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NR 20 (799) ROK XXI 08.11.2013 CENA 1,60 z³
Kajakowe klimaty
20.10., przy okazji otwarcia wystawy
fotograficznej ze sp³ywu, dzielono siê wra¿eniami
z dotychczasowych wypraw.

Edukuj¹, kszta³tuj¹, rozwijaj¹ - przypinaj¹ skrzyd³a
Nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa w Dniu Edukacji Narodowej otrzymali: Beata Kanabrodzka,
Ewa Jedynak, Ma³gorzata Cieœla, Monika Inglot, Mariusz Szklarz i Andrzej Urban.

Grecja. Gorzkie pomarañcze
Spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem.

Jak za ksiêcia Henryka XI
Koncertem „Canzony, Arietty i Arie starow³oskie pere³ki muzyki wokalnej Baroku” zakoñczy³a siê
trzecia edycja Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹.

Mój w³asny ró¿aniec moja pomoc w modlitwie
Ró¿añce wykonano m. in. z ciasta chlebowego, nasion drzew, herbaty,
modeliny, z papieru technik¹ origami, s³odkich bezów czy ¿elków.

Chojnowskie stypendystki
Aleksandra Najda z Gimnazjum nr 1 i Nikola Pawlikowska z Gimnazjum nr 2 odbiera³y Certyfikaty Stypendialne w Sejmie RP, a gratulacje przyjmowa³y
m.in. od od wiceprzewodnicz¹cego SLD Józefa Oleksego, Andrzeja Dobrowolskiego - Prezesa Fundacji i Pos³anki Ma³gorzaty Seku³y-Szmajdziñskiej.
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Wnioski w sprawie zmian
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje osoby
zainteresowane, ¿e mo¿na sk³adaæ wnioski
o zmianê zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego tereny
miasta Chojnowa.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie
do dnia 31 grudnia 2013 r. na adres siedziby
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 59-225
Chojnów. Pl. Zamkowy 1.
Wniosek powinien zawieraæ imiê i nazwisko
(nazwê), adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci
(numer dzia³ki, po³o¿enie), której dotyczy.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 24.10.2013 r. do 14.11.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 209/87, po³o¿onej przy
ul. Tadeusza Koœciuszki w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Nr 110/2013 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 24 paŸdziernika 2013 r.).
2) w dniach od 28.10.2013 r. do 18.11.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - dzia³ka nr 467/5,
po³o¿ona przy ul. Wincentego Witosa
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 28 paŸdziernika 2013 r.
Nr 111/2013).
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 09.12.2013 r.

Nowe w³adze
21 paŸdziernika chojnowski Zawi¹zek Sybiraków uroczystoœci zwi¹zane z Dniem Sybiraka
po³¹czy³ ze spotkaniem sprawozdawczo-wyborczym. Organizacja, dzia³aj¹ca w naszym
mieœcie od wielu lat ma problemy, podobne
do tych jakie maj¹ wszystkie organizacje kombatanckie. Cz³onków nie przybywa. Wrêcz
przeciwnie, Sybiracy odchodz¹, a Ci, którzy
wci¹¿ s¹ jeszcze œwiadectwem tragicznych
czasów, borykaj¹ siê z problemami zdrowot-
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nymi i coraz trudniej im siê spotykaæ, podejmowaæ decyzje, uczestniczyæ w wa¿nych,
œrodowiskowych wydarzeniach. Wybór nowego
Zarz¹du nie by³ zatem ³atwy. Ka¿dy jednak
ma œwiadomoœæ, ¿e dzia³alnoœæ Zwi¹zku jest
niezwykle cenna i potrzebna. Koniecznoœæ
funkcjonowania Zwi¹zku widz¹ tak¿e w³adze
miasta, ze strony których cz³onkowie maj¹
zawsze zapewnienie wspierania dzia³añ.
Takie deklaracje s¹ dla Sybiraków niezwykle
buduj¹ce i zachêcaj¹ do dalszej pracy. Uda³o
siê zatem wybraæ przedstawicieli, którzy
wyrazili wolê prowadzenia Zwi¹zku. Prezesem
zosta³ Stanis³aw Zawiœlañski, jego zastêpc¹
Janina Przybysz. Funkcjê sekretarza objê³a
Lucyna Turczyñska, skarbnikiem zosta³a
Danuta Ho³owiak. Na cz³onków Zarz¹du
wybrano Jana Kowalskiego i Tadeusza Miga³ê.
¯yczymy chojnowskim Sybirakom wieloletniej
dzia³alnoœci, a ze swojej strony te¿ deklarujemy wszelk¹ pomoc.

Informacja PPIS
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Legnicy dzia³aj¹c na podstawie:
1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z póŸn. zm.)
2. § 14 ust. I rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 61, poz. 417, z póŸn. zm.), po rozpatrzeniu Sprawozdania z badañwody

Nr 362/N/SBM-w/13 z dn. 02 paŸdziernika
2013 r. oraz Nr 287/N/SBCH-w/12 z dnia
08 paŸdziernika 2013 r. stwierdza przydatnoœæ do spo¿ycia przez ludzi wody z wodoci¹gu sieciowego w Chojnowie.
Uzasadnienie
23 wrzeœnia 2013 r. upowa¿niony przedstawiciel Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoœci¹
wody, pobra³ do badañ próbki wody z wodoci¹gu sieciowego w Chojnowie w nastêpuj¹cych punktach poboru próbek wody:
- Hydrofonia, ul. Sikorskiego 22 c w Chojnowie
- Stacja uzdatniania wody, ul. Bielawska 1
w Chojnowie (woda uzdatniona).
W wyniku badañ laboratoryjnych stwierdzono,
¿e woda w pobranych próbkach spe³nia, w zakresie badanych parametrów, wymagania mikrobiologiczne oraz organoleptyczne i fizykochemiczne okreœlone w rozoprz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417, z póŸn. zm.).

Nauka tañca
Serdecznie zapraszamy mieszkañców Chojnowa (i nie tylko) do uczestnictwa w tworz¹cej siê amatorskiej grupie tañca towarzyskiego, która spotykaæ siê bêdzie w Domu
Schrama. Chêtni o szczegó³y mog¹ pytaæ pod
numerem tel. 602-151-135.

Kalendarz imprez miejskich
LISTOPAD
8 listopada - „Szkice – dwie perspektywy” wystawa prac plastycznych Magdy i Marty
Kociuba; Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 18.
11 listopada - Obchody 11 Listopada (szczegó³y na plakacie)
12-14 listopada - Pi³ka koszykowa Mistrzostwa Miasta Szkó³ Gimnazjalnych
14 listopada - „Ognisko Patriotyzmu”; park przy ul. PoŸniaków; godz. 17.00.
16 listopada - III Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi”; hala sportowa
przy ul. Matejki 1; godz. 9.45
19 listopada - Pi³ka siatkowa Mistrzostwa Miasta Zak³adów Pracy; hala SP 4 Dziewcz¹t
i Ch³opców w kategoriach: osobno klasy I oraz klasy II/III; hala SP4
21 listopada - Pi³ka koszykowa Mistrzostwa Miasta Szkó³ Podstawowych
26 listopada - Pi³ka rêczna Turniej Miejski: dziewczêta klasy I gim. oraz szko³y podstawowe
SP3 i SP4, ch³opcy klasy I gim. oraz szko³y podstawowe; hala SP4
listopad - grudzieñ - “M³odzi Tworz¹ Sztukê 2013” wystawa prac plastycznych
III edycji programu edukacyjno-kulturalnego “M³odzi Tworz¹
Sztukê”; Miejska Biblioteka Publiczna

GRUDZIEÑ
7 grudnia - Pi³ka rêczna Wojewódzki “Miko³ajkowy” Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t
rocznik 2001/ 2002; hala SP4
14 grudnia - “Dekoracje Bo¿onarodzeniowe “ - zajêcia plastyczne dla dzieci; Miejska
Biblioteka Publiczna
14 grudnia - Pi³ka siatkowa Turniej Zak³adów Pracy; hala SP4
15 grudnia - II Jarmark Œwi¹teczny; Rynek
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa nr 17
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 56/3
o pow. 249 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
19-04-2100 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010935/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej
ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 10% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne
do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹
zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie
powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 5 grudnia 2013 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.060,00 z³. Cenê nabycia, równ¹
cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001
4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.11.2013 r.-05.12.2013 r.
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Skora-Song po raz drugi
Szeœæ chórów, blisko 200. chórzystów, 20 prezentacji profesjonalnych, piêknych pieœni s³owem uczta dla koneserów muzyki chóralnej.
Tak podsumowaæ mo¿na drug¹ edycjê Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów m³odzie¿y szkolnej Skora-Song 2013, jaka mia³a miejsce
19 paŸdziernika w naszym mieœcie.
We wnêtrzach gotyckiej œwi¹tyni pw. œw. ap. Piotra
i Paw³a rozbrzmiewa³y tego dnia kryszta³owe
g³osy przedstawicieli szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które
do grodu nad Skor¹ przyby³y z Wroc³awia, Poznania, Jeleniej Góry, Œwidnicy i Kuropatnika.
Ponad dwie godziny publicznoœæ mia³a okazjê
ws³uchiwaæ siê w przejmuj¹ce wykonania
pieœni chóralnych. Wspania³y, piêkny koncert.
Jury w osobach prof. dr hab. Marty KierskiejWitczak, dr hab. Iwony Wiœniewskiej-Salomon
i dr Gra¿yny Rogala-Szczerek z pewnoœci¹
nie mia³y ³atwego zadania oceniaj¹c poszczególne zespo³y. U³atwieniem móg³ byæ tylko
podzia³ na chóry szkolne i inne chóry m³odzie¿owe i w takich kategoriach przyznano nagrody:
Chóry szkolne
I miejsce - Chór „Triole” z Kuropatnik
(dyr. Marta Humelt)
II miejsce - Chór SP 8 w Œwidnicy
(dyr. Kamilla Banaszczyk)
III miejsce - „Dolnoœl¹skie Nutki”
z Wroc³awia (dyr. Urszula Polak)
Inne chóry m³odzie¿owe
I miejsce - Chór „Pro Vobis” z Poznania
(dyr. Krystyna Kamiñska)
II miejsce - M³odzie¿owy Chór „Benedictus”
z Jeleniej Góry (dyr. Bernard Stankiewicz)
Dodatkowo przyznano nagrody indywidualne:
Wyró¿nienie za najlepsz¹ interpretacjê
utworu Maryjnego
- nagroda Ko³a Parafialnego Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich w Chojnowie - otrzyma³
Chór Dziewczêcy Gimnazjum Katedralnego
w Poznaniu (dyr. Karolina Piotrowska-Sobczak).
Wyró¿nienie dla najlepszego dyrygenta
- nagroda Polskiego Zwi¹zku Chóru i Orkiestr
oddzia³ we Wroc³awiu - przyznano Karolinie
Piotrowskiej-Sobczak.
M³odzie¿owy Chór
„Benedictus”
z Jeleniej Góry
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Nagrodê indywidualn¹ ufundowan¹
przez Lidiê Geringer de Oedenberg
- Pose³ Parlamentu Europejskiego za walory
techniczno-brzmieniowe otrzyma³ Chór Pro Vobis
(dyr. Krystyna Kamiñska).
Grand Prix II Ogólnopolskiego Festiwalu
Chórów M³odzie¿y Szkolnej Skora-Song
w Chojnowie wyœpiewa³ Chór Dziewczêcy
Gimnazjum Katedralnego w Poznaniu pod
dyrekcj¹ Karoliny Piotrowskiej-Sobczak.
Festiwal by³ du¿ym przedsiêwziêciem logistycznym i organizacyjnym. Tego trudu podj¹³ siê
Urz¹d Miejski w Chojnowie wraz z Miejskim
Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, Polskim
Zwi¹zkiem Chórów i Orkiestr z Wroc³awia,
Parafi¹ Rzymskokatolick¹ pw. œw. ap. Piotra
i Paw³a w Chojnowie, Ko³em Parafialnym
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji
Legnickiej przy parafii pw. œw. ap. Piotra i Paw³a
w Chojnowie. Pomys³odawc¹ i koordynatorem

festiwalu by³ Henryk S³otwiñski, który za poœrednictwem naszej Gazety, w imieniu organizatorów i swoim w³asnym pragnie podziêkowaæ
wszystkim zaanga¿owanym i wspieraj¹cym
w ró¿nej formie przygotowania oraz przebieg
Festiwalu:

Sponsorom:
Gospodarstwo Rolne Bogus³aw Baczmañski - Dzwonów, Marian Gwiazda Chojnów, Europose³ p. Lidia Geringer de Oedenberg, Bank Zachodni WBK S.A. Chojnów, Starostwo Powiatowe w Legnicy, BHPE Pawe³ i Ryszard Pacu³a Chojnów, Krzysztof Seniów Optyk - Legnica, Dorota Czudowska - Senator RP Legnica, Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, PPHU Jan Kryszczuk - Chojnów,
Waldemar Kondzio³ka GRANITEX - Chojnów, Ireneusz Józefczuk - Chojnów,
Piekarnia Kupczyk - Chojnów, Agro-Œwit Sylwia, Edward Œwita³a - Chocianów,
Krzysztof Baszczyn - Bia³a, DANY - Chojnów, Gosp.Rol.Hod. - Alicja, Grzegorz
Rudziak - Budziwojów, POLERS Chojnów, P.H.U. “Claudia” Robert Oleœ - Chojnów,
Sklep “Smyk” Ma³gorzata Darmoros - Chojnów, Sklep “U Jana” - Chojnów, Zofia
i Roman M¹czniewscy Sklep “Dobry Kolor” - Chojnów, PHU Ma³gorzata Sajnóg
- Chojnów, Drukarnia UNIFOT Andrzej Bobik - Chojnów, Zak³ad Wyrobów
Skórzanych “KOBO” - Chojnów, FHU - Globus, Stowarzyszenie Pomocy Uczniom
PZS w Chojnowie “WSPARCiE”, Narodowe Centrum Kultury - Warszawa, Kiosk
Wielobran¿owy Zbigniew Kociuba - Chojnów, Blacharstwo Lakiernictwo
Czes³aw Ginda - Chojnów.
Wolontariuszom:
Karolina Pogoñska, Monika Lizak, Joanna Zawalska, Angelika
Czarachowicz, Katarzyna Olbrych, Aleksadra Stroceñ, Samanta Saj, B³a¿ej
Wojtala, Ma³gorzata Skrukwa, Dorota Luty.
Specjalne podziêkowania kieruje do prowadz¹cej Festiwal pani Haliny Kiliœ.
„Dolnoœl¹skie Nutki”
z Wroc³awia
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Chojnowskie stypendystki
W pierwszych dniach paŸdziernika, 35 uczniów z okrêgu jeleniogórskiego
i legnickiego, spotka³o siê w Warszawie za spraw¹ Fundacji im. Jerzego
Szmajdziñskiego, która tym w³aœnie gimnazjalistom przyzna³a roczne
stypendia za szczególne uzdolnienia. Wœród wyró¿nionych znalaz³y
siê dwie chojnowianki - Aleksandra Najda z Gimnazjum nr 1 i Nikola
Pawlikowska z Gimnazjum nr 2.

od wiceprzewodnicz¹cego SLD Józefa Oleksego, Andrzeja Dobrowolskiego
- Prezesa Fundacji i Pos³anki Ma³gorzaty Seku³y-Szmajdziñskiej.
Dodatkow¹ nagrod¹ dla stypendystów by³o zwiedzanie Warszawy m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu i Turystyki,
a tak¿e Centrum Nauki Kopernik. Podnios³ym momentem by³a wizyta
na cmentarzu, gdzie przy grobie patrona Fundacji, gimnazjaliœci z³o¿yli
wieniec i znicze.

Fundacja i stypendia dla m³odzie¿y to pomys³ œp. Jerzego Szmajdziñskiego
wieloletniego pos³a na Sejm, ministra obrony narodowej oraz wicemarsza³ka Sejmu RP zmar³ego tragicznie w katastrofie smoleñskiej
10 kwietnia 2010 roku. Uczniowie Gimnazjum otrzymuj¹ od Fundacji
pomoc w wysokoœci 1000 z³otych, które przeznaczyæ mog¹ na niezbêdne,
potrzebne im pomoce naukowe. Nasze reprezentantki odbiera³y
Certyfikaty Stypendialne w Sejmie RP, a gratulacje przyjmowa³y m.in.

Sala Bankietowa
"Ceglany Dworek"
zaprasza

na zabawê andrzejkow¹
30 listopada 2013 r.

Gra zespó³ "Soleil".
Koszt zabawy 180 z³
w tym
alkohol, obiadokolacja,
dwa ciep³e posi³ki, zimne
zak¹ski, napoje.

Informacja

pod nr tel. 600-872-314.

Sprostowanie
W poprzednim numerze zamieœciliœmy informacjê o przyznaniu przez
Fundacjê im. Jerzego Szmajdziñskiego stypendium dla zdolnej m³odzie¿y, chojnowiance Aleksandrze Najdzie. Podpis pod zdjêciem zawiera³ b³¹d. Poinformowaliœmy, ¿e Ola, uczennica Gimnazjum nr 1,
reprezentowa³a Gimnazjum nr 2. Serdecznie przepraszamy nasz¹
stypendystkê i wszystkich zainteresowanych.
redakcja

Jak za ksiêcia Henryka XI
Koncertem „Canzony, Arietty i Arie starow³oskie - pere³ki muzyki wokalnej Baroku”
w wykonaniu pani Agnieszki Justyny Szumi³o
(sopran) i pana Micha³a Malca (klawesyn)
zakoñczy³a siê 26 paŸdziernika 2013 r. trzecia
ju¿ edycja Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹
Dawn¹.
W sali dr. Zygmunta Ry¿ewskiego, zwanej
te¿ sal¹ sgraffit na piêtrze Muzeum Regionalnego w Chojnowie owe pere³ki brzmia³y szczególnie piêknie. Ogromna w tym zas³uga artystki,
która nie tylko potrafi³a z empati¹ wyœpiewaæ
emocje zawarte w dawnych tekstach, ale te¿
z ogromnym ciep³em i znawstwem tematu
o nich opowiedzieæ. Pani Agnieszko - za muzyczn¹ ucztê serdecznie dziêkujemy!
Koncert by³ te¿ swoist¹ wêdrówk¹ w czasie.
Niektóre z wykonywanych utworów powsta³y
w tym samym okresie, kiedy w Zagrodnie sgraffitami pokrywa³ swój dwór Piotr Schellendorf, a w chojnowskim zamku lubuj¹cy siê

w zabawach ksi¹¿ê Henryk XI podejmowa³
goœci. Czy s³uchali canzony w³oskiego kompozytora Giulio Cacciniego „Amarilli, mia bella”?
Mogli. Podobnie jak zgromadzeni w póŸny,
paŸdziernikowy wieczór s³uchacze koncertu
w roku 2013:
Amarilli, moja piêkna,
czy¿ nie wierzysz,
s³odka pociecho mego serca,
¿e jesteœ moim ukochaniem?
Uwierz w to jednak, a jeœli lêk ciê ogarnie,
nie poddawaj siê zw¹tpieniu.
Pierœ m¹ rozewrzyj, a ujrzysz w sercu te s³owa:
Amarilli, jesteœ moj¹ mi³oœci¹.
Warto siêgaæ do tamtej literatury muzycznej.
To œwiat miniony, acz piêkny. Mam nadziejê,
¿e jego prezentacja za rok zgromadzi jeszcze
liczniejsze grono sympatyków dawnych brzmieñ,
a dziœ dziêkujê wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób do „Jesieni...” siê przyczynili.
Stanis³aw Horodecki

Organizujemy:
imprezy okolicznoœciowe,
wesela, chrzciny, komunie,
stypy, us³ugi cateringowe.
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Edukuj¹, kszta³tuj¹, rozwijaj¹ - przypinaj¹ skrzyd³a
Dzieñ Edukacji Narodowej, œwiêto
oœwiaty i szkolnictwa wy¿szego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku,
w naszym mieœcie obchodzony jest
w poszczególnych placówkach kameralnie i radoœnie. Szkolne, przedszkolne
spo³ecznoœci, w swoim gronie œwiêtuj¹
ka¿dego roku Dzieñ Nauczyciela doceniaj¹c pracê wszystkich pedagogów.
W³adze miasta natomiast, tradycyjnie
zapraszaj¹ chojnowskie grono pedagogiczne, pracowników administracyjnych oœwiaty i nauczycieli emerytowanych na wspólne œwiêtowanie. Tegoroczne spotkanie odby³o siê w Domu
Schrama 17 paŸdziernika. Uroczystoœæ
by³a okazj¹ do podziêkowañ, wyró¿nieñ, gratulacji i powinszowañ.
Zawód nauczyciela nie nale¿y do ³atwych, na ogó³ jednak przynosi wiele
satysfakcji. To Oni przecie¿ daj¹ kolejnym pokoleniom wykszta³cenie, wyposa¿aj¹ w wiedzê i umiejêtnoœci, inicjuj¹
rozwój i kszta³tuj¹ œwiatopogl¹d.
- Ludzie, którzy innym siê ofiarowali
i poprzez budowanie w m³odych pewnoœci siebie, przypinaj¹ im skrzyd³a mówi³ o nauczycielach dyrektor
MOKSiR otwieraj¹c spotkanie.
Za osi¹gniêcia chojnowskiej oœwiaty,
sukcesy edukacyjne, sportowe i artystyczne dziêkowa³ natomiast burmistrz
Jan Serkies. Gratuluj¹c wszystkim
wyników i dokonañ na ka¿dym szczeblu,
w imieniu w³adz samorz¹dowych
wrêczy³ nagrody za osi¹gniêcia w pracy
zawodowej oraz zaanga¿owanie
w dzia³alnoœæ dla dobra oœwiaty miasta
Chojnowa, które otrzymali: Beata

Kanabrodzka, Ewa Jedynak, Ma³gorzata
Cieœla, Monika Inglot, Mariusz Szklarz
i Andrzej Urban.
Tego dnia swoich cz³onków uhonorowa³
tak¿e chojnowki oddzia³ Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. Dzieñ Jubilata
czyli zwi¹zkowców obchodz¹cych jubileuszowe rocznice przynale¿noœci do
Zwi¹zku, wyró¿nia siê ka¿dego roku.
W tym, za 60 lat przynale¿noœci
okolicznoœciow¹ statuetkê otrzyma³a
Pani Krystyna D¹bek oraz Józefa Born.
50.lecie obchodzi³y Panie Regina
Dacyszyn oraz Urszula Szczypiñska,
40.lecie Maria Adamczak. 25 lat
w Zawi¹zku jest Pani Alicja Hanuszczak,
piêæ lat mniej Bo¿ena Zawadzka, Bogus³awa Kruk, Maria Lis i Krystyna
Brejan. Uroczyœcie tak¿e powitano
nowych cz³onków - Panie Helenê
Ziêbê oraz Anetê Czapsk¹.
Gratulacje i podziêkowania pad³y tak¿e
ze strony w³adz naszej gminy. Jej
przedstawiciel, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej Pyrz, symboliczny
bukiet, z ¿yczeniami dla wszystkich
pracowników oœwiaty, z³o¿y³ na rêce
swojej pierwszej wychowawczyni
Pani Marii Jawor.
Dodatkowym prezentem od gospodarzy
spotkania by³ koncert chóru Skoranta.
Znane, melodyjne piosenki, szybko
podchwycono i wspieraj¹c chórzystów wtórowano dowodz¹c, ¿e nauczyciel nie tylko z nauk¹ jest za pan brat,
ale i rozerwaæ siê lubi, potrafi i potrzebuje.
eg

Uczniowie „trójki”
pracownikom szko³y
Dzieñ Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej nr 3
obchodzony by³ bardzo uroczyœcie. Nauczyciele i pracownicy placówki uczestniczyli w spotkaniu przygotowanym przez klasê IIa pod
kierunkiem p. Miros³awy
Spes. Uroczysty apel odby³
siê w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie recytowali
wiersze, œpiewali piosenki,
ka¿demu pracownikowi
wrêczyli ró¿ê. Uroczystoœæ

zakoñczy³a siê s³odkim poczêstunkiem, ka¿dy z pracowników otrzyma³ pyszny
jab³ecznik. W pokoju nauczycielskim czeka³a kolejna niespodzianka - ogromny tort.
By³ to prezent dla pracowników szko³y od rodziców
Zuzi Kudelskiej z klasy II a.
Serdecznie dziêkujemy pañstwu Kudelskim za tak mi³¹,
s³odk¹ niespodziankê.
bk i ml

Korczakowcy po lekcjach
Savoir vivre przy stole
w Pa³acyku
Jak nale¿y nakryæ stó³ i czym
go ozdobiæ? Jak powinny byæ
u³o¿one talerze, a jak sztuæce?
Gdzie na stole powinny byæ
u³o¿one szklanki i inne pojemniki na napoje? Jak nale¿y siadaæ do sto³u i gdzie
trzymaæ rêce przy jedzeniu?
Jakich sztuæców u¿ywaæ do
jakich potraw? Odpowiedzi
na te pytania uzyska³y dzieci
z dwóch klas I i II ze œwietlicy
SP 4, które wraz z wychowawczyniami p. Ma³gorzat¹ Horo-

deck¹ i Teres¹ Mi³uch wziê³y
udzia³ w warsztatach w Pa³acyku, przygotowanych przez
Pañstwa Gra¿ynê i Norberta
Chêciñskich.
Dzieci pod okiem w³aœcicieli
zwiedzi³y czêœæ hotelow¹
Pa³acyku i wystawê “Chojnów
na starych zdjeciach”. Po specjalnym obiedzie dzieci ucieszy³ wspania³y lodowy deser.
Wszyscy bezb³êdnie potrafili
dobraæ sztuæce do dañ.
Warsztaty “Savoir-vivre” na
wszystkich zrobi³y ogromne
wra¿enie i na d³ugo pozostan¹ w pamiêci.
Dzieci i wychowawczynie serdecznie dziêkuj¹ w³aœcicielom
i wszystkim zaanga¿owanym
w przygotowanie niecodziennego spotkania we wspania³ych wnêtrzach Pa³acyku.
Mleko jest z kartonu
Ten mit obaliliœmy bêd¹c na
ciekawej wycieczce w gospodarstwie Pana Henryka Perchaluka. Dzieci ze œwietlicy
zapozna³y siê ze zwierzêtami,
które hoduje p. Henryk, karmi³y chlebem kury, kaczki, kozy
i krowê Balbinê. I tak, ju¿ wiemy, ¿e krowa Balbina daje
mleko, które wlewane jest do
kartonów! Dotyczy to te¿ kóz.
By³a to bardzo ciekawa wycieczka, dostarczy³a dzieciom
du¿o wra¿eñ i radoœci.
Horodecka, T. Mi³uch
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Dawnego Chojnowa czar...
„O Ty, co mieciesz królów i cesarzy, a i bogom olimpijskim znana
jesteœ od zawsze... O z³a, okrutna Plotko, co jadem swych s³ów skaziæ
potrafisz nawet najbardziej ¿yczliwe ucho – czemuœ swe ostrze w biednego
wymierzy³a Belladonnê, ¿ycia go w kwiecie wieku w chojnowskim
zamku zbawiaj¹c...?”
Tak rozpoczyna siê jedna z nowych gawêd
inspirowanych dawnymi dziejami naszego
miasta i jego okolic. Autor - Stanis³aw Horodecki - powraca w nich do pomys³u sprzed lat,
by w stylizowanej, fabularyzowanej konwencji
opowiadaæ o zdarzeniach z przesz³oœci Chojnowa. Czy na tyle interesuj¹co, by mi³oœæ lub
choæby tylko zainteresowanie dla tej ziemi
zaszczepiæ innym? Na to pytanie potencjalni
czytelnicy odpowiedzieæ bêd¹ ju¿ sobie
musieli sami. Okazja po temu ju¿ wkrótce - na
26 listopada br. planowana jest promocja
ksi¹¿ki.

G.Ch.: Sk¹d pomys³ na tak¹ publikacjê?
S.H.: Spotka³y siê z sob¹ dwie idee. Pan Andrzej
Bobik - wydawca - zwróci³ siê do mnie z propozycj¹ wznowienia wyczerpanego ju¿ nak³adu „Gawêd o Ziemi Chojnowskiej”, które
pojawi³y siê na rynku przed 10 laty. Ja z kolei
mia³em ju¿ na ukoñczeniu osiem nowych,
równie¿ w historii miasta i jego okolic zakorzenionych opowieœci o tym, jak to „drzewiej bywa³o”. Dodaliœmy jedno do drugiego i wysz³o
na to, ¿e najlepiej bêdzie po³¹czyæ oba pomys³y.
St¹d „Stare i nowe gawêdy o Ziemi Chojnowskiej”.
G.Ch.: Czy ilustratorem ponownie zosta³
pan Zbigniew Halikowski?
S.H.: Pan Zbyszek - poch³oniêty sprawami
zawodowymi i prac¹ nad w³asnymi projektami plastycznymi - nie bardzo mia³ czas na
kolejn¹ „zabawê” w wizualizowanie przesz³oœci.
Pozwoli³ jednak na wykorzystanie swoich
wczeœniejszych prac i jestem mu za to niezmiernie wdziêczny. W nowych gawêdach pojawiaj¹ siê wiêc w charakterze rysowników
osoby nowe. Ka¿da z nich stosuje nieco inn¹
technikê, dysponuje inn¹ wra¿liwoœci¹ plastyczn¹,
sposobem widzenia i prezentowania œwiata,
ale stanowi to - moim zdaniem - piêkny,
dodatkowy walor ksi¹¿ki. Uda³o mi siê namówiæ
do wspó³pracy panie: Monikê Krzywdê i Annê
Tarkowsk¹ oraz panów: Andrzeja Bobika,
Edmunda Chamerê, Andrzeja Sobczaka,
Miros³awa Zatorskiego. Efekty zobaczycie
i ocenicie Pañstwo ju¿ wkrótce, ja ze swej
strony wszystkim im serdecznie za plastyczn¹
oprawê dziêkujê!
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G.Ch.: Wêdrujemy przez blisko 700 lat
historii?
S.H.: W nowych gawêdach jesteœmy najczêœciej w XVI stuleciu. Gdyby istnia³ wehiku³
czasu, który pozwoli³by zerkn¹æ w przesz³oœæ,
z pewnoœci¹ jego wskazówki ustawi³bym
w przypadku Chojnowa na ten wiek. Historia
przywo³ywanego tu na pocz¹tku kuchcika,
który chcia³ otruæ swego pana („Belladonna”),
postaci podpalaczy, wœród nich kobiety, co
swymi dzia³aniami niemal w popió³ obrócili
nasze miasto w 1581 i 1583 roku („G³upia
Zoœka”), historia amorów w³oskiego architekta
Franciszka Parra, który projektowa³ zamki
i umocnienia na Œl¹sku, w Niemczech i Szwecji,
a sw¹ mi³oœæ odnalaz³ w Chojnowie, gdzie siê
o¿eni³ i pobudowa³ dom („Œladami Amora”),
³aciñska poezja pastora Boxshammera, w której
pulsuj¹ ju¿ barokowe tony, a przecie¿ jeszcze
w renesansie powstaje („Pastor poeta”) - to
tylko kilka przyk³adów, dlaczego akurat do
tego okresu mnie tak ci¹gnie. A w „starych”
gawêdach jest jeszcze postaæ zbójnika Czarnego
Krzysztofa, pana na NiedŸwiedzicach, rycerza
Wolfa Bo¿ywoja czy rodu Schellendorfów.
Oj - dzia³o siê tu wtedy, dzia³o!

29 czerwca 1583 roku nieopodal prêgierza
w rynku wzniesiono stos. Przykut¹ ³añcuchami
G³upi¹ Zoœkê i jej kompanów oddano w³adzy
p³omieni. Nieludzki ryk i sw¹d p³on¹cych cia³
niós³ siê d³ugo poœród ciekawej gawiedzi,
u której pró¿no szukaæ by³o litoœci. Zaciête
twarze i szydercze okrzyki ludzi, z których ka¿dy
straci³ w 1581 roku dobytek lub bliskich,
jedyn¹ by³y odpowiedzi¹ na b³agania o zmi³owanie. I tylko Zoœka nie prosi³a. Œpiewa³a
sw¹ pieœñ o zag³adzie, a jej g³os wwierca³ siê
w uszy i przejmowa³ dr¿eniem zebranych.
G³upia Zoœka...

G.Ch.: Mo¿emy zakoñczyæ jeszcze jakimœ
tekstem?
S.H.: Proszê bardzo. Mo¿e fina³ historii podpalaczy, który u mnie przybra³ postaæ „G³upiej
Zoœki”:
Za ogrom zniszczeñ, za tyle dusz w po¿odze
zatraconych, kara mog³a byæ tylko jedna. Kto
ogniem wojuje, od ognia winien ponieœæ odp³atê!
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Grecja. Gorzkie pomarañcze
Spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem
24.10.13 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
odby³o siê spotkanie z Dionisiosem Sturisem, autorem
ksi¹¿ki “Grecja. Gorzkie pomarañcze”. M³ody pisarz
(rocznik 1983) jest synem
Greka i Polki, wychowanym
w Chojnowie. W latach
2009-2010 by³ stypendyst¹
Fundacji Rz¹du Greckiego
i pracowa³ jako obserwator
sytuacji spo³eczno-politycznej w tym kraju. Relacjonowa³ dla polskich mediów
demonstracje i wydarzenia
polityczne w Grecji. W roku
2012 otrzyma³ nominacjê do
Nagrody PAP im. Ryszarda
Kapuœciñskiego w kategorii
reporta¿ prasowy. Dionisios
Sturis jest dziennikarzem radia
TOK FM. Autor w swojej
debiutanckiej ksi¹¿ce zawar³
dwie perspektywy: kryzys
spo³eczno-polityczny wspó³czesnej Grecji oraz poszukiwanie polsko-greckiej to¿samoœci w opowieœciach z historii swojej rodziny. Mo¿emy
w niej równie¿ wyszukaæ
fascynuj¹ce w¹tki o wielkiej
aktorce i polityku, Melinie
Mercouri, jak i historiê rodziny polityków Papandreou
i jej powi¹zania z Zygmuntem
Mineyko, Polakiem, uczestnikiem powstania styczniowego, oraz tajemnicê d³ugowiecznoœci mieszkañców
wyspy Ikarii.
Spotkanie prowadzi³y bibliotekarki, które zna³y ucznia
Dionisa - namiêtnego bywalca biblioteki i czytelnika -

dyrektor biblioteki Barbara
Landzberg i Jadwiga Stachowicz. Na spotkanie przyby³o
wielu znajomych, przyjació³
i cz³onków rodziny Dionisiosa
Sturisa. Sala by³a wype³niona
do ostatniego miejsca. “Grecja.
Gorzkie pomarañcze” jest
ksi¹¿k¹ dedykowan¹ Zofii
Sturis, mamie autora. Uczestnicz¹ce w spotkaniu jej przyjació³ki z wielk¹ serdecznoœci¹ wspomina³y pani¹ Zofiê,
jak i ciotki pisarza, Kulê
i Sultanê, które wróci³y do
Grecji, ale wci¹¿ utrzymuj¹
kontakt z chojnowskimi przyjació³mi i rodzin¹. Trudne
losy greckich emigrantów,
którzy po wojnie domowej
1946-1949 znaleŸli siê w obcych dla siebie krajach i próbowali zbudowaæ normalne
¿ycie dla swoich rodzin, s¹
przybli¿eniem dla nas zawi³ej
historii wspó³czesnej Europy,
jak i historii naszego miasta
Chojnowa, którego czêœci¹
sta³y siê rodziny greckie.
Wielu uczestników spotkania
doczeka³o siê podpisu pisarza
na promowanej ksi¹¿ce. Jesteœmy dumni, ¿e m³ody autor
wychowa³ siê wœród nas. Z³o¿y³ deklaracjê, ¿e prawdopodobnie nie jest to ostatnia ksi¹¿ka w jego ¿yciu. ¯yczymy mu
rozwijania talentu i dalszych,
tak przenikliwych, a jednoczeœnie empatycznych opowieœci.
El¿bieta Karpiñska
Chojnowski Klub Literacki
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4
po³o¿onego w budynku przy ul. Jaros³awa D¹browskiego nr 11
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 277/4
o pow. 420 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
17-10-2102 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00020438/2:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza
op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu,
op³aty roczne wynosz¹ 1% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego
roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT
wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym oraz us³ugi komercyjne.
Dopuszcza siê wykorzystanie budynków pod mieszkalnictwo wielorodzinne.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 4 grudnia 2013 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu
w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.350,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020
Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. Lokal
mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.11.2013 r. - 04.12.2013 r. w godz. 10.00 do
14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Œwiêto
Diabetyków
Jesieni¹, jak co roku obchodzony jest Œwiatowy
Dzieñ Cukrzycy, nazywany równie¿ Dniem
Diabetyka. To miêdzynarodowe œwiêto zosta³o
ustanowione przez Miêdzynarodow¹ Federacjê
Diabetologiczn¹ w 1991 roku, w 70. rocznicê
odkrycia insuliny. 14 listopada - dzieñ urodzin
odkrywcy hormonu i laureata Nagrody Nobla
z 1923 roku - Fredericka Bantinga - jest umown¹
dat¹ Œwiêta Diabetyków. Dzieñ Diabetyka jest

dziœ ogólnoœwiatow¹ akcj¹, wspieran¹ przez
Œwiatow¹ Orgazniacjê Zdrowia, poœwiêcon¹
cukrzycy, w której uczestnicz¹ nie tylko chorzy,
ale równie¿ politycy, lekarze i przedstawiciele
œrodowisk opiniotwórczych.
Chojnowscy diabetycy œwiêtowali 16 paŸdziernika.
Spotkanie Ko³a Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z zaproszonymi goœæmi
mia³o miejsce w Domu Schrama i przebiega³o
w bardzo mi³ej atmosferze. Sympatycy Ko³a
- wicestarosta Lilianna Walasek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Honorata
Tajchman-Rêkoœ, burmistrz Jan Serkies, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski,
ks. Dziekan Marek Osmulski, kierownik MOPS
Ma³gorzata Matla, kierownik Przychodni Rejonowej Boles³aw Jakubiak oraz opiekun medyczny
lek. med. Maria Dziura, ¿yczyli diabetykom
wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i dalszej tak

aktywnej dzia³alnoœci. Prezes chojnowskiego
Ko³a Stefania Wolska natomiast, dziêkowa³a
za wieloletnie wsparcie i ¿yczliwoœæ dla borykaj¹cych siê z t¹ przewlek³¹, uci¹¿liw¹ chorob¹.
Jak wynika z badañ z 2010 roku, przeprowadzonych przez TNS OBOP w Polsce na cukrzycê
cierpi ok. 2,6 miliona ludzi co stanowi ok. 5%
polskiego spo³eczeñstwa. Szacuje siê, ¿e u ok. 30%
z nich choroba nie zosta³a zdiagnozowana, a co za
tym idzie - nie jest leczona. Na œwiecie co 10
sekund ktoœ umiera z powodu powik³añ tej
choroby. Z raportu wynika, ¿e wiedza spo³eczeñstwa w zakresie samej choroby i jej profilaktyki
jest dramatyczna. Do wczesnego diagnozowania
tej podstêpnej choroby i zmniejszenia prawdopodobieñstwa powik³añ przyczyniaj¹ siê liczne
dzia³ania profilaktyczne i edukacyjne, ale najlepiej jak my sami zadbamy o nasze zdrowie i regularnie bêdziemy badaæ poziom cukru we krwi.
eg

III Konkurs „Mój w³asny ró¿aniec moja pomoc w modlitwie”
Pod koniec paŸdziernika (23.10.) do Chojnowa
przyjechali tegoroczni finaliœci regionalnego
konkursu ró¿añcowego, odbywaj¹cego siê ju¿
po raz trzeci w naszym mieœcie. Tak jak
w poprzednich latach uroczyste rozstrzygniêcie
konkursu wraz z wrêczeniem nagród i dyplomów
odby³o siê w Domu Schrama. Spoœród 62 finalistów jury nagrodzi³o i wyró¿ni³o nastêpuj¹ce
prace uczniów:
w kategorii klas 1-3
1. miejsce Oliwier Rynkal SP Budziwojów
2. miejsce Zofia Lech SP Krzywa
3. miejsce Patrycja Dusza SP Trzebnice
wyró¿nienia: Dominika Ho³da SP 4 Chojnów,
Anna Kowal SP Krzywa, Natalia Pyrz SP Krzywa,
Magda Lenart SP Budziwojów
w kategorii klas 4-6
1. miejsce Konrad Kwidziñski SP Rokitki
2. miejsce Mateusz Ni¿yñski SP 3 Chojnów
3. miejsce Zofia Zaczyñska SP Parchów
wyró¿nienia: Aleksandra Kowalczuk SP Parchów,
Marta Pisarska SP 3 Chojnów, Katarzyna
Grudzieñ SP 4 Chojnów.
w kategorii klas gimnazjalnych
1. miejsce Paulina Karpiel Gimnazjum nr 2
Chojnów
1. miejsce Julia Silldorff Gimnazjum nr 2 Chojnów
2. miejsce Magdalena Sadlak Gimnazjum
Zagrodno
3. miejsce Natalia Ba³aj Gimnazjum nr 1 Chojnów
wyró¿nienia: Agata Ostrowska Gimnazjum nr 1
Chojnów, £ukasz Sobczak Gimnazjum nr 1 Chojnów, Kamil Uroda Gimnazjum nr 2 Chojnów,
Brajan Jêdrasiak Gimnazjum Pielgrzymka.
Spotkanie w Domu Schrama zosta³o ubogacone
wystêpem dzieci i m³odzie¿y z chojnowskich
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szkó³, którzy w krótkim, artystycznym programie, odkryli wartoœæ modlitwy ró¿añcowej.
Nastêpnie g³os zabra³a przedstawicielka jury
p. Zofia Kasprzak, która podziêkowa³a za
pomys³y, które w ró¿añcowych pracach zosta³y
pokazane. W dalszej czêœci spotkania przyst¹piono
do wrêczenia nagród. Spotkanie zakoñczy³o
siê s³odkim poczêstunkiem dla wszystkich.
Jako organizator konkursu pragnê podziêkowaæ
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaanga¿owali siê w sprawny przebieg tego konkursu;
rodzicom i nauczycielom ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów, paniom z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie, pracownikom obs³ugi
z Domu Schrama z pani¹ Wies³aw¹ Majewsk¹ na
czele, Dyrektorowi MOKSiR-u i jego pracownikom za pomoc techniczn¹, panu Dyrektorowi
Andrzejowi Urbanowi, drogim sponsorom, bez
których udzia³u nie uda³oby siê w takim wymiarze
doceniæ w³o¿onej pracy uczniów w wykonane
ró¿añce.

Chojnów Mieczys³awowi Kasprzakowi, sponsorom pozosta³ych nagród oraz organizacji
fina³u: Wydzia³owi Katechetycznemu
Legnickiej Kurii Biskupiej, Firmie Ferrum,
Beacie Kazieczko, Józefowi Chudziakowi,
Tadeuszowi Bijakowi, Piekarni „Kupczyk”.
Ks. Jaros³aw Górecki
Organizator
Od redakcji
Prace chojnowskich dzieci mo¿na ogl¹daæ jeszcze
tylko przez kilka dni (do 10 lisopada) w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Serdecznie zachêcamy,
bo pomys³owoœæ uczestników konkursu jest
niesamowita - ró¿añce wykonano m. in. z ciasta
chlebowego, nasion drzew, herbaty, modeliny,
z papieru technik¹ origami, s³odkich bezów
czy ¿elków.

Dziêkujê zatem:
Sponsorom g³ównych nagród: Ks. Dziekanowi
Markowi Osmulskiemu, Burmistrzowi Miasta
Chojnów Janowi Serkiesowi, Wójtowi Gminy
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Zumbowaæ
ka¿dy mo¿e
“Razem w zumbie wszyscy jesteœmy w pe³ni
sprawni” - pod takim has³em 18 paŸdziernika
w Gimnazjum nr 2 odby³o siê uroczyste podsumowanie projektu “Razem w pe³ni
sprawni” realizowanego przez szko³ê pod

patronatem Fundacji “Promyk S³oñca”.
Gor¹ce rytmy zumby poprowadzonej przez
p. Marzenê Anton porwa³y do tañca uczniów klasy specjalnej i klasy II c, uczniów
ze Szko³y Podstawowej w NiedŸwiedzicach,
rodziców, nauczycieli, dyrekcjê szko³y
oraz zaproszonych goœci: Burmistrza Miasta
Chojnowa Jana Serkiesa, Radne Miasta
Chojnowa Aleksandrê Chrz¹szcz i Barbarê
Ku³acz, Dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie Wies³awê Bratek.
Organizatorzy spotkania pokazali, ¿e ideê
integracji mo¿na szerzyæ na ró¿ne sposoby,
a radosna zumba ³¹czy i nape³nia pozytywn¹ energi¹. Po wspólnej zabawie
uczestnicy mogli uzupe³niæ utracone kalorie
w czasie poczêstunku przygotowanego
przez rodziców i nauczycieli klasy specjalnej
przy wsparciu sponsorów, którymi byli:
sklep “Eko” oraz cukiernia p. Stanis³awa
Kryszczuka.
Agnieszka B.
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Kajakowe klimaty
W odbywajace siê od dwóch lat sp³ywy kajakowe
po naszej Skorze, zaanga¿owanych jest wielu.
W organizacjê tego niecodziennego wydarzenia
w³¹czona jest g³ównie spo³ecznoœæ Gimnazjum
nr 1 z Bon¹ Szaban na czele, ale wsparcia
udzielaj¹ liczni fani tej formy rekreacji - rodzice
uczniów, osoby nie zwi¹zane ze szko³¹. Dobrym
duchem tej imprezy jest Jerzy Kucharski, który
chêtnie dzieli siê swoim doœwiadczeniem,
pomaga jak mo¿e i w pe³ni podziela entuzjazm
kajakarzy. Sp³ywy odbywaj¹ siê w czerwcu. Kto
nie bra³ w nich udzia³u, a interesuj¹ go kajakowe
klimaty móg³ spotkaæ siê z uczestnikami 20 paŸdziernika w Sali Edukacyjnej MBP, gdzie przy
okazji otwarcia wystawy fotograficznej ze sp³ywu,
dzielono siê wra¿eniami z dotychczasowych
wypraw.
Komu jednak i tym razem nie uda³o siê znaleŸæ
czasu, ma jeszcze mo¿liwoœæ obejrzenia fotograficznej relacji w miejskiej bibliotece, a o wra¿eniach pomys³odawczyni i g³ównego koordynatora sp³ywów Bony Szaban przeczytaæ na
³amach naszej Gazety.
Refleksji kilka o sp³ywaniu Skor¹
„Wszystko zaczê³o siê dwa lata temu w maju,
kiedy przygl¹da³am siê poczynaniom mojej
córki w kajaku. Kajaki same w sobie nie s¹
nam obce, bo wczeœniej „kajakowaliœmy” po
jeziorze. Ale kajaki na Skorze, to by³o coœ
zupe³nie odkrywczego.
Tamtej majowej soboty zachorowa³am na kajakow¹ gor¹czkê. Wirusem tym zarazi³am, po
kole¿eñsku, parê osób i tak zaczê³a siê nasza
przygoda ze sp³ywami Skor¹. Okaza³o siê, ¿e
nasza rzeka zmienna jest i kapryœna, i z krótszymi lub d³u¿szymi wyj¹tkami (uwierzcie mi)
piêkna jest. Tak jak potrafi zachwyciæ, potrafi
te¿ porz¹dnie wystraszyæ. Robi mokre psikusy
i rzuca w objêcia przybrze¿nych krzewów i nisko
zwisaj¹cych ga³êzi. Trzeba uwa¿aæ, ¿eby fryzury
nie zostawiæ na tych ga³¹zkach. A co najwa¿niejsze, niczym „fioletowa krowa”, zbli¿a ludzi do
siebie i przystraja wszystkich w uœmiechy. Nie
mo¿na gniewaæ siê na ni¹ i z³oœciæ, bo naturalnie
cudowna jest. Gdyby tak jeszcze, po s¹siedzku
wszyscy pamiêtali o niej, jak¿e piêkniej by³oby nad
Skor¹. Próbowaliœmy uchwyciæ na zdjêciach

atmosferê, która towarzyszy naszym przygodom
ze Skor¹. Te najciekawsze ujêcia pozostan¹ jedynie
we wspomnieniach, bo w kajaku ka¿dy ma pe³ne
rêce roboty (generalnie zajête s¹ wios³owaniem, ale
nie tylko). Czekamy na œmia³ka, który utrwali nas
podczas sp³ywu w tych najgorêtszych chwilach.
Podobnie jak w zesz³ym roku, zdjêcia ze sp³ywu
s¹ do obejrzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
gdzie nas goœcinnie przyjmuj¹, za co serdecznie
dziêkujemy. Zapraszam wszystkich chêtnych
na Skorê wiosn¹, sp³ywamy w czerwcu. P³yñcie
z nami, to trzeba prze¿yæ. Super przygoda jest
na wyci¹gniêcie rêki. Nie bêdziecie rozczarowani,
gwarantujê to Wam osobiœcie”.
Bona Szaban

II Ogólnopolska Dyskusja
Literacka w Chojnowie
W ca³ej Polsce, 28 listopada o godz. 18.00, piêædziesi¹t wybranych Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki
spotka siê na II Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej.
Wœród zakwalifikowanych klubów znalaz³ siê
i Chojnowski DKK £GARZ dzia³aj¹cy przy naszej
bibliotece. Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyæ
w tej Dyskusji i zapoznaæ siê z najnowsz¹ powieœci¹
japoñskiego autora Harukiego Murakamiego „Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa”,
zapraszamy na spotkanie 28 listopada!
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Jesteœmy ju¿ pe³noprawnymi uczniami…
29 paŸdziernika w Domu Schrama odby³a siê uroczystoœæ pasowania
na ucznia pierwszoklasistów Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej. Uroczyste œlubowanie z³o¿y³o 48 uczniów klasy Ia i Ib. Do
tak wa¿nej uroczystoœci dzieci zosta³y przygotowane przez swoje wychowawczynie pani¹ Bogus³awê Kruk i pani¹ Urszulê Chmielewsk¹.
Dekoracjê wykona³a pani Maria Lis. Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹
obecnoœci¹ burmistrz Jan Serkies i ksi¹dz proboszcz Miros³aw Makowski.
Dzieciom towarzyszyli rodzice oraz dziadkowie. Uczniowie, rodzice
i goœcie obejrzeli przygotowany dla nich wystêp. Grupa akrobatyczna
naszej szko³y „Piramida” prowadzona przez pani¹ Hannê Kaczyñsk¹

przedstawi³a piêæ uk³adów gimnastycznych, zaœ dziewczynki z zespo³u
„Synkopa”, którego opiekunem jest pani Maria Pêkala, zaœpiewa³y
dwie piosenki. Dalsza czêœæ nale¿a³a ju¿ do uczniów klas I. Pierwszaki
recytowa³y wiersze o tematyce szkolnej i jesiennej oraz dotycz¹ce
znajomoœci ruchu drogowego. Zaœpiewa³y kilka piosenek. Dyrektor
szko³y Mariusz Szklarz przy sztandarze odczyta³ akt œlubowania,
nastêpnie wspólnie z panem burmistrzem dokonali pasowania na ucznia.
Wychowawczynie wrêczy³y pami¹tkowe dyplomy. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê rozdaniem dzieciom prezentów przygotowanych przez samorz¹d uczniowski i Radê Rodziców.
bk i ml

Wszystkiego naj…

koranta ma szeœæ lat. Urodzinowe przyjêcie chórzyœci zorganizowali 22 paŸdziernika.
Kiedy w 2007 roku, po raz kolejny w historii
Chojnowa podjêto próbê utworzenia miejskiego chóru, sceptyków by³o wiêcej ni¿
chêtnych do œpiewania. Dziœ najwiêcej jest
zaskoczonych - ¿e inicjatywa siê uda³a, ¿e
siê rozwija, ¿e ma siê dobrze.
Nie zdziwi zatem fakt, ¿e urodziny by³y
huczne, obfite i naturalnie rozœpiewane, bo
cz³onkowie Skoranty bez muzyki i œpiewu ¿yæ
ju¿ nie potrafi¹.
Gratulujemy i skromnie, po amatorsku,
œpiewamy 100 lat!
redakcja

S

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy Rynku nr 34 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 295/12 o pow. 142 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 26-02-2097 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00020453/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza
op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej ceny
gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca
ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu
o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku
podatkowego. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu nie
zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy
lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 4 grudnia 2013 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
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maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 390,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.11.2013 r. - 04.12.2013 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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I Ty mo¿esz zostaæ szachowym mistrzem!
zachy - królewska gra. Od
setek lat zmusza do wysi³ku
najtê¿sze umys³y œwiata.
Wielbicielami szachów byli podobno
i królowa Bona, i Jan Kochanowski, a tak¿e Adam Mickiewicz. Ta
wspania³a i wymagaj¹ca dyscyplina
po raz trzeci oficjalnie zawita do
Chojnowa w III Turnieju Szachowym o Puchar Polskiej Miedzi,
organizowanym w Powiatowym
Zespole Szkó³ w Chojnowie.
Chojnów na kilkanaœcie godzin
stanie siê stolic¹ szachów. A wszystko to ju¿ 16 listopada 2013 r.
Tego dnia w³aœnie od godz. 9.45
chojnowski PZS bêdzie organizatorem III Turnieju Szachowego
w Powiatowym Zespole Szkó³
o Puchar Polskiej Miedzi.
Organizatorzy, zachêceni sukcesem
poprzednich lat postanowili kon-

S

Ojczyzn¹ szachów s¹ Indie?
Pierwsze wzmianki o tej
grze pochodz¹ z VI wieku,
nie wiadomo jednak,
kto wymyœli³ jej zasady.
Termin szach mat pochodzi
od perskiej frazy Shah Mat,
co oznacza Król jest martwy.
W 1985 roku radziecki gracz
Garry Kasparow zosta³
najm³odszym mistrzem œwiata
w szachach. Mia³ wtedy 22 lata.

tynuowaæ tê szczytn¹ inicjatywê.
Turniej ma nie tylko popularyzowaæ
ideê tego sportu wœród chojnowian
i uczniów, ale tak¿e udowodniæ,
¿e niedu¿e spo³ecznoœci, takie jak
Chojnów, oferuj¹ swoim mieszkañcom ciekawe i zró¿nicowane formy
spêdzania wolnego czasu.
Ka¿dy mo¿e wzi¹æ udzia³ w rozgrywkach, bez wzglêdu na p³eæ
czy wiek. Wszyscy maj¹ równe
szanse - wystarczy znajomoœæ zasad
gry, zdolnoœæ koncentracji i chêæ
podjêcia wysi³ku. Nie trzeba wielkich si³ fizycznych i kondycji, tutaj
trzeba trochê pog³ówkowaæ.
Tegoroczne zmagania to jednodniowy turniej szachów szybkich,
kategorii OPEN, grany systemem
szwajcarskim - 9 rund, 15 min na
zawodnika. Wezm¹ w nim udzia³
znani szachiœci krajowi i z krajów

oœciennych. £¹czna pula nagród
wynosi 5000 z³. Nagrodzeni zostan¹
zawodnicy, którzy zajm¹ szeœæ
pierwszych miejsc. Przewidujemy
równie¿ nagrody w kategoriach:
najlepsza kobieta turnieju, najlepszy
junior oraz najlepszy zawodnik
z rankingiem ELO poni¿ej 2100
i z rankingiem poni¿ej 1800.
Zorganizowanie takiego turnieju
nie by³oby mo¿liwe bez wsparcia
finansowego sponsorów. Nagrody
we wszystkich kategoriach ufundowa³a Fundacja Polska MiedŸ,
za co gor¹co dziêkujemy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chêtnych do udzia³u w turnieju,
a zawodnikom - w ich zmaganiach
- ¿yczymy powodzenia!
Wiêcej informacji na stronie:
www.pzs-chojnow.pl

Mistrzostwa
Powiatu Legnickiego
w warcabach
12 paŸdziernika w Szkole Podstawowej nr 4
rozegrano Mistrzostwa Powiatu Legnickiego
w Warcabach, z udzia³em 27 zawodników(czek),
10 organizatorów, ³¹cznie 37 uczestników,
z gmin: Chojnów, Legnickie Pole i miasta Chojnów.
Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Legnicy,
- Urz¹d Miasta w Chojnowie,
- Urz¹d Gminy w Chojnowie,
- Powiatowe Zrzeszenie „LZS” w Legnicy,
- Gminne Zrzeszenie LZS w Chojnowie,
- Szko³a Podstawowa nr 4 w Chojnowie,
- LZS „Mewa” Goliszów.
Uczestników Mistrzostw powita³a pani El¿bieta
Borysewicz - dyrektor SP nr 4 w Chojnowie.
Otwarcia zawodów dokona³a pani Stanis³awa
Pakos Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Legnickiego i zarazem Przewodnicz¹ca Rady Powiatowej Z „LZS” w Legnicy. Rozgrywki zaszczyci³
swoj¹ obecnoœci¹ pan Jan Serkies - Burmistrz
Miasta Chojnów.
Mistrzostwa rozegrano w 4 kategoriach wiekowych, a role sêdziego g³ównego pe³ni³ Jacek
Hajduk.
WYNIKI:
kategoria do lat 10 - dziewczêta
1. Wiktoria Rybczyñska - SP nr 4 Chojnów
2. Anna Tersa - j. w.
3. Julia Wiœniewska - SP nr 4 Chojnów
kategoria do 10 lat - ch³opcy
1. Mateusz Drapiewski - SP Legnickie Pole
2. Micha³ Chopkowicz - SP nr 4 Chojnów
3. Marcel Bijak - SP nr 4 Chojnów
4. Jakub Ka³wak - j. w.
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5. Patryk Kamieñ - SP nr 4 Chojnów
6. Dominik Gierasimczyk - LZS „Mewa”
Goliszów
7. Micha³ Dyrka - SP nr 4 Chojnów
kategoria 11-12 lat - ch³opcy
1. Igor Izbiñski - SP nr 4 Chojnów
2. Jakub Kamieñ - j. w.
3. Kacper Jaworski - Gimnazjum nr 2 Chojnów
4. Daniel Kud³a - SP nr 4 Chojnów
5. Konrad Witkowski - SP nr 4 Chojnów
6. Rafa³ Tworzyd³o - SP nr 4 Chojnów
kategoria 11-12 lat - dziewczêta
1. Hanna Chopkowicz - SP nr 4 Chojnów
2. Julia Ka³wak - j. w.
3. Martyna Idkowiak - j. w.
4. Nikola Biernacka - j. w.
kategoria 13 -18 lat
1. Jakub Ostropolski - LZS „Mewa” Goliszów
2. Patryk Orz³owski - Gimnazjum nr 1 Chojnów
3. Wojciech Niemczyk - Gimnazjum nr 2 Chojnów
kategoria 19 lat i starsi
1. Brodzik Stanis³aw - Legnickie Pole
2. Tadeusz Lesiak - Legnickie Pole
3. Aleksander Cio³czyk - LZS „Mewa” Goliszów
4. Jan Denisiak - j. w.
- najm³odszy zawodnik Mistrzostw: Jakub
Ka³wak , z Chojnowa (ur 13.06.2005 r.)
- najstarszy zawodnik Mistrzostw: Aleksander
Cio³czyk , z Goliszowa (ur. 29.01.1948r.)

Projekt dofinansowany ze œrodków Powiatu
Legnickiego, Urzêdu Miasta Chojnów, Urzêdu
Gminy Chojnów i Fundacji Polska MiedŸ.
Zawodnicy, którzy zajêli 1 miejsca w swoich
kategoriach otrzymali puchary, za miejsca
1-3 medale.
Dyplomy oraz widokówki otrzymali wszyscy
uczestnicy Mistrzostw.
Puchary dla Najm³odszego i Najstarszego
zawodnika ufundowa³ Urz¹d Gminy Chojnów.
S³owa podziêkowania kierujemy pod adresem
pani Dyrektor SP nr 4 w Chojnowie El¿biety
Borysewicz i pana Ryszarda Dulika - Prezesa
klubu LZS MEWA Goliszów za szczególne
zaanga¿owanie w organizacjê Mistrzostw.
Serdecznie dziêkujemy równie¿ rodzicom z „Kó³ka
warcabowego”: paniom: M. Bijak, R. Biernackiej, D. Chopkowicz, M. Idkowiak, A. Izbiñskiej,
I. Kud³a, A. Ka³wak, K. Rybczyñskiej, K. Tersa,
B. Wiœniewskiej, I. Witkowskiej za przygotowanie s³odkiego poczêstunku dla uczestników.
Organizatorzy Mistrzostw dziêkuj¹ panu Andrzejowi Bobikowi - Drukarnia UNIFOT z Chojnowa
za dyplomy i widokówki.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach
uzyskali prawo udzia³u w Turnieju Strefowym
Dolnoœl¹skich Igrzysk LZS i Mieszkañców Wsi.
Bo¿ena Szarek
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Pi³ka no¿na
W wyjazdowym meczu z Górnikiem Z³otoryja, jaki zosta³ rozegrany
19 paŸdziernika, Chojnowianka goni³a wynik. Po dwóch trafieniach
Dudzica, gospodarze zas³u¿enie prowadzili 2:0. W drugiej ods³onie
nasi pi³karze obudzili siê i doprowadzili do remisu 2:2. Kolejne dwie
bramki strzeli³ niezawodny Chrystian Serkies.
W kolejce spotkañ przysz³a pora na Zryw Kotla. Opinie o tym rywalu
by³y doœæ luŸne. Skoro jednak kotlinianie potrafili ograæ groŸny Konfeks
Legnica, to trzeba by³o mieæ siê na bacznoœci. W sobotê 26 paŸdziernika te
obawy siê potwierdzi³y. Na stadionie przy Witosa do ok. 28 min. mog³o
byæ spokojnie - 2:2. Nieskutecznoœæ by³a jednak po obu stronach.
Worek z bramkami otworzy³ siê po trzech minutach. A to za spraw¹
Rajczakowskiego. Ambitni goœcie w 34 min. doprowadzili do remisu.
Chojnowianka by³a jednak rozpêdzona. Zaczêli trafiaæ: Serkies (51min)
i Bartczak (60 min). Goœcie ju¿ wtedy grali w os³abieniu. Mimo to Zryw
w 62 min. strzeli³ bramkê kontaktow¹ (3:2). Jednak os³abienie da³o siê we
znaki rywalowi. Nasi zaczêli ostre strzelanie i ostatecznie, koñcowy
wynik - 6:2.
Dobre wyniki spotkañ automatycznie przek³adaj¹ siê na pozycje w tabeli.
Po tym meczu, Chojnowianka wskoczy³a na fotel wicelidera. Taki
rozwój wydarzeñ zrodzi³ apetyt wszystkich kibiców i pi³karzy na nieco
ambitniejsze plany. ¯eby tego dokonaæ, trzeba by³o wype³niæ kilka
kryteriów. Po pierwsze na wyjeŸdzie pokonaæ Mewê Kunice, po
drugie: dru¿yny z czo³a tabeli musia³yby pogubiæ punkty.
2 listopada pad³y (póki co) na te dwa postulaty doœæ konkretne odpowiedzi.
Niewygodny jest pi³karski teren kunicki. Gra zawodników Mewy ma
bardzo ciekaw¹ przesz³oœæ rodem z okolicznych legnickich dru¿yn. Te
obawy niestety potwierdzi³y siê podczas spotkania. Ale Chojnowianka
tego dnia pokaza³a po raz kolejny swój charakter. Prawdziwe oblicze
pi³karskie. Co gospodarze dochodzili na remis lub kontakt bramkowy,
podopieczni trenera Kryszczuka potrafili odskoczyæ. Nie bêdziemy wyró¿niaæ
nikogo z naszej dru¿yny, gdy¿ wszyscy ciê¿ko zapracowali na koñcowy sukces. Strzelcy zaœ powiêkszyli swój dorobek, a pad³o a¿ siedem bramek. Ale to w³aœnie Chojnowianka wysz³a z tego boju
zwyciêsko - 3:4. Tym samym - przewodzi w tabeli ligi okrêgowej.
Górnik Z³otoryja - KS Chojnowianka Chojnów 2:2 (2:0)
KS Chojnowianka Chojnów - Zryw Kotla 6:2 (2:2)
Mewa Kunice - KS Chojnowianka Chojnow 3:4 (1:1)
9 listopada (sobota) zapraszamy na kolejny mecz. Tym razem przyje¿d¿a Zamet Przemków! Wicelider. To dopiero bêdzie mecz na szczycie.
Pocz¹tek spotkania o 13. Zapraszamy.
pm

Kl. okrêgowa - LEGNICA
(02.11): Górnik Z³otoryja - Stal Chocianów 0:0, Mewa Kunice Chojnowianka Chojnów 3:4 (Muczyñ 17, Reichan 84, Halkowicz 86 Serkies 75, 82, Tucholski 15, Ko³odziejski 89), Zamet Przemków Konfeks Legnica 2:0 (Wilkowski 5, 11), (03.11): KS II Polkowice Chrobry II G³ogów 2:1 (Maciejak 21, 31 - Bednarski 39), Zryw Kotla
- Iskra Kochlice 1:0 (Stachów 21), Sparta Grêbocice - KS Legnickie
Pole 1:1 (Moskalewicz 35 - Fejut 57), Arkon Przemków - Odra
Œcinawa 1:1 (Jurak 83 - Tadla 75), Odra Chobienia - Czarni Rokitki 3:0
(Jemio³o 45, Dobek 55, Sypieñ 70).
1. Chojnowianka Ch.
2. Zamet Przemków
3. Arkon Przemków
4. Iskra Kochlice
5. KS Legnickie Pole
6. KP II Polkowice
7. Konfeks Legnica
8. Górnik Z³otoryja
9. Odra Œcinawa
10. Stal Chocianów
11. Chrobry II G³ogów
12. Zryw Kotla
13. Sparta Grêbocice
14. Odra Chobienia
15. Mewa Kunice
16. Czarni Rokitki

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

26
26
24
23
22
21
19
18
17
16
16
16
15
13
11
11

35-24
27-19
37-18
25-15
21-18
32-25
23-18
18-15
24-22
19-25
23-28
36-38
22-32
12-37
17-27
20-30

Nastêpna kolejka: (09.11): G³ogów - Rokitki, Chojnów - Zamet P,
Chocianów - Kotla, (10.11): Legnica - Grêbocice, Polkowice - Z³otoryja,
Œcinawa - Chobienia, Legnickie Pole Arkon P, Kochlice - Kunice.

Srebrna Martyna
19.10 na matach opolskiego klubu Taekwondo odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Taekwondo Olimpijskim.
Taekwondocy z dolnoœl¹skich, opolskich, ma³opolskich i œl¹skich
klubów rywalizowali o miejsca na podium w dwuboju sprawnoœci
technicznej, uk³adach formalnych POOMSE i walkach mini KYORUGI.
Na tej wspania³ej imprezie sportowej pojawi³a siê równie¿ reprezentantka
LMKS “SFORA” Chojnów Martyna Radwan, która zadebiutowa³a

na turnieju tej rangi. Martynka wystartowa³a w konkurencji technicznej
plasuj¹c siê na drugim miejscu oraz zdoby³a srebrny medal w walkach.
By³ to dobry wystêp chojnowianki, któr¹ czekaj¹ jednak kolejne
ciê¿kie treningi i przygotowania do nastêpnych zmagañ.
Gratulacje dla Martyny i jej rodziców oraz dla zawodników i trenera
LMKS “GLADIUS” Boles³awiec, który sprawowa³ pieczê nad nasz¹
reprezentantk¹ na tych zawodach.
Klub Sportowy “SFORA” Chojnów
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym,
wielolokalowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Kolejowej
nr 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym
35/2 o pow. 92 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00013004/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy,
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej
oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal
ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 5 grudnia 2013 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 850,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.11.2013 r.-05.12.2013 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30
- tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej
w obrêbie 4 miasta Chojnowa przy ul. Tadeusza Koœciuszki:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Na dzia³ce znajduj¹ siê pozosta³oœci po piwnicach budynku.
Dzia³ka znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojonym i posiada dostêp
do drogi publicznej. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury
technicznej: kanalizacyjna i telefoniczna.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny
do nich dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów do dnia 4 grudnia 2013 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 470,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Aktualna zdawalnoœæ
za pierwszym podejœciem

50%

Sprzedam dom jednorodzinny z zabudowaniami, du¿ym gara¿em, laskiem i ma³ym stawem w Witkowie na osiedlu. Ca³oœæ na powierzchni 2,5 ha. Wiadomoœæ: tel. 663-350-795.

***

KURSY PRAWA JAZDY
KATEGORII A, A1, A2, B, C, C+E

***

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Informacje i zapisy
pod numerami telefonów:
512 026 026, 76 81 81 807.

Andrzejki w "Jubilatce"

30 listopada
Kawiarnia "Jubilatka"
zaprasza serdecznie na wystrza³ow¹
zabawê andrzejkow¹.
Moc wra¿eñ i dobr¹ muzykê zapewni
zespó³ VIPER.

Cena biletów - 70z³/os.
z konsumpcj¹.
Iloœæ miejsc ograniczona.
Szczegó³owe informacje
po nr telefonu 76-81-88-561.

***
16 listopada "Jubilatka" organizuje
dancing. Gra zespó³ Viper.
Cena biletu 35 z³/os. z konsumpcj¹.
Pocz¹tek godz. 19.00.

Sprzedam dom do wykoñczenia, dzia³ka 15
arów, 3 kondygnacje, powierzchnia pod³óg
250 m2. Atrakcyjna lokalizacja w Konradówce
(1,2 km od centrum). Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 695-545-495.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum miasta - Rynek, stare budownictwo, budynek
dwu-kondygnacyjny (dwie rodziny), Ip., 55m2,
3 pokoje, kuchnia (umeblowana z wyposa¿eniem)
ozdobne tynki, ³azienka z wyposa¿eniem, przedpokój, sypialnia czêœciowo umeblowana. Po
remoncie, nowe tynki, g³adzie, instalacja elektryczna 220/360, wymienione wszystkie drzwi,
parapety, okna, pod³oga, nowe drzwi wejœciowe
do klatki schodowej, bardzo ciep³e, s³oneczne,
do mieszkania nale¿y osobna du¿a piwnica i strych.
Nie wymaga ¿adnego wk³adu finansowego.
Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.
Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m2, komfortowe, na Ip. przy ulicy Paderewskiego. Cena
175000 z³. Wiadomoœæ: tel. 602-133-903.
Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje w centrum
Chojnowa, umeblowane, IIp., stare budownictwo.
Wiadomoœæ: tel. 886-404-770.
Sprzedam mieszkanie ok. 22m2, s³oneczne,
ciep³e z wyposa¿eniem, ul. P. Skargi 6/7. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 503-706-716.

Mieszkanie 4-pokojowe, 74 m 2 , IIp.,
sprzedam lub zamieniê na Wroc³aw. Wiadomoœæ: tel. 602-574-574.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, Ip.
w kamienicy przy ul. Koœciuszki - 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, ok. 40 m2, po remoncie, na
wiêksze, na parterze w Chojnowie lub okolicy.
Wiadomoœæ: tel. 607-646-956.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne w nowym domku jednorodzinnym
o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
p. pokój, ganek + piwnica o pow.36 m2. Obrze¿e
Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach,
10-arow¹, uzbrojon¹. Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ w Rokitkach
o powierzchni 35 arów, ogrodzon¹, ze stawem,
po³o¿on¹ miêdzy lasami, granicz¹c¹ z jeziorem.
Woda, pr¹d, pomieszczenie gospodarcze. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 665-822-206,
695-675-949.
Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona, fundament domu, pe³na dokumentacja, w Bia³ej,
cena 55 tys. z³ - do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 665-849-101 lub 783-033-169.

"Spó³dzielnia Mieszkaniowa "M³odoœæ"
w Chojnowie

oferuje
do zagospodarowania 13 szt. prefabrykowanych
elementów oporowych typu L o wymiarach:
d³ugoœæ modu³owa - 1 m, wysokoœæ - 2 m.
Informacja pod numerami
tel. 76/ 81 88 308 lub 76/ 81 88 681.
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Chojnowskie Dzieciaki

Skora-Song po raz drugi

Zuzanna Draszanowska l. 1,5
- lubi liczyæ pieni¹dze,ogl¹daæ
rosyjsk¹ bajkê animowan¹
pod tytu³em Masza i NiedŸwiedŸ
oraz zdjêcia rodzinne.

I miejsce - Chór "Triole" z Kuropatnik
(dyrygent Marta Humelt)

Grand Prix II - Chór Dziewczêcy Gimnazjum Katedralnego
w Poznaniu pod dyrekcj¹ Karoliny Piotrowskiej-Sobczak.

II miejsce - Chór SP 8 w Œwidnicy
(dyrygent Kamilla Banaszczyk)

I miejsce - Chór "ProVobis" z Poznania
(dyrygent Krystyna Kamiñska)

