kandydatów na burmistrza. Dziêki przewa¿aj¹cej
liczbie g³osów poparcia (86%) nie by³o koniecznoœci przeprowadzania drugiej tury
wyborów, a dotychczasowy burmistrz Jan
Serkies bêdzie móg³ kontynuowaæ swój plan
rozwoju miasta przez najbli¿sze cztery lata.
Na poszczególnych kandydatów oddano
nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
Serkies Jan – 4.293 g³osy
Dziedzic Joanna Katarzyna – 564 g³osy
Kosiñski Ryszard Jan – 139 g³osów
***
Zdecydowanie wiêcej ni¿ w poprzedniej kadencji mieliœmy kandydatów do rady powiatu. 45 chêtnych do reprezentowania nas
w powiecie walczy³o o piêæ mandatów.
Dwoje z nich zasi¹dzie w powiatowej radzie
kolejny raz, troje bêdzie ich wspieraæ po raz
pierwszy.
Lista nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

1) Dziembulak Barbara - 139 g³osów
2) Demiañczuk Agnieszka – 102 g³osy
3) Cawrycz Beata – 41 g³osów
4) Mazurkiewicz Emilia – 58 g³osów
5) Krzy¿anowska Anna – 118 g³osów
Razem – 458 g³osów
Lista nr 5 KW Platforma Obywatelska RP

1) Marciniszyn Anna - 208 g³osów
2) Grzeœkowiak Emilia – 285 g³osów
3) Piechowicz Barbara – 84 g³osy
Razem – 577 g³osów

2) Kosiñski Ryszard – 57 g³osów
3) Go³¹b Edward - 59 g³osów
4) Darmoros Piotr - 45 g³osów
5) Jakubowski Czes³aw - 37 g³osów
6) Dymin Maria – 29 g³osów
7) Pisarska Monika – 28 g³osów
8) Raps Czes³aw – 21 g³osów
9) Majka Janusz – 7 g³osów
10) Adamowicz £ukasz – 10 g³osów
Razem – 362 g³osy
Lista nr 16 KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego

1) Kasprzak Mieczys³aw - 286 g³osów
2) Kryszczuk Stanis³aw - 148 g³osów
3) Stal Bogumi³a – 42 g³osy
4) Wierzbicki Robert - 168 g³osów
5) Jasiñski Leon – 104 g³osy
6) B³aszczak Andrzej - 41 g³osów
7) Zeler Artur - 36 g³osów
8) Filipowicz Pawe³ – 74 g³osy
9) Duniecki Zbigniew - 55 g³osów
10) Krakowski Ryszard - 33 g³osy
Razem – 987 g³osów
Lista nr 17 Samorz¹dnoœæ i Demokracja

1) Mohyluk Krystyna - 72 g³osy
2) Kryñski Dariusz - 98 g³osów
3) Wiszniewska Ewa – 87 g³osów
4) Kizyma Franciszek - 67 g³osów
5) £uczak Zuzanna - 107 g³osów
6) Miler Irena – 19 g³osów
Razem – 450 g³osów
Lista nr 18 KWW Porozumienie Samorz¹dowe

1) Józefczuk Joanna - 291 g³osów
2) Rudek Andrzej - 153 g³osy
3) Horodecki Stanis³aw - 213 g³osów
4) Wo³oszyn Dariusz - 238 g³osów
5) Krasowski Jan - 59 g³osów
6) Jakubiak Boles³aw - 422 g³osy
7) Humenny Jaros³aw - 212 g³osów
Razem – 1588 g³osów
Lista nr 20 KWW Porozumienie Ziemi
Chojnowskiej

1) Kucharski Jerzy - 237 g³osów
2) Pielesz Gra¿yna - 11 g³osów
3) Chêciñski Norbert - 12 g³osów
Razem – 260 g³osów

Serdecznie dziêkujê wszystkim,
którzy w wyborach samorz¹dowych
12 listopada oddali na mnie swój g³os.
Jestem niezmiernie wdziêczna za okazane
zaufanie i wymown¹ liczbê g³osów.
Niestety mimo tak du¿ego poparcia
Komitet Platformy Obywatelskiej RP
nie uzyska³ wymaganych 5%
i z tego tytu³u nie uda³o mi siê wejœæ
do Rady Powiatu.
Jeszcze raz dziêkuj¹c, zapewniam
jednoczeœnie, ¿e tak jak dotychczas bêdê
anga¿owaæ siê we wszelkie inicjatywy
s³u¿¹ce lokalnej spo³ecznoœci
i rozwojowi naszego miasta.
Z wyrazami szacunku
Emilia Grzeœkowiak
Wyborcom, którzy 12 listopada
oddali na mnie swój g³os
serdecznie dziêkujê
za okazane zaufanie
i poparcie mojej kandydatury.
Obiecujê, ¿e nie zawiodê
i rzetelnie bêdê sprawowa³
mandat w kolejnej V kadencji.
Z powa¿aniem
Jan Skowroñski

Do Rady Powiatu weszli:
Boles³aw Jakubiak, Joanna Józefczuk,
Mieczys³aw Kasprzak, Dariusz Wo³oszyn,
Zuzanna £uczak
***
Mamy zatem nowe w³adze samorz¹dowe.
Ka¿dy z nas liczy, ¿e najbli¿sze lata potwierdz¹
s³usznoœæ naszych wyborów, a Chojnów bêdzie
kwit³ i dynamicznie siê rozwija³.
opr. eg

Lista nr 7 KW Samoobrona RP

1) Wójcik Adam - 69 g³osów
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Dzieñ Niepodleg³oœci
Chojnowie uroczystoœci obchodów
11 listopada rozpoczê³y siê dzieñ
wczeœniej koncertem okolicznoœciowym w sali imprez Miejskiej Biblioteki
Publicznej. 23. uczniów Spo³ecznego Ogniska
Muzycznego, którzy kszta³c¹ swój muzyczny
warsztat pod okiem Jerzego Kazika i Ró¿y
Paku³y zaprezentowa³o swoje umiejêtnoœci

W

naæ siê, zobaczyæ wojsko polskie, polskie
napisy, or³y na urzêdach” (…)
Mo¿emy tylko sobie wyobraziæ jaka wówczas
wœród naszych rodaków panowa³a radoœæ.
Od tamtych wydarzeñ minê³o 88 lat. Dziêki
ofiarnoœci naszych przodków, mo¿emy dzisiaj
¿yæ w suwerennym kraju – Polsce licz¹cej siê
w Europie i na œwiecie.
Upamiêtniaj¹c co roku jedn¹ z wa¿niejszych
dat w naszej historii pragniemy jednoczeœnie
z³o¿yæ ho³d i podziêkowanie wszystkim, którzy
przelali krew za wolnoœæ. Kwiaty, które
z³o¿ono pod obeliskiem s¹ symbolem pamiêci
i wdziêcznoœci za to, ¿e ¿yjemy w ojczyŸnie
wolnej i niezale¿nej, a naszym patriotycznym
zadaniem jest tê pamiêæ podtrzymywaæ i przekazywaæ kolejnym pokoleniom.
Nastrój tej podnios³ej chwili wzmaga³a orkiestra
dêta pod batut¹ Jana Buñkowskiego, która
przeprowadzi³a œwiêtuj¹cych spod pomnika
do koœcio³a pw. œw. ap. Piotra i Paw³a, gdzie odby³a siê msza œw. w intencji Ojczyzny.

przed liczn¹ publicznoœci¹. M³odzi artyœci dali
koncert utworów nie tylko patriotycznych.
Goœcie mieli okazjê wys³uchaæ szerokiej
gamy utworów wielu znanych kompozytorów.

Oko³o godziny 13.30 w Miejskim Domu Kultury odby³a siê uroczysta akademia.
Rozpoczê³a j¹ okolicznoœciowa dekoracja
Krzy¿ami Zes³añca Sybiru. Decyzj¹ Prezydenta RP odznaczenia otrzymali: Halina
Ku³acz, Janina Przybysz, Eugenia Jankowska,
Weronika Konarska i Józef Koœcik. Po tej
podnios³ej chwili uczniowie Gimnazjum nr 2
pod kierunkiem Ewy Kantor i Lucyny Spes
przedstawili wspania³y spektakl s³ownomuzyczny. Dzieje Polski ujarzmionej, wydarzenia prowadz¹ce do jej uwolnienia i euforia wolnego narodu, na scenie chojnowskiego

Kilkadziesi¹t minut przed sobotnim po³udniem mieszkañcy Chojnowa spotkali siê przed
obeliskiem przy ulicy Chmielnej. Liczny
poczet sztandarowy, przedstawiciele w³adz
powiatu, miasta i gminy, cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku Kombatantów i Sybira-

ków, delegacja M³odzie¿owej Rady Miasta
i dziesi¹tki chojnowian uczestniczy³o w tradycyjnych obchodach Dnia Niepodleg³oœci,
które burmistrz miasta rozpocz¹³ krótkim
wyst¹pieniem.
„11 listopada 1918 roku, po 123 latach
zaborów Polska odzyska³a wolnoœæ. Tego
dnia podpisano z Niemcami porozumienie
o zawieszeniu broni. Na ulicach wszystkich
miast panowa³a euforia z powodu rodz¹cej
siê niepodleg³oœci. Prasa donosi³a:
“Cztery pokolenia czeka³y, pi¹te siê doczeka³o. Od rana do wieczora gromadzi³y siê
t³umy na rynkach miast; robotnik, urzêdnik
porzuca³ pracê, ch³op porzuca³ rolê i lecia³
do miasta, na rynek, dowiedzieæ siê, przeko-
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domu kultury o¿y³y ponownie. Wœród licznej
publicznoœci znaczn¹ grupê stanowi³a chojnowska m³odzie¿. W sytuacji, kiedy du¿o
mówi siê o krzewieniu patriotyzmu wœród
m³odego pokolenia buduj¹cy jest fakt, ¿e
w uroczystoœciach uczestniczyli tak¿e nastolatkowie z powag¹ odbieraj¹c przekaz przygotowany przez ich rówieœników.
11 listopada, który by³ oficjalnym Œwiêtem
Narodowym Polski na krótko przed II wojn¹
œwiatow¹, wróci³ do kalendarza oficjalnych
œwi¹t pañstwowych dopiero w 1989 roku. Od
tego czasu oficjalnie, bez groŸby restrykcji,
Polacy œwiêtuj¹ odzyskanie wolnoœci ciemiê¿onego przez 123 lata kraju w ró¿ny sposób.
To jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w historii
naszej ojczyzny, dlatego „cieszmy sie niepodlegloscia naszego narodu, doceniajmy to
co daje nam los i szanujmy to co ofiarowali
nam nasi dziadowie”.
eg

Organizatorzy akademii dziêkuj¹

Pani Danucie Iwanickiej
– w³aœcicielce kwiaciarni „Na rogu”
oraz pracownikom Miejskiego
Domu Kultury za nieocenion¹
pomoc w przygotowaniu
scenografii i nag³oœnienia.
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Spe³nione marzenie – czyli rowerem po Mazurach
Reporta¿ m³odych chojnowian z podró¿y na Sybir
publikowany w Gazecie w kilku odcinkach zmobilizowa³ kilkoro mieszkañców do opisania swoich wymarzonych podró¿y. Rafa³ Wyciszkiewicz – chojnowski fotografik minionego lata uda³ siê na wyprawê, któr¹ planowa³ od dawna. Jego pasj¹ obok fotografii s¹ polskie zamki, które zwiedza podró¿uj¹c po
kraju na rowerze. Oto jego wspomnienia z wyrawy
do Krainy Tysi¹ca Jezior.
Po ubieg³orocznych wyprawach w okolice Wroc³awia i Wielkopolski
zarazi³em siê CYKLOZ• na dobre i by³o wiêcej ni¿ pewne, ¿e w tym
roku równie¿ gdzieœ pojadê. A cel od kilku lat mia³em jeden – Mazury.
W planach mia³em zwiedzanie najwa¿niejszych zamków krzy¿ackich,
dlatego za stacjê pocz¹tkow¹ wybra³em Toruñ, gdzie tu¿ po przyjeŸdzie zwiedzi³em piêkn¹ starówkê, a nastêpnie uda³em siê w kierunku
Golubia – Dobrzynia, s³yn¹cego ze wspania³ego zamku. Drugiego
dnia zwiedzi³em pa³ac w Jab³onowie Pomorskim, potê¿ny zespó³ katedralny w Kwidzynie i zamek w Gniewie. Aby siê tam dostaæ,
musia³em skorzystaæ z przeprawy promowej na Wiœle. Kolejny dzieñ
zacz¹³ siê pechowo, gdy¿ zgin¹³ mi telefon. A propos telefonów, to
najwiêksz¹ g³upot¹ jak¹ niejednokrotnie widywa³em, by³o mijanie
pseudorowerzystów pisz¹cych w czasie jazdy smsy. Humor poprawi³
mi dopiero zabytek jaki zobaczy³em, a by³ nim najwiêkszy zamek
w Europie – Malbork. I nie ma tu przesady, po prostu potêga.
Zwiedza³em go przez 2 godziny.
Czwartego dnia w podró¿y towarzyszy³o mi s³oñce, deszcz, wiatr
i podjazdy. Mimo tego zrobi³em 140 km. W miejscowoœci Jelonki, na
kanale Elbl¹skim obejrza³em jedn¹ z wielu w tej okolicy pochylni. Jest
to konstrukcja pozwalaj¹ca statkom pokonaæ ró¿nicê poziomu wód
nawet do 90 m. O godz. 19.00 dojecha³em do Lidzbarka
Warmiñskiego, gdzie sfotografowa³em jeden z najpiêkniejszych polskich zamków.
Nastêpny dzieñ up³yn¹³ mi na zwiedzaniu dwóch sanktuariów
- w Stoczku Klasztornym, miejscu wiêzienia kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego oraz Œwiêtej Lipce, a tak¿e zamku w Reszlu.
Nazajutrz znalaz³em siê w krzy¿ackiej warowni w Kêtrzynie, po czym
ruszy³em do miejsca, gdzie przed 60. laty jeden cz³owiek decydowa³
o losach œwiata. Miejscem tym by³ ,,Wilczy Szaniec’’ w Bier³o¿y –
dawna kwatera Hitlera. Jest to potê¿ny kompleks ponad 30 bunkrów.
Znajdowa³o siê tu lotnisko, kino, linia kolejowa, a wszystko pokryte
by³o siatk¹ maskuj¹c¹ w ró¿nych kolorach, zmienian¹ o ka¿dej porze roku.
Po szeœciu dniach wêdrówki, w koñcu ujrza³em mazurskie jeziora, ale
zwiedzanie okolic zacz¹³em od Puszczy Boreckiej, gdzie w osadzie
Wolisko znajduje siê pokazowa zagroda ¿ubrów. Niestety – cz³owiek,
który tam pracowa³ powiedzia³, ¿e coœ je wystraszy³o i nie wiadomo
kiedy powróc¹. Noc spêdzi³em w zupe³nej samotnoœci, na ranczo nad
jeziorem Onysz.
Nastêpnego dnia min¹wszy miasto Onysz, po kilku kilometrach
znalaz³em siê w miejscu, gdzie woda siêga po horyzont. Nie mog³o to
byæ nic innego jak jezioro Œniardwy.
Jad¹c jego brzegiem zwiedzi³em pó³wysep ,,Szeroki Ostrów’’, miasteczko Pisz, by 8. kilometrowym szlakiem przez las dotrzeæ do osady
NiedŸwiedzi Róg, le¿¹cej nad samym jeziorem.
Dziesi¹tego dnia zwiedzi³em najpopularniejsz¹ miejscowoœæ Mazur –
Miko³ajki, które powita³y mnie deszczem oraz zamek w Rynie.
Ostatni¹ noc pod namiotem spêdzi³em 5 km przed Mr¹gowem i d³ugo
jej nie zapomnê. Do rana la³o jak z cebra i wia³ silny wiatr. Mia³em
szczêœcie, ¿e nie porwa³ mnie ze sob¹.
Przeje¿d¿aj¹c przez Mr¹gowo, zwiedzi³em amfiteatr, gdzie odbywaj¹
siê s³ynne pikniki country, a 12 km dalej w Sorkwitach ciekawy pa³ac.
Chwilê póŸniej zaczê³o laæ. Schroni³em siê na przystanku, sk¹d wkrótce
odjecha³em (a¿ wstyd mi siê przyznaæ) PKS –em do Olsztyna. Po przy-
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jeŸdzie do stolicy Warmii, obejrza³em zamek i starówkê, ale najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia by³ dla mnie finisz wyœcigu Tour de Pologne.
W ci¹gu tych czternastu dni zwiedzi³em 11 zamków, zrobi³em 400
zdjêæ i „wykrêci³em” 1000 km, a 5,5 tys. w tym sezonie.
Bior¹c pod uwagê iloœæ miejsc, do których dotar³em, oraz nie³atwy
teren to ca³kiem sporo – choæ przecie¿ nie dystans by³ najwa¿niejszy.
Mimo nie najlepszej pogody, plan wykona³em w 100%. Na koniec
chcia³bym pochwaliæ siê tras¹, jak¹ pokona³em kilkanaœcie dni temu.
Przez Mi³ków i Œciegny dojecha³em do Karpacza (6 km podjazdu) po
czym zdoby³em ,,Orlinek’’ (800 m n.p.m) z dwukilometrowym 14%
podjazdem. Nastêpnego dnia z Trzciñska przez Jeleni¹ Górê –
Jagni¹tków i Micha³owice, dotar³em do Szklarskiej Porêby. 11 km
tras¹ prowadz¹c¹ ca³y czas pod górê wspi¹³em siê na s³ynny zakrêt
œmierci, nastêpnie z niesamowitym uczuciem prêdkoœci ponad 60 km/h
zjecha³em 4 km w dó³.
Jeœli ktoœ chcia³by w przysz³ym roku pojechaæ na wyprawê rowerow¹
mo¿e skontaktowaæ siê ze mn¹ poprzez stronê internetow¹:
www.wyciszkiewicz.prv.pl
- zachêcam.
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Jubileuszowe spotkanie absolwentów w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
Prze¿yjmy to jeszcze raz
7 paŸdziernika 2006 roku odby³ siê jubileusz 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika W Chojnowie.
Zgodnie z intencj¹ organizatorów tego œwiêta
sta³o siê ono okazj¹ do wzruszaj¹cych spotkañ po latach, odnowienia przyjaŸni, przywo³ania piêknych wspomnieñ z lat szkol-

nych. W jubileuszu uczestniczyli absolwenci, nauczyciele, uczniowie Szko³y, rodzice,
przedstawiciele placówek oœwiatowych,
instytucji samorz¹dowych i kulturalnych.
Nie zabrak³o chwil uroczystych, podnios³ych, gratulacji i podziêkowañ, lecz najwa¿niejsze, co utkwi w pamiêci wszystkich
obecnych tego dnia w szkole, to prawdziwa
wiêŸ, jaka po³¹czy³a cz³onków spo³ecznoœci Liceum – dawnych i obecnych. Sytuacja
Zjazdu to swoista podró¿ w czasie i przestrzeni - spotkali siê bowiem absolwenci
ró¿nych roczników, przybyli do swej Alma
Mater z ró¿nych stron Polski i œwiata. Ci,
którzy przyjechaæ nie mogli, s³ali pozdrowienia, ¿yczenia i kwiaty, nawet z odleg³ej
Japonii.
Jak wa¿ny i piêkny by³ to dzieñ, œwiadcz¹
wpisy uczestników œwiêta w „Ksiêdze
pami¹tkowej” Zjazdu:

Emocje i prze¿ycia towarzyszy³y uczestnikom Jubileuszu nie tylko tego dnia, ale
jeszcze d³ugo po zakoñczeniu obchodów
rocznicowych. O ich intensywnoœci i skali

mówi¹ listy docieraj¹ce do Szko³y. Szczególne wzruszenie okazuj¹ w nich absolwenci najstarszych roczników. Zacytujmy fragment jednego z nich, autorstwa Pana Piotra
Maækowa, maturzysty z 1953 roku:
Przesy³am, wraz z podziêkowaniami za zorganizowanie piêknego Jubileuszu, spisane
na gor¹co, moje wspomnienia sprzed ponad 50 lat. Obok spraw wielkich i
powa¿nych, s¹ tam te¿ drobiazgi, anegdoty,
a nawet frywolnoœci ( o wynalazcy okularów i spodni), ale przecie¿ ¿ycie z takich
spraw siê sk³a-da... To by³y czasy piêkne,
bo byliœmy m³odzi, a równoczeœnie ponure
lata stali-nizmu, z dwójmyœleniem, pogard¹
dla prawdy, tradycji, i historii. [...]
Uroczystoœci jubileuszowe rozpoczynaj¹ siê
msz¹ œw. w koœciele Œw. Piotra i Paw³a.
Mszê odprawia biskup- senior Rybak

w koncelebrze z wieloma kap³anami. Podnios³y nastrój w wype³nionym koœciele,
uradowane twarze uczestników ze spotkania po latach z przyjació³mi ze szkolnej ³awy. Najstarszych maturzystów od najm³odszych dzieli ponad pó³ wieku - to tak jakby
dziadkowie spotkali siê ze swoimi wnukami.
Na koniec mszy rozlega siê gromkie „Bo¿e
coœ Polskê”, a po refrenie „Ojczyznê woln¹
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pob³ogos³aw Panie” wilgotniej¹ nam twarze... Po nabo¿eñstwie idziemy do budynku,

gdzie teraz mieœci siê Liceum; myœmy
chodzili do szko³y znajduj¹cej siê 200 m od
obecnej. Ulica, przy której znajduje siê
szko³a, nosi nazwê PoŸniaków, naszych
ukochanych pedagogów. Piêkne uhonorowanie wspania³ych ludzi... W sali z ekspozycj¹ dzienników lekcyjnych, nie znajdujê
naszych - gdzieœ siê zapodzia³y przez tyle
lat... Potem udajemy siê na cmentarz, by
zapaliæ znicze na grobach naszych profesorów, a nastêpnie na akademiê w Domu
Kultury. [...]
Pragnê ¿yczyæ adresatom moich wspomnieñ,
moim kole¿ankom kolegom du¿o zdrowia
i spotkania na kolejnych Jubileuszach.
Przywo³ajmy raz jeszcze te mi³e chwile
uwiecznione na fotografiach:
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Jubileuszowe spotkanie absolwentów w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
Prze¿yjmy to jeszcze raz

Obchody 60 – lecia Liceum rozpoczê³y siê uroczyst¹
msz¹ œw. Na zdjêciu: dyrekcja Szko³y: pani Ewa Humenna
i pan Kazimierz Grabowski sk³adaj¹ podziêkowania
za koncelebrê biskupowi Józefowi Pazdurowi

Nabo¿eñstwo odprawili kap³ani, wœród których znaleŸli siê
równie¿ absolwenci i nauczyciele Szko³y. Od lewej: ks. Janusz
Kankiewicz, ks. Adam Drwiêga, ks. bp. Józef Pazdur,
ks. Andrzej Go³¹b, Bronis³aw Tarczyñski, ks. Krzysztof Bojko

Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych podziwiaj¹ odnowion¹
fasadê budynku Szko³y, na której widnieje piêkny zegar
(ufundowany przez KGHM Polska MiedŸ S.A.). Na czele
starosta Powiatu Legnickiego, pan Mieczys³aw Kasprzak.
Towarzysz¹ mu od prawej: wicestarosta, pan Jaros³aw
Humenny, burmistrz Miasta Chojnowa, pan Jan Serkies,
emerytowany nauczyciel Liceum, pan Tadeusz Tomaszewski

Na szkolnym boisku. Jubileusz Szko³y przyczyni³
siê do odnowienia znajomoœci i przyjaŸni sprzed lat

Absolwentki naszej Szko³y z up³ywem lat coraz piêkniejsze!
Wszyscy wspaniale siê bawili do bia³ego rana. Oby kolejne
jubileusze chojnowskiego Liceum by³y równie udane!
W auli Szko³y absolwenci z przejêciem ogl¹dali zdjêcia sprzed lat
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Z cyklu „Przes³uchanie”
Jednak bêdzie dobrze
Fachowcy od krajowego rocka doskonale
wiedz¹, ¿e zespó³ CLOSTERKELLER w mijaj¹cym w³aœnie ro(c)ku, osi¹gn¹³ pe³noletnoœæ. I jak na 18- latkê jest ci¹gle pe³en gotyckiej energii. Koncertowe œcie¿ki naszej
ekipy, tym razem zawêdrowa³y do G³ogowa.
Tam mia³ miejsce fina³ jubileuszowego
10 MayDay Rock Festiwal.
Jako gwiazdy zagra³y: CLOSTERKELLER
i ARMIA. Nie pozosta³o nam wiêc nic innego
jak przes³uchaæ Anje Orthodox – wokalistkê
tej pierwszej kapeli.
1. Myœlê, ¿e jestem…
Dobr¹ wokalistk¹
2. Czasem marzê …
¯eby przestaæ marzyæ
3. Nie ma nic piêkniejszego ni¿….
(nie ma odpowiedzi)
4 Za nic nie wybaczy³abym ….
Krzywdy wyrz¹dzonej mojemu dziecku
5. Obym nie doczeka³a….
Kiedy oprócz zakazu aborcji wprowadz¹ nakaz
powiêkszenia liczby populacji
6. Przykro mi kiedy….
Kiedy ktoœ jest przez kogoœ poni¿any w mojej
obecnoœci
7. Zawsze ulegam pokusie….
Nie ma takich pokus
8. Nieprawdopodobne emocje wyzwala
we mnie….
Nie wiem co
9. Potrafiê doceniæ….
Wra¿liwoœæ i inteligencjê
10. Czujê siê g³upio kiedy….
Ktoœ mnie ok³amuje i postawiony pod œcian¹
nadal jak kretyn trzyma siê swojej bajki
11. Oznak¹ s³abego charakteru jest….
Agresja bez sensu i wandalizm
12. Najwiêksz¹ bzdur¹ na œwiecie s¹….
Obietnice przedwyborcze naszych polityków
13. Czujê lêk przed….
Œmierci¹
14. Na³ogiem, który wreszcie chcia³abym
przerwaæ jest….
Nie mam na³ogów
15. Kiedy chcê zwróciæ uwagê na siebie….
To j¹ zwracam
16. Chcia³abym zdobyæ siê na prowokacjê
w obecnoœci wielu ludzi….
To coœ wymyœlê i z tym nie mam problemów
17. Œwiat wokó³ mnie….
Jest
18. Wszystko mi mówi, ¿e….
Jednak bêdzie dobrze
19. Wprawia mnie w os³upienie….
Bezdenny i konsekwentny debilizm prezentowany przez niektórych ludzi
20. Idê na kompromis gdy….
Jest on logiczny i sensowny
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BURMISTRZ MIASTA
CHOJNOWA
og³asza
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.

21. Jestem potulna jak baranek gdy….
Nic mnie nie wkurza
22. Przeobra¿am siê w dzik¹ bestiê kiedy….
Tak siê wœcieknê, ¿e masakra
23. Denerwuje mnie….
Bezmyœlnoœæ
24. ¯eby zrozumieæ ludzkie ¿ycie….
Nie trzeba wierzyæ w Boga
25. W dzisiejszych czasach trudno o….
Heroizm
26. Gdy ktoœ mnie poucza….
Analizujê czy to co mówi ma sens i jak ma,
to przyjmujê do wiadomoœci
27. Bardzo mnie irytuje….
Upierdliwoœæ i nachalnoœæ
28. Ka¿dy ma prawo do….
W³asnych uczuæ
29. ¯ycie nauczy³o mnie ….
Rozwagi
30. Czy CLOSTERKELLER jest dla wytrawnych smakoszy?
Moim zdaniem jest dla ludzi wra¿liwych i poszukuj¹cych piêkna.
Na wiosnê jest planowana premiera nowej
p³yty. Podczas koncertu zespó³ zagra³ kilka nowych kawa³ków. Szykuje siê wspania³a p³yta.
Piotr Misikiewicz
Fot. Bogdan Misikiewicz

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 Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium
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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Tajemniczy œwiat PILLEUSA
Na japoñskie zjawisko poetyckie w Polsce
sk³adaj¹ siê dziœ dwa nurty: pierwszy to polskojêzyczne: tanka, renga, senryu, a przede
wszystkim haiku. Drugi to PILLEUS.
W sztuce styk dwóch mentalnie obcych sobie
kultur takich jak: chrzeœcijañstwo a shintoizm
i Buddyzm Zen z drugiej strony daje du¿e
mo¿liwoœci twórczego eksperymentu. Tê
mo¿liwoœæ wykorzystuj¹ ju¿ od koñca lat
siedemdziesi¹tych dwudziestego wieku haijinowie regionu legnickigo: Izabela Baszczyn,
El¿bieta Makowska (Chojnów), Miros³aw
Jerzy Gontarski, Janusz Kamiñski-Serediuk (Chojnów), Danuta Konarska, Maria
Krystyna, Ma³gorzata Krzywda (Chojnów),
Gra¿yna Maziuk-Zienkiewicz, Anna Rodakiewicz, Liliana Szmor¹g, Felix Szuta.
Poszukiwania i “japoñskie” eksperymenty
doprowadzi³y do powstania “Programu poetyckiego PILLEUS” (w skrócie: PILLEUS).
Program ten, to powstanie regu³ nowych form
literackich. PILLEUS mo¿na okreœliæ te¿ jako
wprowadzanie “technik” wiersza japoñskiego
do wiersza europejskiego oraz pokonywanie
ubóstwa propozycji poetyk we wspó³czesnej
poezji europejskiej. Ka¿dy, kto wstêpuje na
“drogê pilleusow¹” musi mieæ œwiadomoœæ,
¿e na tej drodze nie zastanie re-gu³ i zasad
poetyckich ukszta³towanych przez pokolenia
poetów, lecz musi wspó³kszta³-towaæ nowe
wzorce poetyckie - wypraco-wywane po raz
pierwszy. Bêdzie on zdany na swoj¹ poetyck¹
intuicjê i na pomoc niewiel-kiej jeszcze grupy
pilleusowców.
Dziœ mamy œwiadomoœæ, ¿e PILLEUSEM
przez najbli¿sze lata bêd¹ zajmowaæ siê tylko
debiutanci. Dla poetów z dorobkiem, czyli
maj¹cych status profesjonalistów PILLEUS
nadal jest zbyt du¿ym ryzykiem.
F.S.
PILLEUS Nr 26
haiku rozkwitaj¹ce: d i a l o g
Izabela Baszczyn / Felix Szuta
***
Zapach spragnionej trawy
pod blaszanym dachem
sma¿¹ siê paj¹ki
ob³okiem kurzu znika auto
taniec szamana deszczem
budzi radoœæ w œnie rolnika
babie lato nad plonami
nowe kolory liœci
przed ostatni¹ podró¿¹
PILLEUS Nr 42
folk – haiku
Ma³gorzata Krzywda
***
pachn¹ konwalie
obrót planet umaja
zmys³y
Opracowanie
Felix Szuta
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Sêdzia
Kalosz
Bardzo dobrze spisuj¹ siê chojnowscy pi³karze w swoich ligowych grupach. W Lidze
Okrêgowej Chojnowianka jest na wysokiej
4 pozycji. Natomiast w klasie B na fotelu
wicelidera. Podczas meczu maj¹ te¿ miejsca
przedziwne interpretacje przepisów, których manipulatorem jest pan w czarnym
trykocie. A by³o tak: nasi prowadz¹ 1:0
i wci¹¿ atakuj¹. Po jednym z kontrataków
nasz zawodnik jest faulowany. Oczywisty
rzut wolny. W ferworze emocji pi³karz nie
czekaj¹c na gwizdek sêdziego wznawia
grê. Co robi sêdzia? Przerywa dogodn¹ sytuacjê podbramkow¹.
Egzekutor rzutu wolnego otrzymuje w tym
meczu drug¹ ¿ó³t¹ kartkê, co w konsekwencji zmienia siê na czerwony kartonik.
Chojnowianka gra ju¿ w os³abieniu.
Mecz koñczy siê remisem 1:1. Dwa punkty
uciekaj¹. Mo¿na sobie wyobraziæ komentarze kibiców. I mo¿e nie warto by³o opisywaæ ca³ego wydarzenia, ale dzieñ póŸniej,
podczas transmisji telewizyjnej meczu 2 ligi,
mia³a miejsce identyczna sytuacja. Komentator telewizyjny nie zostawi³ suchej nitki
na arbitrze.
¯ycie dopisa³o puentê. Sêdzia (kalosz) chojnowskiego spotkania, tu¿ po meczu przeprosi³ za swoje zachowanie jednego
z chojnowskich dzia³aczy. M¹dry Polak po
szkodzie.
pm

,,Wieœci szachowe’’

Wszystkim, którzy dnia
12.11.2006r. wziêli udzia³
w wyborach samorz¹dowych
okrêgu wyborczego nr 4 i oddali
g³os na moj¹ osobê bardzo
dziêkujê. Gor¹co pozdrawiam
mieszkañców i zapraszam
do konsolidacji we wspó³pracy
na rzecz rozwoju Chojnowa.

Z powa¿aniem
Jan Tarkowski

Dziêkujê mieszkañcom Chojnowa
za okazane zaufanie i oddanie
g³osów na moj¹ kandydaturê
w wyborach samorz¹dowych 2006.
Obiecujê nie zawieœæ Pañstwa
w sprawowaniu mandatu
radnego V kadencji.
Z powa¿aniem
Józef Kulas
Wszystkim Wyborcom,
którzy oddali na mnie
swój g³os w wyborach
do Miejskiej Rady
Chojnowa sk³adam
z wyrazami szacunku
serdeczne podziêkowania.

Marek £ukaszewski
Przedostatni tegoroczny Turniej Grand Prix
Boles³awca by³ bardzo udan¹ imprez¹ dla zawodników MDK DANY Chojnów. Na starcie
tego turnieju stanê³o 28 zawodników, w tym
3 zawodników naszej sekcji. Turniej rozegrano
systemem szwajcarskim, dystans 7 rund, czas
gry 15 minut dla zawodników. Po bardzo
wyrównanej walce zwyciê¿y³ Kêdzia Andrzej
uzyskuj¹c 6 punktów. Z t¹ sam¹ iloœci¹
punktów II miejsce zaj¹³ Pud³o Jerzy.
Czo³ówka turnieju:
1. Kêdzia Andrzej BKS Boles³awiec 6 pkt
2. Pud³o Jerzy MDK DANY Chojnów 6 pkt
3. Pi¹tek Andrzej MDK DANY Chojnów 6 pkt
4. Biernat Stanis³aw BKS Boles³awiec 5,5 pkt
5. Zatylny Jan MDK DANY Chojnów 5 pkt

Sekcja szachowa informuje, ¿e 19.11.06
w MDK w Chojnowie rozegrane zostan¹
mecze szachowe o Mistrzostwo Ligi Dolnoœl¹skiej Klasy A Pó³noc.
Ko³o I
MDK DANY I – DK Góra godz. 9.30
MDK DANY II – Wisznia Ma³a godz. 9.30
Ko³o II
DK Góra – MDK DANY Chojnów I godz. 14.30
Wisznia Ma³a – MDK DANY Chojnów II
godz. 14.30
Sekcja szachowa zaprasza m³odzie¿ do
nauki gry w szachy. Zajêcia odbywaj¹ siê
w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury ul. Ma³achowskiego 5.
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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
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Dzia³ dla Doros³ych:
Barbara Szacka - “WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII”
Profesor Barbara Szacka od wielu lat prowadzi wyk³ady w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, nauczaj¹c przedmiotu “Wstêp do socjologii”. Wyk³ady te sta³y sie podstaw¹ niniejszego podrêcznika. Przeznaczony jest on dla tych, którzy nic
o socjologii nie wiedz¹, zapoznaje
czytelnika z najwa¿niejszymi zagadnieniami tej nauki, z jej pojêciami i terminami, a nadto dostarcza
elementarnej wiedzy o problemach
wspó³czesnych spo³eczeñstw.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.
Andrzej Zasieczny - “BROÑ
WOJSKA POLSKIEGO
1939-1945: Lotnictwo
– Marynarka Wojenna”
W leksykonie przedstawiono 55
typów najwa¿niejszych samolo-

tów u¿ywanych na wszystkich
frontach II wojny œwiatowej przez
Polskie Si³y Powietrzne. Ksi¹¿ka
zawiera opisy nie tylko samolotów bojowych, ale tak¿e ³¹cznikowych, sanitarnych, szkolnotreningowych i transportowych.
Przedstawiono ponadto 36 okrêtów Polskiej Marynarki Wojennej i 24 jednostki Flotylli Rzecznej. Ka¿dy opis ilustrowany jest
kolorow¹ sylwetk¹ boczn¹ i zdjêciem.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Filia nr 1:
“S£OWNIK WIEDZY
O TEATRZE”
Przeznaczony dla osób zajmuj¹cych siê teatrem, jak i tych, którzy
dopiero zaczynaj¹ siê nim interesowaæ. Ksi¹¿ka poœwiecona jest
w g³ównej mierze teatrowi dramatycznemu, w ramach którego
ujête zosta³y dzie³a i sylwetki
najwybitniejszych dramatopisarzy Zachodu, sztuka aktorska

i jej koncepcje, typologia i przedstawienie modeli przestrzeni
teatralnej czy sylwetki s³ynnych
re¿yserów dramatycznych. W opracowaniu opisane zosta³y równie¿
inne autonomiczne odmiany
teatru: niedramatyczne gatunki
teatralne Zachodu, teatr muzyczny Zachodu, teatr tañca, teatr lalek,
teatr plastyczny i teatr pozaeuropejski.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

a tak¿e pierwowzorami bohaterek jej póŸniejszych powieœci i,
co najwa¿niejsze, sob¹ sam¹,
niestrudzenie poszukuj¹c¹ w³asnego miejsca na ziemi.

Maria Nurowska - “KSIÊ¯YC
NAD ZAKOPANEM”
W autobiograficznej opowieœci
Maria Nurowska wraca do domów swojego ¿ycia – od utraconego raju ojcowskiej leœniczówki, poprzez kolejne tymczasowe
przystanie, a¿ do wymarzonego
siedliska w polskich Tatrach.
Wizyty w w ukochanych miejscach z przesz³oœci to tak¿e spotkania z duchami: barwnymi postaciami z historii rodzinnych,
nie¿yj¹cymi ju¿ przyjació³mi,

MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

- KINO „S@motnoœæ w sieci”
25 listopada 2006
- godz.17.00
bilety: 13 z³

Film na podstawie bestsellerowej powieœci
Janusza Leona Wiœniewskiego “Samotnoœæ
w sieci”, opowiada o mi³oœci w wirtualnym œwiecie i ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka, który
otoczony nowoczesn¹ technik¹, wci¹¿ szuka
prawdziwych emocji i wzruszeñ. To historia
o mi³oœci, tej jednej, wymarzonej, która
wzru-sza do ³ez i nie pozwala pozostawaæ
obojêtnym. Re¿yserii filmu podj¹³ siê Witold
Adamek. Autorami scenariusza s¹ Witold
Adamek oraz autor powieœci, Janusz Leon
W i œ n i e w s k i .
W rolach g³ównych zobaczymy Magdalenê
Cieleck¹ i Andrzeja Chyrê.

JAN PAWE£ II -PAPIE¯,
KTÓRY POZOSTA£
CZ£OWIEKIEM.

***

UWAGA!
W dniach 15-16-17 grudnia
2006r.
MDK zaprasza
na projekcjê filmu
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Bli¿sze informacje - biuro MDK;
tel. 076 8188621
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MKS „ZAG£ÊBIE-INTERFERIE”
w CHOJNOWIE!
9 listopada 2006r. z inicjatywy Pana Andrzeja Matuszewskiego (Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka”) z pokazowym treningiem (w ramach promocji tej dyscypliny
w naszym regionie) goœci³ zespó³ ekstraklasy pi³karek rêcznych MKS „Zag³êbieInterferie” Lubin, aktualny wicemistrz Polski.
Zawodniczki, które mo¿emy zazwyczaj
ogl¹daæ w przekazach telewizyjnych TVP 3
oraz TVL 4 mogliœmy ogl¹daæ na ¿ywo.
Pokaz, który obserwowa³o 300 uczniów
klas V-VI mia³ miejsce w hali sportowej
Szko³y Podstawowej nr 4.
Nim zespó³ zawita³ w progi SP 4 odwiedzi³
nasze miejskie muzeum. Ekipê oprowadza³
dyrektor muzeum Pan Jerzy Janus. W muzeum mia³o miejsce równie¿ spotkanie z gospodarzem miasta Panem Janem Serkiesem,
który w imieniu w³adz samorz¹dowych powita³ naszych goœci. Po wspólnym pami¹tkowym zdjêciu zawodniczki i trenerzy wpisali siê do ksiêgi pami¹tkowej.
Nastêpnym punktem wizyty by³a Szko³a Podstawowa nr 4, gdzie w hali z niecierpliwoœci¹ czekali uczniowie klas V-VI.
Pi³karki rêczne z Lubina kolejno zosta³y
wprowadzone przez zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” (SP 4
oraz Gimnazjum nr 1) oraz zaprezentowane
zgromadzonej widowni. Dyrektor szko³y
Pani El¿bieta Borysewicz w ciep³ych s³owach powita³a goœci. Nastêpnie w pokazie
wyst¹pi³ zespó³ taneczny „REEPLAY” prowadzony przez Pani¹ Beatê Kornick¹ oraz
Pani¹ Renatê Rychliñsk¹.
Po wystêpie rozpoczê³a siê czêœæ g³ówna
wizyty tj. pokaz treningu, jaki zazwyczaj
odbywaj¹ zawodniczki ekstraklasy. Komentarz do treningu prowadzony by³ przez
Pani¹ Bo¿enê Karkut oraz Pana Zbigniewa
Rutkê.
Wiele zagrañ zawodniczek budzi³o aplauz
widowni. Trzeba nadmieniæ, ¿e zawodniczki
da³y z siebie wszystko nie oszczêdzaj¹c siê
w trakcie wykonywanych æwiczeñ. Kulminacyjnym punktem by³ krótki mecz. Zawodniczki z Lubina zaprosi³y do swoich
sk³adów dziewczêta z Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Jedynka”. W „mieszanych”
sk³adach odby³ siê mecz pokazowy.
Po swoim blisko 1,5 godzinnym wystêpie
zawodniczki przez pó³ godziny rozdawa³y
z cierpliwoœci¹ autografy nowym fanom.
Pobyt zawodniczek koñczy³ wspólny obiad.
Zespó³ MKS „ZAG£ÊBIE-INTERFERIE”
LUBIN goœci³ w sk³adzie:
bramkarki: Natalia Æwirko; Izabela Czarna
i Danuta Skompska.
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Lider z jedynki
2 listopada dru¿yna UKS GIM – TEAM Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, która jest przygotowywana i prowadzona przez Andrzeja Tracza,
rozpoczê³a swoje wystêpy w Kaczawskiej Lidze
Amatorskiej Pi³ki Siatkowej. Pierwszym przeciwnikiem, z którym przysz³o siê spotkaæ naszym

Zawodniczki z pola gry:
Agnieszka Zió³kowska; Iwona Niedoœpa³;
Karolina Semeniuk; Joanna Wodniak;
Renata Jakubowska; Natalia Ciep³owska;
Beata Orzeszka; Monika Gunia; Jelena
Kordiæ; Aneta Krynicka.
Trenerzy: Bo¿ena Karkut (I trener); Zbigniew Rutka (II trener) oraz Rafa³ G¹secki
(trener odnowy).
Nale¿y nadmieniæ, ¿e dla niektórych zawodniczek by³a to wizyta wspomnieñ, gdy¿
jako m³ode zawodniczki goœci³y wielokrotnie w Chojnowie tocz¹c nie zawsze zwyciêskie boje z naszymi dziewczêtami.
Mamy nadziejê, ¿e wizyta pi³karek rêcznych z Lubina spopularyzuje tê dyscyplinê
wœród naszej m³odzie¿y i Chojnów wróci
na sportow¹ mapê Polski.
Bêdziemy prowadziæ rozmowy z kierownictwem „Zag³êbia” Lubin w sprawie przyjazdu pi³karzy rêcznych na podobny pokaz.
A.M.
Zdjêcia Tadeusz Bijak

m³odym siatkarzom, by³o Gimnazjum nr 2
ze Z³otoryi. Po zaciêtym meczu, który obfitowa³
w wiele efektownych zagrañ, nasz zespó³ po
tiabreaku pokona³ gospodarzy 3:2 ( 25:18,
25:15, 21:25, 17:25, 15:10). Po zwyciêstwie
w Z³otoryi GIM - TEAM goœci³ na swoim parkiecie dru¿ynê Gimnazjum nr 1 ze Œwierzawy.
Nasi zawodnicy i tym razem nie oszczêdzili kibicom emocji, gdy¿ mimo posiadania wiêkszych
umiejêtnoœci, zdarza³y im siê d³ugie okresy
przestoju, podczas których tracili seryjnie punkty - vide 1 set. W kolejnych setach, a zw³asz-cza w
dwóch ostatnich zakoñczonych drama-tycznymi
koñcówkami, udowodnili swoj¹ wy¿-szoœæ i
mocny charakter. Mecz ostatecznie za-koñczy³
siê triumfem naszej dru¿yny 3:1 (23:25, 25:20,
27:25, 25:23).
Po dwóch zwyciêstwach reprezentacja Gimnazjum nr 1 jest liderem KLAPSa w kategorii gimnazjów.
Oto sk³ad naszej dru¿yny:
1. Arek Stanek – kapitan
2. Dawid Szpanek
3. Kamil Siejka
4. Maniek K¹dzio³ka
5. Wojtek Wozowczyk
6. Krystian Wencel
7. Ksawery Dominiak
8. Marcin Czarnecki
9. Arek Szpanek
Trener Andrzej Tracz
KAT
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
 Sprzedam dom komfortowy w Chojnowie
o pow. u¿ytkowej 266 m2, ogrzewanie pod³ogowe, dwa systemy ogrzewania, zimowy
ogród, cena atrakcyjna.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

podarcze na mniejsze w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0501-770-944 lub
0503-037-065.

 Studentka NKJO udziela korepetycji z jêzyka
francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Wiadomoœæ: tel. 0606-293-448.

 Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze,

INNE
 Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wia-

3.pokojowe, 57 m2 na dwa 2.pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-57 po godz. 18.00.

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

 Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe

 Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe

 Sprzedam dzia³kê 31,5a pod zabudowê

w starym budownictwie do remontu, 54 m2,
pokój, kuchnia, przedpokój, wc, w centrum,
I piêtro. Wiadomoœæ: tel. 0608-872-524.

w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0600-318-622.

jednorodzinn¹ po³o¿on¹ w Piotrowicach, 500 m
od Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-33.

PRACA
 Firma HTM Stacja Paliw Kowalczyk

 Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przekwalifi-

 Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie, 61 m2, (3 pokoje, kuchnia) z gara¿em
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0604-538-620
po godz. 16.00.

 Pilnie kupiê mieszkanie w starym budownictwie o pow. 50-60 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0510-432-580.

 Kupiê albo zamieniê mieszkanie 2. pokojowe na wiêksze komunalne lub w nowym
budownictwie do IIIp.
Wiadomoœæ: tel. 0668-278-137.

 Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, 65 m2

w Chojnowie zatrudni pracowników:
- samodzieln¹ ksiêgow¹ – wymagania: znajomoœæ obs³ugi pe³nej ksiêgowoœci – program
komputerowy, znajomoœæ obs³ugi kadr, sta¿
na w/w stanowisku 5 lat,
- pracowników myjni rêcznej.
Wiadomoœæ: Stacja paliw ul. Lubiñska 5;
tel. (076) 81-88-252.

US£UGI
 Uczennica trzeciej klasy liceum ogólnokszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

+ gara¿ z ogródkiem oraz pomieszczenia gos-

kowan¹, 63a miêdzy Chojnowem a Go³aczowem. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-37.

 Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub domek letniskowy nad jeziorem albo rozpoczêt¹ budowê
w okolicach Chojnowa, tj. Rokitki, Czernikowice, Bia³a lub Konradówka.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-80-15.
 Sprzedam gara¿ w budowie (zaawansowanie
75%) przy ul. Parkowej.
Wiadomoœæ: tel. 0604-575-234.

 Sprzedam 5 g¹siorów ¿ywych, cena 70 z³/szt.
Wiadomoœæ: Goliszów 105, tel. (076) 819-63-98
po godz. 19.00.

Okazja!
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)
Sprzeda¿ na targowisku
od 18 grudnia 2006r.
Kontakt telefoniczny
( 0 7 6 ) 8 1 9 - 1 7 - 2 4 l u b 0 6 0 8 - 5 5 6 -2 2 1 .

Szko³a Jêzyka Angielskiego
Eduwest w Chojnowie
zaprasza do podjêcia intensywnej nauki
jêzyka angielskiego w ró¿nych grupach
zaawansowania oraz wieku.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-22
lub 0502-283-017.

Zapisy na kurs trwaj¹
do 30 listopada.
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Zapraszamy na zakupy do Elektromarketu AVANS
T y l k o w A v a n s i e n a j w i ê k s z y w y b ó r, n a j n i ¿ s z e c e n y ,
najtañsze raty: ch³odziarki, pralki, kuchnie, telewizory LCD
i p l a z m o w e , k a m e r y, a p a r a t y c y f ro w e , k o m p u t e r y, t e l e f o n y
k o m ó r k o w e o r a z w i e l e i n n y c h p ro d u k t ó w n i e z b ê d n y c h
dla Pañstwa.

Serdecznie zapraszamy

Chojnów ul. Piotra Skargi 10
* pon. - pt. 9.00 – 17.00
* sob.
9.00 – 13.00
tel. (076) 818-89-88
GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/638

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci 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 rozporz¹dzeniem 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. 11 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,
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 nieruchomoœci /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 nieruchomoœci. 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.
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Firma „APIS”
odda bezp³atnie
gruz i ¿u¿el
Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6
tel. (076) 818-80-50 ; 0696-468-441

Wa¿ne numery
telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 076 181 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 70
Policja –
997; 076 87616 00
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) – 076 819 63
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 188 370
Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14
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