Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Objazdowe Kino Orange zaprasza 22 stycznia do sali
kinowej MOKSiR na trzy projekcje „Psy i koty”,
„Maczeta”, „Incepcja” - szczegó³y str. 13

Op³atkowo-zabawowo
Tegoroczny op³atkowy bal organizowany przez chojnowski Zwi¹zek Emerytów
i Rencistów wyj¹tkowo odby³ siê w sali kawiarnianej MOKSiR.

BurMISTRZOWI-MISTRZOWIE
Chojnowscy ratownicy medyczni podarowali burmistrzowi
model karetki pogotowia z oryginaln¹ dedykacj¹.

Artystyczna dusza, oko, g³os
Ponad 80 osób - bliskich, przyjació³, znajomych
i zainteresowanych fotografik¹ uczestniczy³o w otwarciu
wystawy Dariusza Matysa pt. „W objêciach obiektywu”.

Kolêdnicy ze Skoranty i inni
Jury oceni³o wystêp Skoranty najwy¿ej w grupie chórów i przyzna³o chojnowianom pierwsze miejsce.
Tego dnia powodów do zadowolenia by³o znacznie wiêcej.

Chojnowskie

rozmaitoœci

CHZGKiM apeluje

Pod zarz¹dem Pani prezes

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przypomina o koniecznoœci
przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeñstwa w zakresie u¿ytkowania i w³aœciwej
eksploatacji urz¹dzeñ spalaj¹cych paliwo
sta³e (wêgiel, koks, drzewo) ciek³e lub
gazowe.
Apelujemy o w³aœciwe wentylowanie pomieszczeñ, nie zas³anianie przewodów wentylacyjnych, otworów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach oraz nie ogrzewanie
pomieszczeñ kuchenkami gazowymi.
Przypominamy, ¿e uniemo¿liwienie, a nawet
ograniczenie odp³ywu produktów spalania
zwi¹zane z niedro¿noœci¹ i niew³aœciwym
ci¹giem w kana³ach odprowadzaj¹cych, przy
jednoczesnym braku dop³ywu odpowiedniej
iloœci powietrza do pomieszczeñ, w których
znajduj¹ siê urz¹dzenia spalaj¹ce paliwo - jest
przyczyn¹ powstania tzw. czadu, powoduj¹cego œmiertelne zatrucia u¿ytkowników budynku.

17 stycznia odby³o siê drugie zebranie wyborcze
do Zarz¹du KS Chojnowianka. Po burzliwej
dyskusji postanowiono, aby ustêpuj¹cy zarz¹d
warunkowo przed³u¿y³ swoj¹ kadencjê do
zakoñczenia rozgrywek pi³ki no¿nej wiosna lato 2011. Sk³ad zarz¹du uzupe³niono o jedno
wyj¹tkowe nazwisko - decyzj¹ zebranych, na
prezesa KS „Chojnowianka” powo³ano Ma³gorzatê Cz³onkê - dyrektor Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnego
„Niebieski Parasol”. To pierwsza kobieta
w historii klubu, która bêdzie tu zarz¹dzaæ.
O plany, strategiê i wizje zapytamy pani¹
prezes ju¿ wkrótce.
Zarz¹d KS Chojnowianka - Cz³onka Ma³gorzata,
Chudziak Józef, Rudziak Grzegorz, Rudziak
Krzysztof, Uziêb³o Krzysztof, Michowski
Waldemar. Komisja Rewizyjna - Misikiewicz
Zbigniew - przewodnicz¹cy, Kulik Jan - zastêpca,
Górny Roman - cz³onek.

Wa¿ne dla kombatantów
Zwi¹zek Kombatantów RPiBWP informuje,
¿e biuro Zwi¹zku zosta³o przeniesione
z „Domu Chemika” do budynku przy Placu
Zamkowym 1a.
Zarz¹d Miejski przyjmuje w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 10.00 - 12.00, Zarz¹d Gminny
w ka¿dy wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Wengrzyn (6 pkt.), II miejsce Patryk O¿³owski
(4 pkt.), III miejsce Maciej Galez (2 pkt.).
Poza podium, z zerowym dorobkiem punktowym, znalaz³ siê Micha³ Janusz. Wszyscy
zawodnicy otrzymali z r¹k sêdziego, pana Jerzego
Pud³o, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

II turniej o szachowe mistrzostwo

Uniwersytet Trzeciego Wieku

W sobotê 15 stycznia br., w goœcinnych progach SP3, w drugim ju¿ Turnieju o Mistrzostwo
Chojnowa Szkó³ Podstawowych w Szachach
zmierzy³o siê ledwie... 4 zawodników. Rozgrywki
systemem “ka¿dy z ka¿dym” po 2 partie (mecz
i rewan¿) ostatecznie wy³oni³y nastêpuj¹cy
podzia³ miejsc i punktów: I miejsce Jakub

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
przygotowuje siê do kolejnej próby utworzenia
w Chojnowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W nastêpnym wydaniu „G.Ch” poinformujemy
mieszkañców o dacie i miejscu pierwszego
spotkania „U3W”, bo takim skrótem MOKSiR
chce oznaczyæ dzia³alnoœæ Uniwersytetu.

Uwaga pacjenci
Od 1-go stycznia 2011 roku dotychczasowe
dy¿ury œwi¹teczne pe³nione w Przychodni
Rejonowej w Chojnowie s¹ zorganizowane
na terenie Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-Opiekuñczego “Niebieski Parasol”
(by³y szpital).
Teraz bêd¹ to dy¿ury ca³odobowe. W dzieñ
wolny od pracy, w godz. od 8.00 do 8.00 dnia
nastêpnego (tj. 24 godziny) bêdzie pe³niony
dy¿ur lekarski i pielêgniarski. (tel. 76/ 8 181 075).
Natomiast w dni robocze w godzinach od
18.00 do 8.00 dnia nastêpnego:
- lekarz bêdzie przyjmowa³ w NZOZ NOXMED
w Legnicy ul. Kosmiczna 14,
- pielêgniarka w Chojnowie na terenie “Niebieskiego Parasola”.
Dodatkowo poza godzinami pracy Przychodni
dzieci do lat 18-stu bêd¹ przyjmowane
w ambulatorium pediatrycznym w Szpitalu
Wojewódzkim w Legnicy.
Pomoc wyjazdowa lekarska bêdzie œwiadczona
przez lekarza NZOZ NOXMED poza godzinami pracy Przychodni ka¿dorazowo po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem dy¿urnym
pod numerem telefonu 76/72 222 08.
Transport sanitarny w POZ bêdzie wykonywany przez ambulans NZOZ NOXMED
w dni zwyk³e w godzinach od 8.00 do 18.00
ka¿dorazowo po telefonicznym uzgodnieniu
z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem
pod numerem telefonu 76/ 72 222 08.
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Chojnowskie

rozmaitoœci
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B, w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 27575:

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- styczeñ, luty, marzec, kwiecieñ 2011
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:

20.02.11; 27.03.11; 25.04.11;
23.01.11; 27.02.11; 03.04.11;
30.01.11; 06.03.11; 10.04.11;
06.02.11; 13.03.11; 17.04.11
13.02.11; 20.03.11;24.04.11

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

GAZETA CHOJNOWSKA NR 2/735

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 lutego 2011 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 17 lutego 2011 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie
nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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¿ 1.400,00 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.
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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 10 lutego 2010 r., drugi 21 kwietnia 2010 r.,
trzeci 14 lipca 2010 r., czwarty 28 wrzeœnia 2010 r., pi¹ty 8 grudnia 2010 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 24.01-17.02.2011 r. w godzinach
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.
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Orkiestrowy fina³ 2011
Inaczej ni¿ w poprzednich latach potraktowa³a nas zimowa aura w ten
wyj¹tkowy dzieñ. Tysi¹ce wolontariuszy, którzy 9 stycznia wyszli na ulice
polskich miast nie musieli rozgrzewaæ siê ciep³ymi napojami, kryæ siê
w ogrzewanych pomieszczeniach, chuchaæ i dmuchaæ na przemarzniête d³oni…
Dodatnia temperatura w fina³ow¹ niedzielê wró¿y³a kolejny „kasowy”
sukces. Tak te¿ siê sta³o. Na Orkiestrê zadeklarowano 37 008 974,00 PLN.
W grodzie nad Skor¹ rekordu nie by³o, o pora¿ce jednak mowy byæ
nie mo¿e. Blisko 16 tysiêcy z³otych, to powa¿na kwota, a nawiasem
mówi¹c nie o cyfry przecie¿ tylko tu chodzi. Gros chojnowian w³¹czy³o
siê w akcjê Owsiaka w ró¿nej formie. Pocz¹wszy od sztabu skupiaj¹cego 65 wolontariuszy z puszkami, organizatorów, wszystkich licz¹cych pieni¹dze, poprzez wykonawców wype³niaj¹cych czêœæ artystyczn¹,
handlowców i przedsiêbiorców, którzy przekazali mnóstwo fantów na
orkiestrow¹ licytacjê, a¿ po ¿ywio³ow¹ publicznoœæ i mieszkañców
Ziemi Chojnowskiej wspieraj¹cych akcjê finansowymi datkami.
£añcuszek dobrych, ¿yczliwych serc zaowocowa³ niez³¹ pul¹, dowiód³
te¿, ¿e w naszym mieœcie wra¿liwych, pragn¹cych nieœæ pomoc jest wielu.
Tegoroczna zbiórka przeznaczona bêdzie na zakup najnowoczeœniejszego sprzêtu medycznego dla polskich szpitali, g³ównie oddzia³ów
urologii i nefrologii dzieciêcej.
Urz¹dzenia bêd¹ pomagaæ dzieciom chorym na nerki.
- Zale¿y nam na tym, by wczeœniej wykrywaæ wady uk³adu moczowego
u dzieci z mo¿liwoœci¹ wczesnego rozpoczêcia leczenia i interwencji
urologicznej - wyjaœnia ekspert: doc. dr hab. n med. Sylwester
Prokura - To bardzo wa¿ne, bo wczesne rozpoznanie mo¿e w sposób
decyduj¹cy wp³ywaæ na dalsze losy dzieci, a póŸniej osób doros³ych.
W tych wszystkich przypadkach decyduj¹c¹ rolê odgrywa czas i dostêpnoœæ
leczenia. Wspó³czesne aparaty do prowadzenia ci¹g³ych metod, pozwalaj¹ na stosowanie szeregu opcji terapeutycznych po-cz¹wszy od
pacjentów najm³odszych, z wykorzystaniem tak¿e zabiegów plazmaferezy
(terapeutycznej wymiany osocza) w przypadku zatruæ. Metody te zalecane s¹ i stosowane we wszystkich krajach europejskich.
Dary Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy przybli¿aj¹ polsk¹
pediatriê do standardów œwiatowych. Przez tych dziewiêtnaœcie lat
WOŒP uratowa³a ¿ycie tysi¹com ma³ych pacjentów.
Rozmaitymi fantami chojnowsk¹ Orkiestrê wspar³y sklepy: Dar natury,
Smyk, salon Rivendell, pizzeria Piccolo Mondo, kwiaciarnia
Magnolia, Oriflame, sportowy, ¯abka, salon urody Finezja, sklep
odzie¿owy p. Wiêcek, apteka Salix, ko³o PZW Skora i firma Feerum.
Wszystkim - serdeczne dziêki!!!
Ostateczny wynik zbiórki i przeprowadzonej licytacji to 15.898 z³
i 55 groszy! A doliczyæ nale¿a³oby do tego: 6 dolarów i 75 centów,
143,5 korony czeskiej oraz 32,33 Euro! Kolejny raz uda³o siê pobiæ
rekord, za co podziêkowania kierujemy do wszystkich osób w jakikolwiek sposób wspieraj¹cych Orkiestrê. To nasz wspólny sukces!!!
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Chojnowianie przez ostatnie siedem lat do³o¿yli do WOŒP
ponad sto tysiêcy z³otych:
* 2005 r.
niewiele ponad 14 tysiêcy
* 2006 r.
11. 310, 19 z³
* 2007 r.
12 775,20 z³
* 2008 r.
14.057,22 z³
* 2009 r.
19.647, 73 z³
* 2010 r.
15.518,20 z³.
* 2011 r.
15.898,55 z³
W kraju, ka¿dy kolejny rok by³ lepszy:
I Fina³: 3 stycznia 1993 r. - by³ poœwiêcony chorobom serca; zebraliœmy
1.535.440,68 USD.
II Fina³: 2 stycznia 1994 r. - poœwiêcony by³ pomocy szpitalom
noworodkowym; zebraliœmy 1.930.726,93 USD
III Fina³: 8 stycznia 1995 r. - zbieraliœmy pieni¹dze na zakup sprzêtu
dla klinik onkologicznych; wynik: 2.816.465,36 USD
IV Fina³: 7 stycznia 1996 r. - poœwiêcony by³ ratowaniu ¿ycia dzieci,
które uleg³y wypadkom; zebrano: 2.543.413,59 USD
V Fina³: 5 stycznia 1997 r. - by³ poœwiêcony ratowaniu dzieci
z chorobami serca; zebraliœmy: 3.062.067,29 USD
VI Fina³: 4 stycznia 1998 r. - poœwiêcony ratowaniu ¿ycia dzieci
poszkodowanych w wypadkach mia³ miejsce; efekt: 3.543.276,74 USD
VII Fina³: 10 stycznia 1999 r. - Orkiestra gra³a dla ratowania ¿ycia
noworodkom; zebraliœmy: 4.515.020,82 USD
VIII Fina³: 9 stycznia 2000 r. - poœwiêcony ratowaniu ¿ycia dzieci
z chorobami nerek; zebraliœmy 6.089.390,91 USD
IX Fina³: poœwiêcony diagnostyce noworodków i niemowl¹t,
zakoñczy³ siê rekordowym wynikiem 6.112.642,74 USD
X Fina³: poœwiêcony ratowaniu ¿ycia dzieci z wadami wrodzonymi, a
w szczególnoœci leczeniu operacyjnemu noworodków i niemowl¹t; na
koncie znalaz³o siê 6.848.998,85 USD
XI Fina³: poœwiêcony zakupowi sprzêtu medycznego dla oddzia³ów
niemowlêcych i dzieci m³odszych, zakoñczy³ siê wynikiem
7.695.614,16 USD
XII Fina³: celem po raz drugi by³ zakup sprzêtu medycznego dla oddzia³ów niemowlêcych i dzieci m³odszych, zebraliœmy 6.923.443,22 USD
XIII Fina³: na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii zebraliœmy 9.864.292,87 USD
XIV Fina³: zbierano pieni¹dze dla ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych
w wypadkach, w tym na naukê pierwszej pomocy, zakoñczy³ siê
wynikiem 9.660.691,00 USD
XV Fina³: po raz drugi ratowanie ¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy. Zbiórka zakoñczy³a siê wynikiem
9.349.814,65 USD
XVI Fina³: poœwiêcony by³ dzieciom ze schorzeniemi laryngologicznymi; zebraliœmy 13.883.627,13 USD
XVII Fina³: poœwiêcony by³ wczesnej diagnostyce dzieci z chorobami
nowotworowymi; zebraliœmy 11.011.771,01 USD.
XVIII Fina³: poœwiêcony by³ onkologii dzieciêcej, zebraliœmy 42.877.958,06 z³.
opr. eg
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Szanowni Chojnowianie!
Minê³o 65 lat od zakoñczenia II Wojny Œwiatowej i wielkiego, przymusowego exodusu
Polaków zamieszka³ych na kresach wschodnich
II Rzeczpospolitej. Przyjechaliœmy (my lub nasi
przodkowie) pe³ni obaw i niepokoju na tzw.
Ziemie Odzyskane i zaczêliœmy organizowaæ nowe
¿ycie. Chojnów jest jednym z takich miejsc.
Mamy swoj¹ historiê tych minionych lat. A tworzyli j¹ i tworz¹ nadal jego mieszkañcy. Tych,
którzy najbardziej zapisali siê i zapisuj¹ w naszej
pamiêci nadal, chcielibyœmy upamiêtniæ w s³owniku biograficznym “Chojnowianie - znani
i zas³u¿eni (1945-2010)”.
Prosimy o zg³aszanie nazwisk osób, które powinny,
Pañstwa zdaniem, znaleŸæ siê w planowanym
wydawnictwie i które:
- dzia³a³y w latach 1945 - 2010 dla dobra Chojnowa,
- oprócz pracy zawodowej da³y siê poznaæ jako
spo³ecznicy, dzia³acze, animatorzy maj¹cy na
uwadze dobro mieszkañców Chojnowa,
- mieszka³y na naszym terenie, kszta³ci³y siê,
ale sukcesy odnios³y lub odnosz¹ na forum
regionalnym, ogólnopolskim lub za granic¹.

BurMISTRZOWI-MISTRZOWIE
Model karetki pogotowia z oryginaln¹ dedykacj¹ podarowali burmistrzowi chojnowscy
ratownicy medyczni pragn¹c w ten sposób podziêkowaæ za wieloletni¹ wspó³pracê
i wspieranie przez samorz¹d chojnowskiej jednostki pogotowia.
We wrzeœniu ubieg³ego roku Joanna Gancarz, Tomasz Wyciszkiewicz i Ireneusz Sromek
w dorocznych Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego zdobyli tytu³ mistrzów regionu
legnickiego. Dla uhonorowania tego sukcesu burmistrz zafundowa³ zwyciêzcom profesjonalne mundury.
- Kurtki, koszulki, bluzy i spodnie s¹ najwy¿szej jakoœci - wyjaœniaj¹ ratownicy. - Jesteœmy
wdziêczni za ten prezent-nagrodê. Stroje z herbem naszego miasta z dum¹ bêdziemy
prezentowaæ na Miêdzynarodowych Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie
Medycznym. Do Szczyrku jedziemy 27 stycznia. Z pewnoœci¹ bêdziemy siê wyró¿niaæ.

Zg³oszenia mog¹ sk³adaæ osoby, grupy,
œrodowiska, instytucje lub organizacje
w terminie do 31 sierpnia 2011r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, Plac
Zamkowy 2, 59-225 Chojnów.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dane
teleadresowe osoby lub innych
zg³aszaj¹cych kandydata.
W zg³oszeniu nale¿y zamieœciæ nastêpuj¹ce
informacje:
1. Nazwisko i imiê. Zdjêcie.
Krótka prezentacja: zawód, wykszta³cenie,
zajmowane stanowiska.
2. Data urodzenia (ew. œmierci), miejsce urodzenia,
pochodzenie spo³eczne, przebieg edukacji,
zdobyte wykszta³cenie, zdobyty zawód, stopieñ
naukowy.
3. Przebieg pracy zawodowej, spo³ecznej, politycznej, naukowej: osi¹gniêcia, sukcesy, publikacje.
4. Uzyskane wyró¿nienia, nagrody, odznaczenia.
5. ¯ycie rodzinne i prywatne: ¿ona, dzieci,
kr¹g przyjació³ itp.
6. Zainteresowania, hobby. ¯yciowe motto, w³asna
refleksja o swoim ¿yciu itp.
7. Oœwiadczenie zg³aszanego kandydata wg wzoru:
Oœwiadczam, ¿e dane zamieszczone w zg³oszeniu mojej osoby przez .......... (nazwisko, nazwa
zg³aszaj¹cego) s¹ zgodne z prawd¹. Jednoczeœnie
wyra¿am zgodê na zamieszczenie mojego biogramu w s³owniku biograficznym “Chojnowianie - znani i zas³u¿eni (1945-2010)”.
Pomys³ ma wstêpn¹ akceptacjê lokalnych w³adz.
Liczymy równie¿ na ¿yw¹ reakcjê mieszkañców Chojnowa, bo od niej zale¿y sukces przedsiêwziêcia.
Inne, szczegó³owe informacje - tel. 697-630-455.
Grupa inicjatywna:
Andrzej Bobik, Krystyna Czapska, Zbigniew
Halikowski, Stanis³aw Horodecki, Jerzy
Janus, Tadeusz Sznerch.
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Nowe stroje byæ mo¿e wp³ywu na umiejêtnoœci ratowników nie maj¹, ale zdecydowanie
poprawiaj¹ komfort pracy i co tu du¿o mówiæ, buduj¹ image.
Trzymamy kciuki za naszych super ratowników, a o ich dokonaniach na mistrzostwach
poinformujemy w kolejnym numerze GCh.
eg

Optyk „SOCZEWKA”
Joanna Kamieñ
pasa¿ Intermarche

tel. 728 393 129

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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Bez Babci i Dziadka ani rusz!
Chocia¿ instytucja Babci i Dziadka
istnieje od wieków, oficjalnie doceniono j¹ jakieœ trzydzieœci lat
temu. Wtedy to w kalendarz wpisano nowe œwiêto - 21 stycznia
Dzieñ Babci i 22 stycznia Dzieñ
Dziadka.
W tych dniach wnuczêta spiesz¹
z prezentami, s³owami podziêkowania i uœciskami - bo bez
babci i bez dziadka by³oby…
-… bardo smutno, p³akalibyœmy
i martwilibyœmy siê - mówi¹ Krasnoludki z Przedszkola Miejskiego nr 3.
- Moja mama d³ugo pracuje, wtedy
dziadkowie siê mn¹ opiekuj¹ wyjaœnia Ania.
- Dziadek wi¹¿e mi buty - dodaje
Krystian.
- A mój bawi siê ze mn¹ w konika
- dorzuca Kalina.
Patryk lubi bawiæ siê z babci¹
Marysi¹ w miasto, Micha³ jest
wdziêczny, ¿e dziadek nauczy³
go jeŸdziæ na rowerze, Wiktoria
z dziadkiem rozwi¹zuje krzy¿ówki
i uprawia warzywa na dzia³ce.
Ka¿de dziecko doskonale wie, ¿e
„Babcia to s¹ mi³e rêce, ksi¹¿ka,
herbata s³odka, œmieszne s³owa
w dawnej piosence, suknia dla

lalki i szarlotka. A jak coœ spsocisz
jak coœ popsujesz, jak trzeba spytaæ
o radê, to kto za uszy wyci¹gnie
z biedy. Wiadomo zawsze - dziadek”.
Mi³oœæ wnucz¹t jest bezwarunkowa,
spontaniczna. Dzieci kochaj¹ babciê i dziadka za to, ¿e s¹. Tê mi³oœæ
potêguje kolejna - wdziêcznych
rodziców.

Gra¿yna Stefanicka
Dziadkowie z regu³y maj¹ wiêcej
czasu ni¿ rodzice. Dlatego wnuczêtom zawsze ³atwiej namówiæ ich
na coœ, na co mamie i tacie brakuje

Marzena Luty
Wspó³czeœni dziadkowie ró¿ni¹
siê nieco od tych sprzed kilkudziesiêciu lat. S¹ bardziej aktywni,

wolnej chwili. Dziadkowie ³atwiej
te¿ ulegaj¹ proœbom o zakup „niezbêdnej” wnukowi czy wnuczce
rzeczy. W wielu rzeczach wyrêczaj¹ nas - rodziców i wnuczêta.
S¹ bezcenni…

asertywni. Dla wnucz¹t s¹ nie tylko
babciami i dziadkami, ale te¿
przyjació³mi. Moje córki chêtniej
powierzaj¹ swoje sekrety dziadkom ni¿ mamie czy tacie. Zawsze
docenia³am i doceniam ich rolê.

Anna Kopyra
Dziadkowie to nieoceniony skarb.
Trudno jest, gdy ma siê ma³e dzieci,
pogodziæ ¿ycie rodzinne z prac¹

zawodow¹. Mia³am to szczêœcie,
¿e moi rodzice z przyjemnoœci¹ zajmowali siê wnuczêtami, pomagali i wspierali w wychowywaniu.
Nieocenione s¹ tak¿e „proszone”
obiady i dania „na wynos”.

„Babcia i dziadek bywaj¹ ró¿ni lecz ka¿dy pamiêta,
¿e jednakowo zawsze kochaj¹ wnuczêta.
To samo ich cieszy, to samo raduje nasz poca³unek,
uœmiech i s³owo dziêkuje”.

DZIÊKUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!

W imieniu Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji
serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i wszystkich
Dziadków na imprezê pod nazw¹ DZI-Wnu czyli DziadkomWnuki. 23 stycznia (niedziela) o godz. 17.00
z okazji Dnia Babci i Dziadka na scenie zaprezentuj¹ siê
najm³odsi chojnowscy artyœci. Wstêp wolny!

Kronika Towarzyska
UUU
W dniu Twoich drugich
urodzin, zawsze uœmiechniêtej
buzi, weso³ej zabawy i mnóstwa s³odkich ca³usów
najukochañszej wnusi Nadii
Szapowa³ z okazji 2. urodzin ¿ycz¹ dziadkowie z Chojnowa.
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Podziêkowania
UUU
Cz³onkowie chojnowskiego
chóru Skoranta serdecznie
dziêkuj¹ Marii Wojtowicz
za ubarwienie œwi¹tecznych
strojów chórzystów
w³asnorêcznie wykonanymi
szalikami.

UUU
Chór Skoranta dziêkuje
gor¹co Edwardowi
Piaseckiemu - firma Dany,
za pomoc w sfinansowaniu
zakupu nowych strojów.
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Kolêdnicy ze Skoranty
i inni
W koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a rozbrzmia³y 6 stycznia
kolêdy i pastora³ki. To kolejny ju¿ raz chór SKORANTA sk³ada³
w ten sposób ho³d piêknej polskiej tradycji œwiêtowania œpiewem
wydarzeñ nawi¹zuj¹cych do misterium betlejemskiej stajenki. 18 kolêd,
rozœwietlony o³tarz i pó³mrok panuj¹cy w koœciele tworzy³y niezapomniane wra¿enie, które chojnowianie skwitowali gromkimi brawami.
Trzy dni póŸniej chojnowski chór kolêdowa³ w Siedliskach. W zorganizowanym przez Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w Mi³kowicach
„Koncercie kolêd” chojnowianie wyst¹pili wspólnie z zespo³em „Trzy
Pokolenia” i Orkiestr¹ Kameraln¹.
15 stycznia Skoranta ponownie stanê³a na deskach tej samej sceny.
Tym razem dali popis talentów w III Festiwalu Kolêd i Pastora³ek.

Jury oceni³o ich wystêp najwy¿ej w grupie chórów i przyzna³o
Skorancie pierwsze miejsce.
Tego dnia powodów do zadowolenia by³o znacznie wiêcej. Razem
z chórzystami w œwi¹tecznym konkursie wziê³o udzia³ kilkoro jeszcze
mieszkañców naszego miasta.
Gran Prix Festiwalu zdoby³ duet wokalny Karolina Serkies i £ukasz
Sypieñ. Pierwsze miejsce w kategorii szkó³ podstawowych zaj¹³ Rafa³
D¹browa, w grupie gimnazjalistów Ma³gorzata Haniecka, a tu¿ za ni¹

uplasowa³a siê na drugiej pozycji Danuta Leonhardt. Trzeci¹ lokatê
wyœpiewa³y sobie Natalia Czapska (gimnazjum) i Joanna Cieœlak
(grupa doros³ych) oraz zespó³ wokalny ze Szko³y Podstawowej nr 3
Synkopa. Wyró¿nienie otrzyma³a Weronika Malicka z SP 3.
Gratulujemy wspania³ych wystêpów i dziêkujemy za promocjê grodu
nad Skor¹.
eg

Wspó³czesne
jase³ka
W ostatnim tygodniu przed œwiêtami w MOKSiR
odby³y siê bo¿onarodzeniowe jase³ka. Przygotowali je uczniowie Gimnazjum nr 1 nale¿¹cy do szkolnego ko³a teatralnego, kabaretu,
chóru, zespo³u instrumentalnego oraz grupy
tanecznej. Opiekê nad m³odzie¿¹ sprawowali
nauczyciele: p. M. Inglot, p. M. Truskowska,
p. Tomasz Susmêd i p. D. Wo³oszyn.
Tegoroczne jase³ka mia³y charakter wspó³czesny. M³odzi aktorzy przestrzegali przed
tym, aby w g¹szczu œwi¹tecznych porz¹dków,

GAZETA CHOJNOWSKA NR 2/735

zakupów i przygotowañ nie zapomnieæ
o g³ównym przes³aniu Bo¿ego Narodzenia.
Poszczególne sceny przedstawienia przeplatane
by³y nastrojowymi kolêdami, wœród których
znalaz³a siê ,,Cicha noc” w mistrzowskim
wykonaniu Danusi Leonhardt z klasy I b. Nie
zabrak³o równie¿ bo¿onarodzeniowego tañca.
Na koniec p. Dyrektor E. Fa³at podziêkowa³a
uczniom i nauczycielom za przygotowanie jase³ek
oraz z³o¿y³a wszystkim œwi¹teczne ¿yczenia.
Trzeba przyznaæ, ¿e spektakl zosta³ bardzo
dobrze przyjêty przez m³odzie¿, pedagogów

i rodziców, o czym œwiadczy³y gromkie brawa
i liczne pochwa³y.
Po wystêpie gimnazjaliœci, pod opiek¹ wychowawców, udali siê do sal, gdzie odby³y siê klasowe spotkania wigilijne. By³o wspólne œpiewanie kolêd, ³amanie siê op³atkiem, ¿yczenia.
Spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 1 sk³ada serdeczne podziêkowania dyrekcji oraz pracownikom MOKSiR za pomoc w przygotowaniu
przedstawienia.
Ko³o teatralne
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NOCNA ZMIANA BLUESA w CHOJNOWIE
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S³awek Wierzcholski i Nocna
Zmiana Bluesa zagraj¹ 6 lutego
(niedziela) w Chojnowie!!!
Koncert rozpocznie siê
o godz. 19.00. Bilety ju¿ do
nabycia w MOKSiR. W przedsprzeda¿y - 10 z³; w dniu koncertu - 15 z³.

o tym m.in. has³a w encyklopediach muzycznych, CD
z serii „Z³ota kolekcja” wydawnictwa EMI Poland czy niedawny wystêp w popularnym
programie „Szansa na sukces”
w TVP. S³awek Wierzcholski
to wirtuoz harmonijki i autor

Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa - S³awek Wierzcholski i stworzona przez
niego Nocna Zmiana Bluesa
w ci¹gu 28 lat nieprzerwanej
dzia³alnoœci osi¹gnêli sukcesy, którymi mo¿na by obdzieliæ znacznie wiêksze grono artystów! Siedemnaœcie wydanych p³yt, nagrania z amerykañskimi gwiazdami bluesa
jak m.in. Charlie Musselwhite
czy Louisiana Red, koncerty
supportuj¹ce gwiazdy bluesa
œwiatowego formatu: B.B.King
(Warszawa 1996) czy Blues
Brothers (Norymberga 1989).
Kilka tysiêcy koncertów
w Polsce i praktycznie w ca³ej
Europie, a nawet w Zimbabwe!
Choæ zaczynali jako ortodoksyjni bluesmani, w trakcie
æwieræwiecza dzia³alnoœci S³awek i jego zespó³ wykreowali
w³asny, niepowtarzalny styl
bazuj¹cy na akustycznym instrumentarium, a bêd¹cy fuzj¹
bluesa, folku, jazzu i piosenki
autorskiej. S³awek jest autorem ca³ego repertuaru grupy
i kilku prawdziwych przebojów, jak „Szósta zero dwie”,
„Blues mieszka w Polsce”,
„John Lee Hooker” czy „Chory
na bluesa”. Nocna Zmiana
Bluesa to ju¿ klasyka! Œwiadcz¹

dwóch popularnych podrêczników gry na tym instrumencie. Jest dziennikarzem radiowym i prasowym, organizatorem festiwali bluesowych
a przede wszystkim cz³owiekiem „Chorym na bluesa”!
Swe charakterystyczne brzmienie Nocna Zmiana Bluesa
zawdziêcza nietypowemu (jak
na grupê o charakterze bluesowym) instrumentarium.
Wszyscy muzycy u¿ywaj¹
wzmacniaczy, lecz graj¹ wy³¹cznie na instrumentach akustycznych. Zespó³ z ³atwoœci¹
nawi¹zuje kontakt ze s³uchaczami, zyskuj¹c akceptacjê
tych s³uchaczy, którzy o polskim bluesie wyra¿aj¹ siê
sceptycznie. Nocna Zmiana
Bluesa ma ju¿ dwadzieœcia
osiem lat. Jej koncerty to
po³¹czenie tych wieloletnich
doœwiadczeñ z m³odzieñcz¹
energi¹, któr¹ muzykom i
s³uchaczom daje blues!!!
Sk³ad zespo³u: - S³awek
Wierzcholski: œpiew, harmonijka ustna - Marek D¹browski: gitara akustyczna - Witold
J¹kalski: slide guitar - Piotr
D¹browski: akustyczna gitara
basowa, œpiew - Grzegorz
Minicz: perkusja.
opr. sh
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Na œwi¹tecznym jarmarku
17 grudnia w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie
odby³ siê bo¿onarodzeniowy jarmark. Przygotowali go uczniowie klas drugich pod
kierunkiem nauczycieli: p. Moniki Bodnar
i p. Anny Stra³ki.
G³ównym celem imprezy by³o promowanie
nauki jêzyka niemieckiego (jeden z wyk³adanych w szkole) oraz przybli¿enie tradycji
œwi¹tecznych tego kraju.
Jarmark cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
m³odzie¿y, nauczycieli i pracowników szko³y.
Wœród przygotowanych przez uczniów atrakcji znalaz³y siê miêdzy innymi wykonane
w³asnorêcznie kartki z ¿yczeniami oraz
pyszne ciasto (tu podziêkowania dla mam).
Œwi¹teczn¹ atmosferê podkreœla³y kolêdy
œpiewane w jêzyku niemieckim.
Tradycja bo¿onarodzeniowych jarmarków
w Niemczech siêga œredniowiecza. Ju¿ od
po³owy listopada organizuje siê pierwsze
tego typu imprezy, które trwaj¹ niekiedy a¿
do 26 grudnia. Najwiêksze jarmarki organizowane s¹ miêdzy innymi w Berlinie, Monachium i Norymberdze.
Ka¿dy z nich ma swój niepowtarzalny klimat,
ka¿dy stara siê wyró¿niæ swoj¹ oryginalnoœci¹. Woñ pieczonych jab³ek, cynamonu
i wszelkiego rodzaju s³odkoœci unosi siê nad
wszystkimi uliczkami rynków. Wspaniale
ozdobione stoiska bo¿onarodzeniowe oferuj¹
ró¿ne akcesoria œwi¹teczne.

Jaki by³ ten ro(c)k?
W ubieg³ym roku, mo¿na ju¿ by³o mówiæ
otwarcie o pewnym zjawisku kulturowym
który przyj¹³ nazwê - Chojnowska Scena
Muzyczna. W skrócie - CHSM.
Wachlarz stylistyczny - naprawdê imponuj¹cy. Pocz¹wszy od chóru SKORANTA,
poprzez zespó³ muzyki dawnej ALL’ANTICO, a skoñczywszy na zespo³ach rozrywkowo - rockowych. Nie zapomnijmy te¿
o scenie hip-hopowej - jest ona prê¿na, a jej
przedstawiciele coraz czêœciej pokazuj¹ siê
na miejskich imprezach lub wydaj¹ p³yty.
Z najciekawszych zapowiedzi na ten rok
warto odnotowaæ prace nad wydaniem solowego, dwup³ytowego kr¹¿ka podsumowuj¹cego dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
Juranda Kowalskiego. Wszystkie utwory s¹
autorskie. W chwili obecnej, zbierane s¹ fundusze na sfinansowanie tego produktu.
Ewentualni sponsorzy bardzo mile widziani.

Szczególny urok nadaje jarmarkom ogromna
choinka, œwi¹teczne lampki i œpiewane na
¿ywo kolêdy. Na stoiskach mo¿na kupiæ
rêcznie wykonane ozdoby, kartki œwi¹teczne,
a nawet prezenty pod choinkê.
(gim)

***
Za nami XIX Fina³ W.O.Œ.P. W ods³onie
rockowej na scenie moksirowskiej sali widowiskowej zadebiutowa³a FAZABLUES.
To nowy zespó³ na Chojnowskiej Scenie
Muzycznej. Cz³onkowie tej grupy jednak
z „niejednego pieca chleb jedli”.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego,
z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe, o powierzchni u¿ytkowej 18,70 m2,
po³o¿onego w Chojnowie przy ul. Kolejowej 27/2 na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 20/10 obrêb 4 miasta Chojnowa.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
netto, wynosi 6,00 z³ + podatek VAT 23%
Wadium - 100,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 lutego 2011r. o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy
lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 09 lutego 2011r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, 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 najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 15.01.2011r. do 09.02.2010r. w godz. 10.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30, tel. 076 81 88 370, 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Niektórzy z nich w zamierz³ych czasach
udzielali siê w takich chojnowskich grupach
jak: Kanibale, Recepcja, Kwadrat.
Jak wskazuje nazwa graj¹ typowego bluesa.
Wzorce czerpi¹ z dokonañ m.in. Tadeusza
Nalepy.
Czekamy wiêc na w³asny materia³ i ¿yczymy
powodzenia.

***
Wielkimi krokami zbli¿a siê lutowe œwiêto
muzykomaniaków.
W pierwszy weekend lutego czyli 5 i 6
w Legnicy i Chojnowie moc atrakcji.
5. lutego (sobota) w legnickim klubie
“Spi¿arnia” zagra legendarny DEZERTER.
Bilety na ten koncert s¹ ju¿ do nabycia
w biurze naszego MOKSiRu.
Dzieñ póŸniej w chojnowskim domu kultury
- Nocna Zmiana Bluesa!
P.M.
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Op³atkowo-zabawowo
egoroczny op³atkowy bal organizowany przez chojnowski
Zwi¹zek Emerytów i Rencistów wyj¹tkowo odby³ siê w sali
kawiarnianej Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
Mimo i¿ sala mniejsza i zdecydowanie mniej balowa, zabawa by³a
szampañska.
Oko³o 80 uczestników, przy wtórze wspania³ej muzyki rodziny
Laszkiewiczów, tañcowa³o do rana.
Zanim jednak wszystkich porwa³ karnawa³owy nastrój ks. Dominik
zmówi³ z uczestnikami modlitwê, wszyscy podzielili siê op³atkiem,
odœpiewano kilka kolêd. A potem by³ barszczyk z uszkami i wszelkie
dobro na uginaj¹cych siê od potraw sto³ach.

T

- Jesteœmy na op³atkowym balu po raz piêtnasty - mówi pan Zbigniew
Niwiñski. - A pierwszy raz przyszliœmy tu dziêki „Gazecie Chojnowskiej”.
Przeczytaliœmy bowiem artyku³ z takiej imprezy i odnaleŸliœmy tam na
zdjêciach wielu m³odych ludzi - z pewnoœci¹ nie emerytów. Wczytuj¹c
siê uwa¿niej dotar³o do nas, ¿e to bal organizowany przez zwi¹zek,
nie koniecznie tylko dla zwi¹zkowców. Nastêpnego roku wybraliœmy
siê, no i tak ju¿ balujemy piêtnaœcie lat - od kilku jako emeryci.
Za rok zabawa odbêdzie siê w nowej, wyremontowanej sali domu
Schrama. Wiêkszoœæ chojnowian nie mo¿e siê ju¿ doczekaæ.
eg

Ponad 80 osób - przyjació³, znajomych, bliskich i zainteresowanych fotografik¹ uczestniczy³o
w otwarciu wystawy Dariusza Matysa pt. „W objêciach obiektywu”.

Artystyczna dusza, oko, g³os…
14 stycznia Miejska Biblioteka
Publiczna zaprosi³a na wernisa¿
fotograficznej wystawy znanego
w naszym mieœcie artysty fotografika.
Fotografi¹ zajmuje siê od wielu
lat (czytamy w Almanachu artystyczno-kulturalnym Ziemi Chojnowskiej). Fotografuje ludzi i przyrodê
stosuj¹c zarówno metody tradycyjnej jak i niekonwencjonalnej
fotografii cyfrowej. Mo¿liwoœci
jej przetwarzania i obróbki w technice HDR (Hight Dynamic
Range) otwieraj¹ przed nim nowe
mo¿liwoœci kreacji, co stanowi
dla niego, do niedawna zdecydowanego zwolennika fotografii analogowej, du¿e wyzwanie. W 2002 r.
zdoby³ dwa wyró¿nienia na miêdzynarodowej wystawie “Gates
Employee Photo Calendar”
w Denver. W tym samym konkursie
uzyska³ wyró¿nienie w 2003 r. Po
raz pierwszy swoje prace pokaza³
na indywidualnej wystawie w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie
w 1988r. Od 1999r. bierze udzia³
w przegl¹dach chojnowskiej
plastyki. Jest autorem opracowania
cyfrowego i graficznego fotografii
do czasopisma “The World of
Military Diorams”.
Fotosy Darka zaskakuj¹. On sam
te¿ jest osobowoœci¹ zaskakuj¹c¹. Zdjêcia, to nie jedyne
jego zainteresowanie. Artysta
znany jest tak¿e (od 25 lat) jako
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muzyk. Gra³ w zespole Strefa
Bluesa, DIAX i M-3, równoczeœnie prowadzi³ scholê w Chojnowie,
potem scholê” ALBA CAMPA”
w Bia³ej. Najchêtniej jednak oddaje siê poezji œpiewanej. Próbki
jego muzycznej pasji mieli
okazjê posmakowaæ uczestnicy
wernisa¿u, otwarcie wystawy
bowiem po³¹czono z koncertem
D. Matysa.
- Wystawa fotograficzna „W objêciach obiektywu’’ jest wystaw¹
retrospektywn¹. Chcia³em pokazaæ
na niej przekrój mojej fotografii
i wspó³istnienie fotografii cyfrowej
i analogowej, szkoda tylko, ¿e
z powodu ograniczenia powierzchni
wystawienniczej, musia³em dokonaæ
ostrej selekcji fotografii. Koncert
natomiast, to spontaniczny pomys³
na uatrakcyjnienie wernisa¿u
i po trosze wykorzystanie okazji
do „wyœpiewania siê”. Mam nadziejê, ¿e nie znudzi³em s³uchaczy.
O tym jak bardzo wystêp Darka
podoba³ siê publicznoœci niech
œwiadczy fakt, ¿e koncert nie
skoñczy³ siê wed³ug planu. Kontynuowano go nieoficjalnie
w oryginalnej formie. Do wykonawcy do³¹czy³ z gitar¹ jego
obecny prze³o¿ony, ¿ywo zainteresowany artystyczn¹ dzia³alnoœci¹ swojego pracownika. Niecodzienny duet zaskoczy³ daj¹c
wspania³y wystêp.
- Obecnoœæ dyrektora naczelnego
Faurecia Legnica pana Antoniego

Barona, pani Krysi Mokhtari
i mojego kierownika pana Roberta Rajkowskiego, z którym
wspólnie mogliœmy sobie pograæ
po czêœci oficjalnej, by³o dla mnie
czymœ wyj¹tkowym. Jak czêsto
bowiem pracodawca poœwiêci swój
prywatny czas dla podw³adnego?
Jestem za ten gest niezmiernie
wdziêczny.
Korzystaj¹c z okazji dziêkujê serdecznie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej pracownicom za nieocenion¹ pomoc przy
organizacji wystawy, mojej ¿onie

Jadzi, która zawsze mnie mobilizuje do pracy i jest moim najsurowszym recenzentem oraz wszystkim przyby³ym. Jestem niezmiernie wdziêczny za to, ¿e mog³em po raz kolejny zaistnieæ
w moim mieœcie i za to, ¿e uda³o
nam siê stworzyæ tak wspania³¹
atmosferê.
Wystawê „W objêciach obiektywu”
ogl¹daæ mo¿na w „Galerii M³odych” Miejskiej Biblioteki Publicznej - gor¹co zachêcamy.
eg
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Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma u³atwiæ polskim bibliotekom
publicznym dostêp do komputerów, Internetu i szkoleñ. Program
Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.

M³odzi tworz¹ sztukê
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
znalaz³a siê wœród grona laureatów Konkursu
Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademiê Rozwoju Filantropii
w Polsce w ramach Programu Rozwoju
Biblitek i przyznano nam dofinansowanie
projektu pt. „M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ”.
Przedsiêwziêcie to bêdziemy realizowaæ ze
œrodków otrzymanych od Fundacji Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Projekt ma
rozpocz¹æ cykliczny, coroczny program edukacyjno-kulturalny „M³odzi Tworz¹ Sztukê”
- w ka¿dym roku realizowaæ bêdziemy inny
temat ³¹cz¹cy ró¿norodne dzia³ania wspieraj¹ce rozwijanie zdolnoœci plastycznych dzieci
i m³odzie¿y z chojnowskich szkó³.

Pomys³ projektu powsta³ w oparciu o nasze
dotychczasowe inicjatywy z zakresu edukacji
plastycznej, a zw³aszcza na podstawie dzia³alnoœci Galerii M³odych funkcjonuj¹cej
w bibliotece od 2007 r.
G³ównym celem projektu „M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ”, który prowadziæ bêdziemy
od stycznia do czerwca 2011 r., jest twórcza
aktywizacja, rozwijanie warsztatu plastycznego oraz pog³êbianie wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki wœród chojnowskiej m³odzie¿y. Naszymi partnerami, z którymi bêdziemy wspó³pracowaæ podczas wykonywania zadañ projektowych s¹: Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2, Powiatowy Zespó³ Szkó³
oraz Urz¹d Miejski w Chojnowie. W ramach
projektu zamierzamy przeprowadziæ: konkurs
na logo corocznego programu „M³odzi Tworz¹
Sztukê”, warsztaty plastyczne, wycieczki do

Legnicy oraz do Wroc³awia i zwiedzanie
wybranych wystaw, a tak¿e warsztaty informatyczne, podczas których przygotowana
zostanie strona www projektu i prezentacja
multimedialna dokumentuj¹ca nasze przedsiêwziêcie. Fina³em projektu bêdzie wystawa,
na której zaprezentowane bêd¹ najlepsze prace
warsztatowe. Podczas otwarcia wystawy odbêdzie siê równie¿ m.in.pokaz strony internetowej projektu i prezentacji multimedialnej.
Bardzo dziêkujemy za pomoc tym, z którymi
konsultowaliœmy siê podczas opracowywania
naszego wniosku na konkurs „Aktywna Biblioteka”: Pani Jadwidze Jêdrzejczyk - malarce
i instruktorowi plastyki, Pani Lucynie Spes zastêpcy dyrektora Gimnazjum nr 2 oraz informatykom: Panu Dariuszowi Wo³oszynowi
z Gimnazjum nr 1 i Panu Arkadiuszowi Rybczyñskiemu. Natomiast wszystkich mieszkañców Chojnowa serdecznie zapraszamy do
udzia³u w konkursie na logo programu „M³odzi
Tworz¹ Sztukê”.
Barbara Landzberg
Dyrektor MBP w Chojnowie

Regulamin konkursu
na logo programu „M³odzi Tworz¹ Sztukê”
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Cele konkursu:
1. Wy³onienie najlepszego znaku graficznego identyfikuj¹cego i promuj¹cego cykliczny, coroczny program edukacyjno-kulturalny „M³odzi
Tworz¹ Sztukê”. Program „M³odzi Tworz¹ Sztukê” ma wspieraæ rozwijanie
zdolnoœci plastycznych dzieci i m³odzie¿y z chojnowskich szkó³
poprzez przeprowadzanie ró¿norodnych przedsiêwziêæ np. warsztatów,
konkursów, wystaw.
2. Rozwijanie zainteresowania mieszkañców Chojnowa sztuk¹.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do mieszkañców Chojnowa. W konkursie
mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby niemieszkaj¹ce w Chojnowie, ale ucz¹ce siê
w chojnowskich szko³ach.
2. Prace konkursowe powinny byæ wykonane wy³¹cznie indywidualnie.
Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e zg³osiæ maksymalnie 3 projekty logo.
3. Projekt mo¿e byæ wykonany dowoln¹ technik¹, tradycyjn¹ lub komputerow¹, w jednym lub wiêcej kolorach. Projekt powinien zawieraæ
logo mieszcz¹ce siê w polu 15 cm x 15 cm.
4. Logo powinno zawieraæ nazwê: M³odzi Tworz¹ Sztukê.
Projekt logo mo¿e byæ kombinacj¹ w/w nazwy i elementów graficznych/rysunków.
5. Na konkurs mog¹ byæ zg³oszone jedynie te prace, które nie by³y zg³oszone
w innych konkursach.
6. Materia³ chroniony prawami autorskimi nie mo¿e byæ wykorzystany
do projektu.
7. Nades³ane na konkurs projekty powinny znajdowaæ siê w kopertach
z napisem „Konkurs na logo programu: M³odzi Tworz¹ Sztukê” opatrzonych god³em autora. Wewn¹trz koperty, oprócz projektu lub projektów,
powinna znajdowaæ siê druga koperta opatrzona tym samym god³em,
w której nale¿y zamieœciæ dane autora: imiê i nazwisko, datê urodzenia, adres, telefon oraz zgodê na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
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moich danych osobowych na potrzeby konkursu / podpis uczestnika
konkursu).
8. Prace konkursowe nale¿y nadsy³aæ (lub sk³adaæ) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Zamkowy 2, 59 - 225 Chojnów
w terminie do 22.02.2011 r.
(decyduje data otrzymania prac konkursowych przez Organizatora).
Ocena prac konkursowych i og³oszenie wyników konkursu:
1. Prace konkursowe oceniaæ bêdzie Jury powo³ane przez Organizatora.
2. Jury dokona wyboru jednego najlepszego projektu logo w terminie
do 28.02.2011 r.
3. Nagrod¹ dla zwyciêzcy konkursu jest odtwarzacz multimedialny.
4. Ocena Jury jest ostateczna i nie przys³uguje od niej odwo³anie.
5. Informacja o rozstrzygniêciu konkursu zostanie zamieszczona na
stronie internetowej MBP: oraz w lokalnych mediach.
Inne postanowienia:
1. Prace konkursowe staj¹ siê w³asnoœci¹ Organizatora konkursu, który
mo¿e je w dowolny sposób wykorzystaæ oraz odstêpowaæ na rzecz osób
fizycznych i prawnych.
2. Zwyciêzca konkursu przenosi nieodp³atnie na Organizatora autorskie
prawa maj¹tkowe zwi¹zane z przed³o¿on¹ prac¹ konkursow¹ w zakresie utrwalania, zwielokrotniania okreœlon¹ technik¹, wprowadzania do
obrotu, wprowadzania do pamiêci komputera, publicznego wykonania
albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyœwietlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwyciêskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy,
w celu jego skutecznego wykorzystania.
4. W sprawach spornych wynikaj¹cych z interpretacji niniejszego
Regulaminu ostateczn¹ decyzjê podejm¹ Organizatorzy w porozumieniu z Jury.
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Z notatnika dy¿urnego
Zatrzymano osoby poszukiwane
10 stycznia przy ulicy Legnickiej funkcjonariusze
zatrzymali 20. letniego mieszkañca Chojnowa
poszukiwanego przez S¹d Rejonowy w Legnicy
w celu odbycia kary pozbawienia wolnoœci.
11 stycznia w miejscowoœci Ulesie zatrzymano 47. letniego mieszkañca Ulesia poszukiwanego listem goñczym przez S¹d Rejonowy
w Legnicy celem doprowadzenia do Zak³adu
Karnego.
Tego samego dnia przy ulicy Moniuszki
w Chojnowie funkcjonariusze zatrzymali
31. letniego mieszkañca Chojnowa poszukiwanego w celu doprowadzenia do Zak³adu
Karnego, przez S¹d Rejonowy w Z³otoryi na
podstawie listu goñczego.
Œrodki odurzaj¹ce
3 stycznia przy ulicy Chmielnej, funkcjonariusze ujawnili przy 24. letnim mieszkañcu
Chojnowa sproszkowan¹ substancjê koloru
bia³ego. W zwi¹zku z uzasadnionym podejrzeniem, i¿ niniejsza substancja mo¿e byæ
œrodkiem odurzaj¹cym, mê¿czyzna zosta³
zatrzymany. Podczas specjalistycznego badania stwierdzono, ¿e przedmiotowa sproszkowana substancja to œrodek odurzaj¹cy z grupy
amfetamina.
8 stycznia przy ulicy Okrzei, podczas kontroli osobistej, przy 24. letnim mieszkañcu
Chojnowa ujawniono susz roœlinny koloru
zielonego. Ustalono, ¿e susz roœliny to œrodek
odurzaj¹cy z grupy marihuana.

Sprawca uszkodzenia cia³a zatrzymany
16 stycznia przy ulicy Tkackiej nieustalony
sprawca przy u¿yciu niebezpiecznego narzêdzia, najprawdopodobniej siekiery, uderzy³
w g³owê 24. letniego mieszkañca Chojnowa,
powoduj¹c u niego uszkodzenie cia³a w postaci pêkniêcia blaszki czo³a - pierwszej powierzchni koœci. Poszkodowany zosta³ przewieziony do Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy, gdzie pozosta³ na obserwacji.
W ramach podjêtych czynnoœci funkcjonariusze Referatu Kryminalnego, Komisariatu
Policji w Chojnowie ju¿ nastepnego dnia ustalili i zatrzymali sprawcê niniejszego czynu.
Zatrzymanym okaza³ siê 24. letni chojnowianin - za pope³nienie niniejszego czynu
grozi mu kara, do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Z³odziej telefonów i rowerów
Chojnowscy policjanci zatrzymali m³odego
mê¿czyznê podejrzewanego o kradzie¿ telefonu komórkowego.
Dy¿urny Komisariatu Policji w Chojnowie zosta³ poinformowany przez mieszkañca Jerzmanic, ¿e z mieszkania jego dziewczyny w Chojnowie, zosta³ skradziony telefon komórkowy.
Zg³aszaj¹cy podejrzewa³ o kradzie¿ mê¿czyznê,
który dokonywa³ naprawy w mieszkaniu. Na
podstawie rysopisu policjanci ustalili 19-latka
podejrzewanego o kradzie¿. W wyniku przeszukania miejsca jego zamieszkania funkcjonariusze odzyskali skradziony telefon.
Ponadto okaza³o siê, ¿e zatrzymany wczeœniej skrad³ równie¿ inny telefon oraz 3 rowery
z terenu Chojnowa. Obecnie policjanci ustalaj¹
pokrzywdzonych w pozosta³ych czterech przestêpstwach. Za pope³nione czyny zatrzymanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Opracowa³
asp. Tomasz Jagielski
Komisariat Policji w Chojnowie

Na Walentynki
- “Zmi³oœci”
12 lutego (sobota) br. MOKSiR zaprasza na niezwyk³y, walentynkowy w charakterze koncert
“Zmi³oœci...”, w którym zaprezentuj¹ siê krakowscy artyœci Paulina Bisztyga i Roman Œlazyk.
Pocz¹tek wystêpu - godz. 19.00. Bilety (ju¿
do nabycia w sekretariacie MOKSiR) w cenie
10,00 z³ w przedsprzeda¿y i 15,00 z³ w dniu
koncertu.

Roman Œlazyk to genialny kontrabasista i basista, kompozytor i aran¿er. Grywa³ i z wielkimi jazzu: Wintonem Marsalisem, Nigelem
Kennedym, Januszem Muniakiem, i z popowym Shakinem Stevensem, i z poetyckim
Markiem Grechut¹ w “Anawie” czy pod batut¹ klasycznego Krzysztofa Pendereckiego.
Jako muzyk udowadnia, ¿e basowe dŸwiêki
mog¹ samodzielnie tworzyæ piêkn¹ muzykê.
Dowodzi tego choæby p³yta „Zmi³oœci...”
Paulina Bisztyga to krakowska wokalistka
o niesamowitym, niskim g³osie. Jest laureatk¹
stypendium imienia Marka Grechuty czy presti¿owej nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego.
Paulina jest te¿ nagradzan¹ poetk¹ - to ona
jest autork¹ wiêkszoœci tekstów do piosenek
z „Zmi³oœci...” (czêœæ tekstów na p³ytê
napisa³a te¿ Anna Saraniecka, wspó³pracuj¹ca
m.in. z Kasi¹ Nosowsk¹ czy Renat¹ Przemyk).
Stacja RMF Classic poœwiêci³a p³ycie godzinn¹
audycjê, a w Radiu Kraków “Zmi³oœci” zosta³a kr¹¿kiem tygodnia. Bardzo dobre recenzje
kr¹¿ka znalaz³y siê te¿ w “Machinie” czy
“Top Guitar”. Ten koncert trzeba zobaczyæ!!!

Posiadaczy œrodków odurzaj¹cych zatrzymano
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Za rozbój 12 lat
16 stycznia w Chojnowie przy ulicy Legnickiej, nieznany sprawca uderzaj¹c rêk¹ w g³owê
mieszkañca Bia³ej, doprowadzi³ go do stanu
bezbronnoœci, a nastêpnie z kieszeni jego
koszuli skrad³ portfel z zawartoœci¹ pieniêdzy
w kwocie 300 z³otych, dowód osobisty, prawo
jazdy, dowód rejestracyjny oraz kartê bankomatow¹.
W wyniku podjêtych czynnoœci funkcjonariusze Referatu Kryminalnego, Komisariatu
Policji w Chojnowie ustalili i zatrzymali
sprawcê przy którym ujawniono dokumenty
pokrzywdzonego. Zatrzymanemu, 32. letniemu mieszkañcowi Chojnowa grozi kara do
12 lat pozbawienia wolnoœci.
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KINO ORANGE
zaprasza do sali kinowej MOKSiR
***

***

***

INCEPCJA

MACZETA

PSY I KOTY

Œwiatowej s³awy filmowiec
Christopher Nolan wyre¿yserowa³ film z gwiazdorsk¹ obsad¹,
który zabiera widzów w podró¿
dooko³a ziem-skiego globu oraz
w g³¹b intymnego i nieskoñczonego œwiata snów. Dom Cobb
(Leonardo DiCaprio) jest nie-

Robert Rodriguez, re¿yser kultowych Sin City i Desperado,
najlepszy przyjaciel Quentina
Tarantino, przedstawia najnowszy film, w którym sprawdza siê
stare klingoñskie przys³owie:

Kontynuacja historii o psach
i kotach walcz¹cych o dominacjê

nad œwiatem. Tym razem Diggs
- policyjny psi wyrzutek - zostaje zwerbowany do walki z przebieg³¹ Kitty Galore. Kotka,
która chce przej¹æ w³adzê, to
powa¿ne wyzwanie. Aby j¹
powstrzymaæ, Diggs musi jednak najpierw zmierzyæ siê ze
swoimi nieokie³znanymi instynktami - sukces nie bêdzie bowiem
mo¿liwy bez pomocy Catherine... kociej agentki.
Re¿yseria: Brad Pyton, wystêpuj¹: Alec Baldwin, Chris
O’Donnell, Michael Clarke
Duncan, Joe Pantoliano, Bette
Midler
Seans 22 stycznia 2011 r.,
godz. 13.00, bilety - 5 z³

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

zwykle sprawnym z³odziejem,
mistrzem w wydobywaniu wartoœciowych sekretów ukrytych
g³êboko w œwiadomoœci podczas fazy snu, kiedy umys³ jest
najbardziej wra¿liwy. Wyj¹tkowe umiejêtnoœci Cobba uczyni³y z niego wa¿nego gracza
w œwiecie szpiegostwa przemys³owego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoj¹
pozycjê zap³aci³ utrat¹ wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb
otrzymuje szansê na odkupienie.
Za spraw¹ jednego, ostatniego
zadania mo¿e odzyskaæ stracone
¿ycie. Musi tylko wraz ze swym
zespo³em dokonaæ rzeczy niemo¿liwej: zamiast skraœæ myœl,
zaszczepiæ j¹ w œpi¹cym umyœle. Jeœli im siê to uda, dokonaj¹
zbrodni doskona³ej. Jednak nawet najbardziej precyzyjne planowanie nie jest w stanie przygotowaæ ich na spotkanie z niezwyk³ym przeciwnikiem, który
potrafi przewidzieæ ka¿dy ich
ruch. Wróg, którego tylko Cobb
móg³ siê spodziewaæ.
Re¿yseria: Christopher Nolan
Scenariusz: Christopher Nolan
Wystêpuj¹: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ken
Watanabe, Ellen Page, Marion
Cotillard, Cillian Murphy.
Seans: 22 stycznia 2011 r.,
godz. 17.00, bilety - 5 z³
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„Zemsta najlepiej smakuje na
zimno”. Œwietnie pos³uguj¹cy
siê maczet¹ tytu³owy mœciciel,
w którego wcieli³ siê Danny
Trejo, to by³y agent federalny
z Meksyku, ukrywaj¹cy siê
w USA. Wykorzystuje go do w³asnych celów skorumpowany senator (Robert de Niro). Polityk
pope³nia du¿y b³¹d - oszukany
i rozjuszony Maczeta wkracza
do akcji. Wkracza z impetem.
Musi przecie¿ udowodniæ, ¿e
nie na pró¿no nosi groŸnie
brzmi¹cy przydomek. A tak¿e
pochwaliæ siê wewnêtrzn¹
stron¹ swojego p³aszcza. Obok
Danny’ego Trejo i Roberta De
Niro, w filmie wystêpuj¹
równie¿: Steven Seagal, Lindsay Lohan, Jessica Alba oraz
gwiazdy serialu Lost - Zagubieni: Michelle Rodriguez i Jeff
Fahey. Re¿yser wybra³ do obsady
tak¿e dwie seksowne siostry
Avellan, które pojawi³y siê
wczeœniej w Grindhouse - realizowanym wspólnie z Tarantino
projekcie z 2007 roku. Pocz¹tkowo Maczeta by³a jednym
z fa³szywych zwiastunów, które
znalaz³y siê w Grindhouse.
Rodriguez by³ tak zadowolony
z trailera, ¿e postanowi³ nakrêciæ ca³y film.
Seans: 22 stycznia 2011 r.,
godz. 15.00, bilety - 11 z³

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gurntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego w obrêbie Goliszów,
oznaczonego numerami geodezyjnymi 922/10, 922/11, 451/7 i 451/10
o ³¹cznej pow. 11,5001 ha, z przeznaczeniem na u¿ytkowanie rolnicze.
Cena wywo³awcza rocznego czynszu dzier¿awnego za 1 ha - 150,00 z³.
Wadium - 340,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przedmiotem dzier¿awy jest nieruchomoœæ rolna oznaczona numerami dzia³ek:
- nr 922/10 o pow. 1,1644 ha, w tym RIVb - 0,0300 ha, RV - 1,1344 ha,
- nr 922/11 o pow. 4,5134 ha, w tym RIVb - 1,3400 ha, RV - 3,1734 ha,
- nr 451/7 o pow. 4,3289 ha, w tym RV - 0,0569 ha, R VI - 4,2720 ha,
- nr 451/10 o pow. 1,4934 ha, w tym RV - 0,1267 ha, RVI - 1,3667 ha.
Zgodnie ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów grunty stanowi¹ teren orientacyjnej strefy ochrony
wielootworowych ujêæ wody, w zwi¹zku tym wy³oniony w wyniku przetargu
dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do nie stosowania chemicznych preparatów
ochrony upraw, jak i nawo¿enia oraz zapewnienia swobodnego dojazu
s³u¿bom komunalnym do ujêæ wody.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 lutego 2011 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 17 lutego 2011 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. Uczestnik przetargu, który
wygra przetarg, zobowi¹zany bêdzie do zawarcia umowy w ci¹gu 7 dni od
daty przetargu. Szczegó³owe warunku dzier¿awy zostan¹ okreœlone
w umowie dzier¿awy. Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok,
pocz¹wszy od roku 2012, 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 na wsi Bia³a, gm. Chojnów,
pow. 80 m2 + adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salon, dzia³ka 33 ary - 200 tys. z³
lub zamieniê na mieszkanie w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 694-185-991 lub 601-829-250.
Sprzedam nowe mieszkania w Chojnowie
ul. Legnicka. Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-738.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 46 m2, 2 pokoje w Chojnowie, ul. Drzyma³y, IVp. Wiadomoœæ: tel. 609 -239-659.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie, 48 m 2 , IIIp., 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, wc, ciep³e, s³oneczne +
piwnica, komórka, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m 2
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku (“ma³e bloki”) +gara¿+dzia³ka
ogrodniczo-rekreacyjna (ok. 3 ar) przy bloku,
niskie op³aty sta³e, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe, o pow. 64,5 m2, na parterze przy
ul. Maczka, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc
osobno, nie wymaga remontu, w pokojach
drewniane pod³ogi oraz gara¿. Wiadomoœæ:
tel. 516-854-677.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe,
70 m2 w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze w nowym budownictwie na
osiedlu, pow. 57 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon, IVp., ³azienka po remoncie,
nowe okna. Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
3 pokoje, 63,35 m2 w Rokitkach w nowym
budownictwie, parter (mieszkanie znajduje
siê w Oœrodku Zdrowia), cena 120 tys. z³ (do
negocjacji). Wiadomoœæ: tel. 605-564-800.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie w Chojnowie o pow. 39 m 2
- pokój, kuchnia, ³azienka, po remoncie, Ip.,
ul. Kolejowa, blisko centrum niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 606-342-110.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w centrum Chojnowa, o pow. 50 m 2 , Ip.,
du¿y balkon. Wiadomoœæ: tel. 606-511-429.

Sprzedam mieszkanie o pow. 64,5 m2
w Chojnowie, parter, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc, balkon, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 516-854-677.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 56 m2 w Osetnicy, parter, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, po kapitalnym
remoncie, 2 gara¿e, 2 piwnice, tu¿ obok
dzia³ka 13 arowa, niewielki sad owocowy.
Wiadomoœæ: tel. 785-424-756.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w starym budownictwie, ogrzewanie centralne
na wêgiel, pow. 62 m2, ul. Chmielna 17/1
Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.

Sprzedam b. ³adne mieszkanie w Chojnowie w okolicach du¿ego parku, Ip., 100 m2,
rozk³adowe, strych, du¿e piwnice, ogródek
przy domu. Wiadomoœæ: tel. 602-274-265.

Tartak w Zamienicach – Henryk Szapowa³
oferuje:

* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta
Kontakt : 0660-418-596
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Sprzedam mieszkanie w Osetnicy, 47,5 m2,
2 pokoje, kuchnia, parter, po kapitalnym
remoncie, do mieszkania przynale¿y piwnica,
gara¿ i dzia³ka, niskie op³aty.
Wiadomoœæ: tel. 696-441-557.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie przy
ul. Samorz¹dowej, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka, 64 m2, Ip. Wiadomoœæ: tel. 888-629-378.
Wynajmê lokal o pow. 50 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w Chojnowie przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Wiadomoœæ: tel. 782-551-320 po
godz. 17.
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ, 13 m2
w Chojnowie przy ul. Kolejowej 30. Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Us³ugi
Uwaga rodzice! Organizacja imprez okolicznoœciowych dla dzieci: urodziny, imieniny, bal
karnawa³owy, kinderbale i inne. Zorganizowane
przez nas imprezy bêd¹ dla dzieci niezapomnianym prze¿yciem. Wiadomoœæ: tel. 721-582-987.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie: 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.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 5 km od
Legnicy, 13,54 ar, uzbrojona, na nowo powstaj¹cym osiedlu (Gniewomirowice) na trasie
Legnica-Chojnów, okazja, tanio. Wiadomoœæ:
tel. 513-044-564.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w atrakcyjnej
okolicy domków jednorodzinnych w Chojnowie,
uzbrojona, 7 ar. Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej. Wiadomoœæ: tel. 784-734-074.
Sprzedam nowo wybudowany gara¿ przy
ul. Parkowej w Chojnowie. Powierzchnia gara¿u 19m2. Cena atrakcyjna - do uzgodnienia.
Wiadomoœæ:607922406.
Sprzedam gara¿. Wiadomoœæ: tel. 516-854-677.

Transport ciê¿arowy
³adownoœæ 1100 kg
Ford Transit
podwy¿szony - d³ugi
Ca³a Europa i Kraj od zaraz
Mówimy po angielsku,
niemiecku i rosyjsku!!!
Konkurencyjne ceny!!!
T³umaczenia!
Samochody z Internetu!!!

Tel. 795 150 490
Tel./Fax: 76 854 95 75
GAZETA CHOJNOWSKA NR 2/735

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998; 76 8567471
Policja –
997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Informacja PKP –
(42) 19 436
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
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Biuro Ubezpieczeñ GRUPY PZU
POLECA:
UBEZPIECZENIE WOJA¯ER
Czuj siê bezpiecznie podczas ferii
b¹dŸ gotowy na ka¿d¹ niespodziankê
z ubezpieczeniem WOJA¯ER!
Ubezpieczenie WOJA¯ER zapewnia ochronê
w trakcie podró¿y zagranicznej w zakresie:
* kosztów leczenia nag³ych zachorowañ lub nieszczêœliwych
wypadków
* us³ug Assistance, czyli pomocy w podró¿y w trzech
zakresach do wyboru,
* umówienie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
oraz zwrot kosztów lekarstw,
* udzielenie informacji rodzinie,
* organizacjê i pokrycie kosztów pobytu w szpitalu,
* transport z miejsca wypadku i miedzy placówkami
medycznymi,
* transport do miejsca zakwaterowania.
W ramach wybranych us³ug Assistance PZU gwarantuje:
* transport do kraju,
* transport zw³ok do Polski,
* pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa,
* opiekê nad niepe³noletnimi dzieæmi,
* po¿yczkê na kaucjê,
* pomoc prawn¹, pomoc w razie kradzie¿y.
Umowê mo¿na zawrzeæ na okres od jednego dnia
do jednego roku.
Dodatkowo WOJA¯ER mo¿esz rozszerzyæ m.in. o:
* ubezpieczenie NNW i OC,
* koszty odwo³ania uczestnictwa w wyjeŸdzie
lub wczeœniejszego powrotu,
* ryzyka wynikaj¹ce z: rekreacyjnego uprawiania narciarstwa /snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych
Polecamy równie¿ ubezpieczenie "Bezpieczny turysta"
- ochronê na czas podró¿y turystycznej w zakresie
trwa³ych nastêpstw nieszczêœliwych wypadku
polegaj¹cych na uszkodzeniu cia³a, uszczerbku na
zdrowiu lub œmierci ubezpieczonego.
Ubezpieczenie mo¿e byæ zawarte na czas podró¿y, na
okres nie przekraczaj¹cy 60 dni

Zapraszamy:
Chojnów, ul. Paderewskiego 12, pok. 101
poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: godz. 8-16
wtorek: godz. 10-18
czwartek: godz. 9-17
tel. 784 036 233
mratman@agentpzu.pl

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 2/735
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