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Super ratownicy z Chojnowa 
Rewelacyjnie spisa³a siê chojnowska dru¿yna, która 

w IV Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego Regionu
Legnickiego zdoby³a pierwsze miejsce.

Sukcesy modelarzy
Harcerski Klub Modelarski Arsena³ zdoby³ zespo³owo 

I miejsce w Mistrzostwach Polski i II w konkursie miêdzynarodowym! 

Wspó³praca nagrodzona!
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie znalaz³o siê 

wœród piêciu najwy¿ej ocenionych szkó³ w Polsce.

Bo to siê zwykle tak zaczyna
S¹ najm³odsi, z niewielkim kolarskim sta¿em, ale na koncie wci¹¿ przybywa im tytu³ów, medali, pucharów.

ZnaleŸli w Chojnowie
Policjanci odzyskali kilkaset monet rzymskich

pochodz¹cych z nielegalnych wykopalisk.

Anna Onichimowska w Chojnowie
Autorka wielu ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, sztuk teatralnych telewizyjnych i radiowych 

oraz scenariuszy, laureatka licznych nagród krajowych i zagranicznych spotka³a siê z chojnowianami.

Jak to z kul¹ by³o
Onegdaj do kuli na iglicy wieñcz¹cej
wie¿ê wk³adano drobne przedmioty 
i krótki opis prowadzonych prac.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/7272

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee         rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii
Z prac wydzia³ów 

Wydzia³ RG

* na miêdzyszkolnej p³ywalni, zgodnie z zale-
ceniem komisji odbiorowej, wykonawca wy-
mienia przeciekaj¹cy œwietlik dachowy. Jeœli
nowy œwietlik bêdzie szczelny, nic nie stanie
ju¿ na przeszkodzie, aby obiekt odebraæ.

* trwaj¹ prace przy wymianie przy³¹czy
kanalizacyjnych w ulicy Kolejowej, 

* dobiegaj¹ koñca prace przy wymianie insta-
lacji elektrycznej i odgromowej w Gimna-
zjum nr 1. Placówka zyska³a nie tylko now¹,
bezpieczn¹ instalacjê, ale tak¿e œwie¿e, odma-
lowane œciany we wszystkich niemal po-
mieszczeniach,

* przekazano wykonawcy teren przeznaczony
do rewitalizacji. Prace rozpoczn¹ siê od uk³a-
dania sieci oœwietlenia ulicznego w ulicy
Œciegiennego i czêœci rynku przy koœciele. 

Wydzia³ GGiOŒ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 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 01.09.2010 r. do 22.09.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
nr 46/20, 46/21, 46/22, po³o¿one przy ul. D¹-
browskiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 wrzeœ-
nia 2010 r. Nr 95/2010).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejs-
kim w Chojnowie w terminie do dnia
13.10.2010 r.
2) w dniach od 13.09.2010 r. do 04.10.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
nr 52/13, 52/14, udzia³ 15/31 w dzia³ce nr 52/32,
po³o¿one przy ul. Zielonej w obrêbie 4

miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 13 wrzeœnia 2010 r.
Nr 105/2010).

W sprawie ekranów

W³adze miejskie wyst¹pi³y do Dolnoœl¹skiej
S³u¿by Dróg i Kolei z wnioskiem o zamonto-
wanie ekranów dŸwiêkoch³onnych w ci¹gu
ulicy Legnickiej. W odpowiedzi na pismo za-
rz¹dca wykona pomiary natê¿enia ruchu oraz
natê¿enia ha³asu, w tym rejonie. Dane takie
s¹ niezbêdne do ustalenia zasadnoœci zamon-
towania ekranów. Nie okreœlono jednak ter-
minu przeprowadzenia badañ ani daty wyda-
nia decyzji w tej sprawie.

Pomogliœmy powodzianom

Pomoc powodzianom wci¹¿ jest potrzebna.
Mieszkañcy Chojnowa do³¹czyli do tych,
którzy wsparli potrzebuj¹cych. W czerwcu
ponad 4 tys. z³ zebrane podczas koncertu
charytatywnego przelano na konto urzêdu 
w Wilkowie. 
Œrodki czystoœci jakie nasi mieszkañcy prze-
kazali poszkodowanym podczas obchodów
Dni Chojnowa trafi³y do Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Prochowicach.
Pracownicy tej placówki rozdysponowali je
miêdzy najbardziej potrzebuj¹ce rodziny.
Druga akcja zbierania darów dla powodzian
zakoñczy³a siê w pierwszych dniach wrzeœ-
nia. Tym razem przekazano je poszkodowa-
nym przez powódŸ w Bogatynii. Ten ostatni
transport zasponsorowa³ Oœrodek Pielêgna-
cyjno-Rehabilitacyjny „Niebieski Parasol”,
który w³asnym samochodem zawióz³
powodzianom najpotrzebniejsze rzeczy.

Zezwolenie na psa

Mieszkañcy Chojnowa obawiaj¹ siê rosn¹cej
w naszym mieœcie liczby psów uznawanych
za agresywne. W³aœciciele tych ras na ogó³
twierdz¹, ¿e ich podopieczny jest psem dobrze
u³o¿onym, ale ma³o kto wie, ¿e mimo wszys-
tko nale¿y wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na posiadanie takiego czworonoga.
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
zawiera dok³adny wykaz ras psów uznawa-
nych za agresywne. Wed³ug rozporz¹dzenia
nale¿¹ do nich: amerykañski bit bull terrier;
pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
buldog amerykañski; dog argentyñski; pies
kanaryjski (Perro de Presa Canarino); tosa inu;
rottweiler; akbash dog; anatolian karabash;
moskiewski stró¿uj¹cy; owczarek kaukaski.
Blankiety wniosków wydaje Urz¹d Miejski,
tu te¿, po uiszczeniu przez wnioskodawcê
stosownej op³aty, uzyskuje siê zezwolenie.
Dotychczas do urzêdu nie wp³yn¹³ ani jeden
wniosek o pozwolenie, a przecie¿ brak stoso-
wnego dokumentu poci¹ga za sob¹ odpowie-

dzialnoœæ karn¹ w postaci grzywny, a nawet
aresztu. Informujemy, ¿e sprawy zwi¹zane 
z wydaniem zezwolenia na posiadanie psa
rasy uznanej za agresywn¹ prowadzi wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska.

Szczepionki przeciw grypie

Informujemy, ¿e Przychodnia Rejonowa, po-
dobnie jak w latach ubieg³ych, umo¿liwia szcze-
pienie przeciw grypie w gabinecie zabiego-
wym. Koszt szczepionki nie zmieni³ siê od
ubieg³ego roku i wynosi 30 z³. 

Otwarte wysypisko

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej informuje, ¿e od wrzeœnia
sk³adowisko odpadów komunalnych w Bia³ej
jest czynne dodatkowo dla mieszkañców Choj-
nowa w soboty, w godzinach od 7.00 do 11.00. 

Akcja przeciw wœciekliŸnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy
informujê, ¿e do 30.09.2010 r. na terenie woje-
wództwa dolnoœl¹skiego przeprowadzona
bêdzie akcja szczepienia ochronnego lisów
wolno ¿yj¹cych przeciwko wœciekliŸnie po-
przez rozrzucanie szczepionki doustnej 
w iloœci 20 dawek na 1 km2.
Akcja bêdzie kontynuacj¹ szczepienia z lat
ubieg³ych i zostanie wykonana poprzez wy-
k³adanie szczepionek z samolotów. Szcze-
pionki bêd¹ wy³o¿one nie tylko w lasach, ale
i na pozosta³ych terenach zielonych np.: 
na polach, ³¹kach, w ogródkach dzia³kowych,
a nawet w parkach.
Szczepionka zatopiona jest w przynêcie 
w postaci ma³ych kostek o zapachu mocno
zepsutej ryby.
Prosi siê o nie podnoszenie szczepionek 
z ziemi. W przypadku kontaktu cz³owieka z
p³ynn¹ zawartoœci¹ kapsu³ki, nale¿y nie-
zw³ocznie skontaktowaæ siê z lekarzem me-
dycyny lub w³aœciwie terytorialnie placówk¹
s³u¿by zdrowia. Dodatkowo nale¿y równie¿
niezw³ocznie umyæ bie¿¹c¹ wod¹ z myd³em
rêce oraz inne czêœci cia³a, które zetknê³y siê
z p³ynn¹ szczepionk¹.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- wrzesieñ, paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2010

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,

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

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452         03.10.10, 01.11.10, 28.11.10, 26.12.10
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301                      10.10.10, 07.11.10, 05.12.10
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658  17.10.10, 11.11.10, 12.12.10
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136                  31.10.10, 21.11.10, 19.12.10 
5. Apteka ,,Stokrotka”: 26.09.10, 31.10.10, 21.11.10, 25.12.10

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego
w budynku wielolokalowym przy ul. Drzyma³y 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej

numerem geodezyjnym 209/70 o pow. 749 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla
której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00036775/1:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Stan techniczny budynku dostateczny.
Parter jest zawilgocony. Stropodach oraz œciany zewnêtrzne wymagaj¹ docieplenia, wystêpuj¹
spêkania œcian w przybudówce.  Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne zdrowia. Dla lokalu nie zos-
ta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 paŸdziernika 2010 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 6 paŸdziernika 2010 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-
targu 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/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 3.800,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000 1490620000020 Miasto
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawar-
cia 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 15.09-06.10.2010 r.  w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne 
s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - 
tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

...talenty znad SKORY

œpiew, taniec, poezja 

a mo¿e coœ jeszcze ?

Chcesz zaprezentowaæ siê na du¿ej 

scenie i ujawniæ swój talent przyjdŸ 

28 wrzeœnia 2010r o godzinie 16

do MOKSiR.

Wiek bez ograniczeñ, 

propozycjê wystêpu 

prosimy zg³aszaæ do 27 wrzeœnia

MOKSiR nr tel.768188621 

lub pod.tel.kontaktowy 886558654

Zapraszamy serdecznie!
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Super ratownicy z Chojnowa 

Startuj¹ od pierwszej edycji. Nigdy wczeœniej
jednak nie uda³o im siê stan¹æ na najwy¿szym
podium. Medale by³y, ale nie w tym najcenniej-
szym kolorze. Tegoroczn¹ wygran¹ mo¿na uznaæ
za szczególn¹ - przypad³a w 10 rocznicê legnic-
kiego pogotowia i 30.lecie zakupu pierwszej erki.
Zawodnicy reprezentuj¹cy 7 miast z regionu
musieli wykazaæ siê w oœmiu nietypowych
zadaniach. 
- Najtrudniej by³o podczas ratowania nieprzy-
tomnego dziecka - mówi¹ chojnowianie - Rzadko,
na szczêœcie, spotykamy siê z takimi przypadkami, dlatego nie by³o tu mowy o rutynowym

zachowaniu. Poziom adrenaliny wzrós³ tak¿e 
podczas wypadku samochodowego, w którym
ucierpia³y cztery osoby. 

Wyniki na tego typu zawodach s¹ spraw¹ drugo-
rzêdn¹. Tu nie ma miejsca na pomy³ki, czasu
na zastanowienie - ka¿da z dru¿yn i ka¿dy 
z jej cz³onków winien wykazaæ siê opanowa-
niem, profesjonalizmem i doœwiadczeniem. 
O klasyfikacji decyduje wspó³praca zespo³u,
poprawnoœæ i skutecznoœæ dzia³ania wed³ug
standardów okreœlonych w medycynie ratun-

kowej. W tym roku najlepsi okazali siê chojno-
wianie. Mimo, ¿e na co dzieñ nie pracuj¹ razem,
dowiedli, ¿e potrafi¹ wspó³pracowaæ w trud-
nych warunkach, ¿e doskonale znaj¹ procedury
postêpowania, ¿e wiedz¹ jak najskuteczniej
pomóc poszkodowanym.
Joanna Gancarz, Tomasz Wyciszkiewicz i Ire-
neusz Sromek zostali niekwestionowanymi
mistrzami regionu w ratownictwie medycznym.
Za kilka miesiêcy bêd¹ reprezentowaæ region
legnicki na Mistrzostwach Polski.
Bêdziemy œledziæ ich przygotowania, a ju¿ w naj-
bli¿szym numerze G.Ch. mistrzowie opowiedz¹
o wra¿eniach z tegorocznych zmagañ. eg

zdj. grupa.lca.pl

Baszta Tkaczy, to jedna z symbolicz-
nych budowli naszego miasta. Wielu 
z nas mija j¹ codziennie, jej wie¿ê

widaæ z wielu miejsc, niewielu jednak zwraca
na ni¹ uwagê. Byæ mo¿e od niedawna wzbu-
dza wiêksze zainteresowanie, bo po wielu latach
doczeka³a siê remontu. „Otulona” rusztowa-
niami, wydaj¹ca niecodzienne odg³osy przy-
ci¹ga wzrok i s³uch.
Œwiadek i uczestnik dziejów naszego miasta
od dawna zas³uguje na remont. Onegdaj, tra-
dycj¹ by³o, ¿e przy okazji mniejszych lub wiêk-
szych prac budowlanych, do kuli na iglicy
wieñcz¹cej wie¿ê wk³adano drobne przed-
mioty i krótki opis prowadzonych prac. Nikogo
zatem nie powinna dziwiæ ekscytacja osób
otwieraj¹cych czaszê w Roku Pañskim 2010. 

15 wrzeœnia w asyœcie pracownika chojnow-
skiego muzeum, konserwatora zabytków 
i oczywiœcie obiektywu naszego aparatu,
robotnicy wykonuj¹cy remont na baszcie zdemon-
towali kulê. Zanim jednak zdjêli j¹ z iglicy
owinêli szczelnie foli¹. 
- Ten zabieg ma zapobiec wysypaniu siê 
z kuli ewentualnych przedmiotów - wyjaœnia³
konserwator i jednoczeœnie szef firmy remon-
tuj¹cej Ryszard Fraœ.
Ostro¿nie, z pietyzmem kulê przetranspor-
towano do wnêtrza baszty. Usuniêta folia
ujawni³a liczne œlady po kulach.
- To prawdopodobnie efekt zabawy - t³umaczy³ 
R. Fraœ. - Byæ mo¿e podczas ostatniej wojny 

uzbrojeni ¿o³nierze, z nudów, sprawdzali
swoj¹ celnoœæ. 
Otwory w bryle robi³y wra¿enie, ale niecier-
pliwie oczekiwano „skarbów” z jej wnêtrza.
Niestety, poza ziemi¹, sznurami, drobnymi
kawa³kami drzewa nic nie znaleziono. Szmer 
rozczarowania, stygn¹ce podniecenie i ¿al, ¿e 

nie bêdzie powiewu historii. Jednoczeœnie
postanowiono, ¿e do kuli, po jej renowacji,
trafi¹ wspó³czesne przedmioty i wa¿ne treœci
zwi¹zane z miastem.
Wzbudzaj¹cy tyle emocji przedmiot pojecha³
do Legnicy, do odnowienia. Znawca dzie³a
oczyœci j¹ z patyny i zanieczyszczeñ, za³ata dziury
po pociskach i poz³oci. Kiedy przyjdzie czas
na ponowny monta¿, kula zabierze ze sob¹
treœci, które wzbudz¹ sensacjê za kilkadziesi¹t, 
a mo¿e kilkaset lat. Dzie³o zwieñczy chor¹giew
wykonana na wzór orygina³u bêd¹cego obecnie
jednym z eksponatów miejskiego muzeum. 

eg

Jak to z kul¹ by³o

Rewelacyjnie spisa³a siê trzyosobowa dru¿yna z chojnowskiego
pogotowia, która w IV Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego
Regionu Legnickiego zdoby³a pierwsze miejsce.
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Druga ods³ona

Kilka dni temu ukaza³a siê druga czêœæ
cyklu publikacji autorstwa Stanis³awa
Horodeckiego poœwiêconych zabytkom

grodu nad Skor¹.
Tym razem, po „Chojnowskiej farze” zapoznaæ
mo¿emy siê z dziejami siedziby lokalnego
magistratu i znanej mieszkañcom baszty.
„Dawny ratusz i Baszta Tkaczy w Chojnowie”,
to nie tylko suchy zbiór faktów dotycz¹cych tych
obiektów, ale równie¿ anegdotyczne czêsto
historie o ludziach i zdarzeniach, które na prze-
strzeni dziejów z obu miejscami mia³y  zwi¹zek.
Mamy nadziejê, ¿e interesuj¹cy siê przesz³oœci¹
miasta chojnowianie znajd¹ tam coœ dla siebie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê w lokalnym wydawnictwie
UNIFOT pañstwa Bobików; dostêpna jest w wy-
branych punktach handlowych na terenie miasta.

eg

Podejmowane od wielu lat  w Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie dzia³a-
nia ekologiczne zaowocowa³y w czerwcu
2010 roku uzyskaniem przez szko³ê Miêdzyna-
rodowego Certyfikatu Szko³y dla Ekorozwoju.
8 wrzeœnia 2010 roku w warszawskiej siedzi-
bie Toyota Fund for Europe - d³ugoletniego
partnera strategicznego Fundacji Partnerstwo
dla Œrodowiska, podczas konferencji pra-
sowej podsumowuj¹cej konkurs dotacyjny
„Na najlepiej dzia³aj¹cy Klub Zielonej Flagi”
przedstawiciele naszej szko³y: Andrzej Urban,
Lucyna Spes i Ma³gorzata Potacza³a odebrali

voucher na wyjazd studyjny do Danii. Jesteœmy
dumni, ¿e Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Ko-
pernika w Chojnowie znalaz³o siê wœród piê-
ciu najwy¿ej ocenionych szkó³ w Polsce - 
w gronie 5. najlepszych szkó³ z terenu ca³ego
kraju - tych, które w „skuteczny i kreatywny
sposób anga¿uj¹ siê we wspó³pracê ze spo³ecznoœ-
ci¹ lokaln¹, w tym z firmami, samorz¹dami oraz
organizacjami pozarz¹dowymi w swoim regionie”.
O przebiegu wizyty w Danii: spotkaniu w szkole
certyfikowanej zielon¹ flag¹, siedzibie komisji
europejskiej, przebiegu sympozjów ju¿ nied³ugo!!! 

ls

Mistrzostwa 

Dolnego Œl¹ska 

w Kolarstwie Górskim MTB

9 paŸdziernika 2010 r. (sobota) Szko³a Podstawowa nr 4

w Chojnowie bêdzie gospodarzem Mistrzostw Dolnego Œl¹ska 

w Kolarstwie Górskim MTB. 

Trudem organizacyjnym oprócz SP 4 zajmuje siê Gimnazjum nr 2 

w Chojnowie. W pracach organizacyjnych wspó³uczestniczy Urz¹d Miasta.

Zawody zaliczane s¹ do wspó³zawodnictwa sportowego 2010/2011

prowadzonego przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy “Dolny Œl¹sk” 

we Wroc³awiu. 

Mistrzostwa odbêd¹ siê w kategoriach dziewcz¹t i ch³opców szkó³ 

podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Miejscem

zawodów bêdzie teren “Parku Piastowskiego” i ulicy Kiliñskiego. 

Pocz¹tek zawodów o godz.11.45. Zakoñczenie ok. 15.30. 

Organizatorzy spodziewaj¹ siê przyjazdu ok. 500 uczestników.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Choj-
nowie od lipca 2010r. rozpocz¹³ realizacjê
projektu systemowego „Szansa na powrót”
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo³ecznej,
dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, poddzia³anie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez
oœrodki pomocy spo³ecznej.
Projekt adresowany jest do osób w wieku
aktywnoœci zawodowej, nie pozostaj¹cych 
w zatrudnieniu i korzystaj¹cych ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej.
Projekt oferuje dla 20-stu beneficjentów dzia³a-
nia aktywizuj¹ce w zakresie: 
* Terapia psychologiczna i psychospo³eczna,
* Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz
grupowe w zakresie podniesienia kompetencji
i umiejêtnoœci spo³eczno-zawodowych,
* Kurs „Bukieciarz-florysta z obs³ug¹ kasy
fiskalnej”,
* Kurs „Ogrodnik terenów zielonych”,
* Kurs podstawowej obs³ugi komputera.
Dzia³ania realizowane w ramach projektu
maj¹ za zadanie wyposa¿yæ uczestników 
w wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie zmian
postaw dotychczas utrudniaj¹cych znalezienie
pracy, zwiêkszenie motywacji do samodzielnych
dzia³añ maj¹cych na celu poprawê sytuacji
¿yciowej i zawodowej. 
W okresie od 29 lipca 2010r do 03 sierpnia
2010 r. odby³ siê pierwszy etap zajêæ aktywi-
zuj¹cych, który obejmowa³ grupowe warsz-
taty psychologiczne. Od 25 sierpnia do 01
wrzeœnia 2010 r. realizowany by³ drugi etap
dzia³añ aktywizuj¹cych - poradnictwo oraz
wsparcie indywidualne, a tak¿e grupowe.
Zajêcia rozpoczyna³y siê o godz. 9.00 
w Miedziowym Centrum Kszta³cenia Kadr 
w Lubinie i prowadzone by³y przez doœwiad-
czonych specjalistów. W harmonogramie
szkoleñ znajdowa³y siê bardzo ciekawe tematy,
porady i wsparcie dostosowane by³y do indy-
widualnych potrzeb uczestników.
Od 09.09.2010r. trwa kurs zawodowy „Bu-
kieciarz - florysta z obs³ug¹ kasy fiskalnej”,
a od 14.09.2010r rozpocznie siê przygoto-
wanie do zawodu „Ogrodnik terenów zielo-
nych”. Harmonogram szkoleñ obejmuje
czêœæ teoretyczn¹ i praktyczn¹.
W czasie szkoleñ przewidziane zosta³y przer-
wy kawowe i catering, a dojazd zorganizo-
wa³ realizator projektu - MOPS w Chojnowie.
W miesi¹cu listopadzie rozpocznie siê Kurs
podstawowej obs³ugi komputera, w którym
weŸmie udzia³ osiem osób.
Projekt zostanie zakoñczony seminarium, pod-
sumowuj¹cym zaplanowane i zrealizowane cele.

Wspó³praca nagrodzona!!!

Motywuj¹ce zajêcia
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Chojnowskie parafie zorganizowa³y w tych
dniach imprezy skierowane zarówno do talentów
artystycznych, jak i sportowych. 
Drugiego dnia tridum dzieci i m³odzie¿ choj-
nowskich szkó³ œrednich, gimnazjalnych i pod-
stawowych prezentowa³y siê na scenie MOKSiRu
podczas caraoke. Ka¿da z grup wiekowych
œpiewa³a utwory innego wykonawcy. Zanim
jednak przed publicznoœci¹ stanêli œmia³kowie
sk³onni wyst¹piæ bez przygotowania, widzo-
wie oklaskiwali tych wokalistów, którzy wyszli
na scenê z wczeœniej opracowanym repertuarem.
Te prezentacje odbywa³y siê poza konkursem
- tak na rozgrzewkê. 
Kilkadziesi¹t minut póŸniej ka¿dy kolejny
wystêp by³ oceniany przez jury. Ks. Artur
Kaproñ, ks. Krzysztof Zagrodny i £ukasz
Sypieñ punktuj¹c wokal, wra¿enie artystyczne
i sceniczn¹ swobodê wy³aniali zwyciêzców

pierwszej edycji caraoke pod nazw¹ “Talenty
œw. Stanis³awa Kostki”.

Trzeci, ostatni dzieñ uroczystoœci przebiega³
pod znakiem pi³ki no¿nej. Wczeœniej zawodnicy
i kibice uczestniczyli we mszy œw. w koœciele
p.w. Niepokalanego Poczêcia NMP, potem
stanêli do rywalizacji w Miêdzyparafialnym
Turnieju Pi³ki No¿nej im. œw. Stanis³awa Kostki.
Na Orliku o palmê zwyciêstwa walczy³y dru-
¿yny podzielone na grupy wiekowe. 
W kategorii szkó³ podstawowych organiza-
torzy przyjêli dziesiêæ dru¿ynowych zg³oszeñ.
W finale spotka³y FC Barcelona (SP nr 4)
contra Anio³ki Barcelony (SP nr 3). Bezbram-
kowy wynik decyduj¹cego meczu wymusi³
dogrywkê. Ta jednak te¿ nie przynios³a roz-
strzygniêcia. O zwyciêstwie zadecydowa³y
zatem rzuty karne. Jedn¹ bramk¹ wiêcej tytu³
mistrza wywalczy³y Anio³ki.

W kategorii szkó³ ponadpodstawowych, na
boisku spotka³o siê szeœæ dru¿yn, w tym jedna
ze Œcinawy. Ostatni¹ potyczkê rozegra³ team
Technikum z teamem Liceum. Wynikiem 3:5
zakoñczono pierwsz¹ edycjê tridum.

eg

Ku czci patrona
Eucharysti¹ w koœciele pw. œw. ap. Piotra i Paw³a rozpoczêto
œwiête trzy dni (24, 25 i 26 wrzeœnia) - tzw. tridum - ku czci œw.
Stanis³awa Kostki, patrona dzieci i m³odzie¿y.

Chór kameralny “Canterino” Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie istnieje od 
8 wrzeœnia 2009 roku. Po kilku miesi¹cach
prób, dziêki wsparciu finansowemu UE 
w ramach projektu Synergia, jego cz³onkowie
wraz z opiekunami, Lidi¹ S³otwiñsk¹, Tadeuszem
Górnickim i Henrykiem S³otwiñskim, wziêli
udzia³ w warsztatach chóralnych w Lêdzinie
w oœrodku wczasowym “Rancho Zenobia”
nad Morzem Ba³tyckim w oœrodku gdzie
uczniowie mieli bardzo dobre warunki nie

tylko do prób, ale i do wypoczynku (basen,
konie, pole golfowe, zarybione stawy, kort
tenisowy, boiska i du¿o terenów zielonych). 
Warsztaty trwa³y od 15.07 do 22.07.2010 r.
Codziennie podczas piêciogodzinnych zajêæ
chórzyœci æwiczyli swoje g³osy, uczyli siê
nowych piosenek i pieœni. W niedzielê nato-
miast wziêli udzia³ w mszy œw. w koœciele
parafialnym w Niechorzu, podczas której
wykonali kilka wyuczonych podczas warsz-
tatów pieœni. Jako ¿e nie samym œpiewem

chórzysta ¿yje, by³ równie¿ czas na k¹piele 
w morzu oraz w basenie na terenie oœrodka,
spacery po Niechorzu, Rewalu, Trzêsaczu. 
W przedostatni dzieñ pobytu chór “Canterino”
da³ mini koncert dla wczasowiczów oœrodka,
co przyjêto bardzo entuzjastycznie. 

Korzystaj¹c z okazji chcemy z³o¿yæ podziê-
kowania za wsparcie rzeczowe tego projektu
w³aœcicielowi piekarni Panu A. Kupczykowi.

Kierownik zespo³u:
mgr in¿. Henryk S³otwiñski

Canterino na warsztatach
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nierucho-
moœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujaw-
nionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor
bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 paŸdziernika 2010 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 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów do dnia 21 paŸdziernika 2010 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 pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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, pozos-
ta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿  840,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
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 telefo-
nicznie pod numerem 76-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

21 wrzeœnia na zaproszenie Dyskusyjnych
Klubów Ksi¹¿ki dzia³aj¹cych przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojnowie goœciliœmy
Annê Onichimowsk¹. W spotkaniu tym uczest-
niczy³a m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 i doroœli.
Dziêki opowieœci autorki i jej odpowiedziom
na pytania padaj¹ce z sali, mogliœmy bli¿ej
poznaæ naszego goœcia. Chocia¿ od najm³od-
szych lat siêga³a po pióro, w dzieciñstwie nie
myœla³a o karierze pisarki - chcia³a zostaæ
³y¿wiark¹, czy te¿ jak jej tato, podró¿niczk¹ 
i dziennikark¹. Dopiero po studiach na filologii
polskiej, gdy podjê³a pracê w wydawnictwie 
i recenzowa³a maszynopisy ksi¹¿ek dla dzieci,
zaczê³a powa¿nie zastanawiaæ siê nad w³as-
nym pisarstwem. Spróbowa³a, uda³o siê, i tak
ju¿ od lat dwudziestu utrzymuje siê wy³¹cz-
nie ze s³owa pisanego. Przyznaje, ¿e jako
„wolny strzelec” czuje siê z jednej strony, jakby
by³a na niekoñcz¹cym siê urlopie, a z drugiej
strony tak, jakby nigdy urlopu nie mia³a. 
Tematyka jej utworów jest ró¿norodna, tak
samo jak i forma - uprawia ró¿ne gatunki lite-
rackie, nie boi siê nowych wyzwañ. W swoich
ksi¹¿kach nie unika problemów bolesnych 
w ¿yciu m³odych ludzi. 

Lubi otwarte zakoñczenia, czytelnicy czêsto
pytaj¹ „i co dalej”. Z tego powodu powstaj¹,
wczeœniej nie planowane, nastêpne czêœci jej
powieœci. Inspiruj¹ j¹ autentyczne wydarze-
nia, ale sama kreuje swoich literackich boha-
terów, którzy z czasem zaczynaj¹ ¿yæ w³as-
nym ¿yciem, a ona tylko œledzi ich poczynania. 
Jak sama zaznaczy³a, pisze w ró¿nych porach
i w ró¿nych miejscach. Tylko jedna rzecz jest
wtedy bardzo wa¿na - podczas tworzenia
potrzebuje spokoju, wyciszenia, zarówno
wewnêtrznego, jak i zewnêtrznego. Ten 

spokój udaje siê jej odnaleŸæ zarówno 
w Warszawie, gdzie mieszka na sta³e, jak 
i w odleg³ych zak¹tkach naszego globu,
poniewa¿ uwielbia podró¿owaæ.
Na zakoñczenie spotkania pisarka bardzo
zachêca³a wszystkich do tworzenia, do brania
udzia³u w ró¿nych konkursach, bo jak sama 
o sobie powiedzia³a, jest na³ogow¹ konkur-
sowiczk¹.  

Anna Kopyra
moderator Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki

przy MBP w Chojnowie

Wolny strzelec na urlopie
- Anna Onichimowska w Chojnowie

Anna Onichimowska jest autork¹ ponad czterdziestu ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y, a tak¿e jednej, niedawno wydanej ksi¹¿ki dla doros³ych
„Trzecie oko” oraz wielu sztuk teatralnych, telewizyjnych i s³uchowisk
radiowych. Jej ksi¹¿ki przet³umaczono na wiele jêzyków m.in. niemiecki,
w³oski, chiñski. Jest  laureatk¹  licznych nagród  krajowych i zagra-
nicznych: wpisania na Listê Honorow¹ IBBY, nagrody im. Kornela Maku-
szyñskiego, g³ównej nagrody w miêdzynarodowym konkursie teatralnym
zorganizowanym przez The International Association of Lions Club i innych.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:
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Dzia³aj¹ce od niedawna w Chojnowie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê” w³¹czy³o
siê w tegoroczn¹ ogólnopolsk¹ akcjê „Podziel
siê posi³kiem”. Stowarzyszenie, jako koordy-
nator przedsiêwziêcia w naszym mieœcie, za
poœrednictwem gazety, informuje mieszkañ-
ców, ¿e 25 i 26 wrzeœnia, w lokalnych skle-
pach „Biedronki” ¿ywnoœæ zbieraæ bêd¹ dy¿u-
ruj¹cy wolontariusze. Organizatorzy serdecznie
apeluj¹, aby w tych dniach, podczas zwyk³ych
zakupów nabyæ jedno lub dwa opakowania
towaru spo¿ywczego wiêcej i przekazaæ potrze-
buj¹cym. Preferowane s¹ oleje, konserwy,
soki, d¿emy, cukier, ry¿, od¿ywki dla dzieci,
s³odycze - nikt jednak niczego nie narzuca.
Stowarzyszenie „Dajmy Szansê” przeka¿e
zebran¹ ¿ywnoœæ do chojnowskich szkó³
podstawowych.

Podziel siê
w Chojnowie

Poezja z przyrod¹ w skrzydlatym niebie

Ania Kozo³up

“Zaklête wspomnienia” 
W pustym domu 
zaklêta têsknota 
szczêœliwych dni 
Wspomnienia tkane 
kobiercem pajêczyn 
przeœlizguj¹ siê 
przez uchylone 
drzwi 
a w ogrodzie 
- przesz³oœæ 
Lampy co niegdyœ
Rozœwietla³y
alejki mroczne 
wpl¹tane w 
przedziwny taniec 
zieleni 
Z opustosza³ej 
ptaszarni 
ptaki na b³êkicie 
znowu wolne... 

El¿bieta Karpiñska 

17.08.2010 
* * *
Ws³uchujê siê 
w przeci¹g³y oddech domu 
i szept owadów nocnych 
okruchy ksiê¿yca 
zbieram z twoich ramion 
ciep³em mego cia³a 
rozpalam tw¹ tkliwoœæ 
drabina zmys³ów 
na wie¿y uniesieñ 
rytmicznie pulsuje 
nuta naszych uczuæ 
w gitarowych strunach 
j¹ us³yszysz. 
Popo³udniowy innowierca 
Sierpniowe s³oñce 
wypala myœli o wiecznoœci 
w skorupie glinianego garnka
zostawiasz swój œlad 

w pamiêci kogoœ bliskiego 
obrazy - wspomnienia 
cicho brzmi¹ 
z wysi³kiem 
ws³uchujê siê w tw¹ 
melodiê istnienia. 

Gra¿yna Dudziñska

“mamie i te¿ tacie” 
Ogród mi zakwit³ za oknem 
na skarpie 
kwiaty lata póŸnego siê ¿ó³c¹ 
w purpurze i fiolecie 
drgaj¹ listeczki na wietrze 
Och jak za oknem 
zielono bajecznie 

A w jadalni 
na niebieskim stole 
stoi talerz od mamy 
z niedzielnym roso³em 

Zaraz go z Ani¹ zjemy 
zapachnie mym dzieciñstwem 
w ca³ym naszym domu 

Ma³gorzata Krzywda

DRZEWO 
na czas ziemskiego bytowania
wybra³eœ hard¹ twardoœæ dêbu
zwracasz uwagê smuk³oœci¹ 

sosny 
jak jod³a bywasz nieugiêty 

³agodnoœæ klonu w kasztanach
oczu 

miewasz ukryt¹ doœæ g³êboko 
dojrza³am j¹ gdy w nie zajrza³am 
swym sercem jak wewnêtrznym 

okiem 

dziœ pragnê delikatnie g³adziæ
tward¹ pow³okê dêbowego cia³a 
by wreszcie zap³aka³o wierzb¹ 
cierpi¹ce drzewo które

pokocha³am 

Kolejne spotkanie Chojnowskiego Klubu
Literackiego odby³o siê 8 wrzeœnia, tym
razem w Konradówce. Tematem prze-
wodnim by³a „Natura jako inspiracja lite-
racka”. Uczestnicy zaprezentowali swoje
utwory, w których wystêpowa³ motyw natu-
ry oraz opowiadali o swoich prze¿yciach,

które przyczyni³y siê do powstania tych
wierszy. Pod wp³ywem magicznych
liryków wysunê³y siê ciekawe wnioski,
sumuj¹ce ró¿norodnoœæ pejza¿u wewnê-
trznego i sposobu jego ekspresji. Oto
niektóre z przedstawionych podczas spot-
kania utworów: 

Spotkanie zakoñczy³o siê

bardzo przyjemnym akcen-

tem - ogl¹daniem fotografii

autorstwa Pana Tadeusza

Sznercha przedstawiaj¹cych

naturê . 

Podczas nastêpnego spotka-

nia chojnowskich mi³oœ-

ników poezji - 21 paŸdzier-

nika - bêdziemy rozmawiaæ

na temat: „Lato jako inspi-

racja literacka i artystyczna”.

Opracowa³a Anna Kozo³up 

PPU "MAGROTEX" Sp. z o.o. 
w Chojnowie ul. Fabryczna 1 

Dodatkowym atutem bêdzie
doœwiadczenie zawodowe 

w przedsiêbiorstwach produk-
cyjno-handlowych oraz bieg³a

znajomoœæ komputera. 
Kontakt osobisty w siedzibie firmy.

zatrudni pracownika do dzia³u
handlowego ze znajomoœci¹

jêzyka angielskiego  
lub niemieckiego.
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Dzieci ze Spo³ecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski w Chojnowie - wraz z opiekunami - po raz pierwszy
od wielu lat wyjecha³y na turnus rehabilitacyjny nad morze do Miêdzy-
wodzia w terminie 29.08.2010 - 11.09.2010r. Korzysta³y z zabiegów
specjalistycznych w oœrodku “Jantar” i aktywnie spêdza³y czas na
nadmorskich spacerach. Uczestniczy³y w spotkaniach integracyjnych
oraz wycieczkach do Miêdzyzdrojów i nad Jezioro Turkusowe w Wapnicy.

Wyjazd na turnus sponsorowali PFRON, PPH “Dany” - p. E. Piasecki,
“BHPE” s.c Pawe³&Ryszard Pacu³a, Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
MOPS oraz rodzicie i dzieci niepe³nosprawnych.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ naszym darczyñcom za
okazane serce i wyj¹tkow¹ wra¿liwoœci.

Rodzice Dzieci
ze SSPDiMST w Chojnowie

Wiele radoœci naszym pociechom sprawi³o spotkanie z czarodziejem,
który wprowadzi³ je w œwiat magii oraz pobyt na basenie w oœrodku
“MARENA” SPA. 
Mi³a i ¿yczliwa atmofera towarzyszy³a równie¿ w wyprawie katama-
ranem po Zalewie. Tegoroczny wyjazd “po zdrowie nad Ba³tyk” by³
mo¿liwy nie tylko dziêki naszym sponsorom, ale równie¿ dziêki spo-
³ecznej pracy naszych kole¿anek: p. Jadwigi Bi³yk i p. Gra¿yny Prusik.
Serdecznie dziêkujemy w imieniu dzieci i nas-opiekunów.

Po zdrowie nad Ba³tyk

Reginie  Cuch z okazji imienin spe³nienia marzeñ, 100 lat
¿ycia, samych radoœci ¿yczy Dawid z Kazi¹, wnuki 

z Bo¿enk¹ i znajoma.

Kochanym dzieciom Magdalenie  i  S³awomirowi  Czarneckim
samych pogodnych dni z okazji 6. rocznicy œlubu pociechy

z córeczek Julitki i Milenki ¿ycz¹ mamy - Lucia i Wiesia.

Kochanym dzieciom Sylwii  i  Danielowi Osadkowskim z okazji
5. rocznicy œlubu, samych pogodnych dni w ¿yciu,

pociechy z Franusia ¿ycz¹ mamy - Magdalena i Wies³awa.

Zarz¹d Klubu Sportowego „Chojnowanka” serdecznie
dziêkuje Panu Bart³omiejowi  Wróblewskiemu

za wsparcie klubu i zakup sprzêtu sportowego.

Okres grzybobrania
mamy w pe³ni. 
Z okolicznych 

i odleglejszych lasów
przywozimy kosze praw-
dziwków, podgrzybków,
maœlaków - tegoroczne
zbiory s¹ imponuj¹ce. 
Wœród nich niezwykle
rzadkim okazem jest fla-
gowiec olbrzymi - jeden 
z najwiêkszych grzybów
hubowatych, nie jest wprawdzie jadalny, ale niezwykle ciekawy. 
Trudno natkn¹æ siê na niego spaceruj¹c po lesie, flagowiec bowiem
ze wzglêdu na upodobanie do antropogenicznych stanowisk zwany
jest równie¿ “grzybem parkowym” czyli roœnie, najczêœciej, w parkach.
Nasze zainteresowanie tym okazem wziê³o siê st¹d, ¿e ów grzyb, objêty
œcis³¹ ochron¹ (widnieje na czerwonej liœcie grzybów zagro¿onych
wyginiêciem), roœnie sobie na jednym z miejskich trawników. Znalaz³ go
pewien mieszkaniec Chojnowa i poinformowa³ o tym fakcie redakcjê.
- Legnicka prasa nie tak dawno pisa³a, chwal¹c siê, ¿e w tamtejszym
parku odkryto unikatowego grzyba. My te¿ takiego mamy. Wed³ug mnie
jest wiêkszy ni¿ naszych s¹siadów. 
W rejonie ulicy Zielonej po œciêtym kasztanowcu pozosta³ olbrzymi
egzemplarz flagowca. Na ogó³ pojedyncze rozety osi¹gaj¹ wagê do
kilkunastu, a skupienia owocników przy jednym pniu do kilku-
dziesiêciu kilogramów. Chojnowski wygl¹da na spory egzemplarz.
Nale¿y wiedzieæ jednak, ¿e za naruszenie, zniszczenie tego gatunku
gro¿¹ surowe sankcje prawne, od grzywny po areszt. Nie warto zatem,
o oryginalnoœci flagowca przekonywaæ siê namacalnie. Najlepiej
ogl¹daæ go z daleka i z podziwem…

eg

Chroniony olbrzymKronika  towarzyska

Podziêwania
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ZZZZ    kkkkssssiiii¹¹¹¹¿¿¿¿kkkkiiii    wwwwyyyyddddaaaarrrrzzzzeeeeññññ
Niszczyli znaki drogowe

Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie
zatrzymali w nocy z soboty na niedzielê 
(z 11 na 12 wrzeœnia) szeœciu m³odych mê¿-
czyzn, którzy id¹c miastem przewracali znaki
drogowe. 
Zatrzymani w wieku od 19 do 25 lat to miesz-
kañcy Chojnowa i okolicznych miejscowoœci.
Wszyscy byli nietrzeŸwi. W ich organizmach
stwierdzono od jednego do dwóch promili
alkoholu. Dwa znaki drogowe przewrócone
przez zatrzymanych le¿a³y w poprzek jezdni
blokuj¹c ruch pojazdów. W telefonie komór-
kowym jednego z mê¿czyzn znajdowa³y siê
zdjêcia z „zabawy” ze znakami drogowymi.
Zatrzymanych umieszczono w izbie wytrzeŸ-
wieñ. Za zniszczenie mienia grozi im kara
pozbawienia wolnoœci do 5 lat. 

Policjanci odzyskali kilkaset 

monet rzymskich pochodz¹cych 

z nielegalnych wykopalisk

Funkcjonariusze Wydzia³u Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wroc³a-
wiu wspólnie z policjantami z Chojnowa
zatrzymali 45-letniego mê¿czyznê podejrza-
nego o nielegalny obrót zabytkami archeolo-
gicznymi. Funkcjonariusze informacje o po-
dejrzeniu obrotu zabytkami archeologicznymi
pochodz¹cymi prawdopodobnie z nielegal-
nego Ÿród³a otrzymali z KGP w Warszawie.
Mê¿czyzna oferowa³ przedmioty do sprze-
da¿y na jednym z portali internetowych. 
Podczas przeszukania miejsca zamieszkania
sprawcy, policjanci ujawnili blisko 400 monet
rzymskich wykonanych z br¹zu i srebra oraz
kilka ozdób z br¹zu (w tym 5 fibul - metalo-
wych zapinek). Ponadto funkcjonariusze
zabezpieczyli wykrywacz metali. Obecnie
policjanci wyjaœniaj¹ wszystkie okolicznoœci
w tej sprawie, w tym równie¿ jaka jest wartoœæ
zabezpieczonych przedmiotów. 
W œwietle ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz kodeksu karnego, niele-
galne jest prowadzenie prac wykopalisko-
wych bez pozwolenia w³aœciwego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków lub pro-
wadzenie ich wbrew warunkom pozwolenia,

tak¿e przy u¿yciu urz¹dzenia do wykrywania
metali lub innych urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych
poszukiwanie zabytków. Nielegalne jest tak¿e
zabieranie ze sob¹ w celu przyw³aszczenia,
pozyskanych przedmiotów zabytkowych,
które w myœl przepisów prawa s¹ w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa oraz handel nimi. 
(zdjêcia na lca.pl i na stronach KMP w Legnicy)

Wyszli z aresztu i zniszczyli 

kilkanaœcie samochodów

25 sierpnia nad ranem dy¿urny Komisariatu
Policji w Chojnowie zosta³ poinformowany
telefonicznie o m³odych mê¿czyznach, którzy
uszkodzili samochód. Policjanci, którzy przy-
jechali na miejsce zastali ju¿ czterech w³aœci-
cieli pojazdów, którym wybito szyby. 
Funkcjonariusze ruszyli w poœcig za sprawca-
mi. Kilka ulic dalej zauwa¿yli dwóch mê¿-
czyzn odpowiadaj¹cych rysopisom podanym
przez œwiadków. Mê¿czyŸni na widok radio-
wozu zaczêli uciekaæ. Szybko jednak zostali

zatrzymani. Policjanci musieli u¿yæ kajdanek,
gdy¿ sprawcy byli agresywni i stawiali opór.
Funkcjonariusze z Chojnowa ustalili, ¿e
mê¿czyŸni szli ulicami miasta 
i niszczyli praktycznie ka¿dy napotkany na
swojej drodze samochód. Wybijali szyby,
przebijali opony… Uszkodzili w ten sposób
kilkanaœcie pojazdów. Obaj zatrzymani byli
nietrzeŸwi. Badanie wykaza³o u jednego 
z nich 3, a u drugiego 2,5 promila alkoholu.
Trafili do izby wytrzeŸwieñ. 20.latek i 18.latek
to mieszkañcy Chojnowa. Zupe³nie niedawno
opuœcili areszt, do którego trafili za rozbój.
Bardzo dotkliwie pobili wówczas mê¿czyznê,
któremu nastêpnie skradli telefon komórkowy
oraz pieni¹dze. Za pope³nione przestêpstwo
zniszczenia mienia groziæ im mo¿e kara 
do 5 lat pozbawienia wolnoœci. 

Bezpieczna droga do szko³y

W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê rokiem
szkolnym policjanci prowadzili dzia³ania
zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa
dzieci i m³odzie¿y w drodze do i ze szko³y
szczególn¹ uwagê poœwiêcaj¹c uczniom klas
pierwszych rozpoczynaj¹cych naukê. Do tej
pory funkcjonariusze Policji przeprowadzili
kontrole dróg w okolicach szkó³ sprawdzaj¹c
miêdzy innymi prawid³owoœæ oznakowania
pionowego i poziomego jezdni, skrzy¿owañ,
przejœæ dla pieszych. Patrole pojawi³y siê pod
wiêkszoœci¹ chojnowskich szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych. Kontrolowane by³y
zachowanie kierowców w stosunku do pie-
szych, zachowanie na przejœciach dla pie-
szych, przestrzeganie dozwolonej prêdkoœci
oraz trzeŸwoœæ. Funkcjonariusze zwróc¹ rów-
nie¿ uwagê na w³aœciwe przewo¿enie dzieci
w samochodach oraz stan techniczny autobu-
sów szkolnych. Od pierwszych dni nauki
policjanci odpowiedzialni za prewencjê kry-
minaln¹ wznawiaj¹ spotkania z uczniami i ro-
dzicami, które poœwiêcone bêd¹ unikaniu za-
gro¿eñ, profilaktyce uzale¿nieñ i bezpieczeñst-
wa w ruchu drogowym.

opr. pk
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

***
100 LAT POCZTY HARCERSKIEJ

Wspólnie z Komend¹ Hufca ZHP w Chojnowie
zapraszamy na wystawê „100 lat Poczty
Harcerskiej” - Galeria M³odych, od 30 wrzeœnia.

***
BIBLIOTECZNA  AKADEMIA

MALUCHA
Rozpoczynamy nowy cykl comiesiêcznych,
ró¿notematycznych zajêæ skierowanych do
najm³odszych czytelników - w wieku do 4 lat
- oraz ich opiekunów. 
Pierwsze spotkanie pt. „Jesienne opowieœci”
odbêdzie siê 29 wrzeœnia o godz.11.00 
w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o zg³oszenie siê
do kierownika Dzia³u - Marzeny Luty.

***
Biblioteczne nowoœci 

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Roksana Jêdrzejewska-Wróbel - „Maleñkie
królestwo królewny Aurelki” /rys. Jona
Jung (kolekcja Lubiê bajki)
Kto by nie chcia³ byæ królewn¹! Albo ksiêciem.
Przechadzaæ siê w koronie po pa³acu, wydawaæ
rozkazy, siedzieæ na tronie... ¯adnych obowi¹z-

ków, same przyjemnoœci. Ale czy aby na
pewno tak w³aœnie wygl¹da ¿ycie królewny? 

Uri Orlev - „Babcia robi na drutach”
Co to za ksi¹¿ka? To m¹dra przypowieœæ o nie-
tolerancji, pod postaci¹ rymowanej bajki. Dla
dzieci? Zapewne. Ale tak¿e dla nas, doros³ych.
Autor, jak prawdziwy cudotwórca, w krótkiej
fabule zamkn¹³ opowieœæ o sumieniu, nie-
czu³oœci, g³upocie i krzywdzie. Czytamy te
(na pozór) niefrasobliwe rymy, a z bajki, jak
z ciasno zwiniêtego k³êbka w³óczki, rozwija
siê d³uga opowieœæ - spl¹tana, dziergana ró¿-
nymi œciegami, gêsta, pe³na dygresji, wspom-
nieñ, bolesnych epizodów. 

***
Dzia³ dla Doros³ych:
Bill Sloan - „Ostateczna bitwa: Okinawa
1945”. Ostatnia wielka bitwa drugiej wojny
œwiatowej”
Ksi¹¿ka opowiada o krwawych walkach na
Okinawie w sposób, w jaki nie mówiono o nich
nigdy wczeœniej. Przyjmuj¹c punkt widzenia
poszczególnych ¿o³nierzy, Bill Sloan prezen-
tuje porywaj¹c¹ i niezwykle osobist¹ historiê
bohaterstwa i poœwiêcenia uczestników tego
ostatniego wielkiego starcia drugiej wojny
œwiatowej, opart¹ g³ównie na wywiadach 
z weteranami.

Ma³gorzata Szejnert - „Wyspa Klucz”
Tym razem autorka zabiera nas w podró¿ na
Ellis Island, ma³¹ wyspê u wybrze¿y Nowego
Jorku. W latach 1892 - 1954 mieœci³o siê tam
centrum przyjmowania imigrantów, przez które
przewinê³o siê kilkanaœcie milionów osób. Ellis
Island, zwana „wysp¹ klucz”, mog³a otworzyæ
bramy do Ameryki, ale mog³a te¿ je zamkn¹æ. 

BARBIE TALENT SHOW

13 paŸdziernika 2010 r. (œroda)
MOKSiR zaprasza dziewczynki 

w wieku 3-10 lat do udzia³u 
w ogólnopolskim konkursie 

muzycznym BARBIE TALENT SHOW.
Zadaniem przysz³ych gwiazd 
bêdzie zaœpiewanie piosenki 

“B¹dŸ kim chcesz”. 
Szczegó³y pod adresem

www.BarbieTalentShow.pl 
Pocz¹tek imprezy o godz. 16.30. 

Zapisy do 8 paŸdziernika 2010!

Oœrodek Szkolenia

Kierowców

„BOSMAN” 
Zdzis³aw Karpiak

Szko³a nauki jazdy zaprasza na prawo jazdy kat. „B”.

Szkolenie – Toyota Yaris 6-5 biegowa.
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6 

(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem 601-798-771.

Ceny promocyjne!

* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)

* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta

Kontakt : 0660-418-596

Tartak w Zamienicach – Henryk Szapowa³
oferuje:

z dojazdem do domu pacjenta 
w atrakcyjnych cenach.

Œwiadczone us³ugi:
* usprawnianie w neurologii, 

ortopedii i kardiologii,
* masa¿ klasyczny, limfatyczny, 

odchudzaj¹cy,
* zabiegi fizykalne (galwanizacja, 

jonoforeza, TENS, Kotz, UR, 
diadynamika, tonoliza, pr¹dy 
interferencyjne, elektrostymulacja, 
pr¹dy interferencyjne, laseroterapia, 
pole magnetyczne).

DOMOWA 
REHABILITACJA

MEDYCZNA

Kontakt: 606-526-848



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/72712

O sukcesach kolarzy z UKS Oriens piszemy czêsto i du¿o. Zawodnicy
tej sekcji dostarczaj¹ nam wielu powodów do zainteresowania siê ich osi¹g-
niêciami nie tylko na arenie lokalnej, regionalnej, ale te¿ wojewódzkiej. 
W tym sezonie klub dzia³aj¹cy pod auspicjami Gimnazjum nr 2 w dol-
noœl¹skim rankingu kolarskich dru¿yn zajmuje jedno z czo³owych miejsc.
To efekt codziennej pracy, fascynacji t¹ dyscyplin¹ sportu i zaanga¿o-
wania doros³ych - przygotowuj¹cych i wspieraj¹cych.

Najm³odszymi zawodnikami Oriensu s¹ uczniowie szóstej klasy
Szko³y Podstawowej nr 4. S¹ najm³odsi, z niewielkim kolarskim
sta¿em, ale na koncie wci¹¿ przybywa im tytu³ów, medali, pucharów.
Przemys³aw Kaczmarek
Z tej trójki ma najd³u¿szy sta¿ - jeŸdzi ponad dwa lat. Z dum¹ mówi,
¿e w swoich zbiorach ma 34 dyplomy, tyle mniej wiêcej ile startów 
w jego krótkiej karierze kolarskiej. Trzynaœcie razy stawa³ na naj-
wy¿szym podium, posiada te¿ tytu³ mistrza Dolnego Œl¹ska. 
- Jedenaœcie razy mia³em drugi czas, szeœæ razy by³em trzeci, dwa razy
czwarty, jeden raz pi¹ty i dwa razy ósmy - wylicza Przemek. -
Puchary stoj¹ na specjalnej pó³ce w moim domu, z pewnoœci¹ bêdzie
ich wiêcej.
Przemek chcia³by w sporcie osi¹gn¹æ miêdzynarodowy sukces. Wie,
¿e do tego potrzeba czasu i wysi³ku. Podobnie jak jego koledzy z sekcji
trenuje piêæ razy w tygodniu. Poza tym lubi graæ w pi³kê i jeŸdziæ na
nartach. 

Kamil Jêdraszczyk
Do treningów rowerowych namówi³ go kolega - Karol. Przekona³ go
licznymi nagrodami i czêstymi wyjazdami na zawody, zgrupowania.
Trenuje ju¿ ponad rok i nie zamierza rezygnowaæ. Z³apa³, jak to

mówi¹, bakcyla. Wczeœniej by³ zawodnikiem KS „Chojnowianka”,
ale to, jak siê okaza³o, nie by³a jego dyscyplina. 
- Wydaje mi siê, ¿e tu mo¿na wiêcej osi¹gn¹æ i trzeba liczyæ na samego
siebie - t³umaczy Kamil - Im wiêcej æwiczysz, dajesz z siebie, tym lepsze
s¹ wyniki. W dru¿ynie ró¿nie z tym bywa.
2 miejsce w VII Ogólnopolskim Kolarskim Wyœcigu Prze³ajowym 
w Memoria³ im. Jana Koz³owskiego, 2 miejsce w wyœcigu Rowerowym
o puchar Wójta Gminy Czarny Bór czy 3 miejsce w wyœcigu kolarstwa
górskiego “Œwidnica Grand Prix MTB” o puchar starosty powiatu
œwidnickiego zdaj¹ siê potwierdzaæ teoriê Kamila. 

Karol Rokus
Kiedy Karol zaczyna³ swoje treningi by³a zima. Zajêcia odbywa³y siê
na si³owni. Nie móg³ doczekaæ siê jazdy w terenie. Wiosna przysz³a
nadspodziewanie szybko i ju¿ po kilku jazdach po wzgórkach Parku
Piastowskiego móg³ wzi¹æ udzia³ w pierwszych swoich zawodach. Po
kilkunastu miesi¹cach Karol mo¿e pochwaliæ siê srebrnymi medalami
z wyœcigów w Chojnowie, Boles³awcu, Jaworze, br¹zem zdobytym 
w G³ogowie, Jeleniej Górze, Jaczkowie, Olesznej. 
Trener tego zawodnika upatruje jego szanse w kolarstwie szosowym.
Wkrótce, jak twierdzi, w tej dyscyplinie nie bêdzie równych Karolowi.

Ch³opcy nie ukrywaj¹, ¿e podczas zawodów rywalizuj¹ tak¿e miêdzy
sob¹. Startuj¹ w jednej kategorii wiekowej, jeden dla drugiego jest
zatem impulsem do mobilizacji. Zgodnie te¿ namawiaj¹ swoich
rówieœników do zainteresowania siê jakimœ sportem.
- Siedzenie w domu, przed komputerem, to naprawdê ¿adna rozrywka.
Wiemy, bo jeszcze nie tak dawno sami gros czasu spêdzaliœmy przed
monitorem. Warto zaj¹æ siê czymœ innym, czymœ co rozwija i przynosi
korzyœci. My oprócz wyeksponowanych w naszych pokojach nagród,
mamy szóstki z wychowania fizycznego. No i jeszcze kondycjê, której
wielu naszym kolegom brakuje.

eg

Bo to siê zwykle tak zaczyna

Optyk „SOCZEWKA”
Joanna Kamieñ

ul. Z³otoryjska 2

tel. 728 393 129
pn-pt  10.00 – 17.00

sob.   10.00 – 13.00

Badanie wzroku - 20 z³
przy z³o¿eniu zamówienia na okulary badanie gratis!

* Okulary na recepty NFZ i prywatnie
* Soczewki Bausch&Lomb; Johnson&Johnson
* Okulary przeciws³oneczne
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Pi³ka no¿na
Puchar Polski

W ni¿szych ligach pi³karskich, rozgrywane s¹ mecze 
o Puchar Polski na szczeblach wojewódzkich. Los chcia³,
¿e naszej drugiej dru¿ynie, przydzieli³ Górnika Z³otoryjê.
Ró¿nica dwóch lig mog³aby prowokowaæ myœli o gradzie
bramek dla goœci. Jedna feralna minuta w pierwszej
po³owie sprawi³a, ¿e b³¹d naszego obroñcy, sprokurowa³
prowadzenie dru¿yny przyjezdnej. Zaraz potem, po
rozpoczêciu gry ze œrodka boiska, szybki kontratak,
spowodowa³ drugiego gola.
Zapowiada³ siê wiêc pogrom. “Chojnowianka” jednak
otrz¹snê³a siê z szoku i zwar³a szyki. By³y nawet dogodne
sytuacje podbramkowe. Niestety niewykorzystane.
Tak skoñczy³a siê pucharowa przygoda naszych rezerw.
KS Chojnowianka II Chojnów- Górnik Z³otoryja 0:2
Natomiast pierwsza dru¿yna pucharowe rozgrywki rozpo-
czê³a od wyjazdowego meczu. Z pozytywnym zreszt¹
skutkiem.
LZS Lipa - KS Chojnowianka Chojnów 1:3
Gramy wiêc dalej.

Rozgrywki Ligowe - Liga Okrêgowa Legnica. 
Wyjazdowy przegrany mecz ze Spart¹ Grêbowice, móg³
zaskoczyæ, ale nie uwa¿nych obserwatorów. Dru¿yna 
z Grêbocic jest naszpikowana, zawodnikami z przesz³oœci¹
2.ligow¹. W nastêpnych meczach, wyniki by³y ju¿ 
o niebo lepsze.
Sparta Grêbocice - KS Chojnowianka Chojnów 4:1
KS Chojnowianka - Burza-Czarni Rokitki 2:2
Stal Chocianów - KS Chojnowianka Chojnów 0:0
Po ostatnich dwóch remisach wszyscy czekali na komplet
punktów. I tak siê sta³o w pojedynku z Kaczaw¹ Bienio-
wice. Mo¿na mieæ tylko pretensje o niewykorzystanie
dogodnych sytuacji.
KS Chojnowianka Chojnów - Kaczawa Bieniowice 3:0 (0:0)

A klasa III Grupa
Raz z górki, raz pod górkê. Takie koleje losu ma nasza
dru¿yna. Ale kto ich nie ma?
KS Chojnowianka II Chojnów - Rod³o Granowice 2:2
Lechia Rokitnica - KS Chojnowianka II Chojnów 0:2

Klasa Okrêgowa
Zamet Przemków 6 13 17-7 
Iskra Kochlice 6 11 18-9 
Chojnowianka Chojnów 6 11 11-6 
Górnik Z³otoryja 6 10 6-4 
Orla W¹sosz 6 10 8-5 
Górnik II Polkowice 6 10 7-7 
Stal Chocianów 6 9 7-5 
B³êkitni Koskowice 6 8 12-8 
Sparta Rudna 6 8 9-9 
Sparta Grêbocice 6 8 14-14 
Ikar Mi³ogostowice 6 7 6-13 
Odra Chobienia 6 7 11-16 
D¹b Stowarzyszenie Siedliska 6 7 8-15 
Kaczawa Bieniowice 6 6 9-20 
Burza Czarni Rokitki 6 5 4-9 
Zawisza Serby 6 3 6-16 

Klasa A 2010/2011, grupa III Legnica 
GKS Mêcinka 5 15 21-5 
Wilkowianka Wilków 5 12 15-9 
Sokó³ Krzywa 5 10 9-6 
Nysa Wiadrów 5 10 15-8 
Skora Jadwisin 5 9 16-12 
Fenix Pielgrzymka 5 7 15-12 
Rod³o Granowice 5 7 7-7
Wilki Ró¿ana 5 6 10-14 
Rataj Paszowice 5 6 9-12 
LZS Lipa 5 6 14-17 
Przysz³oœæ Prusice 5 4 7-12 
Chojnowianka II Chojnów 5 4 6-12
JTS Jawor 5 3 9-15 
Lechia Rokitnica 5 3 5-17

W Mistrzostwach Polski “Ma³ego Mode-
larza” i XXX Miêdzynarodowym Kon-
kursie Kartonowych i Plastikowych Modeli
Redukcyjnych, które odby³y siê we wrzeœ-
niu w Oleœnicy, znacz¹ce sukcesy odnieœli
modelarze dzia³aj¹cych przy MOKSiR w
Chojnowie. Harcerski Klub Modelarski
ARSENA£ zdoby³ zespo³owo I miejsce 
w Mistrzostwach Polski i II w konkursie
miêdzynarodowym! Dodatkowo za najlepszy

model polskiego pojazdu (za model T-70)
nagrodzono Przemka Nowiczonka z Choj-
nowa! Trudno wymieniaæ tu wszystkie
sukcesy chojnowian; doœæ powiedzieæ,
¿e w niektórych klasach (jak np.
MMPG-M) byli klas¹ sami dla siebie.
Wszystkie cztery nagrodzone miejsca
zgarnêli reprezentanci ARSENA£U!

sh

Sukcesy modelarzy

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego

w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonego numerem geodezyjnym 130 o

pow. 314 m2, po³o¿onego przy ul. Przelot w Chojnowie, z przeznaczeniem na

prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej nieuci¹¿liwej (bez mo¿liwoœci zabudowy).

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 400,00 z³ (brutto).
Wadium - 80,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 paŸdziernika 2010 r. o godz 12.00 w lokalu nr 11
znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu  Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy
lub na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium  (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci do
dnia 21 paŸdziernika  2010 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od  zawarcia umowy w ustalonym 
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, 
dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego a tak¿e innych
warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych 
i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy
energii elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od roku 2011, zgodnie ze
wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie
wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 818-66-80. 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

Sprzedam dom w Chojnowie o pow. 160 m2.
Wiadomoœæ: tel. 666-838-848. 

Sprzedam dom wybudowany w 2007r.,
wszystkie media, 4 sypialnie, 2 ³azienki, salon
o pow. 38 m2, du¿a kuchnia, teren zagospodaro-
wany, ogrodzony. Wiadomoœæ: tel. 601-585-894.

Sprzedam domek w Konradówce wraz ze
stodo³¹, na pow. 12 arów, mo¿liwe przyjêcie 
w rozliczeniu mieszkania w Chojnowie lub Leg-
nicy, cena 80 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 791-775-549.

Pilnie sprzedam przytulne mieszkanie 
w Chojnowie przy ul. Mickiewicza, mieszka-
nie po remoncie, o pow. 52 m2, 3 pokoje, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, c.o. gazowe, do mieszka-
nia nale¿y du¿a piwnica, komóreczka na strychu 
i przydomowy ogródek. 
Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w nowym
budownictwie o pow. 61 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 666-838-848. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, strych, pow. 52 m2,
przy ul. Witosa, po remoncie, cena 75 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 90 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrze-
wanie gazowe. Wiadomoœæ: tel. 692-038-572.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2 w Rokit-
kach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia w bloku
+gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna (ok. 3 ar),
nieskie op³aty sta³e, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 792-242-114 lub 793-680-145.

Sprzedam mieszkanie o pow. 40 m2, 2 pokoje,
kuchnia, balkon, ³azienka, Ip., po kapitalnym
remoncie, gotowe do zamieszkania, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Leg-
nicka, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
du¿a piwnica, gara¿, pow. 96 m2, cena 260 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-34 lub 889-654-665
lub 667-795-815.

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, piwnica, strych 
pow. 38m2, przy ul. D¹browskiego, po kapital-
nym remoncie, cena 99 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 606-995-852.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie 
o pow. 57 m2, Ip., atrakcyjna dzielnica. Wia-
domoœæ: tel. 605-376-171.

Sprzedam komfortowe mieszkanie o pow.
100 m2 w bardzo dobrej dzielnicy. Wiadomoœæ:
tel. 604-725-847.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie, ul. £okietka, o pow. 64,5 m2, 

3 pokoje, kuchnia, wc osobno, balkon, piwnica
o pow. 4,2 m2, Ip., œrodkowe, s³oneczne.
Wiadomoœæ: tel. grzecznoœciowy 76 818-70-10
w godz. 20-21.

Sprzedam mieszkanie na ul. Sobieskiego,
po remoncie, IIIp., nowe instalacje c.o., elek-
tryczne, rozprowadzenie kominkowe, 
pow. 114,7 m2, piwnica. Wiadomoœæ: 
tel. 504-111-315.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, 
o pow. 64 m2, w nowym budownictwie, Ip., 
ul. Samorz¹dowa, cena 195 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 888-629-378.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w nowym budownictwie przy ul. Kiliñskiego 
o pow. 57 m2, IVp., ³azienka po remoncie,
nowe okna. Wiadomoœæ: tel. 794-217-926 
lub 763-070-124.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 86 m2 w Witkowie. Wiadomoœæ: 
tel. 668-621-460.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie róg ul. Koœciuszki i Witosa, 
o pow. 56,9 m2, parter, po remoncie (czêœciowo),
2 pokoje, du¿y przedpokój, kuchnia, ³azienka,
wc, centralne ogrzewanie, nowa instalacja
elektryczna (miedŸ). Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 609-999-116.

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie,
98 m2, 3 pokoje, w centrum miasta, na dwa
mniejsze lub jedno z dop³at¹ lub sprzedam.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.

Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2 do
3600 m2, czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo
pierwokupu wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.

Sprzedam lub wynajmê lokale u¿ytkowe 
w centrum miasta o pow. od 200 do 340 m2.
Cena 3,00 z³/m2, sprzedam ca³y obiekt miesz-
kaniowy o pow. 2800 m2 za 900.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.

Wynajmê lokal u¿ytkowy w centrum Choj-
nowa, Rynek 38 , pr¹d, woda, wc, zaplecze,
cena za miesi¹c 1.900z³, nadaje siê na biuro,
ubezpieczenia, oddzia³ banku - mo¿liwoœæ
ulokowania bankomatu, kredyty, itd...
Wiadomoœæ: tel. 509-409-459 

Lokal handlowy do wynajêcia, pow. 70 m2,
wc, w dobrym ci¹gu komunikacyjnym.
Wiadomoœc: tel. 602-237-406.

Auto-moto

Sprzedam radio samochodowe, nowe,
model MP3-FD 38, DVD, cena 500 z³, siedze-
nia do VW T4, œrodkowe 2+1, tylne 3.osobowe
w cenie 1.300 z³ oraz alufelgi 15 do Mercedesa
kpl. 4 szt., na 5 otworów w cenie 500 z³.
Wiadomoœæ: tel. 608-820-323.

Sprzedam samochód marki Peugeot
Partner, blaszak, rok prod. 1998, 1,9 disel,
bia³y, stan dobry, w ci¹g³ej eksploatacji.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.

Us³ugi

Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ: 
tel. 664-540-650. 

LOMBARD „GOLD” Po¿yczki pod zastaw
z³ota, cena do negocjacji ul. Paderewskiego 12
(obok targowiska), pn-pt: 9.00 - 17.00, 
sob.-niedz.: 10.00 - 14.00. Wiadomoœæ:
tel. 783-107-577.

Wynajem limuzyny na wesela, wieczory
panieñskie, kawalerskie, 18-stki, studniówki,
wyjazdy do klubu „Seven” - transfer z lot-
niska i inne okolicznoœciowe. Wiadomoœæ: 
tel. 509-409-459 

Praca

Spó³ka z o.o. zatrudni g³ówn¹ ksiêgow¹ 
z doœwiadczeniem w pe³nej ksiêgowoœci. Wia-
domoœæ: 503-125-879.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-
czowie. Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Sprzedam dzia³kê 5 ar w Chojnowie. Wia-
domoœæ: tel. 604-089-477.

Sprzedam dzia³kê przy ul. Witosa. Wia-
domoœæ: tel. 602-197-254.

Sprzedam dzia³ki budowlane, uzbrojone,
kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 693-537-728
lub 607-235-058.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzch-
nie: 897 m2 - 55 tys. z³, 887 m2 - 54 tys. z³,
1.104 m2 - 35 tys. z³, 935 m2 - 40 tys. z³, 933 m2

- 50 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Kupiê dzia³kê inwestycyjn¹ w Chojnowie -
5-10 ar, pod us³ugi, przy drodze. Wiadomoœæ:
tel. 501-165-888.

Inne

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

Kupiê tanio grunt rolny w gminie
Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.

Sprzedam tanio wózek inwalidzki + 5
paczek pampersów rozmiar XL. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-74-29 lub 880-878-003.

Sprzedam okap nad kuchniê 60, bia³y,
u¿ywany pó³ roku, cena 100 z³ oraz kuchenkê
elektryczn¹ na 2 paleniska, cena 100 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-089-477.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/727

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84;

fax: (076) 818-75-15,  

e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,

http://www.chojnow.eu

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 

w Krakowie, nak³ad: 900 eg.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia

Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz, 

DTP: Maria Zawiœlañska

Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  

Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej

Bobik ul. Okrzei 1, Chojnów

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam 
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów

niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
ich redagowania i skracania.

15

BANK SPÓ£DZIELCZY W CHOJNOWIE
oferuje kredyt p.n.:

kwota kredytu - do 80.000 z³,
minimum formalnoœci,
okres kredytowania - do 96 miesiêcy,

oprocentowanie sta³e: 11,9% dla okresu sp³aty do 60 m-cy

12,9% dla okresu sp³aty powy¿ej 60 m-cy 
* na dzieñ 24.08.2010r.: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kwoty kredytu 5.000,00 z³, prowizji 2,5% dla posiadaczy kont osobistych i okresu 
sp³aty 96 m-cy wynosi 14,55% 

Zapraszamy do Naszych placówek!

"S£ONECZNA
GOTÓWKA PLUS"

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
ul. Rynek 18/19

Tel. 76/ 818 85 76
Fax. 76/ 818 85 75

Oddzia³ Banku w Gromadce
ul. Witosa 6

Tel. 75/ 738 22 96
Fax. 75/ 738 23 51

Filia w Chojnowie
ul. Sikorskiego 12

Tel./Fax.  76/ 814 14 54

Filia w Trzebieniu
ul. Leœna 15

Tel. 75/ 736 50 15
Fax. 75/ 736 50 06

Punkt Kasowy w Rokitkach
Rokitki 15

Tel./Fax.  76/ 817 87 34




