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Wybory samorz¹dowe 2014
Wybór burmistrza w pierwszej turze.

11 listopada w Chojnowie
Nasze miasto, podobnie jak ca³a Polska, celebrowa³o jedno z wa¿niejszych narodowych œwi¹t. Uroczystoœci, jak zawsze rozpoczê³y siê
z³o¿eniem ho³du poleg³ym, walcz¹cym o niepodleg³¹.

Ostatnia sesja
13 listopada, 15 radnych oficjalnie zakoñczy³o pracê
VI kadencji Rady Miejskiej Chojnowa.

Oficjalne otwarcie Baszty Tkaczy
Jest tu co podziwiaæ. Zapraszamy do odwiedzenia Baszty Tkaczy.
Naprawdê warto.

Gimnazjum nr 2 wyró¿nione!
W naszym Gimnazjum zawsze wielk¹ wagê przywi¹zujemy
do wysokiego poziomu nauczania oraz do aktywizacji m³odzie¿y.

IV Turniej Szachowy w PZS
Wœród 83 graczy by³o czterech arcymistrzów, arcymistrzyni,
jeden mistrz miêdzynarodowy i trzech mistrzów FIDE.
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Zaszczep siê przeciw grypie
Do koñca listopada, w gabinecie zabiegowym
chojnowskiej przychodni rejonowej mo¿na
zaszczepiæ siê przeciwko grypie, która jest
wirusow¹ chorob¹ zakaŸn¹. Wystêpuje zwykle
epidemicznie najczêœciej w naszym klimacie
w sezonie jesienno - zimowym i wczesn¹
wiosn¹. Mo¿e byæ bardzo niebezpieczna wed³ug danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia
co roku na œwiecie umiera z tego powodu
kilkadziesi¹t tysiêcy osób.
Szczepienie stymuluje produkcjê przeciwcia³
przeciwko grypie, które pomagaj¹ zwalczyæ
zaka¿enie. Jest jedyn¹ skuteczn¹ i najtañsz¹
metod¹, która mo¿e ustrzec przed zachorowaniem na grypê. Koszt jednego zastrzyku to 30 z³.
Do gabinetu mo¿na przyjœæ z w³asn¹ ampu³k¹,
b¹dŸ zakupiæ j¹ na miejscu.

Wspomó¿ akcjê
Bardzo serdecznie zachêcamy do udzia³u
w œwi¹tecznej zbiórce ¿ywnoœci, która odbêdzie siê w chojnowskich sklepach Biedronka w dniach 28 i 29 listopada. Koordynatorem zbiórki jest Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych
„Dajmy szansê” w Chojnowie.
Zebrane produkty rozdysponowane bêd¹ dla
potrzebuj¹cych rodzin z miasta i gminy
Chojnów.

Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza...
*** Œwiêto Pluszaka ***
Zapraszamy najm³odszych czytelników na
„Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia”, który
odbêdzie siê 26 listopada o godz.11.00
w Bibliotecznej Akademii Malucha. Na
uroczystoœci mile widziane s¹ ulubione pluszowe misie.

*** Komputer dla ka¿dego ***
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu
„Komputerowy Œwiat dla Ka¿dego”, które
odbêdzie siê w ramach programu „Orange dla
bibliotek” - 26 listopada, godz.16.00. Na tych
bezp³atnych warsztatach uczestnicy naucz¹
siê, jak skutecznie blokowaæ pojawiaj¹ce siê
na stronach www reklamy. Poznaj¹ zasady
bezpieczeñstwa, których nale¿y przestrzegaæ
w kontaktach z innymi u¿ytkownikami spo³ecznoœci sieciowych. Dowiedz¹ siê,w jaki
sposób dbaæ o swoj¹ prywatnoœæ w internecie
(profil, ustawienie konta). Zajêcia zosta³y
przygotowane na podstawie materia³ów
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edukacyjnych przekazanych przez Fundacjê
Orange - „Bezpieczeñstwo w sieci dla
ka¿dego: kurs multimedialny”. Na spotkanie
mo¿na przynieœæ w³asny sprzêt np. laptop,
tablet. Wszystkich zainteresowanych prosimy
o zg³oszenie siê do Dzia³u dla Doros³ych
(tel. 76 818 83 46), iloœæ miejsc ograniczona.
*** Iran - wspomnienia ***
Zapraszamy na spotkanie z chojnowskim
podró¿nikiem, geologiem Wojciechem
Drzewickim, które odbêdzie siê 28 listopada
o godz.18.30. Tym razem bêdzie to relacja
z jego ostatniej podró¿y - do Iranu.

Jubilatka zaprasza

informacje o utrudnieniach, imprezach i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ bezp³atne
informacje SMS?
* w³¹cz w swoim telefonie komórkowym tryb
wysy³ania wiadomoœci SMS;
* jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy TAK.DLE01;
* wyœlij SMS na numer 661-000-112 (op³ata
za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim planem taryfowym);
* otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji
w serwisie.
Wiêcej informacji na stronie internetowej:
www.sisms.pl

22 listopada w kawiarni “Jubilatka” bêdzie
mia³ miejsce wieczorek muzyczny. Zaprezentuje siê chojnowska grupa POLISH
FICTION. Zespó³ ten jest przedstawicielem
sceny punkrockowej. Pocz¹tek imprezy 20.00. Ceny biletów - 10 z³. Szczegó³owe
informacje pod nr tel. 76-818-85-61.
W sobotê bêdzie wiêc czadowo!

Esemesowe powiadamianie
Od ubieg³ego roku w naszym mieœcie funkcjonuje system esemesowej komunikacji. Jeœli
chcesz byæ informowany o zagro¿eniach
w mieœcie lub istotnych wydarzeniach zarejestruj
siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym SMS.
Dziêki rejestracji bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ
najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci
wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro¿enia
najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system
SISMS. Informacje o zbli¿aj¹cych siê zagro¿eniach pozwol¹ Pañstwu uchroniæ siê przed
utrat¹ zdrowia lub ¿ycia oraz unikn¹æ strat
materialnych. Równie przydatne bêd¹ lokalne

Kalendarz imprez w mieœcie
listopad - grudzieñ

25.11. - Rozstrzygniêcie konkursu III Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego;
Dom Schrama; godz. 18.
27.11. - Komputerowy œwiat dla ka¿dego „Bezpieczny Internet dla Ciebie”
Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 18
28.11. - „Iran” - spotkanie z Wojciechem Drzewickim; Miejska Biblioteka
Publiczna godz. 18.30
05.12. - Miko³aj; Dom Schrama
13.12. - Zajêcia plastyczne „Dekoracje Bo¿onarodzeniowe”; Miejska Biblioteka
Publiczna
14.12. - Kiermasz œwi¹teczny; Dom Schrama
31.12. - Sylwester; Dom Schrama
grudzieñ - „Bronis³aw Wolanin - wspó³czesna ceramika boles³awiecka”
- wystawa wybitnego boles³awieckiego ceramika; Muzeum Regionalne
Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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SZANOWNI PAÑSTWO
W dniu 16 listopada 2014 roku uczestniczyliœmy w kolejnych, demokratycznych wyborach samorz¹dowych, które wy³oni³y
w³adze naszego miasta.
Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim mieszkañcom, którzy wziêli udzia³ w wyborach.
Szczególnie dziêkujê tym, którzy docenili moj¹ pracê i poprzez g³osowanie zaakceptowali moje dotychczasowe
dzia³ania. Tak wysokie poparcie i ponowny wybór na Burmistrza Miasta to dla mnie wielki zaszczyt, a jednoczeœnie
zobowi¹zanie do wytê¿onej pracy dla dobra mieszkañców Chojnowa.
Serdecznie dziêkujê za poparcie kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Rozwój Chojnowa.
Gratulujê wszystkim wybranym radnym, ¿yczê owocnej pracy uwieñczonej sukcesami. Wyra¿am ogromn¹ nadziejê
na dalsz¹ dobr¹ wspó³pracê ze wszystkimi podmiotami ¿ycia spo³ecznego.
Do³o¿ê wszelkich starañ, by nie zawieœæ Pañstwa zaufania.

Jan Serkies

Szanowni Pañstwo!
Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Chojnowa dziêkuje mieszkañcom
Chojnowa za udzia³ w wyborach samorz¹dowych 16.11.2014 r.

KWW Przysz³oœæ Chojnowa

Dziêkujemy za zaufanie, jakim obdarzyliœcie Pañstwo kandydatów
naszego komitetu, dziêkujemy za ka¿dy g³os poparcia.

serdecznie dziêkuje
za uzyskane poparcie
w wyborach
samorz¹dowych
w dniu 16.11.2014r.

Serdeczne podziêkowania kierujemy do tych wszystkich osób, instytucji, firm,
organizacji, stowarzyszeñ, które udzieli³y nam wsparcia i okaza³y sympatiê.
Nie zawiedziemy Pañstwa zaufania, bêdziemy z zapa³em pracowaæ
na rzecz naszej spo³ecznoœci lokalnej i realizowaæ m.in. za³o¿enia
zaprezentowane w programie wyborczym.
Z wyrazami szacunku
KWW Rozwój Chojnowa
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

siódmy 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 9 grudnia 2014 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 3 grudnia 2014 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)
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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¿ 200,00 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 10 grudnia 2013 r., drugi 12 lutego
2014 r., trzeci 10 kwietnia 2014 r., czwarty 25 czerwca 2014 r., pi¹ty 3 wrzeœnia
2014 r., szósty 21 paŸdziernika 2014 r.
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 12.11.2014 r. - 03.12.2014 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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Ostatnia sesja
13 listopada radni kadencji 2010-2014 odbyli swoje ostatnie posiedzenie. Sesja mia³a charakter podsumowuj¹cy cztery lata pracy, st¹d sprawozdania poszczególnych komisji i przewodnicz¹cego Rady.
By³a to tak¿e okazja do z³o¿enia podziêkowañ wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspó³pracowali z Rad¹,
wspierali j¹ i w ró¿ny sposób anga¿owali siê w rozwój miasta. Dziêkowano m.in. w³adzy wykonawczej,
s³u¿bom miejskim, przedstawicielom jednostek samorz¹dowych, placówek oœwiatowych, zwi¹zków, stowarzyszeñ, klubów sportowych, s³u¿bom mundurowym.
Raport z czteroletnich dzia³añ przedstawi³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroñski.

Podsumowanie pracy Rady Miejskiej Chojnowa za okres kadencji 2010 - 2014
Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Pañstwo!
Rada Miejska Chojnowa w VI kadencji liczy 15 radnych, wybranych
w powszechnych wyborach, 21 listopada 2010 roku.
Na przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Chojnowa wybrano radnego
Jana Skowroñskiego, a Wiceprzewodnicz¹cym Rady zosta³ radny
Krzysztof Grzech.
Na sesji Rady w dniu 09 grudnia 2010 r. powo³ano cztery komisje
sta³e:
* Komisjê Rewizyjn¹, której przewodnicz¹cym zosta³ radny Jan
Tarkowski. Komisja ta w czasie trwania obecnej kadencji obradowa³a
47 razy;
* Komisjê Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, której
przewodnicz¹c¹ zosta³a radna Krystyna Czapska - odby³a 43 posiedzenia;
* Komisjê Zdrowia, Ochrony Œrodowiska i Spraw Spo³ecznych,
której przewodnicz¹c¹ zosta³a radna Aleksandra Chrz¹szcz - odby³a
43 posiedzenia;
* Komisjê Oœwiaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa, której przewodnicz¹cym zosta³ radny Mariusz Kowalczyk - odby³a 43 posiedzenia;
* oraz jedn¹ Komisje doraŸn¹ ds. nowelizacji Statutu Miasta
tzw. Komisjê Statutow¹, która odby³a 4 posiedzenia.
W mijaj¹cej kadencji obradowano na sesjach 46 razy tj.:
* w roku 2010 - na 3 sesjach, w tym na1 sesji nadzwyczajnej,
* w roku 2011 - na 12 sesjach, w tym na 4 sesjach nadzwyczajnych,
* w roku 2012 - na 10 sesjach, w tym na 2 sesjach nadzwyczajnych,
* w roku 2013 - na 11 sesjach, w tym na 3 sesjach nadzwyczajnych,
* w roku 2014 odby³o siê 10 posiedzeñ (³¹cznie z sesj¹ dzisiejsz¹),
w tym 2 sesje nadzwyczajne.
Zaufanie jakie otrzymaliœmy w dniu wyborów porówna³bym do
kredytu, który sumiennie trzeba sp³acaæ przez 4 lata kadencji Rady.
Nie chc¹c byæ go³os³owny uwa¿am, ¿e pod koniec kadencji moim
obowi¹zkiem jest poddaæ Radê ocenie i przedstawiæ efekty naszej pracy.
W okresie sprawozdawczym Rada pracowa³a zgodnie z przyjêtymi
planami pracy.
£¹cznie radni odbyli 224 posiedzenia tj. 180 posiedzeñ Komisji (w tym
4 posiedzenia Komisji Statutowej w 2014 r.) i 46 obrad Rady (sesji).
Frekwencja na sesjach w poszczególnych latach przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 2011 - 97,80%, 2012 - 97,30%, 2013 - 95,15%, 2014 - 96,65%.
Frekwencja za okres kadencji 2010 - 2014 wynios³a 96,73%.
Tematami g³ównymi obrad sesji by³y m.in. informacje dotycz¹ce:
- stanu opieki zdrowotnej i zawartych kontraktach przez Przychodniê
Rejonow¹ w Chojnowie oraz Niepubliczne Zak³ady Opieki Zdrowotnej z terenu miasta Chojnowa;
- zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych mieszkañcom Chojnowa;
- organizacji wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y;
- sytuacji socjalno-bytowej mieszkañców;
- osi¹gniêæ kulturalno-sportowych;
- podsumowania obchodów œwiêta miasta;
- przygotowañ placówek oœwiatowych do nowego roku szkolnego;
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- stanu bezpieczeñstwa w mieœcie;
- dzia³alnoœci ChZGKiM - informacja o iloœci niepod³¹czonych budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej ogólnosp³awnej;
- dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych na terenie miasta Chojnowa;
- wspó³pracy miêdzynarodowej miasta Chojnowa i miast partnerskich;
- dzia³alnoœci MOPS - ocena zjawiska sieroctwa spo³ecznego wywo³anego emigracj¹ zarobkow¹ w naszym mieœcie;
- realizacji inwestycji miejskich;
- sytuacji na rynku pracy w informacji PUP Filia w Chojnowie;
- stanu mienia komunalnego;
- dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej;
- kalendarium imprez;
- przebiegu wdra¿ania „ustawy œmieciowej”;
- polityki pañstwa w zakresie ograniczania bezrobocia w œwietle ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- realizacji zadañ, problemach i sukcesach Przychodni Rejonowej
w Chojnowie;
- dzia³alnoœci Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie;
- stanu technicznego mienia komunalnego;
- gospodarki odpadami w œwietle obowi¹zuj¹cej ustawy o utrzymaniu
porz¹dku i czystoœci w gminach;
- realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie”.
- sytuacji rodzin z dzieæmi, problemów opiekuñczo-wychowawczych
i sposobu ich rozwi¹zywania.
- corocznego raportu o stanie oœwiaty w mieœcie.
Ka¿de z przedstawionych zagadnieñ zosta³o szczegó³owo przygotowane i omówione, za co serdecznie dziêkujê.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e radni aktywnie uczestniczyli w ka¿dym z posiedzeñ Rady, podczas których poruszali zagadnienia dotycz¹ce naszego
miasta.
W bie¿¹cej kadencji zosta³o podjêtych 230 uchwa³:
- w 2010 roku podjêto 17 uchwa³;
- w 2011 roku podjêto 53 uchwa³y;
- w 2012 roku podjêto 49 uchwa³;
- w 2013 roku podjêto 68 uchwa³;
- w 2014 roku podjêto 43 uchwa³y
Rada podejmowa³a uchwa³y m.in. w nastêpuj¹cych sprawach:
- okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu udzielania ulg w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych o charakterze cywilnoprawnym przypadaj¹cych
Gminie Miejskiej Chojnów lub jej jednostkom podleg³ym oraz wskazanie organu i osób do tego uprawnionych;
- okreœlenia zasad gospodarowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów;
- uchwalenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w mieœcie;
- okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci (uchwa³ê
tak¹ podejmowano corocznie w czasie trwania kadencji);
- okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
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Ostatnia sesja
(uchwa³ê tak¹ podejmowano corocznie w czasie trwania kadencji);
- uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych (uchwa³ê tak¹ podejmowano corocznie
w czasie trwania kadencji);
- uchwalenie Programu wspó³pracy Miasta z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego (uchwa³ê tak¹ podejmowano corocznie w czasie trwania
kadencji);
- trybu i szczegó³owych kryteriów oceny wniosków o realizacjê zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Chojnów”;
- przyjêcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014;
- wyra¿enia poparcia dla uchwa³y Rady Miejskiej Inowroc³awia
w sprawie skierowania do Trybuna³u Konstytucyjnego wniosku
o stwierdzenie niezgodnoœci z Konstytucj¹ Rzeczpospolitej Polskiej
przepisów ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach;
- zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli funkcjonuj¹cych na terenie miasta
Chojnowa;
- w³¹czenia Gminy Miejskiej Chojnów do polsko-niemieckiej
wspó³pracy przygranicznej;
- aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata
2007 - 2013;
- ustalenia wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³aœcicieli nieruchomoœci
po³o¿onych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów;
- ustalenia terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wyboru metody ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej op³aty oraz stawki za pojemnik
o okreœlonej pojemnoœci;
- upowa¿nienia Burmistrza Miasta Chojnowa do z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie ze œrodków Funduszu Spójnoœci projektu pod
nazw¹ „Modernizacja miejskiej oczyszczalni œcieków w Goliszowie”
oraz przyjêcia do realizacji przedsiêwziêcia;
- regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Miejskiej Chojnów;
- nadania Ks. Pra³atowi Tadeuszowi Jurkowi tytu³u „Honorowy
Obywatel Miasta Chojnowa”;
- przyjêcia Strategii Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
Miasta Chojnowa na lata 2014 - 2020;
- w sprawie bud¿etu Miasta Chojnowa (uchwa³ê tak¹ podejmowano
corocznie w czasie trwania kadencji).
- zasad udzielania stypendiów dla uczniów;
- zasad przyznawania nagrody sportowej dla uczniów;
- zmiany Statutu Miasta Chojnowa;
- Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i M³odzie¿y Miasta
Chojnowa.
Radni zwracali uwagê na wiele spraw zwi¹zanych z naszym miastem,
a nastêpnie mówili o nich na posiedzeniach Rady. Zapytañ by³o bardzo
du¿o, jedne by³y wyjaœnianie na bie¿¹co, inne po szczegó³owym zbadaniu
zagadnienia.
W okresie sprawozdawczym radni sk³adali interpelacje i zapytania,
które dotyczy³y m.in.:
- sprzeda¿y gara¿y przy ul. Samorz¹dowej;
- umieszczenia wiaty przy przystanku autobusowym przy ul. Legnickiej;
- remontu schodów na cmentarzu komunalnym;
podjêcia interwencji w sprawie likwidacji Biura Obs³ugi Klienta
Tauron Polska Energia w Chojnowie;
- postawienia ³awek i koszy na œmieci przy ul. Kiliñskiego - Parkowa;
- drugiego etapu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie
ul. Leœna i Wrzosowa;
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- po³o¿enia nawierzchni i postawienia 3 lamp na ul. Po³udniowej;
- wskazania terenów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Samorz¹dowej, do parkowania samochodów w okreœlonym miejscu i porz¹dku;
- remontu chodnika przy ul. Reymonta;
- uci¹¿liwego zapachu wydobywaj¹cego siê z funkcjonuj¹cego zak³adu
przy ul. Grodzkiej;
- prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie funkcjonowania
ustawy „œmieciowej”, na stronach internetowych miasta;
- monitowania do policji w sprawie nadzorowania ruchu samochodów
w rynku;
- wymiany lamp przy ul. Kiliñskiego;
- poprawy nawierzchni od ul. Boles³awickiej do ul. Bogus³awskiego;
- powiêkszenia parkingu przy ul. Reymonta;
- wyst¹pienia do Starostwa Powiatowego w Legnicy o: naprawê nawierzchni ul. Kolejowej (pod wiaduktem), naprawê nawierzchni
ul. Piotra Skargi,
- uzupe³nienia oznakowania ul. Bielawskiej;
- modernizacji oœwietlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Samorz¹dowej;
- usuniêcia lub odpowiedniego przyciêcia trzech drzew przy ul. Reja;
- naprawy chodnika przy ul. Kolejowej;
- uzyskania informacji od Wojewody Dolnoœl¹skiego, na jakim etapie
jest sprawa ustalenia w³aœciciela ul. Z³otoryjskiej i mostu nad rzek¹
Skor¹;
- uzupe³nienia oznakowania pionowego przejœcia dla pieszych przy
ul. Chmielnej i Piotra Skargi;
- zmiany oznakowania na skrzy¿owaniu ulic: Bielawska - Boles³awiecka;
- zmiany oznakowania na ul. Fabrycznej;
- ujêcia w planach inwestycyjno-remontowych miasta Chojnowa na
rok 2015 remontu instalacji kanalizacyjnej na osiedlu Wyspiañskiego;
- przyspieszenia dzia³añ maj¹cych na celu ustalenie stanu prawnego
ul. Z³otoryjskiej i mostu nad rzek¹ Skor¹.
Podczas tej kadencji Rada Miejska Chojnowa uczestniczy³a w wielu
uroczystoœciach i imprezach organizowanych nie tylko w mieœcie, ale
i w ca³ym regionie.
Dodam, ¿e dwa razy w tygodniu prowadzone by³y dy¿ury dla mieszkañców miasta.
Sprawy, z którymi przychodzili mieszkañcy miasta dotyczy³y spraw
mieszkaniowych, byli te¿ interesanci z proœb¹ o wyjaœnienie zagadnieñ prawnych i tu korzysta³em z doradztwa radców prawnych urzêdu.
Wysoka Rado!
Uwa¿am, ¿e mijaj¹ca kadencja by³a bardzo trudn¹ kadencj¹, ale te¿
daj¹c¹ wiele powodów do satysfakcji i dumy. Niezale¿ni politycznie,
nie daliœmy siê wci¹gn¹æ w ró¿nego rodzaju rozgrywki, potrafiliœmy
s³uchaæ, rozmawiaæ i wspó³pracowaæ. Ewentualne spory, je¿eli ju¿
mia³y miejsce, to na komisjach, w merytorycznej dyskusji. Dziêki
temu Burmistrz i jego s³u¿by mogli w spokoju zrealizowaæ zadania
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Nie bêdê wymienia³ inwestycji
i innych prac, jakie w kadencji uda³o siê zrealizowaæ, poniewa¿ to rola
organu wykonawczego - Burmistrza, on wykonuje uchwa³y Rady, a
wykonywa³ je zadawalaj¹co. Stwierdzê tylko, ¿e by³a to kadencja o
inwestycjach najwiêkszych w dotychczasowej historii Chojnowa.
Szanowni Radni - dziêkujê Wam za te wspólnie przepracowane lata,
za Wasz¹ wra¿liwoœæ spo³eczn¹, za to ¿e stawiliœcie czo³o problemom
niejednokrotnie trudnym i wymagaj¹cym du¿ego zaanga¿owania. Jak
spo³eczeñstwo oceni minion¹ kadencjê, dowiemy siê po wynikach
zbli¿aj¹cych siê wyborów?
Dziœ ju¿ wiemy, ¿e wiêkszoœæ radnych, wkrótce ponownie zasi¹dzie
w ³awach miejskich rajców. Dziewiêciu z piêtnastu wybranych podczas ostatnich wyborów samorz¹dowych, pe³niæ bêdzie swoje funkcje
kolejn¹ kadencjê (szczegó³y na str. 4). Pozostali do³¹cz¹ z nowymi
koncepcjami.
opr. eg
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11 listopada w Chojnowie
Za nami 96.rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Tradycyjnie, od wielu ju¿ lat, miejskie obchody narodowego œwiêta
inauguruj¹ uczniowie Ogniska Muzycznego, którzy, na kilka dni
przed 11 listopada, zapraszaj¹ bliskich i mieszkañców Chojnowa na
okolicznoœciowy koncert. Dzieci i m³odzie¿ ucz¹ce siê w Ognisku
gry na instrumentach muzycznych, chêtnie dziel¹ siê swoim dorobkiem i popisuj¹ zdobytymi umiejêtnoœciami. Koncert jest jednoczeœnie podziêkowaniem dla przodków za wolnoœæ.

11 listopada Chojnów, podobnie jak ca³a Polska, celebrowa³ jedno
z wa¿niejszych naszych œwi¹t. Uroczystoœci, jak zawsze rozpoczê³y
siê z³o¿eniem ho³du poleg³ym walcz¹cym o niepodleg³¹ Polskê.
W podnios³y nastrój wszystkich zgromadzonych wprowadzi³o wspólne
odœpiewanie Mazurka D¹browskiego. Nastêpnie pod obeliskiem przy
ul. Chmielnej kwiaty z³o¿y³y m.in. w³adze miasta i gminy Chojnów,
powiatu legnickiego, poczty sztandarowe chojnowskich szkó³ oraz
przedstawiciele ró¿nych organizacji i stowarzyszeñ. Na koniec swoje
wyst¹pienie mieli burmistrz miasta Jan Serkies i goœæ tegorocznych
uroczystoœci wicemarsza³ek województwa dolnoœl¹skiego - Jerzy
Michalak. Ca³oœæ zakoñczy³a siê przemarszem do koœcio³a pw. œw.
Ap. Piotra i Paw³a na mszê œw. w intencji Ojczyzny, gdzie podczas
kazania ks. Marek Osmulski zwróci³ szczególn¹ uwagê na narodow¹
jednoœæ i patriotyzm nie tylko w dniu 11 listopada, ale przez ca³y rok.

Wiele emocjonuj¹cych chwil czeka³o mieszkañców obchodz¹cych
wspólnie Dzieñ Niepodleg³oœci w Domu Schrama, gdzie uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 4 pod przewodnictwem nauczycielek historii
i jêzyka polskiego, Ma³gorzaty Cieœli i Anny Denisiak, zaprezentowali
wspania³¹, patriotyczn¹ inscenizacjê pod nazw¹ „Tobie Polsko”. Dzieci,
znakomicie przygotowane do wystêpu przy akompaniamencie Zenona
Chmielewskiego dumnie odœpiewa³y m.in. „Rotê” i „Przybyli u³ani pod
okienko”, a niejednej zgromadzonej na sali osobie na pewno zakrêci³a
siê ³za w oku. Najm³odszych wraz z opiekunkami ze sceny ¿egna³a
gromkie brawa. Wystêp zakoñczy³ siê niecodziennym wydarzeniem.
Burmistrz Jan Serkies i przedstawicielki chóru Skoranta dziêkowali
Zenonowi Chmielewskiemu - maestro naszego chóru, za siedem lat
muzycznego przewodnictwa, nauki i wspieranie zespo³owego, amatorskiego œpiewania.
W ostatniej czêœci artystycznego programu obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci, w podnios³ym i patriotycznym nastroju przebiega³
recital Dariusza Matysa, który swoim repertuarem sk³oni³ wszystkich
do refleksji i zadumy nad Ojczyzn¹.
Okolicznoœciowe akademie mia³y te¿ szkolne placówki. W Szkole
Podstawowej nr 3 klasa IIIb pod opiek¹ swojej wychowawczyni
zaprezentowa³a uczniom klas I-III przedstawienie sk³adaj¹ce siê
z pieœni, wierszy i scenek.

Zastanawiaj¹c siê nad tym, co to jest patriotyzm i w czym mo¿e siê
przejawiaæ w dzisiejszych czasach, uczniowie klasy IIIc Szko³y Podstawowej nr 4 doszli do wniosku, ¿e umi³owanie Ojczyzny to nie tylko
szacunek do symboli narodowych, ale uczciwa praca, a w przypadku
uczniów systematyczna nauka zapewniaj¹ca dobre wykszta³cenie,
a tak¿e obchodzenie wa¿nych dla naszego narodu œwi¹t i rocznic.
Uczniowie mieli mo¿liwoœæ wys³uchania piêknie granych i œpiewanych
przez Kubê Koziara i Juliê Górn¹, pod kierunkiem i przy wspó³udziale

Pani Agaty Koziar, pieœni patriotycznych i wojskowych. By³ to czas
na zadumê, refleksjê oraz opowieœci o wa¿nych wydarzeniach w dziejach naszego pañstwa.
„Ta co nie zginê³a” - uczniowie Gimnazjum nr 1 tak zatytu³owali
swój program artystyczny. Na leœnej polanie, w blasku dogasaj¹cego
ogniska, m³odzi powstañcy snuli marzenia o wolnej i niepodleg³ej
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11 listopada w Chojnowie
OjczyŸnie. Przy ¿o³nierskiej mogile osierocona matka zapala³a znicze,
topi¹c smutki w pieœni powstañczej. Niepewnoœæ, rozpacz, zw¹tpienie
i ból przeplata³y siê z mi³oœci¹, poœwiêceniem i nadziej¹. Ta ostatnia
nie zawiod³a i triumfalne salwy armatnie obwieœci³y koniec niewoli.
G³os radoœci rozbrzmiewa³ wœród zebranych. Pieœni zespo³u muzycznego i chóru szkolnego stanowi³y przepiêkn¹ oprawê uroczystoœci.

„Bez historii, mowy, sztuki; Bez m¹droœci tej z nauki naród siê
zamieni w bezimienny kraj”
S³owa piosenki Marka Grechuty przyœwieca³y uczniom klasy II d Gimnazjum nr 2 oraz ich wychowawczyni - Pani Gabrieli Seweryniak
podczas monta¿u s³owno - muzycznego pt. „Historia pisana s³owem,
muzyk¹, barw¹”. Uroczystoœæ rozpocz¹³ wystêp wokalny uczennicy
kl. II - Weroniki ¯ybury, która przy akompaniamencie Pana Piotra

Koziara wykona³a dwie pieœni patriotyczne. Nastêpnym punktem programu by³a prezentacja legnickiego poety i pisarza, laureata
Miêdzynarodowego Przegl¹du Piosenki pt. „Piosenka nie zna granic”
oraz Dolnoœl¹skich Przegl¹dów Artystycznych Zakrêconych Seniorów Pana Jana Homerskiego, który wspólnie z gimnazjalistami przedstawi³
„Melodramat” - swoisty monodram ³¹cz¹cy s³owa piosenek ¿o³nierskich
z fragmentami utworów poetyckich.
Podczas spotkania przy fili¿ance herbaty i s³odkim poczêstunku, goœcie mogli obejrzeæ prace plastyczne powsta³e w ramach artystycznego
projektu edukacyjnego zatytu³owanego „Gdy myœlê Polska” i wypisaæ
na bia³ych i czerwonych kartkach najpiêkniejsze, najmilej kojarz¹ce
siê polskie s³owa.
Wieczór polskoœci zgromadzi³ w œrodowy wieczór w Miejskiej Bibliotece
Publicznej a¿ trzy pokolenia chojnowian, dla których historia i piêkno
jêzyka ojczystego s¹ bardzo wa¿ne. A s³owa zapisane na kartkach nie
odejd¹ w niepamiêæ… Pofrunê³y w œwiat zawieszone do lampionów
wypuszczonych w niebo...
Powiatowy Zespól Szkó³, od kilku ju¿ lat organizuje Tydzieñ Patriotyzmu, w ramach którego odbywaj¹ siê liczne imprezy: akademia,
wystawy, Ognisko Patriotyzmu, czytanie tekstów o treœci patriotycznej
w chojnowskich placówkach oœwiatowych.
Niezwykle podnios³¹ atmosferê spotkania ku czci narodowego œwiêta
odzyskania niepodleg³oœci stworzy³a grupa uczniów PZS pod opiek¹
nauczycielek historii i WOS, Pani prof. Agnieszki Robak oraz Pani
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prof. Agnieszki Rybczyñskiej. Zgromadzeni obejrzeli udramatyzowane widowisko muzyczno-poetyckie, oprawione symbolik¹ œwiat³a.
Uczniowie deklamowali wiersze o tematyce patriotycznej, œpiewali
pieœni i piosenki wojenne, wcielali siê w alegoryczne postaci
z porz¹dków: dobra i z³a, ¿ycia i œmierci, krzywdy i sprawiedliwoœci.
Piêknym symbolem ho³du i wdziêcznoœci, wszystkim zas³u¿onym dla
wolnej Polski, by³y równie¿ œwie¿e kwiaty - czerwone oraz bia³e ró¿e,
które rozkwit³y z p¹ków dziêki magicznym s³owom ¿o³nierskiej pieœni.
„Przekazuj wszystko, nie zapomnij, o miejscu, które wci¹¿ Twym domem
i nie ulegaj, siê nie ugnij. Przed k³amstwem, wzgard¹ i zaborem”.
13 listopada 2014 roku pad³o wiele podobnych s³ów o ojczyŸnie,
historii, pamiêci… O godz.17.00 w ogrodzie PZS przy ulicy PoŸniaków
ju¿ po raz czwarty zap³onê³o Ognisko Patriotyzmu. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê przedstawiciele Kuratorium, powiatowych
i miejskich w³adz samorz¹dowych, jednostek po¿arniczych, dyrektorzy i nauczyciele chojnowskich placówek edukacyjnych i kulturalnych, Koœcio³a, a tak¿e sponsorzy i lokalne media. Licznie przybyli
rodzice, nauczyciele i uczniowie PZS.
P³on¹ce ognisko, pochodnie, zapadaj¹cy zmierzch - to wszystko
budowa³o niezwyk³¹ atmosferê.
Czêœæ oficjaln¹ rozpocz¹³ dyrektor PZS, pan Mariusz Kowalczyk, który
podziêkowa³ zgromadzonym za przybycie i przypomnia³ genezê obchodów.
Potem uczniom rozpoczynaj¹cym naukê w klasie po¿arniczej odczytano
10 Przykazañ Stra¿aka (tekst oryginalny pochodzi³ z pisma Stra¿ak
z roku 1901). Na pami¹tkê œlubowania uczniom zosta³y wrêczone certyfikaty, a tak¿e legitymacje cz³onkowskie M³odzie¿owej Dru¿yny OSP.
Tegoroczne spotkanie by³o okazj¹ do przypomnienia postaci ksiêdza
Krzysztofa Bojki - proboszcza parafii w Bia³ej, katechety PZS, kapelana
Kresowian i Sybiraków, Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Komendanta
Hufca Gniazdo, organizatora najwiêkszej imprezy kresowej w zachodniej Polsce - Kresowiana. 10 listopada minê³a I rocznica jego œmierci
i to w³aœnie on poprowadzi³ nas tego wieczoru przez karty historii.
Szczególnymi goœæmi spotkania byli rodzice i brat ksiêdza Bojki, którzy
z wielkim wzruszeniem wspominali ukochanego syna i brata.
Prezentacjê przygotowa³a uczennica Martyna Duda z klasy III TE pod
opiek¹ pani Jadwigi Matys. Wykorzystano w niej fragmenty wypowiedzi
ksiêdza, przeplatane zdjêciami, wierszami i znanymi nam wszystkimi
pieœniami patriotycznymi i harcerskimi. Odwiedziliœmy Wilno, Kowno i
Lwów, przypomnieliœmy miejsca kaŸni narodowej - Katyñ i Ponary.
G³os zabrali ci, którzy zetknêli siê z ksiêdzem podczas jego pracy duszpasterskiej i harcerskiej - pani Renata ¯ymañczyk, druhna Ma³gorzata
Romaniak, pani Krystyna Romaniak.
Na zakoñczenie, w braterskim krêgu, zaœpiewaliœmy piosenkê
“Ogniska ju¿ dogasa blask”. By³o to niezwyk³e wydarzenie, które
ka¿dy z nas z pewnoœci¹ zapamiêta. Mieliœmy okazjê spêdziæ ze sob¹
ten magiczny czas i zastanowiæ nad sensem patriotyzmu i zawirowañ
polskiej historii. Wszystkim przyby³ym, a przede wszystkim tym,
którzy aktywnie w³¹czyli siê w organizacjê tegorocznego Ogniska serdecznie dziêkujemy. Te wspólnie spêdzone chwile nie by³y czasem
straconym i da³y nam wszystkim chwile niezapomnianych wzruszeñ.
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Wybory Samorz¹dowe 2014
W niedzielê 16 listopada odby³y siê najwa¿niejsze, bo dotycz¹ce nas
bezpoœrednio, wybory samorz¹dowe. Od godziny 7.00 do 21.00, w ca³ej
Polsce mogliœmy oddawaæ g³os na tych kandydatów, którzy do 2018 roku
bêd¹ podejmowaæ najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce losów naszej miejscowoœci, powiatu i województwa.
Tegoroczne wybory przez kilka tygodni wzbudza³y wiele emocji wœród
naszych mieszkañców. Liczba kandydatów do Rady Miejskiej, czterech
pretendentów do fotela burmistrza, wprowadzenie okrêgów jednomandatowych - by³y przyczyn¹ wielu spekulacji, burzliwych rozmów i niepewnoœci. Emocje mamy ju¿ za sob¹. Znamy wyniki wyborów na VII
kadencjê. Spoœród 61 kandydatów na chojnowskich rajców, 15 otrzyma³o mandat zaufania wspó³mieszkañców w swoich okrêgach. Od tej
chwili bêd¹ dŸwigaæ na barkach ogromn¹ odpowiedzialnoœæ za
funkcjonowanie i rozwój naszej ma³ej Ojczyzny.
Przez najbli¿sze cztery lata mandat radnego w Chojnowie bêd¹ sprawowaæ: Cieœla Maciej, Czapska Krystyna, Grabek Pawe³, Grzech
Krzysztof, Kopacki Ryszard, Kowalczyk Mariusz, Ku³acz Barbara,

***
Wyniki g³osowania na Burmistrza
SERKIES Jan KWW Rozwój Chojnowa 3249
MALIK-DEMIAÑCZUK Agnieszka KWW
59-225 Chojnów
614
£AZAREWICZ Ryszard Andrzej KWW
Przysz³oœæ Chojnowa
520
WALASEK Lilia KWW Samorz¹dnoœæ
i Demokracja
384
***
Wyniki g³osowania do Rady Miejskiej
Okrêg wyborczy nr 1
GANG Tomasz Andrzej
126
zg³oszony przez KWW Przysz³oœæ Chojnowa
PI¥TEK Czes³aw
58
zg³oszony przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
POZNAR Jerzy Tadeusz
148
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
Okrêg wyborczy nr 2
PACZOSIK Eugeniusz
48
zg³oszony przez KWW Prawo i Sprawiedliwoœæ
SZEWCZYK Agnieszka Ewa
66
zg³oszona przez KWW Przysz³oœæ Chojnowa
SZABAN Bona Wiktoria
81
zg³oszona przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
KOZIO£ El¿bieta Ma³gorzata
75
zg³oszona przez KWW Rozwój Chojnowa
LEWANDOWSKI Arkadiusz
29
zg³oszony przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
Okrêg wyborczy nr 3
CHÊCIÑSKI Norbert Tomasz
89
zg³oszony przez KWW 59-225 Chojnów
MISIKIEWICZ Piotr Franciszek
43
zg³oszony przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
MATYS Dariusz
164
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
Okrêg wyborczy nr 4
PTAK £ukasz
110
zg³oszony przez KWW Przysz³oœæ Chojnowa
PODHORODECKI Czes³aw
83
zg³oszony przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
BISIOREK Urszula Antonina
49
zg³oszona przez KWW Rozwój Chojnowa
SZERSZENOWICZ Malwina Iwona
19
zg³oszona przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
Okrêg wyborczy nr 5
IWAÑSKI Alan Dawid
20
zg³oszony przez KWW 59-225 Chojnów
SZYMAÑSKA El¿bieta Joanna
27
zg³oszona przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
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£ukaszewski Marek, Matuszewski Andrzej, Matys Dariusz,
Morawski Dariusz, Poznar Jerzy, Ptak £ukasz, Skowroñski Jan,
Szaban Bona.
Wol¹ 68% procent g³osuj¹cych mieszkañców w³adzê wykonawcz¹ bêdzie
sprawowa³ dotychczasowy burmistrz. Ten wybór pozwoli na kontynuacje
rozpoczêtych dzia³añ i realizacjê wieloletniej wizji rozwoju Chojnowa.
A jakie zmiany w powiecie? G³ówn¹ zmian¹ z pewnoœci¹ jest czteromandatowy (wczeœniej piêciomandatowy) udzia³ naszych reprezentantów w Radzie Powiatu, która liczy 17 radnych. W chwili, gdy oddajemy
Gazetê do druku, nie ma jeszcze oficjalnych danych, ale z naszych informacji wynika, ¿e do Rady Powiatu weszli: Dariusz Wo³oszyn, Joanna
Józefczuk, Robert Wierzbicki i Grzegorz Gapski.
Frekwencja w Chojnowie wynios³a 43,19%.
W przysz³ym roku odbêd¹ siê kolejne wybory, równie¿ wzbudzaj¹ce
wielkie emocje - parlamentarne i prezydenckie.

GRZECH Krzysztof
129
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
MYSZOGRAJ Maria Joanna
53
zg³oszona przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
TERESIAK Wiktor
42
zg³oszony przez KWW Wiktora Teresiaka
Okrêg wyborczy nr 6
KOPCIÑSKA Halina
59
zg³oszona przez KWW Przysz³oœæ Chojnowa
MA£ECKI Pawe³ Sebastian
47
zg³oszony przez KWW Tomasza B³aszczyka
PO£OWCZUK Edward Adam
39
zg³oszony przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
MATUSZEWSKI Andrzej
130
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
Okrêg wyborczy nr 7
URBANIAK Wojciech Antoni
85
zg³oszony przez KWW Prawo i Sprawiedliwoœæ
D¥BROWA Ewa
24
zg³oszona przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
CZAPSKA Krystyna
121
zg³oszona przez KWW Rozwój Chojnowa
DZIEDZIC Joanna Katarzyna
78
zg³oszona przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
Okrêg wyborczy nr 8
RAJCZAKOWSKI Waldemar Krystian 47
zg³oszony przez KWW Przysz³oœæ Chojnowa
G£ÓD Mariusz £ukasz
21
zg³oszony przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
KOPACKI Ryszard Stefan
61
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
CHRZ¥SZCZ Adam Arkadiusz
40
zg³oszony przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
Okrêg wyborczy nr 9
MERUNOWICZ Ireneusz Jan
69
zg³oszony przez KWW 59-225 Chojnów
MORAWSKI Dariusz Zbigniew
79
zg³oszony przez KWW Przysz³oœæ Chojnowa
GRUCHAWKA Marlena Beata
43
zg³oszona przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
TARKOWSKI Jan
69
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
Okrêg wyborczy nr 10
£AZAREWICZ Ryszard Andrzej
111
zg³oszony przez KWW Przysz³oœæ Chojnowa
BIELECKI Adam Artur
53
zg³oszony przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
£UKASZEWSKI Marek Bogus³aw
134
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa

Okrêg wyborczy nr 11
KO£ODZIEJ Mi³osz Pawe³
43
zg³oszony przez KWW 59-225 Chojnów
CIEŒLA Maciej Jan
189
zg³oszony przez KWW Przysz³oœæ Chojnowa
£ATYK Barbara
22
zg³oszona przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
KALAGASIDIS Christoforos Wojciech 92
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
MIKLAS Dominika Ewelina
30
zg³oszona przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
Okrêg wyborczy nr 12
WOJTAS Piotr
66
zg³oszony przez KWW 59-225 Chojnów
KULAS Józef
76
zg³oszony przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
KU£ACZ Barbara Joanna
123
zg³oszona przez KWW Rozwój Chojnowa
GROMALA Marcin
55
zg³oszony przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
Okrêg wyborczy nr 13
GO£¥B Jacek Stanis³aw
80
zg³oszony przez KWW 59-225 Chojnów
£ÊTOWSKA Anastazja Dorota
27
zg³oszona przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
KOWALCZYK Mariusz Jaros³aw
216
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
Okrêg wyborczy nr 14
WIATROWICZ Adrian Stanis³aw
92
zg³oszony przez KWW 59-225 Chojnów
KUBISZ Anna
67
zg³oszona przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
SKOWROÑSKI Jan
108
zg³oszony przez KWW Rozwój Chojnowa
SZYMASZEK Zdzis³aw
35
zg³oszony przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
Okrêg wyborczy nr 15
GRABEK Pawe³ Jan
141
zg³oszony przez KWW Prawo i Sprawiedliwoœæ
JAGIELSKI Tomasz
67
zg³oszony przez KWW 59-225 Chojnów
B£ASZCZYK Tomasz Marcin
30
zg³oszony przez KWW Tomasza B³aszczyka
BARNA Danuta Maria
35
zg³oszona przez KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
MAZUR Gra¿yna Teresa
93
zg³oszona przez KWW Rozwój Chojnowa
CZAPSKI Marcin
23
zg³oszony przez KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
opr. M. Kanabrodzki
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Partnerstwo ma przysz³oœæ
Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku w Egelsbach - niemieckim mieœcie partnerskim Chojnowa - rozwi¹za³o siê stowarzyszenie, które przez 8 lat
zajmowa³o siê utrzymywaniem partnerstwa miêdzy naszymi miastami.
Kompetencje Stowarzyszenia Miast Partnerskich postanowi³a przej¹æ
inna organizacja – EKU (stowarzyszenie kulturalne z Egelsbach), na
czele którego stoi by³y burmistrz i wielki orêdownik partnerstwa Rudi
Moritz. To stosunkowo m³ode stowarzyszenie, licz¹ce 87 cz³onków,
8 paŸdziernika, jednog³oœnie opowiedzia³o siê za kontynuowaniem
i dalszym kreowaniem przyjaŸni z polskim miastem. W tym celu
zmieniono statut i wybrano dodatkow¹ osobê do zarz¹du, odpowiedzialn¹ za wspó³pracê.
O tej decyzji zostali natychmiast powiadomieni burmistrz Egelsbach
Jürgen Sieling, burmistrz Chojnowa Jan Serkies i przewodnicz¹ca
chojnowskiego stowarzyszenia El¿bieta K³apciñska. Postanowienie
EKU ucieszy³o obie strony, gdy¿ dzia³anie w ramach partnerstwa
miast jest dobr¹ okazj¹ do wzajemnego poznawania siê i nawi¹zywania trwa³ych przyjaŸni, co w dzisiejszych czasach ma niebagatelne
znaczenie i zmienia wzajemne postrzeganie obu narodów.
W dniach 7-10 listopad w Chojnowie goœci³a delegacja EKU z przewodnicz¹cym R. Moritzem na czele, aby zaplanowaæ najbli¿sze
miesi¹ce dalszej partnerskiej wspó³pracy.
W przysz³ym roku Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast
Partnerskich obchodziæ bêdzie okr¹g³y jubileusz 10.lecia dzia³alnoœci.

Cieszy zatem fakt, ¿e nasze wzajemne relacje z mieszkañcami
Egelsbach nie ulegn¹ zmianie, zostan¹ podtrzymane i w dalszym
ci¹gu chojnowianie - dzieci, m³odzie¿ i doroœli - bêd¹ mieli sposobnoœæ poznawania partnerskiego miasta, jego okolic i nawi¹zywania kolejnych znajomoœci, czêsto, przekszta³caj¹cych siê w trwa³e
przyjaŸnie.
eg

Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika wyró¿nione!
Wyst¹pienie i prezentacja szko³y na konferencji
Eduscience - Uniwersytet Wroc³awski
13 listopada na Uniwersytecie
Wroc³awskim odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca 2 lata
dzia³ania projektu Eduscience.
Goœciem honorowym by³ doradca
Ministra Edukacji w Wielkiej Brytanii i ekspert w zakresie nowoczesnej dydaktyki - Colin Rose.
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie od samego
pocz¹tku uczestniczy w projekcie, którego zasadniczym celem
jest zwiêkszenie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów
przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik edukacyjnych opartych na internetowej Platformie Eduscience, wycieczek tematycznych, wideokonferencji m.in. ze stacj¹ za³ogi
polarników na Spitsbergenie,
monitorowaniu warunków klimatycznych przy u¿yciu stacji meteorologicznej oraz uczestnictwie

w piknikach naukowych i Festiwalu Nauki. Eduscience to tak¿e
inne podejœcie do nauczania,
gdzie nauczyciel z osoby “serwuj¹cej” wiedzê staje siê przewodnikiem kieruj¹cym zdobywaniem wiedzy przez ucznia.
W projekcie stawia siê du¿y nacisk na aktywnoœæ ucznia, któr¹
wspiera i kierunkuje nauczyciel.
Platforma Eduscience to ogromna baza sprawdzonych merytorycznie informacji, do której
uczniowie maj¹ pe³ny dostêp.
Colin Rose w swoim wyst¹pieniu
oceni³ projekt i jego wartoœci
kszta³c¹ce na bardzo wysokim,
œwiatowym poziomie - a jest to
autorytet uznany na œwiecie, i opinia ta ma wielk¹ wartoœæ merytoryczn¹.
Nasze gimnazjum zosta³o wyró¿nione za swoj¹ pracê w projekcie czego zaszczytnym dowo
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dem jest zaproszenie do wyg³oszenia pó³godzinnej prezentacji
dotycz¹cej realizacji projektu
w szkole, któr¹ to prezentacjê przedstawi³ dyrektor Andrzej Urban.
Za swoje wsparcie dla projektu
zosta³ wyró¿niony Certyfikatem
Lidera Innowacyjnej Edukacji
Burmistrz Chojnowa Jan Serkies.
Bardzo wysoko zosta³o ocenione
zaanga¿owanie szko³y i miasta
Chojnowa w organizacjê Festiwalu Nauki. Po raz pierwszy
w historii tej imprezy doœwiadczenia przygotowywali i mieli
swoje stanowiska uczniowie
z chojnowskiego gimnazjum.
W naszym gimnazjum zawsze
wielk¹ wagê przywi¹zujemy do
wysokiego poziomu nauczania
oraz do aktywizacji m³odzie¿y,
dziêki czemu zarówno udzia³

w projektach jak i wyniki egzaminów gimnazjalnych stoj¹ na
wysokim poziomie. Takie projekty edukacyjne jak Eduscience
to kolejny krok ku coraz efektywniejszemu i nowoczesnemu nauczaniu na miarê XXI wieku.
A.U.
Zainteresowanych odsy³amy na
Youtube:
1. Film zaprezentowany w czasie
konferencji:
https://www.youtube.com/watch
?v=nu1jUYU8hXs
2. Skrót filmowy z konferencji
Eduscience:
https://www.youtube.com/watch
?v=d8k5ryFuqIU

9

Oficjalne otwarcie Baszty Tkaczy
Data 14 listopada 2014 r. przejdzie niew¹tpliwie do historii Chojnowa. Tego dnia w godzinach popo³udniowych, nast¹pi³o oficjalne
otwarcie chojnowskiej Baszty Tkaczy. Na ten
historyczny moment pzyby³o wielu chojnowian.
S³owo wstêpne wyg³osi³ dyrektor Muzeum
Regionalnego Jerzy Janus. To w³aœnie pod
kuratel¹ dyrektora Janusa, miejski zabytek
przechodzi³ poszczególne etapy remontu.
Nastêpnie g³os zabra³ burmistrz miasta Jan
Serkies. Podziêkowa³ zaanga¿owanym w realizacjê tej inwestycji, w szególnoœci Zdzis³awowi
Kurzei - Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków, kóry odegra³ wa¿n¹ rolê w tym
przedsiêwziêciu.
Potem przyszed³ czas na zwiedzanie obiektu,
podziwianie i pokonywanie, ostro¿nie i po-

woli, po krêtych stopniach, poszczególnych
kondygnacji. Jest naprawdê co podziwiaæ.
Zapraszamy do odwiedzenia Baszty Tkaczy.
Naprawdê warto.
pm

Prezentacja PZS w Rumunia
Poœród oœmiu uczestnicz¹cych szkó³ w inauguracji projektu Erasmus+
w Craiova w Rumunii bierze udzia³ delegacja PZS z Chojnowia. Pedagog
Zofia £abuz przedstawi³a prezentacje Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie w jêzyku francuskim. Nastêpnie odby³o siê spotkanie,
na którym omówiono zasady wspó³pracy miêdzynarodowej w projekcie.
Wiêcej o wizycie w Rumunii, po powrocie chojnowskiej delegacji.
(red)

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 3 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 22 grudnia 2014 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 16 grudnia 2014 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
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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¿ 950,00 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. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 518 z póŸn.zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
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 24.11.2014 r.-16.12.2014 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.
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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Listopadowa Gildia

Portrety

naszych artystów
Mariusz G³ód

-

jego pasj¹ jest fotografika.
Na koncie ma ju¿ dwie
autorskie wystawy oraz
udzia³ w zbiorowej wystawie chojnowskich artystów w Muzeum Regionalnym. Obecnie szykuje kolejny pokaz swoich dokonañ zdjêciowych.

Chcê zagraæ
w “Pierwszej mi³oœci”
Ogromn¹ popularnoœci¹ wœród telewidzów ciesz¹
siê fabularyzowane seriale. W szczególnoœci te
z seri “z ¿ycia wziête”. Wystêpuj¹ w nich amatorzy.

Taki “naturszczyk” musi jednak przejœæ casting.
Dla zwyk³ych ludzi, którzy pasjonuj¹ siê aktorstwem, taka przygoda na ma³ym ekranie jest czêsto
spe³nieniem marzeñ. Przy odrobinie szczêœcia, jako
statysta mo¿na wzi¹œæ udzia³ w wielkich serialowych produkcjach. Takie w³aœnie przygody, postanowi³a sobie wcieliæ w ¿ycie chojnowianka Patrycja Rombalska. Ta urocza brunetka ju¿ od 5 lat,
zwi¹zana jest kontraktem z firm¹ Tako Media, producentem m.in “Trudnych spraw” czy “Dzieñ, który
zmieni³ moje ¿ycie”. Dziêki temu Patrycja zagra³a
g³ówne role ju¿ cztery razy. By³oby ich wiêcej, jednak codzienne obowi¹zki zawodowe nie pozwalaj¹
na czêstsze korzystanie z ofert producenta. Do tej
pory nasza atrakcyjna chojnowianka, odgrywa³a
role wampów lub zatroskanej mamy. Apetyt jednak
roœnie w miarê jedzenia. Gdy za ulubion¹ aktorkê
ma siê Anetê Zaj¹c (znan¹ g³ównie z serialu “Pierwsza
mi³oœæ”) pranienie bycia popularn¹ narasta. Z pocz¹tkiem przysz³ego roku, Patrycja swoje marzenie,
chce wcieliæ w ¿ycie i zagraæ w “Pierwszej mi³oœci”.
Póki co, wolne chwile (gdy akurat nie stoi sie przed
kamer¹ ) wype³nia rêkodzielnictwo, hafty i malarstwo - pastel, o³ówek itp. Ta strona artystycznej ods³ony Patrycji a¿ prosi o zasilenie szeregów Gildii
Artystów Chojnowa. Kto wie - mo¿e kiedyœ tak siê
stanie? Tymczasem trzymamy kciuki za filmow¹
karierê chojnowianki.
PM
BM - Foto
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Znów na naszym comiesiêcznym spotkaniu w “KuŸni Talentów”, zapanowa³a wspania³a atmosfera. Tego dnia - 5 listopada swoje urodziny obchodzi³ Rafa³ Wyciszkiewicz. Jak siê okazuje ten znany fotografik od niedawna, próbuje swoich wokalnych mo¿liwoœci w zespole - FAZA BLUES.
Byæ mo¿e efekt sceniczny zobaczymy ju¿
na deskach nowego MOKSiRu. Przy
okazji, zapoznaliœmy siê z wiêkszym
dorobkiem fotograficznym Rafa³a. Jego
albumy robi¹ wra¿enie.
W listopadzie nast¹pi³a te¿ w “KuŸni”
zmiana ekspozycji. Po wystawie Mirka
Zatorskiego, przyszed³ czas na twórczoœæ
Edmunda Chamery. Znakomite karykatury dokumentuj¹ce nasze spotkania bawi¹
do ³ez. Prace mo¿na podziwiaæ w “KuŸni
Talentów” przez ca³y listopad. Nasz Edmund
to tak¿e prozaik. Co mo¿na napisaæ na
podstawie obserwacji jednego obrazu?
Rzecz analitycznie i psychologicznie pe³na
odniesieñ i porównañ z ¿ycia prywatnego
nas samych. Mo¿e tê prozê, uda siê zamieœciæ na naszych stronach internetowych www.gildia.chojnow.eu, www.facebok.com/gildia.artystów.chojnowa.
Sporo te¿ czasu up³ynê³o na zapoznaniu
siê z nowymi pracami plastycznymi.
Powstaj¹ one na zamówienia. Taki prezent dla niezwyk³ych goœci, oznacza pre-

sti¿ dla danego artysty. Gdy ostatnio gosciliœmy w Chojnowie znakomitego aktora
Jana Nowickiego, zosta³ obdarowany
obrazem Miros³awa Zatorskiego. Inni
gildianie - plastycy te¿ nie pró¿nuj¹. Wena
artystyczna nie opuszcza Tomka Kaprala,
Ludwiki Sucheckiej, Jadwigi Stopy. Ta
ostatnia tworzy te¿ bia³e wiersze. Powody
do nowych projektów ma tak¿e Ma³gorzata Krzywda. Tomik poezji “Na stryszku”
ju¿ siê wyprzeda³. Kolejnych chêtnych do
nabycia nie brakuje. W³asn¹ poetyck¹
stronê, przedstawi³ Piotrek Misikiewicz.
Tym razem rzecz by³a o “Skojarzeniach”.
Gotowiec na jakiœ punkrockowy utwór?
Czasami odwiedza nas - Jarek Domañski,
przedstawiciel klubu literackiego i grupy
teatralnej. Jego obecnoœæ, wp³ynê³a pozytywnie na ca³e spotkanie.
3 grudnia - kolejna gildia. Bêd¹ znane ju¿
wyniki 3 Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego. W grudniow¹ œrodê ma byæ te¿
klimatycznie. Gildianie szykuj¹ ju¿ swoje
prace, których g³ównym tematem bêd¹
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Szykuj¹ siê
te¿ nowe wyzwania dla gildian. Ale
o tym potem...
Do zobaczenia 3 grudnia w “KuŸni Talentów” o godz. 18.00. Zapraszamy chojnowskich artystów.

Foto-sukces
listopada zosta³ og³oszony werdykt konkursu fotograficznego
pt. “GLINIADA”. Tematem by³y s³ynne
boles³awieckie “GLINDOLUDY”, tegorocznego Boles³awieckiego Œwiêta
Ceramiki. Na konkurs zg³oszono 246
zdjêæ od 56 fotografów. Mia³y byæ bez
tytu³ów. Nagrodzono 3 najlepsze prace
oraz przyznano 2 wyró¿nienia. Mi³o jest
nam donieœæ, ¿e fotografia Moniki
Chmielewskiej, nale¿¹cej do GILDII
ARTYSTÓW CHOJNOWA, zdoby³a jedno
z wyró¿nieñ. To ogromny sukces dla

14

naszej przesympatycznej gildianki.
Nagrodzone zdjêcie Monika pozwoli³a “Gazecie Chojnowskiej” zatytu³owaæ jako “Buziak”. Artystce
¿yczymy dalszych sukcesów i osi¹gniêæ na niwie fotograficznej i gratulujemy osi¹gniêtego sukcesu.
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BEZSTRESOWY BRAK WYCHOWANIA
Mia³em ostatnio okazjê obejrzeæ na internetowym serwisie z filmami krótki filmik nagrany z kamery w supermarkecie. Widaæ na
nim ludzi czekaj¹cych w kolejce do kasy. Za
pewn¹ wysok¹ kobiet¹ stoi matka z oko³o 5-letnim ch³opczykiem. Malec trzyma przed sob¹
niewielki dzieciêcy koszyk na kó³kach wype³niony zakupami i regularnie uderza tym¿e
koszyczkiem w nogi kobiety stoj¹cej przed
nim. Matka nie reaguje, jakby w ogóle nie
widzia³a tego, co siê dzieje, co robi jej dziecko.
Po trzecim uderzeniu wysoka pani bêd¹ca
ofiar¹ ataków malca odwraca siê i zwraca
dziecku uwagê, ¿e nie wolno tak robiæ, ¿e nie
¿yczy sobie byæ potr¹cana koszykiem. Matka
dziecka milczy. Ch³opiec zadziera g³owê do
góry i z szerokim uœmiechem od ucha do ucha
spogl¹da na ow¹ pani¹, a gdy tylko ona odwraca siê, to z powrotem uderza j¹ i raz,
i drugi i… Wysoka kobieta znów siê obraca,
spogl¹da na malca i na jego matkê, po czym
wyci¹ga z dzieciêcego koszyczka, którym by³a
przed chwil¹ potr¹cana, butelkê mleka, odkrêca j¹ i wylewa ca³e mleko na g³owê ch³opca.
B³yskawicznie szelmowski uœmieszek znika
z twarzy dziecka, ch³opiec zanosi siê p³aczem
i zwraca w stronê matki, która do tej pory sta³a
zupe³nie bezczynnie i nie reagowa³a. Rodzicielka szybko unosi przemoczone mlekiem
dziecko do góry i przytula do matczynej piersi.
Zostawia koszyk z zakupami i rozgl¹daj¹c siê
nerwowo, wybiega ze sklepu.
Jaki z tego mora³? Zapewne wniosków mo¿na
wyci¹gn¹æ co najmniej kilka. Najczêstszymi
komentarzami pod filmem by³y te sugeruj¹ce,
¿e wysoka kobieta powinna wylaæ mleko na
g³owê matki, a nie dziecka. Mnie nasuwa siê
wniosek nastêpuj¹cy - Jeœli rodzice nie zwróc¹
uwagi swoim pociechom (lub uwagi na swoje
pociechy) sami, jeœli go nie upomn¹, nie
ostrzeg¹… to prêdzej czy póŸniej zrobi to ktoœ
inny i zrobi to w sposób pozbawiony rodzicielskiej mi³oœci, najczêœciej zaœ zrobi to ktoœ
bêd¹cy pod wp³ywem negatywnych emocji
wywo³anych niebezpiecznym b¹dŸ nieakceptowanym spo³ecznie zachowaniem ma³oletniego. Czasem takiemu dziecku przyjdzie ponieœæ konsekwencje braku rodzicielskiego
upominania o wiele powa¿niejsze ni¿ oblanie
mlekiem. Ludzie potrafi¹ reagowaæ znacznie
bardziej agresywnie na wkurzaj¹ce zachowanie dzieci, zw³aszcza takich, które nie wygl¹-
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daj¹ ju¿ na dzieci.
Nasuwa siê tu te¿ od razu skojarzenie z tak
zwanym „bezstresowym wychowaniem”.
Chyba wszyscy spotkali siê ju¿ z tym pojêciem,
a jeœli nawet nie, to na pewno spotkali siê
z jego skutkami. Powy¿szy przyk³ad uwieczniony za pomoc¹ sklepowej kamery wcale nie
jest jakoœ szczególnie drastyczny czy przera¿aj¹cy. Wiêkszoœæ z nas potrafi wymieniæ
co najmniej kilka podobnych przypadków
z w³asnego doœwiadczenia, z obserwacji i kontaktu z dzieæmi oraz ich rodzicami. Rozkapryszone, rozhisteryzowane, krzycz¹ce i wyzywaj¹ce w³asnych rodzicieli maluchy mo¿na
ostatnio spotkaæ coraz czêœciej, a jak mówi
stare porzekad³o „ma³e dzieci - ma³e problemy, du¿e dzieci - du¿e problemy”.
Problem z tzw. „bezstresowym wychowaniem”
wzi¹³ siê st¹d, i¿ koncepcja ta zdaje siê zupe³nie ignorowaæ pojêcie, do którego bezpoœrednio siê odnosi - STRES. W³aœnie zupe³ny
brak lub te¿ ignorowanie wiedzy o stresie
le¿¹ u pod³o¿a niestawiania dziecku granic,
niewprowadzania w codziennym domowym
funkcjonowaniu norm i zasad, niewymaganiu
i niewyci¹ganiu konsekwencji. Ju¿ twórca
i propagator pojêcia stresu, który poœwiêci³
50 lat swojej kariery naukowej na jego badanie,
Hans Hugon Selye mówi³, ¿e ca³kowita wolnoœæ od stresu to œmieræ. Stres bowiem towarzyszy ka¿dej ¿yciowej sytuacji, ka¿demu zadaniu, wyzwaniu i pracy, towarzyszy on tak samo
œlubom, jak i pogrzebom, tak samo imprezom
na dyskotece, jak i przygotowaniom do egzaminów. W kontekœcie tych¿e s³ów „bezstresowe wychowywanie”, czy te¿ w³aœciwie brak
wychowywania, bo tak najczêœciej rozumiane
jest w Polsce to pojêcie objête cudzys³owem,
to po prostu „wychowywanie do œmierci”,
a nie przygotowywanie do pe³ni ¿ycia.
Nie da siê zatem zlikwidowaæ stresu, nie likwiduj¹c przy tym ¿ycia. Co wiêcej, jeœli stresu
jest za ma³o, to pojawia siê nuda… Tak, tak,
to jest to, na co najczêœciej narzekaj¹ „bezstresowo
wychowywane” dzieci. Mamy jednak ró¿ne
poziomy stresu. Tak zwany dystres, wi¹¿¹cy
siê z poczuciem totalnej bezradnoœci i wydzielaniem ogromnych iloœci kortyzolu, zwanego
hormonem stresu, powoduje nawet uszkodzenia mózgu - okresowo niszczy po³¹czenia
miêdzy dendrytami w hipokampie. Natomiast
eustres to taki poziom stresu, który wp³ywa

na nas motywuj¹co, a czêsto zwi¹zany jest
z odczuciem euforii, która pojawia siê po osi¹gniêciu zamierzonego celu, wyzwania, po
zwyciêstwie. Rodzice powinni zatem zadbaæ
przy wychowywaniu swoich dzieci o to, by
mia³y one jak najwiêcej eustresu,, a jak najmniej sytuacji, w których czuj¹ siê bezradne
i bezsilne, w których karane s¹ nie wiadomo
za co i nie wiadomo kiedy.
Ma³ym dzieciom potrzebne s¹ jasne, sta³e
normy i zasady, aby czu³y siê one w œrodowisku domowym bezpiecznie. Zrozumia³oœæ
i sta³oœæ tych zasad jest najwa¿niejsza, zapewniaj¹ one utrzymywanie siê domowych stresów na poziomie eustresów. Aby dzieci siê
nas i naszych zasad s³ucha³y, musimy oczywiœcie mieæ autorytet, który im wczeœniej
zbudujemy, tym proœciej bêdzie go nam utrzymaæ. Czasem wystarczy po prostu mówiæ
NIE w odpowiedzi na ró¿norakie zachcianki
maluchów i byæ zwyczajnie bardziej upartym
ni¿ w³asne dziecko. Jeszcze wa¿niejsza jest
konsekwencja w tym, co mówimy i robimy.
Bardzo istotn¹ rzecz¹ jest te¿ to, aby kary
zwi¹zane z nieprzestrzeganiem przez dziecko
zasad lub z ró¿nymi zachowaniami, z których
jesteœmy niezadowoleni, nie budowa³y u dziecka
tzw. to¿samoœci negatywnej. W skrócie, jeœli
nie chcemy, ¿eby nasze dziecko myœla³o o sobie
Ÿle i uwa¿a³o siê za z³¹ osobê, trzeba wprowadzaæ kary zadaniowe, czyli takie, dziêki
którym dziecko ma szanse odpracowaæ i naprawiæ coœ, co naszym zdaniem jest z³e. Pomaganie tacie i mamie w pracy czy przy ró¿nych
domowych obowi¹zkach okazuje siê wiêc
najlepsz¹ dla rozwoju osobowoœci i dla kontaktu rodzic-dziecko „kar¹”.
Wniosek jest prosty. Trzeba wzi¹æ na siebie
odpowiedzialnoœæ za wychowywanie w³asnej
pociechy, bo nie da siê wychowywaæ, nie zwracaj¹c uwagi na dziecko i nie informuj¹c go
o tym, co nam siê podoba, a co nie. W tym „wcale
nie bezstresowym wychowaniu” najwa¿niejsza jest oczywiœcie mi³oœæ. Przecie¿ wprowadzamy te wszystkie zasady i uczymy dziecko,
jak radziæ sobie ze stresem i realizowaæ ró¿ne
¿yciowe wyzwania nie dlatego, ¿e chcemy je
skrzywdziæ czy mu zaszkodziæ, ale dlatego,
¿e chcemy dla niego jak najlepiej.
Przemys³aw Horoszkiewicz
psycholog Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnowie
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IV Turniej Szachowy w PZS
15 listopada szachy, nazywane królewsk¹ gr¹, po raz kolejny zawita³y
do Chojnowa. W hali sportowej Powiatowego Zespo³u Szkó³ goœcili
uczestnicy IV Turnieju Szachowego o Puchar Polskiej Miedzi.
Szachy to wymagaj¹ca dyscyplina, a o jej zaletach chyba nie trzeba
nikogo przekonywaæ. Czy warto graæ w szachy? Czy warto zg³êbiaæ
tajniki tej gry? OdpowiedŸ z pewnoœci¹ bêdzie twierdz¹ca. Uczy ona
logicznego myœlenia i planowania, trenuje pamiêæ i spostrzegawczoœæ,
utrwala zasady szlachetnej rywalizacji.
Takich pytañ nie zadawali sobie uczestnicy tegorocznego Turnieju.
Skoncentrowani i gotowi do rywalizacji o godzinie 10. 00 rozpoczêli udzia³
w zmaganiach. Turniej stanowi³ zakoñczenie Tygodnia Patriotyzmu,
obchodzonego po raz kolejny w PZS. Turniej indywidualny, rozgrywany systemem szwajcarskim, 9 rund po 15 minut, zgromadzi³ 83
uczestników. Znalaz³o siê wœród nich czterech arcymistrzów, jedna
arcymistrzyni, jeden mistrz miêdzynarodowy, a tak¿e trzech mistrzów
FIDE. Wœród zawodników byli nie tylko ci bardzo doœwiadczeni, ale
i tacy, którzy swoj¹ przygodê z szachami dopiero zaczynaj¹. Szachy
to gra równoœci, nie liczy siê ani p³eæ, ani wiek (ró¿nica wiekowa
miêdzy szachistami wynosi³a nawet kilkadziesi¹t lat!)
Wszystkich uczestników serdecznie powita³ dyrektor PZS, pan Mariusz
Kowalczyk. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê miêdzy innymi:
Micha³ Huzarski - Radny Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego,
Jaros³aw Humenny - Starosta Powiatu Legnickiego, Stanis³awa Pakos
- Przewodnicz¹ca Rady Powiatu, Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnowa,
Mieczys³aw Kasprzak - Wójt Gminy Chojnów, Ryszard Dabrowa Rektor Komendant Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, Janusz Cygan Przewodnicz¹cy Rady Gminnej Ludowych Zespo³ów Sportowych,
Alojzy Pawicki - by³y dyrektor Zespo³u Szkó³ Rolniczych, El¿bieta
Iwanicka - Dyrektor Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych Starostwa
Powiatowego, Jan Wengrzyn, Zbigniew Iwanicki i Karol Bijak.
Tradycyjnie Turniejowi towarzyszy³a wystawa zdjêæ pana Zbigniewa
KaŸmierskiego, instruktora gry w szachy w boles³awieckich szko³ach.
Prezentowane obrazy i fotografie towarzysz¹ panu Zbigniewowi
w szachowych wêdrówkach po kraju i za granic¹. Dodatkow¹ ciekawostk¹ by³o to, ¿e pokazywa³y one tak¿e jego zwierzêcych ulubieñców koty, sfotografowane na tle szachowych figur.
Turniej otworzy³ Starosta Powiatu Legnickiego, pan Jaros³aw Humenny.
Podziêkowa³ zawodnikom oraz kibicom za przybycie, ¿ycz¹c udanych
i odkrywczych zmagañ i wielu wra¿eñ.
I tak, kilkanaœcie minut po dziesi¹tej, zawodnicy w pe³nej gotowoœci
mogli przyst¹piæ do rywalizacji. Arbiter Turnieju, pan Rafa³ Siwik,
przypomnia³ harmonogram i regulamin rozgrywek oraz wyjaœni³ zasady
rozstrzygania kwestii spornych. Teraz nadszed³ czas na pierwszy ruch
szachistów. Spokój, skupienie i planowanie towarzyszy³y przesuniêciom figur na polach szachownicy. Niektóre pojedynki budzi³y szczególne
zainteresowanie, a stolik szachowych rywali otacza³ wianuszek kibiców.
Po wielu godzinach zmagañ, oko³o godziny 16.00. Turniej zosta³
rozstrzygniêty. Jeszcze kila minut nerwowego oczekiwania i mo¿na
by³o og³osiæ wyniki:
KLASYFIKACJA ZYWCIÊZCÓW
I miejsce - nagroda: 760 pln i puchar - pan £ukasz Cyborowski
II miejsce - nagroda: 650 pln i puchar - pan Miros³aw Grabarczyk
III miejsce - nagroda: 550 pln i puchar - pan Pawe³ Jaracz
IV miejsce - nagroda: 400 pln - pan Zbigniew Pekleza
V miejsce - nagroda: 300 pln - pan Piotr Brodowski
VI miejsce - nagroda: 200 pln - pan Grzegorz £ukasiewicz
W kategorii NAJLEPSZA KOBIETA - 500 pln i puchar - pani Monika Krupa
W kategorii JUNIORZY nagrody zdobyli:
I miejsce - nagroda: 300 pln i puchar - pan Krzysztof £ukasiewicz
II miejsce - nagroda: 200 pln i puchar - pan Kacper Grela
III miejsce - nagroda : 100 pln i puchar - pan Wiktor Lewandowski
W kategorii ZAWODNICY Z RANKINGIEM ELO PONI¯EJ 2100
nagrody zdobyli:
I miejsce - 200 pln - pan Jakub Hajnrych
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II miejsce - nagroda:100 pln - pan Janusz Sroka
W grupie ZAWODNICY Z RANKINGIEM ELO PONI¯EJ 1800 triumfowali:
I miejsce - nagroda: 150 pln - pani Agnieszka Bebel
II miejsce - nagroda : 100 pln - pan Adam Tomaszewski
NAJM£ODSZY ZAWODNIK I NAJM£ODSZA ZAWODNICZKA
- Bart³omiej Róg i Dominika Gorczyca (nagrody ufundowane przez
Ks. Kanonika Adama Terleckiego i nauczyciela PZS, pana Krzysztofa
Kuœtala )
NAJSTARSZY ZAWODNIK TURNIEJU - pan Zbigniew KaŸmierski
(nagroda ufundowana przez pana Micha³a Huzarskiego)
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU - pan Jakub Hajnrych
(nagrodê ufundowa³ Klub MDK DANY)
NAJLEPSZY ZAWODNIK POWIATOWEGO ZESPO£U SZKÓ£Pawe³ Wiœniowski (nagrodê ufundowa³ starosta Powiatu Legnickiego,
pan Jaros³aw Humenny)
NAGRODY RZECZOWE wylosowali Pawe³ Wiœniowski. Patryk
Orz³owski i pani Anna £ukasiewicz (nagrody ufundowa³ dyrektor
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie)
Organizacja Turnieju nie by³aby mo¿liwa bez nak³adów finansowych
i pracy. Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania tegorocznej imprezy - dyrekcji PZS,
nauczycielom, pracownikom administracyjnym, a tak¿e uczniom,
którzy udekorowali halê i pe³nili dy¿ury.
W imieniu organizatorów turnieju gor¹co dziêkujemy wszystkim,
których wsparcie umo¿liwi³o przeprowadzenie imprezy. Dziêkujemy
sponsorom, których grono tworz¹:
KGHM Fundacja Polska MiedŸ, Starosta Powiatu Legnickiego, Pan
Jaros³aw Humenny, Radio Plus Legnica, Radny Sejmiku Województwa
Dolnoœl¹skiego, pan Micha³ Huzarski, Ks. Kanonik Adam Terlecki,
Tadeusz Bijak, Karol Bijak - Studio fotograficzne, Pan Jan Wengrzyn,
PHU Maszyny Budowlane i Transport, Pan Piotr Bloch, Apis Spó³ka z o.o.,
Prezes Zarz¹du PHP Mercus, Pan Bogus³aw Ksel, Pan Janusz Prus,
Prezes Vitbis Spó³ka z o.o., Pañstwo Marta i Andrzej Kupczykowie, Pañstwo
Bo¿ena i Stanis³aw Kryszczukowie, Pan Krzysztof Kuœtal, Tadeusz Kret
i Spó³ka, Pan Marian Gwiazda - Agrosem, Pan Czes³aw Pi¹tek. Przedsiêbiorstwo us³ugowo - handlowo - produkcyjne. Export, import, Pan
Zbigniew Iwanicki, Magdalena i Daniel Januszowie - Feerum s.a.
Z opinii uczestników wynika, ¿e imprezê nale¿y uznaæ za bardzo udan¹.
Chwalili sprawn¹ organizacjê, mi³¹ atmosferê i - co najwa¿niejsze wysoki poziom zawodów. Miejmy nadziejê, ¿e w równie doborowym
gronie spotkamy siê w Chojnowie za rok!
MP
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Na œwi¹teczny stó³
KARP - cyprinus carpio - ryba, o której mówi³ ju¿ Arystoteles
(384-322 p.n.e.) i Pliniusz (23-79 n.e.). Z dawnych kronik wiadomo,
¿e od VII do XII wieku karp by³ hodowany masowo w stawach
przyklasztornych prawie ca³ej Europy. Okolice Chojnowa
równie¿ od wieków œrednich s³ynê³y z hodowli karpi. Obecnie
jednym z producentów tej „królewskiej” ryby jest Spó³ka
Rybacka „NiedŸwiedzice” Sp. z o.o. Produkowane w obiektach
Goliszów , NiedŸwiedzice, Zamienice pod sta³¹ opiek¹ ichtiopatologiczno-weterynaryjn¹ w sposób tradycyjny karpie trafiaj¹ na
sto³y wigilijne wielu dolnoœl¹skich rodzin. Wiadomo, i¿ tradycja
jest rzecz¹ œwiêt¹ , lecz w potoku coraz czêœciej wymawianych
s³ów takich jak ekologia , dobrostan zwierz¹t i ryb, ¿ywy karp,
czy te¿ humanitarna sprzeda¿ i ubój wymuszaj¹ na producentach i sprzedawcach pewne zmiany. Nowoœci¹ bêdzie mo¿liwoœæ zakupu w sklepie firmowym Spó³ki, usytuowanym w budynku nowej Przetwórni Ryb S³odkowodnych w Goliszowie 94A,
karpia wstêpnie przetworzonego w formie patroszonej, patroszonej odg³owionej lub p³ata.
Karpia ¿ywego w dalszym ci¹gu mo¿na nabyæ w magazynach
ryb w NiedŸwiedzicach.

Syndyk masy Upad³oœci ANBUD
Firma Remontowo - Budowlana w Witkowie
sprzeda w drodze przetargu:
1. Nieruchomoœæ niezabudowan¹ wraz ze z³o¿em kruszywa
naturalnego po³o¿on¹ w miejscowoœci Okmiany 59-225 Chojnów
na dzia³kach nr 358/9 i nr 358/8 o ³¹cznej powierzchni 6,25ha.
2. Nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w miejscowoœci
Mogilno, dzia³ka nr 117/6 o powierzchni 0,5810ha.

PHU POLERS oferuje:
1. DRZEWO KOMINKOWE
- 110,00 z³/metr przestrzenny
2. WYNAJEM PODNOŒNIKA
- wys. 21m
Prace na wysokoœci
Przycinanie i wycinanie drzew
Tel. kom. +48 604 221 886

P£YTKI CERAMICZNE
***

3. Nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w miejscowoœci
Bojanowo dzia³ka nr 512/2 o powierzchni 0,4022ha

Informacje o w/w nieruchomoœciach
oraz szczegó³owe warunki przetargu mo¿na uzyskaæ
w biurze syndyka ul. Kolska 3A pok. 25 62-500 Konin
Tel. 63-228-10-68 lub 609-136-989,
email hn.syndykbiuro@gmail.com
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"Wyprzeda¿ koñcówek serii"
* p³ytki pod³ogowe gresowe
od 15 z³ brutto
* p³ytki œcienne od 9,90 brutto
***

"Czyszczenie magazynów"
* p³ytki pod³ogowe gresowe
od 5 z³ brutto
Do wyczerpania zapasów
GOLD-ART Polska Rokitki 8
godz. otw. od 8.00 do 16.00
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OG£OSZENIA DROBNE

Zatrudniê do pracy

Domy mieszkania lokale

operatora
koparko-³adowarki

Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m2,
w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
gara¿, piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2. Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.

Wymagania:
doœwiadczenie 5 lat
Zatrudnienie na umowê
o pracê od zaraz.

Wiadomoœæ:

tel: 609-496-736

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne
- 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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Do sprzeda¿y domki z gara¿em w zabudowie szergowej w Chojnowie o pow. 134 m2.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Do sprzedania domek w zabudowie szeregowej w Chojnowie o pow. 90 m2 . Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Sprzedam mieszkanie przy ul. Sikorskiego
o pow. 64,2m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc.
Wiadomoœæ: tel. 768-187-480 w godz. 17-18.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe Ip,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja, balkon,
piwnica, pow. 64,5 m2, umeblowane, blisko
szko³a, basen, sklepy - ul. £okietka. Cena 185 tys.
Wiadomoœæ: tel. 694-600-822.
Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe, IIIp.,
z umeblowaniem + gara¿ na osiedlu mieszkaniowym w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 795-508-543.
Sprzedam mieszkanie o pow. 55,96 m 2,
w centrum Chojnowa. 3 pokoje z balkonem, przynale¿na piwnica, IIIp., mieszkanie rozk³adowe,
s³oneczne, nie wymaga du¿ych nak³adów
finansowych. Nowe okna i drzwi, wyremontowana ³azienka i umeblowana kuchnia. W ca³ym
mieszkaniu po³o¿one s¹ nowe panele. Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 501-244-158.
Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 65 m2
przy ul. Boh. Powstania Warszawskiego w Chojnowie. 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc,
balkon + piwnica. Mieszkanie po remoncie: nowe
tynki, wymieniona stolarka okienna i drzwi wejœciowe. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie o pow. 52 m2 w nowej
kamienicy w Chojnowie przy ul. Koœciuszki.
Salon z kuchni¹, sypialnia, przedpokój, ³azienka
z wc. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.

Sprzedam 2.pokojowe mieszkanie o pow.
51 m2, z du¿ym aneksem kuchennym, na parterze,
w centrum Krzywej. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 695-709-571.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7m2, 2 pokoje, sto³owy, sypialnia, kuchnia, jadalnia i ³azienka, przy oœrodku
zdrowia. Blisko jezioro i lasy. Zapraszamy do
obejrzenia. Cena 105.000 z³. Wiadomoœæ: tel.
604-365-640.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w kamienicy 84 m2, IIp., po remoncie, 2 pokoje, garderoba, 2 ³azienki, przedpokój, ogródek. Ogrzewanie
swoje gazowe, ocieplone. Zim¹ op³aty 200 z³.
Bezczynszowe. Kamienica bardzo zadbana i mieszka w niej 5 rodzin. Zamieniê na kawalerkê
lub 2 pokoje do IIp. Wiadomoœæ: tel. 792-610-544,
535-738-255.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 3 pokojowe z balkonem o pow. 65.10 m2, IIp., na mniejsze
1 - 2 pokojowe do IIp. równie¿ w³asnoœciowe
z balkonem. Wiadomoœæ: tel. 768-188-870,
784-472-393.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy o pow.
94m2 przy ul. Boh. Powst. Warszawskiego wraz
z przylegaj¹c¹ dzia³k¹ o pow. 100 m2, lokal posiada
piwnicê u¿ytkow¹. Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.
Sprzedam kiosk przy ul. Paderewskiego 30
w Chojnowie, pow. 16 m 2. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 530-149-742.
Wynajmê lokal - pomieszczenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod warsztat itp. Lokal
o pow. 75 m2, pr¹d 220 - 360 V, alarm zabezpieczony, do tego plac utwardzony, oœwietlony,
ogrodzony o pow. 230 m2, lokal w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Praca
Praca od zaraz dla opiekunki osób starszych w Niemczech. Teraz specjalne bonusy
œwi¹teczne. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Do sprzeda¿y mieszkanie w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Rejtana o pow. od 33 m2
do 49 m2. Mieszkanie dedykowane osobom
starszym i nie tylko. Zastosowano szereg udogodnieñ: szerokie drzwi, winda, niskie progi.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
52 m 2, kamienica, parter w pobli¿u Rynku,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel.
784-075-795.

Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹
w Bia³ej 11,5 ar. Cena 52 tys. Wiadomoœæ:
tel. 731-582-071.
Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokitkach. Dzia³ka o pow. 286 m2. Bardzo dobra lokalizacja, mo¿liwoœæ zakupu projektu drewnianego domku letniskowego. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 601-461-113.

Inne
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
85 m 2 , 3 pokoje, kuchnia, spi¿arnia, du¿a
piwnica lub zamieniê na mniejsze z dop³at¹.
Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.
Sprzedam mieszkanie 57 m2 w Legnicy
przy Al. Rzeczypospolitej. Du¿a kuchnia, 2 pokoje, ³azienka, przedpokój, piwnica. Ogrzewanie
piecowe, IIIp., do remontu. Cena 118 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 768-186-127, po godz. 18.00.

Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne,
grzejniki CO. Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej wody, zasilania awaryjne do kolektorów i kot³owni. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999,
696-473-721.
Do wynajêcia du¿y gara¿ o pow. 48 m2 przy
ul. T. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.
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Chojnowskie Dzieciaki

Kacper Grudziñski
– ten 9 latek kibicuje
FC Barcelonie.
Gdy kataloñczycy maj¹
przerwê w rozgrywkach
to fan pi³ki no¿nej bawi siê
w gry komputerowe.
Jego specjalnoœæ
to rozœmieszanie innych.

11 listopada w Chojnowie

