Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Religie œwiata
To fotograficzny przegl¹d poznanych wyznañ, z podró¿y Macieja Dziuby i Wojciecha
Drzewickiego - chojnowian, którzy od dziesiêciu lat wêdruj¹ poza turystycznymi szlakami
dotykaj¹c kultur i obyczajów ró¿nych nacji.

Dwie ciekawe wystawy
W salach wystaw czasowych Muzeum
Regionalnego w Chojnowie mo¿na
od 15 wrzeœnia obejrzeæ a¿ dwie nowe
prezentacje: “Chojnów na dawnych
kartach pocztowych z kolekcji Muzeum
Regionalnego “ i “Czas srebra i bursztynu”.

Sprz¹tanie
Œwiata
w Chojnowie
16 wrzeœnia
rozpoczê³a siê
osiemnasta edycja
kampanii
„Sprz¹tanie
Œwiata- Polska”.
W tym roku
has³em
przewodnim by³o:
„Lasy to ¿yciechroñmy je”.

Chojnowskie

rozmaitoœci

Wydzia³ GGiOŒ informuje

O taaaaak¹ rybê

Medyczne dy¿ury

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z póŸn. zm./ Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 07.09.2011 r. do
28.09.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej pomieszczenia nie bêd¹ce samodzielnym
lokalem mieszkalnym, znajduj¹ce siê
w budynku przy ul. Wincentego Witosa nr 9
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 7 wrzeœnia
2011 r. Nr 89/2011).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wniosek
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 19.10.2011 r.

W najbli¿sz¹ niedzielê (25.09) na stawie
“Dolpakart” odbêd¹ siê Sp³awikowe
Zawody Wêdkarskie. Zapisy na zawody
odbywaj¹ siê w siedzibie ko³a przy ul. Z³otoryjskiej 1 oraz w Sklepie Sportowym
w Rynku do 23 wrzeœnia. Op³ata startowa
wynosi 10 z³. Zbiórka zawodników na
stawie o godzinie 7.00. Zapraszamy wszystkich chêtnych. Imprezê zakoñczy uroczystoœæ wrêczania nagród i poczêstunek z grilla.

Wielokrotnie ju¿ informowaliœmy naszych
mieszkañców o mo¿liwoœci korzystania z porad
medycznych poza godzinami pracy chojnowskiej przychodni. Wci¹¿ jednak wielu
pacjentów nie wie kiedy i gdzie mog¹ uzyskaæ konsultacjê lekarsk¹ w godzinach wieczornych, nocnych czy w weekendy.
W dni robocze w godzinach od 18 do 8 rano
na terenie Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-Opiekuñczego "Niebieski Parasol"
(by³y szpital) pe³niony jest dy¿ur lekarski
i pielêgniarski. W dzieñ wolny od pracy
dy¿ury pe³nione s¹ przez 24 godziny.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ pod
numerem telefonu 76/ 8 181 075.
Dodatkowo poza godzinami pracy przychodni dzieci do lat 18-stu s¹ przyjmowane
w ambulatorium pediatrycznym w Szpitalu
Wojewódzkim w Legnicy.

W sprawie uboju
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy
przypomina o obowi¹zkach na³o¿onych na
producentów rolnych odnoœnie tzw. ubojów gospodarczych tj. produkcji miêsa
przeznaczonego na u¿ytek w³asnego gospodarstwa domowego Rozporz¹dzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
21 paŸdziernika 2010r. w sprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji miêsa
przeznaczonego na u¿ytek w³asny. (Dz. U.
z 2011 r. Nr 207, poz. 1370)

Zaszczep siê
Podziêkowanie
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje, ¿e jak co roku, mo¿na zakupiæ szczepionkê i zaszczepiæ siê przeciw grypie.
Cena szczepionki nie zmieni³a siê od
ubieg³ego roku.
Wczesna jesieñ to najlepszy moment, by
zdecydowaæ o szczepieniu.
Warto siê zabezpieczyæ, grypa jest bowiem
niebezpieczn¹ chorob¹ zakaŸn¹. Powoduje
groŸne powik³ania, a wywo³uj¹ j¹ prawie
ka¿dej zimy nowe szczepy wirusa. Ci¹gle
jeszcze nie ma skutecznego lekarstwa na tê
chorobê, a najlepsz¹ metod¹ zabezpieczenia siê przed ni¹ s¹ szczepienia ochronne.

Sk³adamy serdeczne podziêkowanie na
rêce z-cy przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Legnickiego Zbigniewa Trawki, a tak¿e
wicestarosty Lilii Walasek za wsparcie dla
Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek Przedszkola
Niepublicznego w Chojnowie. Ten dar serca
by³ wsparciem w zakupie pomocy dydaktycznych dla naszych dzieci. „Bóg zap³aæ”
- wdziêczni rodzice i ich dzieci.

Pomó¿my dzieciom
W ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel
siê posi³kiem” organizowanej przez Federacjê Banków ¯ywnoœci w dniach 23 i 24
wrzeœnia odbêdzie siê zbiórka ¿ywnoœci
w sklepach Biedronka.
Realizatorem akcji w Chojnowie jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych „Dajmy
Szansê” w Chojnowie.
Zebrana ¿ywnoœæ zostanie przekazana
dzieciom ze szkó³ z terenu miasta i gminy
Chojnów.
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Chojnowskie

rozmaitoœci

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego
na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 paŸdziernika 2011 r. o godz 1100
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 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w terminie do dnia 5 paŸdziernika 2011 r.
(ze wskazaniem nr gruntu).
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 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 innch 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 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

„Kochaæ Ciê by³o ³atwo
Zapomnieæ- niemo¿liwe”
Dziêkujê rodzinie, wszystkim bliskim, przyjacio³om
i znajomym, delegacji miejskiego samorz¹du
oraz delegatom Zwi¹zku Sybiraków,
którzy towarzyszyli mojemu mê¿owi

-

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- wrzesieñ, paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2011

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
30.10.11; 27.11.11;
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
02.10.11;
06.11.11; 11.12.11;
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
09.10.11;
11.11.11; 18.12.11;
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
16.10.11;
13.11.11; 25.12.11;
23.10.11;
5. Apteka ,,Stokrotka”:
20.11.11; 26.12.11;
25.09.11; 01.11.11; 04.12.11;
6. Apteka Intermarche:
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia ¿onie,
dzieciom, wnukom i wszystkim bliskim

œp. Eugeniusza G³owackiego
sk³adaj¹

œp. Edwardowi G³owackiemu
w tej ostatniej drodze.
Dziêkujê Wam za ten piêkny gest serca
i pamiêci o Nim.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.

¯ona Marianna G³owacka
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Miejskie inwestycje
Prace przy rewitalizacji obszaru œródmiejskiego skupione s¹ obecnie na budowie ulicy Grottgera. Wykonywana jest tu
betonowa podbudowa nawierzchni ulicy,
uk³adane s¹ krawê¿niki, wyznaczaj¹ce
strefê piesz¹.

W najbli¿szych dniach rusz¹ te¿ prace
w po³udniowo-zachodniej czêœci rynku.

Planowane jest zamkniêcie odcinka jezdni
od ulicy Chmielnej (na wysokoœci Domu
Schrama) do Banku Spó³dzielczego.
Automatycznie wprowadzona zostanie
zmiana organizacji ruchu. Samochody
jad¹ce od ulicy Chmielnej, bêd¹ kierowane
na Plac Zamkowy i ulicê Królowej
Jadwigi, do wylotu na ul. Wolnoœci.
W samym sercu rynku prace bêd¹ kontynuowane po ekspertyzie archeologa. Niezbêdna jest bowiem dokumentacja odkrytych fragmentów fundamentów starego
ratusza. Kamienne pozosta³oœci zostan¹
rozebrane w zwi¹zku z monta¿em w tym
miejscu, komory technicznej dla potrzeb
fontanny. Zgodnie z projektem rewitalizacji
nieopodal tego miejsca stanie wspó³czesna
fontanna, nawi¹zuj¹ca do chojnowskich
tradycji. Centralnym jej punktem ma byæ
ponad dwumetrowa postaæ tkacza wykonana z br¹zu. Jest ju¿ wstêpna koncepcja,
która czeka na akceptacjê inwestora.

***
Równolegle do prac przy rewitalizacji trwa
remont Domu Schrama. Roboty wewn¹trz
obiektu dotycz¹ obecnie uk³adania glazury
w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych, malowania œcian, instalacji urz¹dzeñ

wentylacyjnych. Renowacji poddany zosta³ zabytkowy portal nad bram¹ wejœciow¹. Ornamenty s¹ wyrównywane, odtwarzane ubytki - portal wkrótce zyska
dawn¹ œwietnoœæ.

***
Gros prac w mieœcie wykonuj¹ pracownicy
interwencyjni. W ostatnich miesi¹cach
przeprowadzono szereg niewielkich, ale
znacz¹cych robót:

* wymieniono nawierzchniê chodnika na
ul. D¹browskiego od ul. Ma³achowskiego
do posesji nr 32;
* wykonano malowanie pasów przejœæ dla
pieszych na drogach miejskich;

* wykonano czêœæ prac adaptacyjnych powierzchni piwnic urzêdu miejskiego, przeznaczonych na archiwum;

* wykonano now¹ nawierzchniê chodnika
oraz utwardzono t³uczniem odcinek ulicy
Drzyma³y od ul. Koœciuszki do posesji nr 2;
* pomalowano wózkowniê w przychodni
rejonowej;

* utrzymywano na bie¿¹co i wykaszano
tereny zielone nie objête przetargiem oraz
ogrody zabaw i koryto rzeki Skorej;

* wykonano konserwacjê budowli amfiteatru w Parku Œródmiejskim;

* uzupe³niono ubytki kamieni na reliktach
baszty miêdzy budynkiem urzêdu a bibliotek¹;

* wykonano konserwacjê wiêkszoœci cieków
wodnych (rowów melioracyjnych);
* prowadzono na bie¿¹co naprawy jezdni
i chodników;

* wykonano równanie chodników na ulicach D¹browskiego i Witosa w celu usuniêcia ró¿nicy wysokoœci posadowienia
p³yt granitowych i wype³nieñ poœrednich
z kostki betonowej i brukowej.
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Chojnowska jesieñ
z muzyka dawn¹

Przyjaciel niepe³nosprawnych

23-24 wrzeœnia

Jan Skowroñski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa i przewodnicz¹cy Parafialnego Zespo³u Caritas,
otrzyma³ tytu³ Przyjaciela Osób Niepe³nosprawnych
(na zdjêciu drugi od lewej).

Spotkania z muzyk¹ dawn¹, obok doskonale chojnowianom znanego All`Antico, uœwietni¹: Zespó³ Muzyki
Dawnej „Saltarello” z Kalisza i Zespó³ Muzyki Dawnej
„Horrendus” z Warszawy/Ciechanowa.
”Saltarello “ powsta³o w 2005 r. przy Gimnazjum nr 9
im. Jana Paw³a II w Kaliszu i tworz¹ je absolwenci tej
szko³y. Zespó³ specjalizuje siê w muzyce œredniowiecza
i renesansu, graj¹c na fletach prostych, skrzypcach, wiolonczelach i gitarze. „Saltarello” jest laureatem wyró¿nienia (2009 r.), Br¹zowej (2010 r.) i Srebrnej Harfy Eola
(2011 r.) na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej
“Schola Cantorum” w Kaliszu. Zdoby³o równie¿ pierwsze
miejsce z wyró¿nieniem na Europejskim Festiwalu M³odzie¿y Muzykuj¹cej w Neerpelt w Belgii w maju 2009 r.
i 2011 r. Kierownikiem zespo³u jest p. £ukasz Pieni¹¿ek.
Zespó³ „Horrendus” za³o¿y³a w roku 2005 p. Bogumi³a
Nasierowska. Jego cz³onkami s¹ m³odzi muzycy, którzy
swoj¹ pasjê ³¹cz¹ z ci¹g³ym doskonaleniem umiejêtnoœci
i pog³êbianiem wiedzy podczas warsztatów i kursów mistrzowskich prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie
wykonawstwa muzyki dawnej. „Horrendus” otrzyma³
wiele nagród podczas festiwali i konkursów muzyki dawnej,
m.in: Grand Prix i Puchar MEN, Z³ot¹ i Srebrn¹ Harfê
Eola podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Zespo³ów Muzyki
Dawnej „Schola Cantorum” 2010, Nagrodê im. Zofii
Rayzacherowej fundacji Concert Spirituel. Zespó³ by³
równie¿ wyró¿niany za swoj¹ artystyczn¹ dzia³alnoœæ
przez placówki i stowarzyszenia kulturalne. „Horrendus”
koncertuje w ca³ej Polsce, a tak¿e za granic¹.
“Chojnowska jesieñ z muzyk¹ dawn¹” to dwa dni wype³nione
dawnymi brzmieniami. W pi¹tek 23 wrzeœnia m³odzi
muzycy zagraj¹ w obu szko³ach podstawowych i dla pensjonariuszy „Niebieskiego Parasola”. Po po³udniu dadz¹
te¿ koncert w Muzeum Regionalnym, a dzieñ zakoñcz¹
wieczornym muzykowaniem w Restauracji „Duszka”.
W sobotê 24 wrzeœnia wieczorem Koncert Galowy w koœciele pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a. Na imprezy zapraszamy
wszystkich mi³oœników muzyki!
Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na plakatach. Warto dodaæ, ¿e
oprócz Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
do kreacji imprezy przyczynili siê te¿ sponsorzy: Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Bank Zachodni WBK oddzia³
w Chojnowie i firma KRET pana Tadeusza Kreta. Serdecznie im dziêkujemy!
sh
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3 wrzeœnia w Krzeszowie odby³ siê, dwunasty ju¿, Kongres Osób Niepe³nosprawnych. Wœród uczestników i goœci zaproszonych by³ tak¿e Jan Skowroñski, którego chojnowska wspólnota
nominowa³a do zaszczytnego tytu³u
Przyjaciela Osób Niepe³nosprawnych.
- Na pana Jana zawsze mo¿emy liczyæ
- mówi przewodnicz¹ca Wspólnoty
Osób Niepe³nosprawnych Teresa
Kamiñska. - Doskonale rozumie nasze
potrzeby, chêtnie pomaga, a jednoczeœnie docenia ka¿d¹ nasz¹ inicjatywê. Od lat wspiera chojnowsk¹ wspólnotê i jej cz³onków. Posiada wrodzony
talent s³u¿enia drugiemu cz³owiekowi.
Bardzo otwarty, dyspozycyjny i ofiarny,
a jednoczeœnie dyskretny w udzielaniu
pomocy. Z pe³nym przekonaniem zg³osiliœmy tê nominacjê, a kapitu³a przychyli³a siê do naszego wniosku. Jesteœmy z tego powodu bardzo zadowoleni
- to taka nasza forma podziêkowania.
- Przyjaciel, to dla mnie s³owo wielkiej
wagi - mówi Jan Skowroñski. - Jestem
zaszczycony i jednoczeœnie nieco skrêpowany t¹ nominacj¹. Teraz rozumiem tych, którzy powtarzaj¹, ¿e wol¹
dawaæ ni¿ braæ. Nigdy nie liczy³em na
nagrodê za wspieranie potrzebuj¹cych.
Pomoc innym, uwa¿am, jest wpisana
w naturê ka¿dego z nas, a uœmiech na
twarzy, s³owo dziêkujê - to nagroda,
która przynosi satysfakcjê i napêdza
do dalszego dzia³ania. Niemniej

serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy
uznali, ¿e zas³ugujê na miano ich
przyjaciela - wspania³e, ogromne
wyró¿nienie.
Pierwszy kongres niepe³nosprawnych
odby³ siê w Legnicy pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta. Wtedy
te¿ ustalono ¿e niepe³nosprawni ich
rodziny i przyjaciele bêd¹ ka¿dego
roku o tej samej porze spotykaæ siê
w Krzeszowie. Teraz koncepcjê tê
kontynuuje bp. Marek Mendyk. Za³o¿eniem tych spotkañ jest ukazanie
pozycji osób niepe³nosprawnych
w Koœciele i spo³eczeñstwie, pe³niejsza
integracja tego œrodowiska i pe³niejsza
informacja na temat dzia³alnoœci
prowadzonej na rzecz osób niepe³nosprawnych w parafiach i rejonach na
terenie Diecezji Legnickiej. W trakcie
spotkañ zrodzi³a siê myœl, aby wyró¿niæ tych którzy pomagaj¹ bezinteresownie osobom niepe³nosprawnym,
chorym, cierpi¹cym… Tak powsta³a
kapitu³a do przyznawania tytu³u Przyjaciela Osób Niepe³nosprawnych,
na czele której stoi ks. bp. Marek
Mendyk.
W poprzednich latach wœród nagrodzonych te¿ byli chojnowianie. Taki
tytu³ otrzyma³ ks. Pra³at W³adys³aw
Bystrek, Katarzyna Lisowska, Jan
Serkies, Jaros³aw Humenny.
eg
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Religie œwiata
Taki tytu³ nosi wystawa w Galerii M³odych Miejskiej
Biblioteki Publicznej. To fotograficzny przegl¹d poznanych wyznañ, z podró¿y Macieja Dziuby i Wojciecha
Drzewickiego - chojnowian, którzy od dziesiêciu lat
wêdruj¹ poza turystycznymi szlakami dotykaj¹c kultur i obyczajów ró¿nych nacji. O swoich doznaniach
opowiadali podczas uroczystego otwarcia wystawy.
W tym roku mija 10 lat, od czasu kiedy rozpoczêliœmy nasz¹ przygodê podró¿nicz¹. Pierwsza nasza „wyprawa”, - bo tak j¹ wtedy
wznioœle nazywaliœmy - zawiod³a nas do Lwowa. Choæ z perspektywy czasu i w porównaniu do kolejnych naszych woja¿y, wyjazd ten
nie by³ mo¿e zbyt spektakularny, to jednak dostarczy³ nam bardzo
wiele wra¿eñ, zarówno duchowych jak i estetycznych. Wtedy w³aœnie
po raz pierwszy ujrzeliœmy wspania³e bogactwo œwi¹tyñ lwowskich
oraz niepowtarzalny klimat tego miejsca. Wspania³e katedry: ormiañska,
grekokatolicka, katolicka i prawos³awna da³y nam przedsmak tego,
czego w kolejnych latach mieliœmy doœwiadczyæ podczas podró¿y
w ró¿ne zak¹tki œwiata.
Wœród du¿ych religii monoteistycznych najczêœciej spotykan¹ na
naszej drodze by³ Islam. Choæ wydaje siê byæ religi¹ bardzo jednolit¹ w
swoich podstawach i doktrynach, w ró¿nych miejscach spoty-kaliœmy
siê z du¿ym zró¿nicowaniem w architekturze meczetów jak
i mentalnoœci samych jego wyznawców. Niezapomniane wra¿enia
pozostawi nasza obecnoœæ w Damaszku, gdzie znajduje siê Meczet
Umajjadów - jedno z najœwiêtszych miejsc œwiata islamu. To w tym
meczecie czczona jest przechowywana g³owa Jana Chrzciciela, a jeden
z minaretów nazywany jest minaretem Jezusa. Miejsce to stanowi
wspólny mianownik religii monoteistycznych. Podczas pobytu
w Kaszmirze mieliœmy mo¿liwoœæ podziwiania architektury meczetów, które w zasadniczy sposób odbiegaj¹ od klasycznego wizerunku
islamskiej œwi¹tyni, a wyznawcy zostali zaprawieni w boju podczas
licznych konfliktów, jakie maj¹ miejsce w tym niestabilnym rejonie
œwiata.
Niezapomnianych wra¿eñ doœwiadczyliœmy podczas wyjazdu do Indii
i w Himalaje. Ten potê¿ny kraj - bogactwo historii, religii i wielu kultur,
¿egnaliœmy z nadziej¹, ¿e jeszcze tam powrócimy. Niezatarte wra¿enia pozostawi na nas widok tradycyjnych k¹pieli hindusów nad
brzegami Gangesu w Haridwarze i Riszikeszu czy wizyta w hinduskiej œwi¹tyni, gdzie zostaliœmy ugoszczeni i do syta nakarmieni.
Bêd¹c nad Gangesem uczestniczyliœmy w dorocznym œwiêcie Rzeki
Gangi. Wielotysiêczny t³um ludzi z ca³ego kraju o zmroku gromadzi³
siê nad brzegami rzeki i czcz¹c rzekê, rzuca³ tysi¹ce kolorowych bukietów kwiatów z zapalonymi œwieczkami. Rzeka stawa³a siê piêkn¹
kolorow¹ rozœwietlon¹ wstêg¹. W Himalajach w surowym klimacie
górskim podziwialiœmy stare œwi¹tynie buddyjskie, które od setek lat
s¹ miejscem medytacji i rozwa¿añ filozoficznych.
Nasze wyjazdy to równie¿ spotkania z bardzo egzotycznymi dla nas
religiami i sektami. Podczas pobytu w Pend¿abie odwiedziliœmy
najœwiêtsze miejsce wyznawców sikhizmu - Amritsar. Wyznawcy tej
religii - po³¹czenia Islamu z Hinduizmem, czcz¹ œwiêt¹ ksiêgê przechowywan¹ w z³otej œwi¹tyni posadowionej na œrodku jeziora. Bardzo
mile przyjêci przez miejscowych obserwowaliœmy tradycyjne ablucje
w œwiêtym jeziorze oraz tradycyjne stroje charakterystyczne dla
Shika, turban na g³owie, strój w formie sukienki przepasany pasem,
ostry sztylet, d³uga broda. I chocia¿ teren ten owiany jest z³¹ s³aw¹ ze
wzglêdu na ciêty temperament jego mieszkañców oraz liczne konflikty
zbrojne z pobliskim Pakistanem, spotkaliœmy siê tu z bardzo mi³ym
przyjêciem i wyrozumia³oœci¹.
Wyjazd do Rosji da³ nam mo¿liwoœæ poznania Buriatów - du¿ej grupy
etnicznej zamieszkuj¹cej okolice Bajka³u - wyznaj¹cych szamanizm
oraz lamaizm. W okolicy U³an Ude odwiedziliœmy równie¿ Tarbagataj
- ma³¹ osadê zamieszkiwan¹ przez staroobrzêdowców przeœladowanych kiedyœ przez zreformowane prawos³awie i carat.
Wyjazdy nasze wielokrotnie pokaza³y, ¿e pomimo ró¿nic kulturowych,
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etnicznych i wyznaniowych, ludzie czêsto pojmowani, jako wrogowie
potrafi¹ ze sob¹ egzystowaæ. Przyk³adem mo¿e byæ
tu miasto Quba w pó³nocnym Azerbejd¿anie, gdzie obok siebie
w zgodzie i harmonii mieszkaj¹ wyznawcy islamu i judaizmu.
Podró¿e to nie tylko samo poznawanie krajów i zwiedzanie zabytków,
ale równie¿ poznawanie ludzi, ich mentalnoœci i œwiatopogl¹du.
Pomimo tego, ¿e jesteœmy chrzeœcijanami, nigdy nie spotkaliœmy siê
z wrogoœci¹ z tego powodu. Choæ mo¿e zabrzmi to patetycznie, ale
doœwiadczenia zwi¹zane z podró¿ami ucz¹ du¿ego szacunku i tolerancji do drugiego cz³owieka, a tak¿e karz¹ patrzeæ z du¿ym dystansem
na œwiat kreowany w mediach.
Wojciech Drzewicki
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Chojnów-Görlitz-Via Regia
Cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich, na
zaproszenie zaprzyjaŸnionego stowarzyszenia „Kobiety na drodze do
Europy”, odwiedzili, ju¿ po raz drugi, przygraniczne Görlitz. Gospodarze, a raczej gospodynie przyjê³y chojnowian niezwykle serdecznie.
G³ównym punktem wizyty by³a wystawa w Kaisertrutz pt. „Via Regia”.
Via regia by³a niegdyœ wa¿nym traktem handlowym, ³¹cz¹cym przede
wszystkim Turyngiê i Saksoniê na zachodzie ze Œl¹skiem i Polsk¹ na
wschodzie. Na tym szlaku by³ tak¿e Chojnów. Dzisiaj via regia - Europejski Szlak Kulturowy przebiega w poprzek ca³ego kontynentu - od
Hiszpanii a¿ po Ukrainê. Niemal 800 lat minê³o od pierwszej wzmianki
o tym trakcie w 1252 roku, nazywanym wówczas „strata regia” czy
te¿ „drog¹ wysok¹”. Wystawa spina ten okres klamr¹ a¿ po teraŸniejszoœæ i stawia pytanie o motywy, sk³aniaj¹ce wtedy i dziœ do wyruszenia via regia.
G³ówne miejsce ekspozycji znajduje siê w Görlitz, w Kaisertrutzokr¹g³ej baszcie obronnej z koñca XV wieku. Tutaj na piêciu poziomach ukazano w ¿ywy sposób, za pomoc¹ cennych dzie³ sztuki
i instalacji multimedialnych, piêæ g³ównych tematów wystawy, zatytu³owanych: Fundament, Droga, Rynek, Ludzie oraz Idee.

Kontynuacj¹ niejako tej historycznej wêdrówki by³a wizyta w Muzeum
Przyrodniczym. Pokazano tu m.in. faunê i florê wystêpuj¹c¹ na
królewskim szlaku i jej wp³ywy na spo³eczny rozwój.
Spacer po mieœcie pozwoli³ odkryæ uroki Görlitz. To miasto jest jednym z niewielu w Niemczech, niezniszczonych podczas II wojny
œwiatowej, a co za tym idzie posiadaj¹cym niezaburzony uk³ad przestrzenny i zabytki ze wszystkich epok historycznych. Jest tu co ogl¹daæ i z pewnoœci¹ kilka godzin to za ma³o by poznaæ wszystkie dobra
kulturowe tego miejsca. Zabrak³o czasu, ale cz³onkowie stowarzyszenia deklaruj¹, ¿e z pewnoœci¹ odwiedz¹ to miasto jeszcze nie raz.
eg
Chojnowskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich
serdecznie zaprasza mieszkañców Chojnowa
i okolic w swoje szeregi. Zainteresowanych
rozwojem kontaktów z naszymi zachodnimi
s¹siadami, pragn¹cych poznaæ ich kulturê
i obyczaje, chêtnych do aktywnego dzia³ania
na rzecz naszego miasta gor¹co zachêcamy.
***
Kontakt z zarz¹dem stowarzyszenia
pod numerem telefonu 608 370 525.

Sprz¹tanie Œwiata w Chojnowie
16 wrzeœnia rozpoczê³a siê osiemnasta edycja
kampanii „Sprz¹tanie Œwiata-Polska”.
W tym roku has³em przewodnim by³o: „Lasy
to ¿ycie - chroñmy je”. W ten sposób Fundacja „Sprz¹tanie Œwiata-Polska” i Fundacja
„Nasza Ziemia” w³¹czy³y siê w obchody
Miêdzynarodowego Roku Lasów, og³oszonego przez ONZ.
W Polsce, w 1994r. ideê „sprz¹tania œwiata”
zapocz¹tkowa³a Mira Stanis³awska-Meysz-

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/750

towicz (za³o¿ycielka oraz prezes Fundacji
„Nasza Ziemia” i Fundacji „Sprz¹tanie
Œwiata-Polska”).
Mieszkañcy Chojnowa od lat, w ka¿dy trzeci
weekend wrzeœnia w³¹czaj¹ siê w tê akcjê.
W tym roku uczestniczyli w niej uczniowie
Szkó³ Podstawowych nr 3 i nr 4, Gimnazjów
nr 1 i nr 2 oraz Przedszkola nr 1 i nr 3.
Sprz¹taniem zosta³y objête tereny Parku

Piastowskiego, Parku Œródmiejskiego, brzegi
rzeki Skorej, Osiedle Sikorskiego oraz ulice
i posesje przylegaj¹ce do poszczególnych
szkó³.
Jak co roku m³odzi mieszkañcy Chojnowa
spisali siê œwietnie. Mamy nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku równie¿ nie zabraknie
chêtnych do „sprz¹tania”.
m.f.
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Zapraszamy seniorów
Po wakacyjnej przerwie swoj¹ dzia³alnoœæ wznowi³ Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
Odby³o siê ju¿ jedno spotkanie organizacyjne, na kolejne zapraszamy
w najbli¿szy wtorek (27.09). W ramach uniwersytetu s³uchaczom
proponuje siê zajêcia taneczne, aerobik, zajêcia teatralne, fotograficzne, tkackie, plastyczne i komputerowe. Zaplanowano tak¿e naukê
jêzyków obcych, wyk³ady nt. historii Dolnego Œl¹ska, wycieczki
i wyjazdy do teatru lub opery.
Na zajêcia teatralne zapraszamy ju¿ 26.09.2011 (poniedzia³ek)
o godz. 13.00 do sali widowiskowej MOKSiR.
O terminach pozosta³ych zajêæ zainteresowani dowiedz¹ siê na
wtorkowym spotkaniu.
Szczegó³owych informacji udziela biuro MOKSiR pod numerem
telefonu 76 8188621, znaleŸæ je mo¿na tak¿e na stronie internetowej
www.chojnow.eu w zak³adce Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

"Poczuj Smak Sukcesu"
Od wrzeœnia uczniowie Gimnazjum nr 1 realizuj¹ kolejny projekt pod egid¹ fundacji Smak
Sukcesu. Tym razem uruchomiono Telewizyjny Kultywator
Mo¿liwoœci. 15-miesiêczny projekt, który zyska³ uznanie ekspertów Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci, otrzyma³
dotacjê w wysokoœci 22 tysiêcy
z³otych.
Uczestnicy projektu wezm¹ udzia³
w trzydniowych warsztatach
pn. "Jak powstaje reporta¿?"
w telewizji Wroc³aw, nastêpnie
sami zostan¹ autorami serii re-

porta¿y pod wspólnym roboczym has³em "W ma³ym mieœcie, czy na wiosce ¿ycie równie¿
mo¿e byæ ciekawe". Kanw¹ dla
reporta¿y bêd¹ spotkania z "zakrêconymi" ludŸmi oraz samodzielnie organizowane przez
uczniów zajêcia rekreacyjno sportowe (wyjazd na narty, szkolenie po¿arnicze, wyprawa
w góry, sp³yw kajakowy). Wyszkolona w projekcie m³odzie¿
bêdzie stanowiæ trzon kadry powstaj¹cej w gimnazjum telewizji
szkolnej.
nn

Sportowy felietonik

Pora na siatkówkê
Podobno naszym sportem narodowym jest
pi³ka no¿na. Jednak w dyscyplinach dru¿ynowych od kilku ju¿ lat najwiêkszych emocji
dostarcza siatkówka i pi³ka rêczna. Gdy dwa
lata temu nasi siatkarze siêgnêli po Mistrzostwa
Europy, ciekawe by³o, jak ten sukces przekuje siê na obraz sportowy naszego kraju.
Autor felietonu zacz¹³ baczne obserwacje od
chojnowskich podwórek. Gdzie siê tylko
nadarzy³a okazja, czy to pod trzepakami, czy
p³otami - siê dzia³o. Na Orliku dochodzi³o do
tak niecodziennych sytuacji, ¿e mecz RosjaSerbia podczas ostatnich Mistrzostw Europy
to ma³y pikuœ.
Kilka dni temu Or³y Anastasiego siêgnê³y po
br¹z ME. Czy na podwórka i boiska wybiegn¹
nastêpcy Kurka, Gruszki, Ignaczaka? Oby.
Z obserwacji redaktora Misikiewicza wynika,
¿e sukcesy polskich sportowców przekuwaj¹
siê na zainteresowanie m³odzie¿y konkretnymi
dyscyplinami sportu. Wynika z nich tak¿e, ¿e
w emocjach tworzy siê swoisty slang komentatorski. Sformu³owania nie dla wszystkich s¹ zrozumia³e, ale z pewnoœci¹ wiele
mówi¹ o stanie ducha i psychiki relacjonuj¹cych mecze.
Autentyczne, zanotowane przez naszego
redaktora, komentatorskie teksty:
- zamkniêtym lewym nadgarstkiem, trzyma³
dobrze u³o¿one d³onie,
- obraca siê po bardzo ciasnym skosie,
- skoñczyli co mieli skoñczyæ do skoñczenia,
- pi³ka mia³a pe³n¹ wysokoœæ, szerokoœæ i tempo,
- podcinaj¹ zagrywk¹ na ró¿ne sposoby,
- pi³ka musnê³o ucho Ignaczaka,
- Mo¿d¿onek zagra³ flotem,
- blok, antenka, aut,
- jest wyblok - bêdzie kontra.
Teraz czekamy na rozgrywki pañ. Czy ambicja
Polek przyniesie nam niezapomniane emocje
i medal? Czy uda nam siê wy³apaæ kolejne
jêzykowe pere³ki?
O tym dowiemy siê wkrótce.
(on)
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Najlepsi w szko³ach ponadgimnazjalnych!
Cudze chwalicie, swego nie znacie - to przys³owie
mo¿e stanowiæ ilustracjê chojnowskiego szkolnictwa
œredniego. Sukcesy uczniów PZS, zarówno liceum,
jak i szkó³ technicznych, œwiadcz¹ o tym, ¿e zdobywaæ
wiedzê i osi¹gaæ najwy¿sze wyniki w nauce mo¿na
nie tylko w szko³ach z du¿ych miast, ale równie¿
w tych niedu¿ych, takich jak Chojnów.
Indywidualne podejœcie nauczyciela do ucznia, traktowanie go podmiotowo i zainteresowanie nim jako osob¹, a nie tylko numerem
w dzienniku, rodzinna atmosfera - to atuty szkó³ takich jak chojnowski
Powiatowy Zespó³ Szkó³.
Niestety, czêsto takich placówek siê nie dostrzega, szukaj¹c w du¿ych
szko³ach powiewu wielkiego œwiata. Ale czy naprawdê wielkiego? Bo
przecie¿ i nasi uczniowie nie maj¹ siê czego wstydziæ. Ci, którzy
uzyskiwali wysokie wyniki w nauce w chojnowskich szko³ach podstawowych i gimnazjach, podobne sukcesy osi¹gaj¹ nadal. Imponuj¹ce
œrednie ocen, nagrody dyrektora szko³y i starosty, stypendia prezesa
rady ministrów nierzadko staj¹ siê ich udzia³em. Poznajmy ich bli¿ej!
Dwie najlepsze uczennice poszczególnych typów szkó³ otrzymuj¹
Stypendium Prezesa Rady Ministrów - w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
Joanna Jordan, uczennica drugiej klasy (œr. ocen 5,5), i Anna Sobota,
uczennica trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego (œr. 5,1).
Uczniowie, którzy osi¹gaj¹ wysokie wyniki w nauce ( œredni¹ ocen
powy¿ej 4,9) otrzymuj¹ Nagrody Starosty. W tym roku zakwalifikowali siê do nich: Joanna Jordan (5,5), Ewelina Grzanka (5,3),
Natalia Markowicz (5,1), Natalia Halikowska (5,1), Agata Równanek
(5,0). Paulina Kryca (4,9), Ma³gorzata Równanek (4,9), W technikach
Nagrody Starosty zdobyli Natan Kopañski (5,1), Anna Sobota (5,1),
Anna Wandycz (5,0), Norbert P³ociñski (5,0), Paulina Klich (4,9).
Ponadto, uczniowie otrzymuj¹ Nagrody Dyrektora Szko³y. W roku
szkolnym 2010/2011 byli to: Angelika Nowak, Wojciech Piotrowski,
Patrycja Polañska, Joanna Sromek, Ewa Grabowska, Marek
Koniewicz, Tomasz Kawerski, £ukasz Sypieñ, Marlena Pogoda,
Magda Duda, Paulina Orlicka, Klaudia Urszulak, Agnieszka Gabinet.
Wrêczenie nagród odby³o siê podczas uroczystego rozpoczêcia roku
szkolnego 2011/2012. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê starosta
powiatu legnickiego, pan Jaros³aw Humenny, dyrektor Wydzia³u

Edukacji i Spraw Spo³ecznych, pani El¿bieta Iwanicka, przewodnicz¹ca Rady Rodziców, pani Anna Krzeœniowska, dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³, pan Kazimierz Grabowski, wicedyrektorzy pani Ewa Humenna, pan Zdzis³aw Szymaszek, pan Mariusz
Kowalczyk, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Szczególnie serdecznie
przywitano uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczynaj¹ naukê w nowej szkole. ¯yczymy im, by szybko poczuli siê
w Powiatowym Zespole Szkó³ jak u siebie, sukcesów w nauce,
nawi¹zania wielu nowych znajomoœci i przyjaŸni. Na pewno mog¹
liczyæ na wsparcie swoich starszych kole¿anek i kolegów. Trzymamy
za nich kciuki, bo przecie¿ ka¿dy z nas by³ kiedyœ pierwszoklasist¹!
To uroczyste spotkanie by³o te¿ okazj¹ do chwili refleksji nad
wydarzeniami historycznymi. Utwory poetyckie, piêknie wyrecytowane przez uczniów, upamiêtni³y 72. rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej i bohaterstwo tych, którzy dla ojczyny ponieœli najwy¿sz¹
ofiarê - z w³asnego ¿ycia.
Wyst¹pienia zaproszonych goœci zawiera³y ¿yczenia satysfakcjonuj¹cej
pracy, sukcesów szkolnych, owocnej wspó³pracy nauczycieli
i uczniów. Wa¿nymi odbiorcami tych ¿yczeñ byli tegoroczni maturzyœci, których czeka jeden z najwa¿niejszych egzaminów w ich
¿yciu. Jesteœmy przekonani, ¿e ca³oroczny wysi³ek prze³o¿y siê na
pozytywne wyniki egzaminu maturalnego. Niech wskazówk¹ dla
wszystkich uczniów, rozpoczynaj¹cych naukê 1 wrzeœnia, bêd¹ s³owa:
„Nauka jest najlepsz¹ drog¹ do tego, ¿eby ducha ludzkiego uczyniæ
heroicznym”. ~ Giordano Bruno

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
szósty 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 zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 paŸdziernika 2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 21 paŸdziernika 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.
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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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.100,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 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¿ lokalu odby³ siê dnia 12 paŸdziernika 2010 r.,
drugi 21 grudnia 2010 r., trzeci 22 marca 2011 r., czwarty 25 maja 2011 r., pi¹ty 23 sierpnia 2011 r. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 26.09-21.10.2011 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Dwie ciekawe wystawy
W salach wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Chojnowie mo¿na od 15 wrzeœnia obejrzeæ a¿ dwie nowe prezentacje:
“Chojnów na dawnych kartach pocztowych z kolekcji Muzeum
Regionalnego” i “Czas srebra i bursztynu”.
Wystawa pocztówek, oczekiwana przez wielu
chojnowian potrwa do koñca paŸdziernika.
Nie jest ona na pewno tak obszerna i kompletna, jak parê lat temu przygotowana przez
muzeum wystawa, na której pokazano tak¿e
prywatne zbiory kart pocztowych dwóch
kolekcjonerów, panów Kazimierza Makowca
i Andrzeja Rudka. Obecna ekspozycja w ca³oœci
zosta³a oparta o kolekcjê, któr¹ zgromadzi³o
muzeum. Na tym polega jej wyj¹tkowoœæ.
Wpisuje siê ona w pomys³ realizowany przez
muzeum ju¿ od kilku lat, by pochwaliæ siê
w³asnymi kolekcjami. Pocz¹tki udostêpnionej na wystawie kolekcji siêgaj¹ 1908 r.
Ju¿ wtedy zaczêto gromadziæ karty pocztowe,
które nie by³y jeszcze przedmiotem powszechnego kolekcjonerstwa. Tylko niektóre z nich
przetrwa³y ró¿ne zawirowania dziejowe i dotrwa³y w zbiorach do naszych czasów. Czêœæ
z nich niestety wraz z innymi eksponatami po
1945 roku uleg³a rozproszeniu. Niekiedy
odnajdujemy je w rêkach prywatnych, tak jak
i zdjêcia sprzed 1945 roku. £atwo je zidentyfikowaæ, nosz¹ bowiem numery inwentarzowe i pieczêæ przedwojennego muzeum.
Mimo up³ywu 100 lat te najstarsze w zbiorach
karty pocztowe zachowa³y siê z w dobrym,
a nawet bardzo dobrym stanie. Niektóre
z nich s¹ zupe³nie unikatowe. Na przyk³ad
niezwykle rzadka pocztówka z widokiem
chojnowskiej synagogi. Do rzadkoœci nale¿¹
tak¿e karty okolicznoœciowe wydawane
z ró¿nych okazji, na przyk³ad wystaw przemys³owych, zawodów sportowych, zawodów
strzeleckich i organizowanych w tym czasie
dni Chojnowa, czy innych wydarzeñ: manifestacji, œwi¹t. Najwczeœniejsze karty pocztowe pochodz¹ z koñca XIX wieku. Najwiêcej jednak jest ich z lat 1905-1930, nieliczne
z pokazanych na wystawie zosta³y wydane
po roku 1945, przez niemieckie firmy, maj¹ce dostêp do starych, negatywów. Na
uwagê zas³uguj¹ pocztówki wyemitowane
przez miejscowych wydawców. Wyj¹tkowe
i niezwykle cenne s¹ pocztówki, na których
prezentowane s¹ ujêcia lotnicze. Nadaj¹ siê
one szczególnie do analizy przemian urbanistycznych i architektonicznych jakie zasz³y
w naszym mieœcie. Uwa¿ny widz natrafi te¿
na wczesne próby fotomonta¿u, widoczne
w przypadku niektórych ujêæ. Rozpozna
wa¿niejsze budowle, zak³ady przemys³owe,
szko³y, instytucje opieki socjalnej, tereny
rekreacyjne. Z upodobaniem by³y fotografowane tereny po³o¿one wzd³u¿ Skory i mosty na rzece. Uderza to, jak bardzo zmieni³o
siê miasto. Nie istnieje ju¿ dziœ zupe³nie
zabudowa ulicy Piotra Skargi, a w znacznej
mierze Chmielnej, dawniej Zamkowej. Swoje
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oblicze zmieni³ pl. Zamkowy, a tak¿e Rynek.
Wydawane ró¿nymi technikami, niekiedy
by³y kolorowane, bogato zdobione winietami
lub t³oczone. Moda na pocztówki zapocz¹tkowana w II po³owie XIX wieku, która
z kartki do korespondencji przeobrazi³a siê,
co te¿ mo¿na zaobserwowaæ na wystawie,
w znakomicie nam znan¹ kanoniczn¹ formê
pocztówki, pozwala nam przeœledziæ zmiany,
jakie w ci¹gu ponad 100 lat przesz³o nasze
miasto. Zbiór obejmuj¹cy pocztówki od
ostatniej dekady 19. stulecia liczy ponad 300
pozycji. Na wystawie pokazujemy 216 najciekawszych, unikatowych pocztówek, niekiedy znanych tylko z jednego egzemplarza.
To co nam przyœwieca w jego konstruowaniu, to nade wszystko dokumentowanie zachodz¹cych przemian architektonicznych i urbanistycznych. Niektóre budowle, trzeba stwierdziæ to z ogromnym ¿alem, szczególnie
architektura postindustrialna (m³yn, ch³odnia
dawnej rzeŸni, a chyba w kolejce stoi browar
i hale papierni) , odchodzi w niebyt.
Zapraszamy do zwiedzenia tej niewielkiej,
ale bardzo ciekawej wystawy.
Oprócz pocztówek muzeum gromadzi zdjêcia.
Te, które znajduj¹ siê w naszych zbiorach, s¹
zupe³nie unikatowe, wykonane niekiedy jako
pojedyncze odbitki. Korzystaj¹c z okazji
zwracamy siê do Pañstwa, czytelników “Gazety Chojnowskiej” o podzielenie siê swoimi
zdjêciami w formie skanów, b¹dŸ kserokopii.
Ciekawsze zdjêcia chêtnie zakupimy do naszych zbiorów. Interesuj¹ nas tak¿e te, które
zosta³y wykonane po 1945 roku.

“Czas srebra i bursztynu”, to kolejna wystawa
wspó³czesnej sztuki z³otniczej, jak¹ mo¿na
obejrzeæ w Muzeum Regionalnym. W ubieg³ym roku prezentowaliœmy kolekcjê srebra
zgromadzon¹ przez Muzeum Miedzi w Legnicy. Obecna ekspozycja udostêpniona przez
Galeriê Sztuki w Legnicy, dziêki uprzejmoœci
dyrektora Zbigniewa Kraski, przygotowana
przez pani¹ Monikê Szpatowicz, stanowi po
czêœci jej dope³nienie. Tematem przewodnim
wystawy jest srebro oraz bursztyn i zastosowanie tych materia³ów we wspó³czesnym
jubilerstwie. Spotkamy na wystawie najnowsze kreacje wykonane w srebrze, jak i dzie³a,
w których bursztyn zajmuje absolutnie pierwszoplanowe miejsce, a srebro zepchniête jest
tylko do elementu konstrukcyjnego, mniej
lub bardziej rzucaj¹cej siê w oczy oprawy.
Znajdziemy tu awangardowe projekty bi¿uterii,
najwybitniejszych polskich projektantów
i artystów. Unikatowe wyroby bardzo czêsto
odbiegaj¹ od klasycznie rozumianej bi¿uterii,
s¹ ju¿ raczej autnomicznymi obiektami, czy
wrêcz przyk³adem rzeŸby, inaczej mówi¹c
drobnej plastyki skulpturalnej. Zastosowanie
bursztynu w sztuce jubilerskiej ma bogate
tradycje siêgaj¹ce tysi¹cleci, stosowany by³
ju¿ w neolicie. By³ cennym i po¿¹danym materia³em jubilerskim w czasach antycznych,
zreszt¹ nie tylko w jubilerstwie, wierzono
tak¿e w jego uzdrowicielsk¹ moc, a zatopione
w ¿ywicy owady, czy drobiny roœlin musia³y
fascynowaæ od najdawniejszych czasów. Po
ten dar Ba³tyku wyprawiano siê w niebezpieczn¹ drogê tak zwanym szlakiem bursztynowym. Równie¿ wspó³czeœni projektanci
i artyœci doceniaj¹ jego dekoracyjne wartoœci,
tworz¹c znakomit¹ bi¿uteriê z jego zastosowaniem, prawdziwe cacka, wybitne dzie³a
sztuki jubilerskiej. Bursztyn niekiedy ³¹czony
jest w sposób niespotykany, bardzo nietypowy i odwa¿ny, na przyk³ad z ró¿nego rodzaju
tkaninami, m.in. z woj³okiem. Jakby drugim
torem biegn¹ prace, wykonane tylko ze srebra,
b¹dŸ czasem ³¹czone z kamieniami szlachetnymi lub pó³szlachetnymi.
Na wystawie zaprezentowano ponad 100 prac
trzydziestu trzech projektantów z ró¿nych
oœrodków z³otniczych w Polsce. Ekspozycja,
któr¹ Pañstwu rekomendujemy jest kolekcj¹
przygotowan¹ przez Galeriê Sztuki w Legnicy,
która ju¿ od trzydziestu lat promuje polsk¹
sztukê z³otnicz¹ w Polsce i za granic¹. Wystawie
towarzyszy bardzo ³adnie wydany katalog
z tekstami wybitnych znawców problematyki
wspó³czesnego z³otnictwa prof. A. Szadkowskiego, dr E. Sontag, dr S. Fija³kowskiego,
G. Jab³oñskiego.
Wystawa potrwa do koñca paŸdziernika.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/750

Wybory 2011
W tym roku do urn idziemy w drug¹ niedzielê paŸdziernika (9.10.).
Lokale wyborcze czynne bêd¹ od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Mo¿na te¿ bêdzie ustanowiæ pe³nomocnika, który za nas zag³osuje w wyborach, to z kolei u³atwienie dla osób powy¿ej 75 roku ¿ycia i ciê¿ko chorych.

Nowy kodeks wyborczy wszed³ w ¿ycie 1 sierpnia i wprowadzi³ kilka
znacz¹cych zmian. Przede wszystkim reguluje parytety na listach
wyborczych. Aby lista zosta³a zarejestrowana, musia³o znaleŸæ siê na
niej przynajmniej 35% kobiet i nie mniej ni¿ 35 % mê¿czyzn.
Senatorowie bêd¹ wybierani w stu jednomandatowych okrêgach
wyborczych, a nie jak do tej pory w okrêgach, w których wybieraliœmy od 2 do 4 senatorów.
Nowy kodeks wprowadza równie¿ mo¿liwoœæ oddawania g³osu korespondencyjnie, co z pewnoœci¹ u³atwi udzia³ w g³osowaniu osobom
przebywaj¹cym za granic¹ Polski.

***
Jak g³osowaæ?
* Sejm
G³osujemy tylko na jedn¹ listê kandydatów, stawiaj¹c na karcie do g³osowania znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów
z tej listy, przez co wskazujemy jego pierwszeñstwo do uzyskania madnatu.
* Senat
Wyborca g³osuje na okreœlonego kandydata, stawiaj¹c na karcie do
g³osowania znak "x" z lewej strony obok jego nazwiska.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 1 wrzeœnia 2011 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poŸn. zm.) podaje siê
do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalu
obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych, siedzibie obwodowej komisji wyborczej w³aœciwej
dla g³osowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych
na dzieñ 9 paŸdziernika 2011 r.
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Z notatnika dY¯URNEGO
Sprawcy napadu na jubilera
zatrzymani
16 wrzeœnia o godzinie 09:30 dwaj
zamaskowani sprawcy, weszli do sklepu
jubilerskiego w Chojnowie przy ul. Rynek.
Przewrócili na pod³ogê pracownika,
a nastêpnie z gabloty dokonali kradzie¿y
z³otej bi¿uterii o ³¹cznej wartoœci 100 tysiêcy z³otych oraz z otwartego sejfu pieni¹dze
w kwocie 2.500 z³otych. W wyniku podjêtych czynnoœci w pobliskiej miejscowoœci
zatrzymano dwóch sprawców przedmiotowego czynu, wobec których S¹d Rejonowy w Z³otoryi zastosowa³ œrodek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztu na okres trzech miesiêcy. Ponadto
ustalono, i¿ ci sami sprawcy dzia³aj¹c
wspólnie i w porozumieniu, 19 sierpnia
dokonali napadu rabunkowego na pracownika Stacji Paliw Chojnówka, zabieraj¹c mu saszetkê z pieniêdzmi w kwocie
ponad 6 tysiêcy z³otych. Sprawcom grozi
kara do 12 lat pozbawienia wolnoœci.
27 sadzonek konopii
31 sierpnia funkcjonariusze wydzia³u do
walki z przestêpczoœci¹ narkotykow¹
KMP w Legnicy wraz z funkcjonariuszami
wydzia³u kryminalnego KWP Wroc³aw
w ramach wykonywanych czynnoœci
zatrzymali mieszkañca Rokitek, który na
terenie przyleg³ym do jego posesji
uprawia³ konopie indyjskie. W wyniku
prowadzonych czynnoœci zabezpieczono
27 sadzonek konopi indyjskich oraz 18
sadzonek roœlinnych nieustalonego rodzaju.

5 lat za wandalizm
15 wrzeœnia funkcjonariusze rewiru dzielnicowych KP w Chojnów zatrzymali dwóch
mieszkañców Chojnowa, którzy dokonali
zniszczenia ogrodzenia ogródka piwnego
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki czym
spowodowali straty w wysokoœci 300 z³.
Sprawcom za pope³nienie niniejszego czynu
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
„STOP ³obuzom na ulicach”
W dniach 15/16 wrzeœnia 2011 roku na
terenie dzia³ania KP Chojnów przeprowadzono dzia³ania prewencyjno-porz¹dkowe pod kryptonimem „Stop £obuzom
Na Ulicach”, maj¹ce na celu przeciwdzia³ania wybrykom chuligañskim, przeciwdzia³anie demoralizacji i przestêpczoœci
nieletnich oraz ograniczenie przestêpczoœci
i zapewnienie bezpieczeñstwa, ³adu
i porz¹dku publicznego. W trakcie wykonywanych dzia³añ zatrzymano 4 sprawców na gor¹cym uczynku, wylegitymowano 49 osób, przeprowadzono 13 interwencji, skontrolowano 26 pojazdów, 12 baga¿y, zatrzymano 2 osoby do wytrzeŸwienia, umieszczono 3 osoby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skontrolowano 20 parkingów, 12 obiektów handlowych oraz zatrzymano 1 dokument
prawa jazdy i 3 dowody rejestracyjne.
W dzia³aniach bra³o udzia³ 7 funkcjonariuszy referatu prewencji oraz 5
funkcjonariuszy rewiru dzielnicowych
KP Chojnów.
am

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu u¿ytkowego:
1. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 67
o powierzchni 11,04 m2
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej, netto, wynosi 3,05 z³
+ podatek VAT 23%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 wrzeœnia 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, 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 27 wrzeœnia 2011r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej 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 19.09.2011r. Do
27.09.2011r. w godz. 10.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹
w ChZGKiM, 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

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
dziewi¹ty 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:

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 26 paŸdziernika 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 21 paŸdziernika 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
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przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.200,00 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., szósty 23 lutego 2011 r., siódmy 17 maja 2011 r.,
ósmy 17 sierpnia 2011 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 26.09-21.10.2011 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.
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MLPN-2011
Po wakacyjnej przerwie wznowi³a rozgrywki Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej
Chojnów-2011. Do ciekawszych „transferów” jakie zosta³y poczynione w okresie
wakacyjnym jest niew¹tpliwie wzmocnienie dru¿yny DOMEX (gra od drugiej rundy w MLPN-2011) przez graj¹cego tre-

nera KS Chojnowianka - Marcina Rabandy.
Na fotelu lidera zasiada dru¿yna FEERUM
kierowana na boisku przez Mieczys³awa
Mietelskiego. Najlepszym strzelcem
MLPN-2011 jest Andrzej Ziembowski
(FEERUM), który zdoby³ 46 bramek
w 14 meczach.
Wszelkie informacje na temat rozgrywek oraz galeriê zdjêæ mo¿na zobaczyæ
na stronie: www.mlpn.chojnow.eu.

Oœwiadczenie
pani Prezes KS Chojnowianki
W zwi¹zku z licznymi g³osami mieszkañców Chojnowa o op³acaniu zawodników grupy Senior oœwiadczam, ¿e ¿aden z zawodników dru¿yny Senior nie
otrzymuje honorarium od Klubu Sportowego Chojnowianka Chojnów.
Klub jest klubem amatorskim i póki bêdê Prezesem
taka sytuacja nie bêdzie mia³a miejsca. Je¿eli którykolwiek zawodnik otrzymuje jakiekolwiek wynagrodzenie za ka¿dy mecz od mi³oœników klubu,
to nie z inicjatywy zarz¹du tylko w³asnej.
Z powa¿aniem Ma³gorzata Cz³onka

Pi³ka no¿na
Po remisie 2:2 z dru¿yn¹ z³otoryjsk¹, mia³ miejsce swoisty rewan¿.
Nast¹pi³o to w rozgrywkach pucharowych. W meczu, po regulaminowym czasie gry, wynik by³ remisowy 1:1. W tej sytuacji nast¹pi³a dogrywka. Niestety to gospodarze byli w niej gór¹. Tym samym „Chojnowianka” zakoñczy³a swoj¹ przygodê w rozgrywkach o Puchar Polski.
„Górnik” Z³otoryja - K.S. „Chojnowianka” Chojnów 3:1 (1:1)
Natomiast w lidze okrêgowej, nasza dru¿yna gra w kratkê. To z kolei
przek³ada siê na miejsce w tabeli. W meczach wyjazdowych, jedenastka
Rabandy zawsze jest gorsza o jedn¹ bramkê. A potrafi¹ graæ i strzelaæ
gole, o czym œwiadczy kanonada bramek w meczu ze „Spart¹” Grêbocice.
„Zamet” Przemków- K.S. „Chojnowianka” Chojnów 1:0 (0:0)
K.S. „Chojnowianka” Chojnów- „Sparta” Grêbocice 6:2 (3:1)
„KuŸnia” Jawor- K.S. „Chojnowianka” Chojnów 2:1
pm
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie. Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury technicznej (telekomunikacyjna).
Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieci uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielami tych sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 26 paŸdziernika 2011 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
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Klasa okrêgowa - Legnica
1. Stal Chocianów
2. Sparta Grêbocice
3. Czarni Rokitki
4. Odra Chobienia
5. Chrobry II G³ogów
6. Amator Wierzchowice
7. Zamet Przemków
8. KuŸnia Jawor
9. Mewa Kunice
10. B³êkitni Koskowice
11. Sparta Rudna
12. Orla W¹sosz
13. KS Mêcinka
14. Chojnowianka
15. Górnik Z³otoryja
16. KS II Polkowice

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

18
13
13
12
12
11
10
10
10
10
10
9
8
7
7
0

18-5
18-16
17-11
18-7
19-16
9-12
18-12
18-14
15-14
17-17
14-14
9-10
9-16
14-12
6-13
4-34

Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 21 paŸdziernika 2011 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 600,00 z³ - dot. dz. nr 340/5
i 440,00 z³ - dot. dz. nr 277/1. 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 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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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam domek poniemiecki do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam dom w Starym £omie wraz
z zabudowaniem, 1 ha dzia³ki, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 506-088-140.
Sprzedam dom w Rokitkach po generalnym remoncie na zadbanej 8 arowej dzia³ce,
mo¿e byæ dwurodzinny, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 794-972-854.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
w bloku II p., pow. 79,6 m2, 3 pokoje, kuchnia z jadalni¹, oddzielnie ³azienka i wc, przestronny przedpokój, du¿y zabudowany panelami balkon, do mieszkania nale¿y piwnica,
cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 661-033-421.
Sprzedam mieszkanie w bloku w Chojnowie, przy ul. P. Skargi, pow. 57 m2, 3 pokoje,
kuchnia, jadalnia, stan idealny. Wiadomoœæ:
tel. 663-734-384.
Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 64,40 m2, I piêtro, ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, po remoncie (w rozliczeniu mo¿e byæ kawalerka).
Wiadomoœæ: tel. 607-244-369 lub 785-660-232.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 69,5 m2, 4 pokoje, kuchnia, balkon,
³azienka, wc, Ip., w bloku spó³dzielczym.
Wiadomoœæ: tel. 669-914-424.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³asnoœciowe w Chojnowie, po³o¿one w spokojnej okolicy, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka i wc
osobno, pow. 52,1 m 2 , IVp., nowe okna,
pod³ogi drewniane (mozaika pod³ogowa),
g³adŸ, œwie¿o odnowione, s³oneczne, du¿y
balkon, piwnica, parking przy bloku, obok
piêkny, bogato wyposa¿ony plac zabaw dla
dzieci, cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 693-926-049 lub 665-707-026.
Sprzedam mieszkanie w centrum miasta,
pow. 50 m2, stare budownictwo, do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
pow. 61,3 m2 w Chojnowie, na ul. Samorz¹dowej, IVp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno
wc, plastikowe okna, œrodkowe, du¿y balkon, budynek ocieplony, piwnica 6,6 m2, cicha,
spokojna okolica + dzia³ka pod gara¿, cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 609-990-946.

2 piwnice, po kupnie mieszkanie wolne. Tylko
powa¿ne oferty. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662
lub 774-361-135.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie (nowe
budownictwo), atrakcyjna okolica (blisko
szko³y i basenu), Ip., s³oneczne, œrodkowe, ciep³e, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, balkon, piwnica, w³asnoœciowe - nie
zad³u¿one. Kuchnia i przedpokój w nowoczesnej
zabudowie, nowe okna, drzwi i inne elementy
wystroju mieszkania, pow. 50 m2, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 608-693-675.
Sprzedam mieszkanie na ul. Sikorskiego 3/1, pow. 74 m2, parter, mieszkanie do remontu, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 728-242-220.
Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m2,
Ip., po kapitalnym remoncie, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 604-672-111 po
godz. 18.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow.
52,10 m 2 przy ul. Maczka w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 663-672-843.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa, pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon,
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Przyjmê pracownika do prac remontowowykoñczeniowych, od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 693-335-280.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje
mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie 897 m2, 887 m2, 1.104 m, 935 m2, 933 m2.
Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.
Sprzedam dzia³ki budowlane 10 arowe na
Kolonii Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 22 arow¹
z budynkiem 80 m2 w Rokitkach, teren ogrodzony, pr¹d, woda, atrakcyjna lokalizacja.
Wiadomoœæ: tel. 606-825-085.

Sprzedam mieszkanie o pow. 27 m2, Ip.,
dobra lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 530-185-801.

Rokitki - dzia³ka 26 ar z pozwoleniem na
rozbudowê stoj¹cego na niej budynku i budowê nowego domu, media przy dzia³ce, cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 885-161-989.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow.
62 m2, Ip., w kamienicy przy ul. Kiliñskiego 3
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmanowicach o pow. 10 arów, czêœciowo uzbrojona.
Wiadomoœæ: tel. 503-037-065.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Rokitkach, pow. 39 m2 + gara¿, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. Solskiego w Chojnowie, uzbrojona, ogrodzona,
pow. 700 m2, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 601-719-802; 663-888-224.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
pow. ok. 39 m2. Wiadomoœæ: tel. 76 817-88-87.
Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m2, Ip.,
po kapitalnym remoncie, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 604-672-111 po godz. 18.
Zamieniê mieszkanie 1.pokojowe 26 m2,
w dobrym stanie, zadbane, niski czynsz, na
mieszkanie wiêksze - pokój, kuchnia, mo¿e
byæ do remontu lub zad³u¿one, w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 727-236-745.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia - 2 pokoje. Wiadomoœæ: tel. 76 818-76-77.
Posiadam do wynajêcia lokal handlowy
w Chojnowie o pow. 72 m2 w œcis³ym centrum miasta. Wiadomoœæ: tel. 608-536-345.

Praca
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow.
70 m2 w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.

Chojnów lub drog¹ elektroniczn¹ na adres:
elits@onet.eu. Wiadomoœæ: tel. 663-651-362.

Zatrudniê fryzjerkê/fryzjera. Wymagane
du¿e doœwiadczenie w zawodzie oraz umiejêtnoœæ samodzielnej pracy. Osoba komunikatywna, mi³a w kontakcie z klientem. List
motywacyjny oraz CV mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio w salonie „Elits” ul. Sikorskiego 12,

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ze skrzynk¹
elektr., Konradówka, pow. 10 ar, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 600-741-506

Inne
Kupiê grunt rolny, mo¿e byæ blisko zabudowañ, w przystêpnej cenie. Wiadomoœæ:
tel. 600-613-526.
Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam pianino marki „Legnica”, stan
bardzo dobry, po przegl¹dzie i strojeniu, cena
2.500 z³. Wiadomoœæ: tel. 885-280-280.
Poszukujê gara¿u do wynajêcia na terenie
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 785-476-108;
663-613-062.
Wynajmê gara¿ w okolicach ul. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 600-100-162.
Sprzedam ziemniaki jadalne, cena 0,50 gr/kg.
Gospodarstwo Rolne Ewa i Ryszard Tajchman,
Konradówka 4, transport gratis. Wiadomoœæ:
tel. 603-453-401.
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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
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
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
Biuro Pomocy Prawnej
"Lexunica"
-

porady prawne,
pisma procesowe,
sporz¹dzanie umów,
obs³uga przedsiêbiorców,
odszkodowania,
pomoc zad³u¿onym.

Chojnów; ul. Kolejowa 12e,
I piêtro (naprzeciw MOPS)
czynne: pn. - pt. 15.30 - 18-30
telefon: 507-052-910, 505-896-735
faks: 76 721-61-38; www.lexunica.pl

FITNESS

Firma PHU "GB", z siedzib¹
przy ul. Paderewskiego 8b w Chojnowie

poszukuje pracownika
na stanowisko monta¿ysty
stolarki otworowej.

Zapraszamy na zajêcie:
* step aerobik
* dance Latino
* elementy pilates
*body shape
Poniedzia³ki i œrody godz. 19.00
MOKSiR
Wiêcej informacji
pod nr tel. 607-642-990.

Do obowi¹zków pracownika nale¿eæ bêd¹:
* fachowy i kompleksowy monta¿: okien, bram
gara¿owych, drzwi oraz rolet okiennych;
* prace wykoñczeniowe przy monta¿u
stolarki otworowej tzw. obróbka murarska;
* serwisowanie, regulacja stolarki otworowej
na miejscu u klienta
Od kandydatów oczekujemy:
* doœwiadczenia w bran¿y budowlanej,
zaanga¿owania, rzetelnoœci, sumiennoœci,
umiejêtnoœci pracy w zespole, zorganizowania, chêci ci¹g³ego rozwijania, doskonalenia i poszerzania umiejêtnoœci
Ponadto od kandydatów wymagane bêdzie
prawo jazdy, minimum kategorii B.
Wiek kandydata - do 40 lat.
Prosimy o przesy³anie CV oraz listów
motywacyjnych na adres mailowy:
biuro@gbokna.pl lub osobiste z³o¿enie
dokumentów i wizytê w siedzibie firmy pod
adresem: PHU "GB", ul. Paderewskiego 8b,
59-225 Chojnów.
Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa
wraz z dniem 31 paŸdziernika 2011 r.

Mechanika i elektromechanika pojazdowa
Chojnów ul. Lubiñska 9
Wykonujemy us³ugi z zakresu:
* wymiany rozrz¹dów, sprzêgie³, oleju;
* diagnostyka i geometria komputerowa;
* sprzeda¿ i wymina opon;
* sprzeda¿ czêœci zamiennych w konkurencyjnych cenach;
* naprawy uk³adów zawieszeniowych, hamulcowych,
napêdowych, wydechowych.
Posiadamy bardzo du¿y asortyment czêœci zamiennych
do aut osobowych i dostawczych.
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