Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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„Sprz¹tanie Œwiata- Polska” - Chojnów
Ju¿ po raz 19. w akcjê, zaanga¿owa³y siê chojnowskie
szko³y i przedszkola.

Genius locis
- duch miejsca zosta³ zachowany
Autork¹ projektu chojnowskiego zrewitalizowanego rynku jest chojnowianka,
Anna Œniegucka-Paw³owska. Uda³o nam siê z ni¹ spotkaæ i zadaæ kilka pytañ.

Dwa razy dooko³a œwiata
Od lat szkolnych jazda na rowerze to jego hobby. Najpierw mia³ ma³¹
„wyœcigówkê”, potem by³ „Huragan”, którego przerobi³ na rower turystyczny…

O puchar burmistrza
W minion¹ sobotê, w centrum miasta, ponad 170 kolarzy œciga³o siê
w Ogólnopolskim Kryterium Kolarskim o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa.

15-lecie RMA Polska
Wiod¹cy producent armatury przemys³owej do gazu i ropy
naftowej, 7 wrzeœnia br. obchodzi³ swój jubileusz.

Blues na serca dwa
Ma³gorzata Werbiñska czarowa³a piêknym, melancholijnym
g³osem. B³a¿ej Pawlina na trzech ró¿nych rodzajach gitary,
da³ popis swoich umiejêtnoœci.

14 dni atrakcji
Je¿eli wypoczynek, to tylko aktywny. Tak¹ zasadê od zawsze wyznaj¹
cz³onkowie Wspólnoty Osób Niepe³nosprawnych. I ¿adnym
ograniczeniem nie jest tutaj wiek, p³eæ czy sprawnoœæ fizyczna.
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Wysprz¹tali okolicê
Od 14.09 do 16.09 w ca³ej Polsce odby³a siê
akcja „Sprz¹tanie Œwiata-Polska 2012”.
Inicjatywa ta koordynowana i organizowana
by³a przez Fundacjê Nasza Ziemia i Fundacjê
„Sprz¹tanie Œwiata-Polska”. Tegoroczna impreza
pod has³em „Kocham, lubiê, szanujê... nie
œmiecê” cieszy³a siê uznaniem równie¿ w naszym
mieœcie. Ju¿ po raz 19-sty w akcjê, zaanga¿owa³y siê przede wszystkim chojnowskie
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Zmotoryzowani - na rowery

tym œwie¿ego powietrza. Zadbajmy o czystoœæ
naszej atmosfery w tym dniu. Korzyœæ z tego
dnia jest jeszcze jedna - zaoszczêdzimy na
paliwie, które jest ostatnio coraz dro¿sze. A je¿eli
ju¿ musimy dojechaæ, to wybierzmy np. rower.

Zapraszamy na bal absolwentów
i sympatyków
22 wrzeœnia obchodzony jest Europejski Dzieñ
bez Samochodu. Taka kampania ekologiczna
prowadzona jest co roku w Polsce od 2002
roku. Tego dnia centra wielu miast zamkniête
zostan¹ dla ruchu samochodowego. Zachêcamy
chojnowian do w³¹czenia siê w t¹ akcjê. Pozostawmy w tym dniu samochody pod domem,
a do pracy pójdŸmy piechot¹, za¿ywaj¹c przy

Z okazji jubileuszu 50-lecia Szko³y Podstawowej
nr 3 zapraszamy wszystkich chêtnych na bal
organizowany 12.10.2012r. Zapraszamy absolwentów i sympatyków szko³y. Bal odbêdzie
siê w sali Domu Schramma.
Goœciom przygrywaæ bêdzie rewelacyjny zespó³ ZODIAK.
Cena biletu - 100 z³/osoba.
Zapewniamy bogate menu oraz œwietn¹ zabawê.
Szczegó³owe informacje w sekretariacie szko³y.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa (w rejonie ul. £u¿yckiej):
szko³y i przedszkola. Dzieci i m³odzie¿ chêtnie porz¹dkowali tereny im wyznaczone.
Najm³odsi wraz z opiekunkami wybrali siê
do ma³ego parku, du¿y sprz¹ta³y dzieci z podstawówki natomiast gimnazjaliœci m.in zajêli
siê porz¹dkowaniem przed ich szko³¹. Ka¿dy
dosta³ niezbêdne do tego rêkawiczki oraz
worki na œmieci. Kampania ta nie polega³a
jedynie na sprz¹taniu odpadów ale równie¿
mia³a na celu pog³êbienie œwiadomoœci ekologicznej wœród spo³eczeñstwa. Miejmy nadziejê,
¿e nie tylko w ramach tej akcji bêdziemy dbali
o czystoœæ w naszym mieœcie.

Dodatkowe œrodki na aktywizacjê
bezrobotnych
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie informuje, ¿e otrzyma³ dodatkowe œrodki
z Funduszu Pracy na aktywizacjê bezrobotnych, w tym na udzielanie bezrobotnym jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej oraz refundacjê podmiotowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ kosztów
wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego. W zwi¹zku
z tym, ¿e ostatnie w tym roku posiedzenie komisji
rozpatruj¹cej powy¿sze wnioski odbêdzie siê
dnia 09.10.2012 r. wnioski od osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowych œrodków
oraz pracodawców bêd¹ przyjmowane do
dnia 30.09.2012 r. (pok. 6 parter).
Informujemy równie¿, ¿e w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosków przez komisjê
osoby bezrobotne oraz pracodawcy bêd¹ zobligowani do za³atwienia formalnoœci zwi¹zanych z zabezpieczeniem (porêczenie) oraz podpisania z PUP stosownej umowy w terminie
do dnia 30.11.2012 r.
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci
znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przetarg, oddzielnie
na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
23 paŸdziernika 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 paŸdziernika
2012 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. 185/13, 560,00 z³
- dot. dz. 185/14, 650,00 z³ - dot. dz. 185/18,
590,00 z³ - dot. dz. 185/19 i 570,00 z³ - dot. dz. 185/20.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000
0020 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.
Pierwszy na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
w dniu 26 czerwca 2012 r., drugi 5 wrzeœnia 2012 r.
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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Genius loci
- duch miejsca zosta³ zachowany
Rewitalizacja Rynku budzi wœród mieszkañców wiele ró¿nych emocji. Ilu ludzi, tyle
opinii. To naturalne i stymuluj¹ce.
Ka¿d¹ inwestycjê poprzedza koncepcja uzasadniona ekonomicznie, spo³ecznie i jak
w tym przypadku tak¿e historycznie.
Autork¹ projektu chojnowskiego zrewitalizowanego centrum miasta jest chojnowianka,
Anna Œniegucka-Paw³owska z warszawskiej Pracowni Projektowej Architektury
Krajobrazu „Przestrzeñ”.
Uda³o nam siê spotkaæ z projektantk¹
i zadaæ jej kilka pytañ.
Gazeta Chojnowska - Jakie by³y za³o¿enia,
co decydowa³o o ostatecznym kszta³cie rynku,
jakie elementy mia³y wp³yw na jego obecny wizerunek?
Anna Œniegucka-Paw³owska - Ten projekt,
to próba po³¹czenia wytycznych konserwatorskich z oczekiwaniami inwestora, a tak¿e potrzebami spo³ecznymi. Rynek chojnowski jest
ujêty w rejestrze zabytków i tu niestety koñczy
siê dyskusja o tym co siê komu podoba. Projektanta obowi¹zuje oddtworzenie obiektu,
z czasów jego najwiêkszej œwietnoœci. Przeprowadziliœmy analizê historyczn¹, która da³a nam
podstawy do sformu³owania g³ównych za³o¿eñ
projektowych i dyskusji z urzêdem konserwatorskim. Analiza zosta³a opracowana przez
Pani¹ Ewê Kieres, historyka sztuki z wieloletnim
doœwiadczeniem konserwatorskim, ogromn¹
pomoc¹ okaza³y siê tak¿e zbiory chojnowskiego
muzeum, które nam udostêpniono.
G. Ch. - Przy ka¿dej innej inwestycji wytycznymi s¹ za³o¿enia inwestora, w przypadku
naszego rynku decyduj¹ce zdanie mia³
konserwator?!
A. Œ. - Dok³adnie tak. Wytyczne konserwatorskie obligowa³y nas do projektu nawi¹zuj¹cego do prze³omu wieku XIX i XX. Bazowaliœmy
przede wszystkim na starych planach i fotografiach z tego okresu. W przypadku obiektu
zabytkowego odczucia estetyczne projektanta
schodz¹ na plan dalszy. Wartoœæ historyczna
obiektu jest najwa¿niejsza. Uda³o nam siê jednak
przekonaæ konserwatora i odejœæ od ówczesnego
charakteru fontanny. Jej militarny charakter
zast¹piliœmy zatem symbolem miejskich tradycji.
W tej kwestii jedynymi ograniczeniami by³y
parametry wielkoœciowe. Maj¹c na wzglêdzie
historyczny uk³ad drogowy, szerokoœæ ci¹gów
pieszych i obszary zieleni, fontanna komponowa³a siê w³aœnie w takiej formie. Wa¿nym czynnikiem w projekcie by³ porz¹dek urbanistyczny
i zaakcentowanie tej wielkiej przestrzeni. Chojnowski rynek jest jednym z najwiêkszych na Dolnym Œl¹sku. Wyeksponowanie kamienic, „zielonych plam” i odpowiednie iluminacje œwietlne
maj¹ podkreœlaæ ten atut. Mam wra¿enie, ¿e
osi¹gnêliœmy zamierzony cel. Rynek chojnowski
przypomina ten sprzed 150 lat.
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G. Ch. - W tej przestrzeni jednak rzucaj¹
siê w oczy nierównoœci terenu.
A. Œ. - To efekt zamierzony. Te nierównoœci wynikaj¹ z tego, ¿e g³ównym za³o¿eniem projektowym by³o nawi¹zanie do zasz³oœci historycznych.
Bardzo zale¿a³o nam na tym, ¿eby nie zmieniaæ
poziomu usadowienia elewacji kamienic w kontekœcie ca³ego rynku. Dodatkowym atutem nawierzchni jest u¿yty tu materia³ z odzysku. Pomijaj¹c aspekt ekonomiczny, to przede wszystkim,
dziêki takiej kostce brukowej, która przetrwa³a
ponad 100 lat, rynek nabra³ naprawdê wyj¹tkowego charakteru. Byæ mo¿e nie wszyscy s¹
w stanie to doceniæ. Dla nas, projektantów, to
efekt, którego oczekiwaliœmy. Nigdy wczeœniej,
¿aden z naszych zleceniodawców, nie praktykowa³
takich zabiegów, a okaza³o siê, ¿e warto. Duch
miejsca zosta³ zachowany
G. Ch. - Gros mieszkañców zgadza siê z t¹
opini¹, ale s¹ te¿ tacy, którzy maj¹ odmienne
zdanie i zupe³nie inn¹ wizjê centrum miasta.
A. Œ. - To oczywiste. Ka¿dy z nas ma inne poczucie piêkna, estetyki, ró¿ne wyobra¿enie wizytówki
miasta. Ja sama wielokrotnie spotykam siê
z krytyk¹ i to najczêœciej ze strony bliskich. Powtórzê jednak, ¿e w tym projekcie gusta odsuniêto
na dalszy plan - priorytetem by³o nawi¹zanie do
konkretnego krajobrazu i urbanistyki z prze³omu
wieku. Nadmieniê, ¿e podczas prac projektowych spotykaliœmy siê wielokrotnie z aprobat¹
mieszkañców. Nigdy wczeœniej, a projektujemy od
20 lat, nie doœwiadczyliœmy ze strony obywateli
takiego zaanga¿owania i zrozumienia. W Chojnowie, wspó³praca uk³ada³a nam siê wspaniale
nie tylko z w³adzami, ale tak¿e ze spo³ecznoœci¹.
Myœlê, ¿e cech¹ tego miasta jest wspó³odpowiedzialnoœæ mieszkañców za jego wizerunek. To
rzadkie zjawisko. Nawet koncepcje, które uwa¿aliœmy za ryzykowne w kontekœcie historycznym
spotyka³y siê z akceptacj¹ i powiem szczerze,
¿e gdybyœmy przewidzieli tak¹ reakcjê mieszkañców, z pewnoœci¹ pozwolilibyœmy sobie na wiêcej
i inaczej te¿ wygl¹da³yby nasze rozmowy
z konserwatorem.
Przyk³adem mo¿e byæ oœwietlenie zamontowane
na elewacjach kamienic. Obawialiœmy siê, ¿e
wspólnoty nie zgodz¹ siê na to rozwi¹zanie,
ale myliliœmy siê. Zyskaliœmy dziêki temu
niepowtarzalny klimat i podkreœlenie (na czym
nam zale¿a³o), ¿e ten uk³ad linii jest starszy
od czêœci centralnej. Efekt ten wzmacniaj¹
stylizowane lampy stoj¹ce.

G. Ch. - A zieleñ? Czy ona te¿ podlega
konserwatorskim restrykcjom?
A. Œ. - Wszystko w tym miejscu musi wspó³graæ
i spe³niaæ konserwatorskie wytyczne, w powi¹zaniu do prototypu. Efekty nasadzeñ, w przeciwieñstwie do prac budowlanych, wymagaj¹
czasu. Dziœ to zaledwie zal¹¿ek tego, czego mo¿emy
spodziewaæ siê za kilkanaœcie lat. Generalnie,
projekty tego typu, nale¿y oceniaæ po kilku
latach. Rozumiem nastroje mieszkañców, ale
zapewniam, ¿e za jakiœ czas centrum Chojnowa
stanie siê ulubionym miejscem spotkañ - atrakcyjnym i rekreacyjnym.
Ju¿ wkrótce przestrzeñ wype³ni¹ stylizowane ³awki
i kosze, dekoracyjne obramowania drzewek,
pojawi¹ siê gazony z dodatkow¹ roœlinnoœci¹,
a kiedy tegoroczne sadzonki rozwin¹ siê, z pewnoœci¹ charakter tego miejsca zyska na estetyce.
Centralna rabata bêdzie zmienia³a swój kolor
wraz z porami roku.
Mam te¿ ogromn¹ nadziejê, ¿e w przysz³oœci
uda siê zainstalowaæ œwietln¹ iluminacjê wokó³
œredniowiecznej fary - dominuj¹cego obiektu
w rynku jakim jest koœció³ pw. Œw. Ap. Piotra
i Paw³a. Przeprowadzaliœmy, trzy lata temu
próbê takich efektów œwietlnych - œwi¹tynia
wygl¹da³a imponuj¹co, a ca³e otoczenie, na
chwilê, zmieni³o siê nie do poznania.
G.Ch. - Czy gdyby projektowa³a Pani chojnowski rynek dzisiaj, wygl¹da³by inaczej?
A. Œ. - Generalnie nie. Zmieni³abym mo¿e kilka szczegó³ów, drobnych, dla odbiorców
pewnie i tak niezauwa¿alnych. Ale to naturalne. Ka¿dy z nas buduj¹c dom, czy remontuj¹c mieszkanie, po zakoñczeniu prac, znajduje co najmniej kilka drobiazgów, które
mo¿na by³o zrobiæ inaczej. Poza tym nam
twórcom nieustannie towarzyszy niedosyt
i chêæ ci¹g³ego poprawiania.
Rynek w Chojnowie, to serce miasta nie tylko
w znaczeniu historycznym. ¯yje swoim rytmem. Mam nadziejê, ¿e pojawi¹ siê tu
kolorowe, kawiarniane parasole, nowe elementy. My stworzyliœmy, a w³aœciwie odtworzyliœmy t³o dla przysz³ych zdarzeñ.
Prosimy o cierpliwoœæ. Roœliny rosn¹ swoim
rytmem. Teraz pozostaje trzymaæ kciuki za
renowacje elewacji. To bêdzie naprawdê
piêkne miejsce.
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Jubileusz 15-lecia RMA Polska
RMA Polska z siedzib¹ w Chojnowie, wiod¹cy producent armatury przemys³owej do gazu i ropy naftowej,
7 wrzeœnia br. obchodzi³ jubileusz 15-lecia istnienia firmy.
RMA za³o¿ona zosta³a przez w³aœcicieli zak³adów RMA z Niemiec
w sierpniu 1996 roku. To w³aœnie wtedy firma naby³a osobowoœæ
prawn¹. W kwietniu 1997 roku rozpoczêto budowê hali produkcyjnej.
Pierwsi pracownicy RMA Polska przeszli specjalistyczne szkolenie
w zak³adach RMA w Niemczech. Ju¿ w marcu 1998, po przekazaniu
budynków i instalacji do eksploatacji, firma wys³a³a pierwsze transporty
z gotowymi produktami. Na pierwsze sukcesy przedsiêbiorców nie
trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ju¿ po roku dzia³alnoœci RMA Polska otrzyma³a
certyfikat HPO/ TRD 201. Dziêki podjêciu w 2002 roku wspó³pracy
kooperacyjnej z nowymi firmami zagranicznymi rozszerzono ofertê
produkcyjn¹ o precyzyjn¹ obróbkê CNC. W latach 2003-2004 sprzeda¿
stanowi³a ju¿ 40% obrotów firmy. Pod koniec 2004 roku zakoñczono
budowê nowej hali produkcyjnej pod obróbkê mechaniczn¹ i zmodernizowano park maszynowy CNC. Dwa lata póŸniej rozwiniêto produkcjê o nowe produkty dla zak³adów RMA Kehl i Rheinau. Po tak
owocnej pracy prê¿nie rozwijaj¹ca siê firma zaczê³a otrzymywaæ
liczne nagrody. W 2009 roku RMA Polska zosta³a Liderem Eksportu
w kategorii: udzia³ w eksporcie w Polsce zachodniej oraz w kategorii:
dynamika sprzeda¿y w Polsce zachodniej. Nastêpnie wyró¿niono j¹
nagrod¹ Gazele Biznesu 2009. Ranking ten obejmuje najdynamiczniej
rozwijaj¹ce siê ma³e i œrednie firmy, które dziêki dynamicznemu

rozwojowi doskonale radz¹ sobie nawet z wiêkszymi konkurentami.
RMA Polska zajê³a 99 miejsce wœród najdynamiczniej rozwijaj¹cych
siê firm na Dolnym Œl¹sku. Jednym z warunków jakie nale¿a³o
spe³niæ by³o wykazanie dodatniego wyniku finansowego z trzech
ostatnich lat. Jednak to nie koniec nagród. Chojnowska firma otrzyma³a równie¿ Globalny Certyfikat ISO 9001:2008. W ubieg³ym roku
RMA Polska wyró¿niono nagrod¹ Gepardy Biznesu 2011 za najdynamiczniej rozwijaj¹c¹ siê firmê w naszym województwie oraz drugie
niemniej wa¿ne wyró¿nienie w konkurencji Efektywna firma 2011 za
wysok¹ efektywnoœæ dzia³ania.
Zwieñczeniem wszystkich sukcesów mo¿e byæ przyjêcie RMA Polska
w poczet cz³onków Izby Gospodarczej Gazownictwa, organizacji
samorz¹dowo-gospodarczej reprezentuj¹cej interesy gospodarcze
zrzeszonych w niej przedsiêbiorców.
Okazuje siê ¿e nawet w takim ma³ym miasteczku jak Chojnów mo¿na
stworzyæ dobr¹, prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê firmê, odnosz¹c¹ sukcesy na
rynku krajowym jak i na arenie miêdzynarodowej.
U nas produkuje siê m.in monobloki izolacyjne, z³¹cza rurowe, rury
zwijane z blach czy ko³nierze stalowe i nierdzewne wg indywidualnych zapotrzebowañ. Dodajmy ¿e RMA posiada równie¿ siedziby
w Niemczech, Francji, na Ukrainie, w Bahrain oraz w Rosji.
RMA Polska pochwaliæ siê mo¿e równie¿ œwietnymi referencjami od
Instalgaz, Neotecha AG czy DeLaval. Odbiorcy ceni¹ wysok¹ jakoœæ
towaru oferowanego przez dostawców monobloków izolacyjnych jak
równie¿ potwierdzaj¹ i¿ dostawy s¹ terminowe, zgodne z zamówieniami
i wymogami jakoœciowymi.
Kto by pomyœla³, ¿e firma zatrudniaj¹ca na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci
jedynie 6 osób po 15 latach istnienia osi¹gnie takie sukcesy.
P.N.

UCHWA£A NR XXI/91/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXI/91/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieœcie Chojnów
(podsatwa prawna) Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka 185/21 po³o¿onej w obrêbie 6 miasta
Chojnowa, któr¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym
planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczono symbolem 60 D 1x2 w obszarze 131
MN, nadaje siê nazwê ulica S³owiañska.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego i podlega
rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i og³oszeniu
w Gazecie Chojnowskiej.

§ 2. Lokalizacja nowej ulicy przedstawiona jest
na podk³adzie mapowym stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Fakty, historia, odkrycia…
“Co skrywa chojnowski Rynek?” - Odkrycia archeologiczne w Rynku w latach 2005-2011 - pod tak¹ nazw¹
przebiega³o niezwykle zajmuj¹ce spotkanie, jakie
mia³o miejsce 7 wrzeœnia w Muzeum Regionalnym.
Wyniki badañ, prowadzonych w ramach tak zwanych
nadzorów archeologicznych, w latach 2005-2010, na
terenie gminy Chojnów oraz samego Chojnowa
zreferowa³ Mariusz £esiuk - mgr proarcheologii. Po
przerwie Jerzy Janus - dyrektor muzeum omówi³
dodatkowo przebieg i wyniki badañ archeologicznych prowadzonych w latach 2010- 2012 podczas
przebudowy nawierzchni Rynku.
Do 1945 roku chojnowski rynek dzielono na trzy czêœci. Tak zwany Górny
Rynek obejmowa³ obszar obecnego parkingu i siêga³ miejsca, gdzie stoi
fontanna. Rynek Œrodkowy rozci¹ga³ siê, mniej wiêcej, na osi ul. Ciemnej
i Konarskiego. Natomiast Dolny Rynek zajmowa³ teren przed koœcio³em
i plac po jego pó³nocnej stronie. Chojnowski rynek, usytuowany na osi
wschód-zachód, ma 300 m d³ugoœci, i jest najd³u¿szy na Œl¹sku. Jego
szerokoœæ jest zró¿nicowana i waha siê od 43 m do 55,5 m. W czêœci
œrodkowej jest najszerszy. Jego kszta³t zbli¿ony jest do mocno wyd³u¿onego,
nieregularnego prostok¹ta. Uwagê zwraca po³udniowa pierzeja rynku
o za³amuj¹cej siê linii zabudowy, ci¹gn¹ca siê od kamienicy 13a, przed
koœcio³em, do dawnej Kasy Oszczêdnoœciowej, znanej chojnowianom
pod nazw¹ “szparkasy”. Tê nieregularnoœæ widaæ bardzo dobrze na
planach miasta.
Têdy w³aœnie, prawdopodobnie od pocz¹tku XIV wieku, bieg³a tak zwana
Wysoka Droga, nazywana te¿ Drog¹ Królewsk¹ (Via Regia), poniewa¿
bezpieczeñstwo podró¿nym na niej gwarantowa³ król. Jako taka pojawia
siê w Ÿród³ach po raz pierwszy w roku 1252, ale jej pocz¹tki s¹ o wiele
wczeœniejsze. Zdaje siê, ¿e by³ to bardzo stary szlak, u³atwiaj¹cy
migracjê w kierunku wschodnim i zachodnim. Wysoka Droga by³a
wa¿nym odcinkiem szlaku pielgrzymkowego, prowadz¹cym do grobu
œw. Jakuba Wiêkszego w Santiago de Compostela, w pó³nocno-zachodniej
Hiszpanii. Kaplica œw. Jakuba w Chojnowie, przy której w 1299 roku
osiedli augustianie-eremici, zbudowana zapewne ju¿ wczeœniej, œwiadczy
o tym, ¿e Chojnów by³ zwi¹zany z tym niezwykle popularnym w œredniowieczu szlakiem, którym p¹tnicy pod¹¿ali do Composteli. Ale Wysoka
Droga by³a, przede wszystkim wa¿n¹ tras¹ handlu dalekosiê¿nego.
£¹czy³a Ruœ, a nawet stepy nadczarnomorskie z Europ¹ Zachodni¹.
Rozwinê³y siê przy niej oœrodki miejskie Kijów, Kraków, Wroc³aw,
Zgorzelec, Lipsk, Erfurt, Frankfurt nad Menem. Miasta te budowa³y
podstawy swojego dobrobytu, w du¿ej mierze dziêki po³o¿eniu przy tym
wa¿nym trakcie. Ich gospodarcz¹ pozycjê umacnia³a przynale¿noœæ do
zwi¹zku miast hanzeatyckich, do którego nale¿a³ Kraków, a tak¿e Wroc³aw.
W czasie pokoju Wysoka Droga gwarantowa³a miastom dobrobyt
i rozwój. Têdy transportowano srebro, rudy metali, rzadkie barwniki.
Tylko jednego roku przez Chojnów przepêdzano z Wo³ynia i Podola
5.000 wo³ów. Dlatego tutejsza rada zabiega³a o to, by Wysoka Droga, po
opuszczeniu Legnicy, przebiega³a jej pó³nocnym odga³êzieniem, przez
Chojnów i dalej Lubañ, do Zgorzelca. Ten przebieg trasy gwarantowa³y
naszemu miastu specjalne rozporz¹dzenia W³adys³awa Jagielloñczyka,
króla Czech, wydane w 1503 roku i cesarza Rudolfa II Habsburga
z 1580 roku. Ale Wysoka Droga by³a te¿ czasem przekleñstwem. W czasie wojen po³o¿one przy niej miasta by³y nara¿one na przemarsze wojsk,
rabunki i zarazy. W trakcie kampanii napoleoñskiej, tylko w 1813 roku
przez nasze miasto przewinê³o siê a¿ 200 000 ludzi.
Przy tym bardzo wa¿nym i starym trakcie, na prawym brzegu Skory,
rozwinê³a siê osada handlowa, oddalona o 18 km od Legnicy, mniej
wiêcej o dzieñ drogi potrzebny do przebycia tego odcinka drogi. Mia³a
ona tak¿e charakter osady typowo etapowej. Jak wskazuj¹ najnowsze
badania archeologiczne, jej pocz¹tki mog¹ siêgaæ lat szeœædziesi¹tych
XIII wieku. W koñcu XIII wieku, a mo¿e nawet ju¿ w II po³owie tego stulecia,
osady i przeprawy na Skorze strzeg³ ju¿ zamek. Na jego najstarsze relikty
natrafiono w trakcie badañ archeologicznych prowadzonych w latach
1990-95. Wed³ug Jerzego Romanowa i Romualda Piwki odkryte relikty,
na które sk³adaj¹ siê pozosta³oœci wolno stoj¹cej wie¿y, wzniesionej z bazaltu
na planie ko³a i fragmenty muru kurtynowego, nale¿y datowaæ na II po³owê
XIII w. Do niezwykle cennych znalezisk nale¿¹ odkryte w rynku fragmenty
drewna. Natkniêto siê na nie, na g³êbokoœci 2, 5 m, w trakcie prowadzonych
w 2006 roku robót zwi¹zanych z budow¹ instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
Próbki oddane do badania prof. Markowi Kr¹pcowi z AGH w Krakowie,
pozwoli³y datowaæ drewno na rok 1260, inne zaœ na 1320. Pierwsza z dat, jest
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niezwykle wa¿na, gdy¿ poprzedza o kilkanaœcie lat, najstarsze Ÿród³a
pisane. Pierwsza wzmianka o Chojnowie pochodzi dopiero z 1272 roku.
Odkryta poœrodku rynku konstrukcja, mo¿e byæ pozosta³oœci¹ mostu, natrafiono
bowiem na ni¹ w miejscu dawnego cieku wodnego, przecinaj¹cego rynek,
mniej wiêcej, na osi ul. Ciemnej i Konarskiego. Zalegaj¹ca tu gruba warstwa
torfu wskazuje, ¿e by³o to miejsce podmok³e. Na drewniane elementy,
nieco p³ycej po³o¿one, natrafiano prawie na ca³ej d³ugoœci wykopu, ci¹gn¹cego
siê wzd³u¿ nieistniej¹cego ju¿ skweru. Prawdopodobnie natrafiono tu na
moszczon¹ dranicami drogê, u¿ytkowan¹ zanim poœrodku rynku stan¹³ ratusz.
Spektakularne odkrycia dokonane w latach 1990-95 na terenie chojnowskiego zamku i odkrycia w trakcie prowadzonych nadzorów archeologicznych nad pracami w obrêbie rynku w roku 2006 rozpala³y wyobraŸniê. Rewitalizacj¹ objêto rynek, ulicê Gtottgera, Legnick¹, do wylotu ul. Reja,
ul. Œciegiennego i bardzo krótkie odcinki ulic: Wolnoœci, Niemcewicza,
Chmielnej i Skargi. Ogó³em pracami objêto 20 240 m2, a wiêc nieco ponad
2 ha. Przy czym w samym rynku roboty prowadzono na powierzchni 1,5 ha.
To daje wyobra¿enie o ich skali. Poniewa¿ technologia prac jak¹ przyjêto,
zak³ada³a wykonanie g³êbokiego korytowania pod podbudowê z betonu,
do czego dosz³y jeszcze w¹sko przestrzenne, ale g³êbokie wykopy, zwi¹zane
z konieczn¹ wymian¹ czêœci instalacji, dawa³o to nadziejê na dalsze,
mo¿e jeszcze ciekawsze znaleziska.
Rynek, to miejsce, gdzie ¿ycie toczy³o siê szczególnie intensywnie. Przede
wszystkim by³o to miejsce targowe. W jego czêœci po³udniowo- zachodniej,
w miejscu starszej budowli, stan¹³ w latach 1390-1456, otoczony cmentarzem
gotycki koœció³. Poœrodku rynku sta³ ratusz. Siedziba w³adz miasta,
a zarazem symbol jego samorz¹dnoœci i niezale¿noœci. Byæ mo¿e zbudowany
pod koniec I tercji XIV wieku, po raz pierwszy wzmiankowany w Ÿród³ach
w 1366 roku. Wielokrotnie przebudowywany, miêdzy innymi po po¿arze
miasta w 1581 roku. Jego odbudowê w stylu gotycko-renesansowym ukoñczono w 1583 roku, co poœwiadcza przechowywany w muzeum tympanon
z herbem miasta, pochodz¹cy z dawnej sali posiedzeñ. W miejscu rozebranego w 1875 roku ratusza, stanê³a w roku 1882 monumentalna fontanna,
wykonana przez firmê kamieniarsk¹ Wimmel i Zeidler z Boles³awca,
eksponowana na wystawie przemys³owej w Legnicy, gdzie zosta³a nagrodzona, a w 1881 roku na Œl¹skiej Wystawie Rzemios³a i Przemys³u we
Wroc³awiu. Rozbierana stopniowo po 1945 roku, zniknê³a ostatecznie
z rynku oko³o roku 1970. Z pierwszych opisów miasta, tak zwanych
urbarzy, wzmianek u XVII i XVIII-wiecznych autorów, rêkopisów,
i Ÿróde³ ikonograficznych, w tym najwa¿niejszego wrêcz nieocenionego,
do których nale¿y rysunek Fryderyka Bernarda Wernera z 1749 roku,
wiemy o innych jeszcze budowlach w rynku. Z rysunku Wernera znane
s¹ dwa zbiorniki na wodê, z których jeden znajdowa³ siê w obrêbie
Górnego Rynku, w miejscu dzisiejszego parkingu. Widaæ na nim tak¿e
studniê i bli¿ej nie okreœlon¹ budowlê, mo¿e kapliczkê. Drugi zbiornik
by³ usytuowany w obrêbie Dolnego Rynku, przed wejœciem do koœcio³a.
Trzeci zbiornik zosta³ zbudowany pomiêdzy ratuszem a budynkiem
odwachu w miejscu kamiennego prêgierza, który na mocy edyktu z 1744
roku, znosz¹cego karê ch³osty, zosta³ zburzony w roku 1750.
Wspomniany odwach sta³ po wschodniej stronie ratusza. Od pó³nocy
s¹siadowa³a z nim, byæ mo¿e póŸniej dobudowana, remiza stra¿acka.
Znane z rysunku Wernera i opisów miasta, budowle, oprócz koœcio³a, siê
nie zachowa³y. Ujawniæ je mia³y prowadzone prace zwi¹zane z rewitalizacj¹
rynku. Czy te oczekiwania siê spe³ni³y? Na wyczerpuj¹ce omówienie
wyników nale¿y poczekaæ do momentu przekazania sprawozdañ przez
prowadz¹cych nadzory. Ale ju¿ teraz mo¿na siê pokusiæ o ich wstêpne
omówienie i ocenê.
(jj)
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Dwa razy dooko³a œwiata
Powakacyjny sezon w naszej Galerii M³odych
rozpoczêliœmy wystaw¹ fotograficzn¹ „Wyprawy
rowerowe Paw³a Wróbla”, która zosta³a
w³¹czona do programu „Rok Turystyki
Rowerowej” - przedsiêwziêcia realizowanego
przez Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze. Autor zdjêæ, chojnowianin,
jest pasjonatem podró¿owania na rowerze.
Przejecha³ na nim trasy o ³¹cznej d³ugoœci
ponad 80 000 kilometrów, a wiêc dwa razy
okr¹¿y³ kulê ziemsk¹.
Na otwarcie wystawy, które odby³o siê
7 wrzeœnia, bardzo licznie przybyli zaproszeni
goœcie, wœród nich w³adze samorz¹dowe
reprezentowane przez Jana Skowroñskiego,
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Podczas
wernisa¿u Pawe³ Wróbel barwnie opowiada³
o swojej ¿yciowej pasji, wystawie i rowerowych
wyprawach.
Od lat szkolnych jazda na rowerze to jego
hobby. Najpierw mia³ ma³¹ „wyœcigówkê”,
potem by³ „Huragan”, którego odziedziczy³
po bracie i przerobi³ na rower turystyczny. Do
tego w³aœnie roweru ma najwiêkszy sentyment, bo „wykrêci³” na nim wiêkszoœæ
z przejechanych kilometrów. Pocz¹tek wycieczek na rowerze to rok 1987. Najpierw
Boles³awiec, Z³otoryja, Chocianów, Legnica,
a potem - z roku na rok - coraz dalej, bo piêkno naszej ziemi przyci¹ga go, jak magnez.
Najczêœciej na te eskapady wyrusza³ sam, ale
zdarza³o siê, ¿e w towarzystwie znajomych:
Roberta Wiele¿ewa, Janka Ksi¹¿ka, Rafa³a
Bloka, Wies³awa Berezowskiego, Grzegorza
i Zbigniewa Joñczyków, Stanis³awa Panka,
Rafa³a Wyciszkiewicza i innych.

Przeciêtnie w roku przeje¿d¿a 4500 kilometrów, choæ bywa i tak, ¿e dwa razy wiêcej,
ponad 9000. - To jest mój sposób na aktywn¹
turystykê po³¹czon¹ ze zwiedzaniem najpiêkniejszych terenów leœnych, parkowych
i zabytków w Polsce - wyjaœnia p. Pawe³.
Przy pomocy dwóch kó³ek poznajê historiê,
kulturê, faunê i florê ró¿nych regionów w
naszej ojczyŸnie, któr¹ tak¿e tworzy Chojnów.
Na wystawie zaprezentowa³ 230 fotografii
z ostatnich kilkunastu lat, a na nich, zatrzymane w obiektywie, wspomnienia z ró¿nych
miejsc. Dolny Œl¹sk i m.in. Góry Izerskie,
Karkonosze, Rudawy Janowickie, Karpacz,
Jelenia Góra, zamek Czocha i Chojnik, Góry
Sto³owe, Ostrzyca Proboszczowicka, Grodziec,
Ÿród³o Skory i Kaczawy, Œlê¿a. Nastêpnie
Pomorze i ubieg³oroczny Szlak Latarni Morskich
od Œwinoujœcia do Mierzei Wiœlanej. I jeszcze
niedawny, z tego lata, dwutygodniowy wypad
w Bieszczady, a wiêc Ustrzyki Dolne, Solina,
Tarnica, Po³onina Wetliñska i Caryñska. Zapytany o najbli¿sze plany rowerowe i marzenia wymieni³ Pieniny, Odrê od po³udnia a¿
do ujœcia oraz jazdê dooko³a Polski.

Ró¿añcowy konkurs
Ks. Jaros³aw Górecki z parafii pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
w Chojnowie zaprasza do udzia³u w II Konkursie Ró¿añcowym “Mój
w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie”.
Regulamin II Konkursu Ró¿añcowego „Mój w³asny ró¿aniec - moja
pomoc w modlitwie” odbywaj¹cego siê pod patronatem:
Ks. Kanonika Marka Osmulskiego - dziekana Dekanatu Chojnów
Jana Serkiesa - Burmistrza Miasta Chojnów
Mieczys³awa Kasprzaka - Wójta Gminy Chojnów
* Konkurs przeprowadzany jest na terenie miasta i gminy Chojnów
oraz gmin oœciennych - Zagrodno, Mi³kowice, Chocianów, Gromadka
- i bêdzie rozstrzygniêty w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie
nauczania zintegrowanego (kl. I – III), szkó³ podstawowych (kl. IV-VI)
oraz gimnazjum (kl. I-III).
* Celem konkursu jest o¿ywienie modlitwy ró¿añcowej wœród dzieci
i m³odzie¿y i ukazanie jej przyjaznej formy m³odemu pokoleniu.
* Konkurs polega na wykonaniu ró¿añców z ró¿nych dostêpnych materia³ów
(np. plasteliny, kasztanów, jarzêbiny, guzików, suchych owoców, makaronu).
Podczas oceny prac bêd¹ brane pod uwagê: wiernoœæ zbli¿ona do oryginalnego ró¿añca, innowacyjnoœæ wykorzystanych materia³ów,
samodzielnoœæ oraz jakoœæ wykonanych prac.
W tym roku wykonanie pracy mo¿na powi¹zaæ z osob¹ b³. Jana Paw³a
II (np. wykorzystanie w ró¿añcu tajemnic œwiat³a, umieszczenie
wizerunku b³ogos³awionego, i inne).
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Jeszcze wiêcej zdjêæ przedstawi³ podczas
prezentacji multimedialnej omawiaj¹c walory
krajobrazowo-przyrodnicze, architektoniczne
i kulturowe miejsc, które odwiedzi³. Nasz
podró¿nik wspomnia³ te¿ o swoich wyczynach mi.n. uczestnicz¹c w latach 2010 - 2012
w „Diallo UpHill Race Œnie¿ka” trzykrotnie
wjecha³ rowerem na najwy¿szy szczyt
w Karkonoszach. Byliœmy pod wielkim
wra¿eniem jego opowieœci - mnóstwo faktów
i ciekawostek. I jeszcze trochê humoru, bo
czasem przytrafia³y mu siê sytuacje zabawne.
- Na wystawie chcia³em pokazaæ swoj¹ pasjê
i bardzo chcia³bym zaraziæ j¹ innych. Prowadzi³em harcersk¹ dru¿ynê rowerow¹ przez wiele
lat, „wykrêcaj¹c” z nimi setki kilometrów
i podziwiaj¹c cudowne krajobrazy - przekonywa³
Pawe³ Wróbel. - Podziwiam je i podczas pieszych
wêdrówek, bo uprawiam równie¿ turystykê
piesz¹, zw³aszcza górsk¹ - doda³.
Wystawê mo¿na obejrzeæ do koñca paŸdziernika.
Te fotografie to nie tylko dokumentacja krajoznawczych wypraw. Dostrzec w nich mo¿na
tak¿e artystyczn¹ duszê autora i jego wielk¹
wra¿liwoœæ na uroki natury. Serdecznie zapraszamy, bo mo¿na zachwyciæ siê piêknymi zdjêciami
i bli¿ej poznaæ chojnowianina, którego poznaæ warto. A mo¿e warto równie¿ zaraziæ siê
jego rowerow¹ i turystyczn¹ pasj¹?
Barbara Landzberg

Spoœród wykonanych prac katecheci przy wspó³udziale innych
nauczycieli wy³oni¹ po 2 ró¿añce z ka¿dej kategorii wiekowej i przeka¿¹ ks. Jaros³awowi Góreckiemu (katechecie w Szkole Podstawowej nr 4
im. J. Korczaka w Chojnowie) do 12 paŸdziernika 2012 r.
Prace przekazane po tym terminie nie wezm¹ udzia³u w konkursie.
Prace mo¿na dostarczyæ tak¿e na adres: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. œw. App. Piotra i Paw³a, ul. Ks. Œciegiennego 4, 59-225 Chojnów.
Ka¿da praca ma byæ podpisana: imiê i nazwisko ucznia, klasa, szko³a,
imiê i nazwisko nauczyciela prowadz¹cego. Autorzy prac musz¹ z³o¿yæ
zgodê na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
(wg wzoru: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych
mojego syna/córki ………………..na potrzeby konkursu /podpis
rodzica lub opiekuna uczestnika konkursu).
Fina³ konkursu z wrêczeniem nagród odbêdzie siê w Domu Schrama
w Chojnowie (dawny Dom Chemika w rynku) 17 paŸdziernika 2012 r.
o godz. 10.00 (œroda), a ekspozycja prac bêdzie przygotowana w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Prace fina³owe pozostaj¹ w³asnoœci¹ organizatorów
konkursu.
Spoœród wytypowanych z poszczególnych szkó³ prac zostan¹ przez
5-osobowe jury wy³onieni zwyciêzcy w ka¿dej kategorii wiekowej.
Komisja konkursowa bêdzie mog³a przyznaæ tak¿e wyró¿nienia.
Wszyscy uczestnicy fina³u konkursu otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy
oraz s³odki poczêstunek.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce przebiegu konkursu mo¿na
uzyskaæ pod nr telefonu: (76)8548507, b¹dŸ drog¹ elektroniczn¹:
jarekgorecki@poczta.onet.pl
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M³odzi-przedsiêbiorc(z)y
Dziœ m³odym ludziom nie jest ³atwo spe³niaæ siê zawodowo. Skoñczone studia, nawet kilka fakultetów, niestety
nie daj¹ gwarancji zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
W takiej sytuacji wielu z nich podejmuje ryzykown¹
decyzjê o przejêciu spraw w swoje rêce i za³o¿eniu
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. O takich ludziach

– mieszkañcach Chojnowa – chcemy pisaæ. Ten artyku³
jest pierwszym prezentuj¹cym m³odego „przedsiêbiorczego przedsiêbiorcê”, który udowadnia, ¿e chcieæ to móc.
Liczymy, ¿e po jego publikacji odezw¹ siê kolejni odwa¿ni,
którzy podziel¹ siê swoimi biznesowymi doœwiadczeniami.

Nasze ¿ycie - nasza firma
Hurtownia Elektryczna „Klarys” Ryszard K³apciñski
Jest po³owa 2010 roku. Dwoje m³odych ludzi
wkrótce zakoñczy pracê w oddziale hurtowni
elektrotechnicznej z Legnicy, która nosi siê
z zamiarem likwidacji swojego przedstawicielstwa w Chojnowie. Szefostwo, po krótkiej euforii, zrezygnowa³o z rozwoju swojej
dzia³alnoœci i po roku funkcjonowania, dwie
osoby zosta³y bez pracy.
- W tej sytuacji naszym g³ównym celem by³o
znalezienie zatrudnienia w bran¿y elektrotechnicznej, na której siê znamy - mówi R.
K³apciñski. - Ukoñczyliœmy szko³y w tym
kierunku, posiadamy odpowiednie kursy
i uprawnienia, doœwiadczenie i znajomoœæ
bran¿y elektrotechnicznej. Z³o¿yliœmy wiele
podañ, odbyliœmy wiele rozmów kwalifikacyjnych i niestety nic z tego nie wynika³o.
Dostawaliœmy wymijaj¹ce odpowiedzi, ¿e „jeszcze
nie wiemy”, „proszê zadzwoniæ za tydzieñ”,
„proszê zadzwoniæ na nr…”. By³o to wynikiem
nadci¹gaj¹cego kryzysu, wiêc firmy wstrzymywa³y siê z zatrudnianiem nowych osób. Po
jakimœ czasie zaœwieci³o œwiate³ko w tunelu,
tylko, ¿e mieliœmy byæ zatrudnieni przez poœrednika - agencjê poœrednictwa pracy, która
oko³o 40% naszych zarobków, zatrzymywa³aby dla siebie. Nie mogliœmy siê z tymi
warunkami pogodziæ, wiêc postanowiliœmy
wzi¹æ sprawy w swoje rêce i wpadliœmy na
pomys³ za³o¿enia w³asnej firmy. Po „burzy
mózgów”, ustaliliœmy, ¿e otworzymy sklep
i hurtowniê elektrotechniczn¹ w Chojnowie.
By³o to dobre za³o¿enie, poniewa¿ nie by³o
w tej bran¿y wiêkszej konkurencji. Pe³ni zapa³u
wziêliœmy siê do roboty. Pocz¹tki nie by³y
³atwe. Zaczêliœmy od podstawowych za³o¿eñ
i ¿mudnych kalkulacji, biznes planów (dla
potrzeb uzyskania dotacji), poniewa¿ mieliœmy
bardzo ograniczone œrodki w³asne. Z pomoc¹
mia³o nam przyjœæ nasze Pañstwo i udzieliæ
nam dotacji, na za³o¿enie w³asnej dzia³alnoœci, tym bardziej, ¿e ju¿ na samym pocz¹tku
planowaliœmy zatrudnienie 3 pracowników,
jednak na obietnicach siê skoñczy³o…
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Ale nie poddaliœmy siê. Maj¹c w œwiadomoœci
pracê u szefa, który „nawet jak nie ma racji,
to i tak zawsze ma racjê” postanowiliœmy
otworzyæ dzia³alnoœæ w nieco ograniczonym
zakresie, ze wzglêdu na niewielkie œrodki finansowe. Nie by³o to ³atwe zadanie. W pierwszej
kolejnoœci, najwa¿niejszym by³o znalezienie
odpowiedniego lokalu i w miarê taniego.
Kiedy ju¿ „zaklepaliœmy” lokal, zaczêliœmy
szukaæ dostawców, którzy zapewniaj¹ bardzo
dobre warunki handlowe, dziêki czemu ci¹gle
- do dziœ - zwiêkszamy swój asortyment.
Z tymi dostawcami zaczêliœmy rozmowy
i kalkulacje, jaki asortyment na pocz¹tku jest
najbardziej potrzebny. Rozpoczê³y siê dostawy
towaru, w tym czasie z³o¿yliœmy niezbêdne
dokumenty do rejestracji firmy i zaczêliœmy
przygotowywanie lokalu, który pocz¹tkowo
mieœci³ siê ko³o nowej myjni samochodowej.
Wystartowaliœmy w kwietniu ubieg³ego roku,
nasza firma zatrudnia³a dwoje pracowników.
Rozpoczêliœmy akcjê reklamow¹, zarówno
w mieœcie, jak i w okolicznych wsiach, skorzystaliœmy te¿ z reklam w radiu. Nastêpnie - w miarê
rozwoju naszej firmy, przenieœliœmy siê ju¿
do wiêkszego lokalu, przy ulicy Koœciuszki 28
(budynek by³ego GS), gdzie istniejemy do
dnia dzisiejszego.
Firma nasza prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie
sprzeda¿y artyku³ów elektrotechnicznych
i elektronicznych oraz materia³ów niezbêdnych podczas prac instalacyjnych. S³u¿ymy

równie¿ czêsto rad¹ i fachow¹ pomoc¹ naszym klientom. Dziêki strategii niskich cen
firma nasza zaczyna byæ coraz bardziej rozpoznawalna na lokalnym rynku.
Chc¹c rozwijaæ dalej nasz¹ dzia³alnoœæ, postanowiliœmy rozszerzyæ zakres dzia³alnoœci,
o dzia³ narzêdziowy. W tym zakresie pomog³em mojej siostrze - dotychczas równie¿
bezrobotnej. Skompletowaliœmy niezbêdn¹
dokumentacjê, z³o¿yliœmy wniosek o œrodki
finansowe z Urzêdu Pracy i uda³o siê - od
listopada ubieg³ego roku dzia³a tu nastêpna
firma: „Sklep narzêdziowy u Karoliny”, oferuj¹cy narzêdzia rêczne i elektronarzêdzia
w doœæ szerokim wyborze i po atrakcyjnych
cenach.
Jak w ka¿dej firmie, musimy stawiaæ czo³a
ró¿nym trudnoœciom, jak przejœciowe k³opoty
z dostawami niektórych towarów, tendencje
spadkowe sprzeda¿y, ale przezwyciê¿amy je,
wk³adaj¹c w to du¿o naszej pracy, poœwiêcaj¹c
swój czas i inwestuj¹c zarobione pieni¹dze.
Wierzymy, ¿e to bêdzie procentowaæ.
rozmawia³a eg
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Przyjaciele Niepe³nosprawnych
1 wrzeœnia ju¿ po raz 13 odby³a siê Pielgrzymka Osób Niepe³nosprawnych i Przyjació³ w Krzeszowie. Do krzeszowskiego
Sanktuarium przyjecha³o oko³o 3 tysiêcy osób
na wspóln¹ modlitwê, ale te¿ przyjacielskie
spotkania i rozmowy. By³o wiele muzyki,
przedstawienie teatralne grupy ze Œcinawy,
katecheza oraz Eucharystia. Po Mszy Œw.
jak co roku, zosta³y przyznane honorowe
tytu³y „Przyjaciel Osób Niepe³nosprawnych.
Otrzyma³y je osoby i instytucje anga¿uj¹ce
siê w niesienie pomocy osobom niepe³nosprawnym. Z terenu miasta Chojnowa otrzymali je: Andrzej Pyrz - kierownik Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Chojnowie - od kilku
lat zwi¹zany ze œrodowiskiem osób niepe³nosprawnych, inicjator i koordynator wielu
spotkañ integracyjno-spo³ecznych. Mówi
siê o nim, ¿e jest to osoba niezwykle ciep³a,
pe³na mi³oœci i wra¿liwego ciep³a na
potrzeby osób niepe³nosprawnych.
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og³asza
pierwszy przetarg ustny ograniczony
na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonego
numerem geodezyjnym 30/3 (czêœæ dzia³ki)
o pow. 557 m2, po³o¿onego przy ul. Parkowej
w Chojnowie, z przeznaczeniem
na zagospodarowanie jako teren zieleni.
Cena wywo³awcza rocznego czynszu dzier¿awnego - 111,40 z³ (netto).
Wadium - 50,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Mieczys³aw Kasprzak - wójt Gminy Chojnów - od wielu lat wspiera wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepe³nosprawnych. Kiedy pe³ni³ obowi¹zki
Starosty Legnickiego, by³ wspó³organizatorem wielu wydarzeñ, m.in. „Wiosny
Osób Niepe³nosprawnych”.
Gratulujemy!
(w)

„Grunt, to bunt” z chojnowskim akcentem
Pewnie ma³o kto pamiêta, ¿e nasz fotografik
Rafa³ Wyciszkiewicz jest tak¿e muzykiem.
Grywa³ w takich kapelach jak chojnowski
STAN SPOCZYNKU czy legnickie OUTER
EDGE i MARIA NEFELI. Z zespo³ami
tymi da³ kilkadziesi¹t koncertów w ca³ej
Polsce. Najwiêkszy sukces odniós³ z ostatnim z nich na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie w 1990 - zdobywaj¹c
ponad 700 g³osów zosta³ laureatem publicznoœci. Nagrod¹ by³ wystêp na presti¿owej
Du¿ej Scenie, a tak¿e zaproszenie na festiwal w roku nastêpnym. Wartym odnotowania jest ten fakt, gdy¿ ¿aden inny chojnowianin
nie dost¹pi³ zaszczytu wyst¹pienia na scenie, przez któr¹ przewinê³y siê najwa¿niejsze polskie zespo³y, na jednym z najwiêkszych festiwali w Europie. Rafa³ nie ukrywa, ¿e mia³ tremê przed wystêpem, bo po
raz pierwszy zagra³ na tak profesjonalnym
sprzêcie i przed 15 tys. publicznoœci¹. Fragment ich wystêpu mo¿na zobaczyæ w filmie
dokumentalnym „Czapka dla skina” zamieszczonym na kanale Youtube, gdzie zainteresowani znajd¹ tak¿e nagrania audio i video
z archiwum Rafa³a.
W³aœnie w ksiêgarniach ca³ego kraju ukaza³a
siê ksi¹¿ka „Grunt to bunt” tom 2, gdzie
opublikowano kilka zdjêæ Rafa³a wraz z zespo³em z wystêpów jarociñskich, okraszonych jego wspominkowymi wypowiedziami.
Publikacja jest zapisem wypowiedzi z ludŸmi,
którzy tworzyli jarociñsk¹ legendê - muzykami,
organizatorami, widzami, a tak¿e s³u¿bami
porz¹dkowymi oraz milicjantami, przez co
zyskuje na obiektywnym spojrzeniu na festiwal. Autor, Grzegorz Witkowski przeprowadzi³ ponad 70 wywiadów. Jednym
z rozmówców by³ wokalista zespo³u MARIA

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

NEFELI - Andrzej ”Kogut” Sowa. Najwidoczniej Pan Grzegorz by³ pod wra¿eniem historii Koguta, gdy¿ wywiad z nim zajmuje
a¿ 20 stron, a jego opowieœæ nadawa³aby siê
na osobn¹ ksi¹¿kê. Wokalista w czasach
kiedy œpiewa³ w zespole, by³ narkomanem,
któremu dawano najwy¿ej kilka lat ¿ycia.
I mo¿e trudno w to uwierzyæ, ale wyszed³
z na³ogu dziêki wierze i determinacji przyjació³, którzy si³¹ zaci¹gnêli go na mszê
ewangelizacyjn¹. Tam zaczêto siê za niego
modliæ. Po pewnym czasie Kogut poczu³
jakby narodzi³ siê na nowo, a g³ód narkotykowy min¹³. Od tej pory jest czysty i teraz
pomaga innym narkomanom, je¿d¿¹c po
kraju z programami profilaktycznymi. Za³o¿y³ rodzinê, ma wspania³e dzieci, jest
szczêœliwym cz³owiekiem. Cuda siê zdarzaj¹.
Jeœli któraœ z chojnowskich instytucji by³aby
zainteresowana jego programem, chêtnie
odwiedzi nasze miasto.
Wszystkich zainteresowanych niezwykle
przejmuj¹c¹ histori¹ wokalisty odsy³amy
pod ten link z wywiadem radiowym
www.jarocin-festiwal.com/wywiady/marianefeli/kogut.html, a czytelników do biblioteki
miejskiej, gdzie odnajd¹ „Grunt to bunt”
z histori¹ chojnowskiego muzyka.
(wyr)

Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 paŸdziernika
2012 r. o godz 13.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym
siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
Przetarg ograniczony jest do w³aœcicieli lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Sobieskiego 4
w Chojnowie, gdy¿ dojœcie do dzier¿awionego
gruntu mo¿liwe jest od nieruchomoœci przy
ul. Sobieskiego 4. Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ w przetargu powinny zg³osiæ pisemne
uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia
17 paŸdziernika 2012 r. w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 6) z dopiskiem
na kopercie „Przetarg-grunt przy ul. Parkowej”.
Do wylicytowanej ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej
w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
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 paŸdziernika 2012 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 do:
- wykonania na w³asny koszt wejœcia-furtki
w miejscu istniej¹cego przês³a ogrodzenia,
- postawienia na w³asny koszt ogrodzenia z siatki
o d³ugoœci ok. 40 m, oddzielaj¹cego teren dzier¿awiony od pozosta³ej czêsci dzia³ki nr 30/3,
- uiszczania nale¿nych podatków zwi¹zanych
z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok,
pocz¹wszy od roku 2013, 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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14 dni atrakcji
Czas wakacji to czas odpoczynku, czas odnowy fizycznej
i duchowej, czas zabawy i czas kontemplacji.
Sierpniowy pobyt w £azach ko³o Koszalina, dla Chojnowskiej Wspólnoty Osób Niepe³nosprawnych ich
rodzin i przyjació³ up³yn¹ pod znakiem przepiêknej
pogody i wielu niezapomnianych wra¿eñ.
Je¿eli wypoczynek, to tylko aktywny. Tak¹ zasadê od zawsze wyznaj¹
cz³onkowie Wspólnoty. I ¿adnym ograniczeniem nie jest tutaj wiek, p³eæ
czy sprawnoœæ fizyczna.
60. uczestników wakacyjnego wyjazdu, przez dwa tygodnie, jak „jeden
m¹¿”, ka¿dego ranka siê gimnastykowa³o, bra³o udzia³ we wspólnych
œpiewach i modlitwie podczas codziennej mszy œw., z entuzjazmem oddawa³o siê biesiadom przy ognisku, wieczorkom tanecznym i atrakcyjnym wycieczkom. Wspólne spotkania towarzyskie obfitowa³y
w konkursy i ró¿nego rodzaju aktywizuj¹ce zabawy, wycieczki po
okolicy dostarczy³y niezapomnianych wra¿eñ.
- W niedzielê odwiedziliœmy Górkê Che³mska - opowiada pani Józefa Gdy tylko pojawiliœmy siê w g³ównej bramie wejœciowej ju¿ czeka³a na nas
siostra z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, która opowiedzia³a nam
historiê tego najmniejszego sanktuarium w Polce.
Góra Che³mska (Góra Krzy¿anka) od najdawniejszych czasów by³a
wa¿nym punktem orientacyjnym i topograficznym dla ¿eglarzy i wêdrowców, ale przede wszystkim jest uwa¿ana za œwiêt¹ górê, która jako
pielgrzymkowe miejsce kultu maryjnego znana by³a ju¿ w œredniowieczu. Otoczona jest ró¿añcem z 59 g³azów pochodz¹cych z dawnej
kaplicy po³¹czonych ozdobnym ³añcuchem, tworz¹c strefê sacrum strefê ciszy i modlitwy.
- Na koniec sprawniejsi wdrapali siê na wie¿ê widokow¹ - dodaje pani Józefa Ciê¿ko by³o nam wchodziæ pod górê, ale jeszcze ciê¿ej by³o j¹ opuszczaæ.
Dwa dni póŸniej odby³a siê wycieczka do Ko³obrzegu. W jej programie
znalaz³ siê Cmentarz Wojenny, latarnia morska, ¯ydowskie Lapidarium,
D¹b Boles³aw, Bazylika Mariacka i Muzeum Orê¿a Polskiego.
- Moc wra¿eñ - opowiada pan Marian - Jestem pe³en podziwu dla
wszystkich uczestników. Wydawa³oby siê, ¿e ten dzieñ by³ niezmiernie
wyczerpuj¹cy. I pewnie by³, ale nikt nie okazywa³ zmêczenia. W naszych
nastrojach przewa¿a³a radoœæ i podniecenie - tylu wspania³ych rzeczy
doœwiadczyliœmy.
Czymœ niezwykle wyj¹tkowym by³a wizyta w dobrzyckich ogrodach.
Kolejna wycieczka przenios³a chojnowsk¹ Wspólnotê w œwiat fauny
i flory kilku kontynentów. Ogrody Tematyczne w Dobrzycy, to 4 hektary
ziemi i 28 plenerów w ró¿ny sposób podzielonych tematycznie.
- Nam w ci¹gu tego dnia uda³o siê zwiedziæ zaledwie 18 ogrodów mówi pani Katarzyna. - Japoñski, francuski, œródziemnomorski, oraz te
zwi¹zane ze œrodowiskiem: ogród kamienny, skalny i wodny.
Podziwialiœmy ogrody klasyczne jak zio³owy, czy warzywny. Zaskoczy³y
nas ogrody zmys³ów, zaprojektowane w stylu angielskim. Wœród nich
obejrzeliœmy te, które pobudzaj¹ g³ównie wzrok, a by³y to ogrody
barw: bia³y, niebiesko-¿ó³ty, lila-ró¿, purpury i ognia, s³oneczny oraz
ogród cienia. Ciekawe by³y te¿ ogrody zmys³u powonienia. Majstersztykiem
w tej grupie jest ogród pachn¹cy, w którym zgromadzono roœliny o wonnych kwiatach, liœciach, pêdach, a nawet korzeniach. Inn¹, niemniej ciekaw¹
grupê stanowi³y ogrody dŸwiêku (zmys³u s³uchu), w których gra cisza...,
szelest..., szum.... To ogród traw oraz ogród wodny. Wœród tych wszystkich ogrodów ka¿dy z nas znalaz³ ten, który bliski jest naszemu sercu
i jakim chcielibyœmy otaczaæ siê na co dzieñ. Nie ukrywam ¿e zatrzymaliœmy siê na d³u¿ej, aby posiedzieæ na s³onecznym tronie czy
pole¿eæ na hamaku relaksu…
14 dni atrakcji - duchowych, umys³owych, fizycznych. Wiêkszoœæ
z nich pozostanie na d³ugo w pamiêci, o tych, które umkn¹ przypomn¹ liczne, wspania³e, barwne fotografie…
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Serdecznie dziêkujemy osobom, które zaanga¿owa³y siê w ten wspania³y
wypoczynek: s. Gregorianie i ks. Arturowi Treli, którzy ofiarowali
swój czas i serce, pani Katarzynie Lisowskiej za nieocenion¹ pomoc
i organizacjê oraz wszystkim tym, którzy przyczynili siê do tego, aby
ten wypoczynek by³ udany….
eg

Kronika towarzyska
B

B

B

To co kochacie, by Wasze by³o,
A to o czym marzycie by, Wam siê spe³ni³o,
Niech mi³oœæ w Was wiecznie trwa,
Prawdziwe szczêœcie Wam da,
Niech przyniesie Wam dobre dni
Piêkne, jak majowe bzy.

Z okazji zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego Dominiki Szolc i Macieja
Tajchman, wszystkiego dobrego ¿ycz¹ £uczakowie i Balowie.

B

B

B

Najserdeczniejsze przyjmij ¿yczenia,
zdrowia, humoru , zadowolenia,
pogody ducha i wielu radoœci,
ze strony bliskich- zawsze serdecznoœci.
Niech szczêœcie Twojego adresu nigdy nie zgubi,
niechaj Ci sprzyja, niech wiernie Ciê lubi.

W dniu imienin kochanemu Bogusiowi Noga, ¿yczenia sk³adaj¹
¿ona Beata i córka Marta.
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Blues na serca dwa

a jesienne s³oty we wrzeœniowe soboty, ponoæ najlepszy jest
blues. 8 wrzeœnia chojnowski MOSKiR postanowi³ zatem
zaproponowaæ i zaprosiæ wszystkich chêtnych na wystêp duetu Ma³gorzaty Werbiñskiej (wokal.) i B³a¿eja Pawliny(gitara). Artyœci
w³aœnie s¹ w trakcie promocji debiutanckiego kr¹¿ka pt. „Harmony”.
Przed wielkim wydarzeniem jakim bêdzie niew¹tpliwie transmisja
koncertu w radiowej trójce 20 wrzeœnia, duet przyj¹³ zaproszenie do
Chojnowa.
Koncert wype³ni³ aksamitny i akustyczny blues. Werbiñska i Pawlina,
zabrali wszystkich w podró¿ po standardach tych najwa¿niejszych
i kultowych artystów (Robert Johnston) i legendarnych (Bob Dylan),
podzielili siê tak¿e twórczoœci¹ w³asn¹.
Ma³gorzata Werbiñska czarowa³a swoim piêknym i lekko melancholijnym g³osem. B³a¿ej Pawlina zaœ, wirtuoz gitary, na ich trzech ró¿nych
rodzajach, da³ popis swoich umiejêtnoœci. Dobrze, ¿e w repertuarze
duetu, znajduj¹ siê polskie rodzynki. „Czarno-czarny film” z repertuaru
Miry Kubasiñskiej by³ tego przyk³adem. Nie oby³o siê bez bisów, co
da³o pozytywny fina³ tej imprezy. Na swoiste post scriptum zrobi³a siê
kolejka chojnowskiej publicznoœci po zakup p³yt, autografy i pami¹tkowe
fotografie z artystami.
Ten niezwyk³y duet wyjecha³ z naszego miasta na pewno z mi³ymi
wspomnieniami i takie te¿ pozostawi³.
pm

N

Na dancingu
Jak¹ formê weekendowej rozrywki uprawiaj¹ 40- 50 latki i starsi?
Tu ciœnie siê odpowiedŸ - dancing przemianowany swego czasu na
wieczorek muzyczny. Zostañmy mo¿e przy tej pierwotnej nazwie
parkietowego szaleñstwa. Historia powojenna chojnowskich potañcówek jest barwna i ciekawa. Zespo³y onegdaj umilaj¹ce tamte
chwile ju¿ jakby nieco zapomniane, nie istniej¹. Chyba jedynym
lokalnym spadkobierc¹ tamtych rozrywkowych czasów jest zespó³
HARWARD BAND. Wtedy brzmi¹cy jednocz³onow¹ nazw¹;
obecnie, po ma³ej rekonstrukcji, prze¿ywaj¹cy drug¹ m³odoœæ.
W Chojnowie jest kilka lokali, które próbuj¹ organizowaæ sobotnie
dancingi z ró¿nym jednak skutkiem. Wiadomo, kryzys, brak
pieniêdzy i czasu. A i odpowiedni zespó³ z dobranym repertuarem
i ukszta³towanymi muzykami wp³ywa na ocenê, famê i reputacjê
imprezy i lokalu. Trochê wiêc z mieszanymi uczuciami nasz fotoreporter w jedn¹ z wrzeœniowych sobót uda³ siê do kawiarni „Jubilatka”
na anonsowany tam tu i ówdzie, dancing. Przygrywaæ mia³a
wschodz¹ca gwiazda chojnowskiej muzyki rozrywkowej zespó³
VIPER. Widok przeszed³ wszelkie oczekiwania. Ludzi t³um.
Kelnerki sprawnie siê uwijaj¹ce. O 22.00 dzwoni³y jeszcze telefony
z zapytaniami o wolne miejsca. Co do zespo³u - to gra szlagiery
z lat 60- 70- 80- 90. Nawet disco pop³ynê³o znienacka. Bawili siê
nasto i szeœædziesiêciopiêcioletni obywatele i obywatelki. Tradycja
jest podtrzymywana - z dobrym zreszt¹ skutkiem.
P. M.
fot. B.M.

Chwile grozy
To nie by³y æwiczenia ani g³upi ¿art - w Chojnowie by³o realne podejrzenie
pod³o¿enia materia³u wybuchowego. 10 wrzeœnia pewien mê¿czyzna,
kieruj¹c siê do zaparkowanego przy chojnowskim Polo Markecie auta
zauwa¿y³ niewielki pakunek przyczepiony do podwozia jego samochodu.
Zanim wezwa³ policjê odczepi³ paczkê i po³o¿y³ na pobliskim murku.
To zastanawiaj¹ce - dlaczego w³aœciciel samochodu podejrzewaj¹c, ¿e
mo¿e to byæ niebezpieczny materia³, beztrosko zdemontowa³ paczkê
i równie beztrosko wy³o¿y³ j¹ na widok publiczny?!
Pierwszych czynnoœci dokona³a policja - zabezpieczono teren, zamkniêto
ulice, ewakuowano klientów i pracowników marketu oraz lokatorów
pobliskich kamienic. W obwodzie sta³a stra¿ po¿arna i pogotowie
ratunkowe.
Kilka godzin póŸniej na miejsce
przyjechali saperzy.
Ich obecnoœæ w pe³nym rynsztunku robi³a wra¿enie.
Mieszkañcy obserwuj¹cy dzia³ania,
czekali na dalszy
tok zdarzeñ.
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Wstêpne oglêdziny paczki nie da³y pewnoœci co zawiera. Zadecydowano o zniszczeniu pakunku, na to jednak potrzebna by³a zgoda prokuratury. PóŸnym popo³udniem, zespó³ pirotechniczny dokona³ detonacji. Akcjê zakoñczono, ewakuowani mieszkañcy wrócili do domów,
przywrócono ruch uliczny.
Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w rozmowie
z nasz¹ Gazet¹ nie chcia³ ujawniaæ szczegó³ów prowadzonego nadal
œledztwa. Dowiedzieliœmy siê tylko, ¿e paczka nie zawiera³a niebezpiecznych materia³ów. Odnaleziono tam bateriê, jakiœ kabel i magnez.
eg
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a czwarty 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 w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej
dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego
na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 paŸdziernika
2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 17 paŸdziernika 2012 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¿ 500,00 z³ - dot. dz. nr 340/5
i 350,00 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia 26 paŸdziernika 2011 r., drugi 19 kwietnia 2012 r., trzeci
24 lipca 2012 r. 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.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a 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. Dzia³ki
znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym i posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej. Przez dzia³ki przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 24 paŸdziernika 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
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na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 18 paŸdziernika 2012 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¿ 460,00 z³ - dot. dz. 457/7,
1.010,00 z³ - dot. dz. 377/3.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13
8644 0000 0001 4906 2000 0020 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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MOKSiR zaprasza
KABARET PARANIENORMALNI
w Chojnowie
29.09.2012 - godz.16.30
- sala widowiskowa MOKSiR - bilety: 40 z³
29 wrzeœnia br. (sobota) o godz. 16.30 w sali widowiskowej MOKSiR wyst¹pi Kabaret PARANIENORMALI w programie “Szybcy i œmieszni”.
W najnowszym programie zobaczyæ mo¿na zupe³nie nowe postacie: boksera z zanikami pamiêci,
kulturalnego rabusia, psychologa sportowego ale
i znan¹ ju¿ doskonale Mariolkê w nietypowym
dla niej antura¿u. Mordercze treningi w Górach
Skalistych i na pustyni Gobi przynosz¹ efekty
w postaci jeszcze wiêkszej porcji energii i wigoru
jakimi tryskaj¹ wszyscy trzej Paranienormalni.
“Samobójca”, “Koñ”, ”Mariolka” cz.5 i inne
skecze-nówki funkiel nie œmigane ju¿ nied³ugo
bêdzie mo¿na zobaczyæ w naszm oœrodku kultury.
Bilety do nabycia w biurze MOKSiR.
ZAPRASZAMY!!!!

„Akcja zeszyt” zakoñczona
Pocz¹tkiem sierpnia w chojnowskich parafiach
ruszy³a „Akcja zeszyt”. Jej g³ównym celem
by³o zebranie wyprawek szkolnych dla najubo¿szych. Ca³oœæ nadzorowali ks. Jaros³aw
Górecki z p.w. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
oraz ks. Dominik S³owiñski z parafii Niepokalanego Poczêcia NMP. Inicjatywa ta prowadzona by³a w naszych koœcio³ach ju¿
w ubieg³ym roku. Dziêki niej uda³o siê zebraæ
ponad 100 wyprawek dla dzieci. W tym roku
powtórzono zesz³oroczny sukces. W ramach
„Akcji zeszyt” w parafiach by³y przygotowane specjalne kosze, do których mo¿na
by³o wk³adaæ przybory szkolne takie jak:
zeszyty, plecaki czy piórniki. Ponadto istnia³a równie¿ mo¿liwoœæ wparcia finansowego.
Tym razem przygotowano 25 zestawów dla
dzieci z Budziwojowa, po 20 zestawów dla
SP nr 3, SP nr 4 oraz po 15 zestawów dla
Gimnazjum nr 1 i 2.

Wszystkim darczyñcom dziêkujemy
za dar serca.

DIETA CUD - spektakl 15.X.2012- godz. 18.00
- sala widowiskowa MOKSiR - bilety: 60 z³
Akcja sztuki dzieje siê w ci¹gu dwóch ostatnich dni
na planie reality show “W domu Slim Brothera”.
Trzy finalistki walcz¹ o wielk¹ wygran¹, która
oprócz pokaŸnej kwoty przynieœæ ma zwyciê¿czyni
s³awê, status gwiazdy i dostatnie ¿ycie. Regulamin
programu najwiêcej szans daje uczestniczce,
która straci³a najwiêcej kilogramów. Jesteœmy
œwiadkami heroicznej walki ka¿dej z nich o stratê
choæby kilku gramów. Wiêcej informacji
o spektaklu na stronie www.dieta-cud.info
Bilety ju¿ do nabycia w biurze MOKSiR.
ZAPRASZAMY!
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Pi³ka no¿na
Przed meczem wyjazdowym z Victori¹ Parchów,
wiadomo by³o, ¿e w tej dru¿ynie graj¹ zawodnicy,
którzy swoje umiejêtnoœci pi³karskie szlifowali
np. w Zag³êbiu Lubin. Jednak do przerwy, to Chojnowianka po bardzo dobrej grze, prowadzi³a 3:0.
W drugiej ods³onie tego spotkania, gospodarze
rzucili siê do odrobienia strat. Doszli do kontaktu
3:2. Jednak Ziembowski niczym Janek Kos
z „Czterech pancernych”, snajperskim strza³em
z ok. 20 m w samo okienko, przywróci³ wiarê
w zwyciêstwo. Victoria jednak niczym rekin „poczu³a
krew” i zdoby³a trzecie trafienie. Nasza dru¿yna
zdo³a³a utrzymaæ zwyciêstwo do koñca tego spotkania.
W kolejnym pojedynku z Relaxem Szklary Dolne,
wynik 5:2 móg³by œwiadczyæ, ¿e to by³o jednostronne
widowisko. Nic bardziej mylnego. Goœcie dwa
razy wychodzili na prowadzenie. Przy dwóch bramkach wyrównuj¹cych Chojnowianki, pi³karze ze
Szklar, mieli pretensje do arbitra, ¿e pad³y one
ze spalonego. Potem górê wziê³y kondycja i doœwiadczenie pi³karzy Chojnowianki, a u goœci - k³ótnie
i wzajemne pretensje. Ku wielkiej uciesze kibiców,
na stadionie przy Witosa, jeszcze trzy razy by³o
s³ychaæ gromkie - „jeest!”.
Przysz³a te¿ pora na rozgrywki o Puchar Polski.
W wyjazdowym spotkaniu - Przysz³oœci¹ Prusice,
chojnowska jedenastka, wygra³a 2:1.

O puchar burmistrza
W minion¹ sobotê, w centrum miasta ponad
170 kolarzy œciga³o siê w Ogólnopolskim
Kryterium Kolarskim o Puchar Burmistrza
Miasta Chojnowa.
Pierwsza edycja zawodów przeros³a oczekiwania organizatorów pod wzglêdem iloœci zawodników. Jako, ¿e Chojnów od lat „kolarstwem
stoi”, doœwiadczenie i rutyna pomog³y i wyœcigi
przebiega³y bez wiêkszych zak³óceñ.
Kryterium otworzyli najm³odsi. Maluchy
dopingowane przez rodziców, da³y z siebie
wszystko, peda³uj¹c co si³ w nogach ku mecie.
Mimo zaciêtej rywalizacji i profesjonalnej
klasyfikacji, sêdziowie doceniaj¹c wysi³ek
i wolê walki, uczciwie nagrodzili wszystkich startuj¹cych w tej kategorii.
Roczniki 2008-2009:
1. Tomasz Korba
2. Kinga Zapa³a
3. Hubert Begier
Roczniki 2006-2007:
1. Paulina Fudala | Jakub Rudyk
2. Gosia Koleœnik | Jakub Jasiñski
3. Alicja Gerak | Wiktor Szklarz
Roczniki 2003-2005:
1. Kasia £ajus | Dominik Kwiatkowski
2. Oliwia Sypieñ | Mateusz Spycha³a
3. Ola Krowicka | Micha³ Skalski
Roczniki 2000-2002:
1. Ania Szewczyk | Dawid Ho³odowski
2. Ola Kwiatkowska | Maciej Galez
3. Marysia £ajus | Karol Ho³odowski

W niedzielê 16 wrzeœnia - w kolejce ligowych spotkañ
mia³ miejsce wyjazdowy mecz z Or³em Zagrodno.
Tym razem chojnowska lokomotywa zosta³a
wyhamowana na remis - 1:1. Jeden punkt te¿ cieszy.
A ju¿ w najbli¿sza sobotê zapowiadane s¹ niezwyk³e
emocje. Wicelider - Chojnowianka podejmuje
lidera Skorê Jadwisin. Mecz na szczycie rozpocznie
siê o 16:30. „Chojnowianko! golów grad - tak
¿yczymy Ci od lat. Mecze wygrywaj, punkty zdobywaj
do okrêgówki rych³o przybywaj”.
pm
Grupa II
1. Skora Jadwisin
2. Chojnowianka Ch.
3. Victoria Parchów
4. D¹b Stow. Siedliska
5. Iskra Ksiêginice
6. Iskra Ksiêginice
7. Czarni II Rokitki
8. Orze³ Zagrodno
9. Wilkowianka Wilków
10. Czarni Mi³kowice
11. Relaks Szklary Dolne
12. Fenix Pielgrzymka
13. Olimpia Olszanica
14. Konrad Konradówka
15. Iskra NiedŸwiedzice

7
6
7
6
7
6
6
7
7
6
7
7
6
7
6

16
13
13
13
13
10
12
11
8
7
7
7
3
2
2
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23 -14
19 - 9
16 - 9
15 - 9
19 - 14
17 - 14
12 - 13
15 - 13
15 - 14
12 - 12
13 - 17
11 - 20
11 - 14
17 - 25
6 - 22

W samo po³udnie, sportow¹ rywalizacjê rozpoczê³o ponad 150 licencjonowanych zawodników, klasyfikowanych w kilku kategoriach
wiekowych. Tu emocje siêgnê³y zenitu. Mimo
¿e szosowa, to jednak wymagaj¹ca trasa, nie
u³atwia³a kolarzom zadania. Ambitne starty,
walka fair play, wola walki, a przy tym te¿ kilka
upadków, drobne st³uczenia, osobiste pora¿ki to sk³adowe wra¿eñ jakie tego dnia dostarcza³
wyœcig. Tak kibicom jak i zawodnikom.
Kolejn¹ ods³on¹ by³y zawody w kategorii
Open. Kolarze-amatorzy mieli nie mniej zapa³u
w walce o najwy¿sze trofeum, ni¿ zawodnicy profesjonalni.
Niestety reprezentantom Chojnowa nie uda³o
siê zdobyæ Pucharu Burmistrza Chojnowa.
Poni¿ej przedstawiamy ich pozycje w poszczególnych kategoriach. Szczegó³owe wyniki
zainteresowani znajd¹ na www.dzkol.eu

Kategoria ¯akinia
(dystans - 4 okr¹¿enia x 1100 m)
2 miejsce- Ga³as Alicja - UKK ORIENS
MTB CHOJNÓW
Kategoria M³odziczka
(dystans - 9 ok. x 1100 m)
4 miejsce- Traczyk Sandra UKK ORIENS
MTB DAMI CHOJNÓW
5 miejsce- Baranowska Aleksandra UKK
ORIENS MTB CHOJNÓW
8 miejsce- Pawlikowska Nikola UKK
ORIENS MTB CHOJNÓW
Kategoria M³odzik
(dystans - 9 ok. x 1100m)
11 miejsce- Rokus Karol UKS ORIENS
MTB CHOJNÓW
17 miejsce- Jêdraszczyk Kamil UKS
ORIENS MTB CHOJNÓW
Kategoria OPEN
(dystans 6 ok. x 1100 m)
8. miejsce - Panek Stanis³aw
9. miejsce - Lupiñski Andrzej
12. miejsce - Wiszniowski Grzegorz
13. miejsce - ¯ytko Wojciech
15. miejsce - Baryluk Marian
16. miejsce - Cieœlik Rafa³
Imprezie towarzyszy³o szereg dodatkowych
atrakcji - pokazy starych i najnowszych modeli
samochodów, przeja¿d¿ki quadami, bezp³atna
kraina zabaw, nie brakowa³o gastronomii.
Za najwiêkszych wygranych z pewnoœci¹ mo¿na
uznaæ organizatorów. Niebagateln¹ rolê odegrali
tu tak¿e wolontariusze, którzy ciê¿ko pracowali przed, w trakcie i po imprezie. Wœród
nich tak¿e Jacek Chopkowicz - internista
z chojnowskiej przychodni, który bezinteresownie, przez kilka godzin pe³ni³ dy¿ur, gotów
w ka¿dej chwili spieszyæ z medyczn¹ pomoc¹.
Zas³u¿onych dla sprawy mo¿na by wymieniaæ
jeszcze wielu. Wszystkim im, w imieniu organizatorów - UKK ORIENS MTB Chojnów przy
Gimnazjum Nr 2, serdecznie dziêkujemy.
eg
fot.bm
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Chmielnej w Chojnowie,
oznaczonej numerem geodezyjnym 460/5 o pow. 7746 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013615/5.
Cena wywo³awcza - 1.971.000,00 z³ (w tym VAT 23%).
Wadium - 390.000,00 z³.
Opis nieruchomoœci: dzia³ka zlokalizowana w kwartale ulic G³owackiego,
Reymonta, Ogrodowa i Chmielna, kszta³t dzia³ki regularny, zbli¿ony do
prostok¹ta, teren p³aski, poroœniêty traw¹ i pojedynczymi drzewami. Ich
ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym
postêpowaniu (nie dotyczy drzew i krzewów owocowych). W s¹siedztwie,
w wymienionych ulicach, znajduj¹ siê sieci: wodoci¹gowa, elektryczna,
gazowa, kanalizacyjna.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci kanalizacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia
instalacji przez i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci
w sposób technicznie mo¿liwy i pozwalaj¹cy na efektywne zagospodarowanie
dzia³ki. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Sprzedaj¹cy nie
odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomoœci.
Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób zagospodarowania:
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
oznaczona symbolem 52MW/U/UPo, przeznaczona jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ oraz us³ugi komercyjne i us³ugi publiczne
oœwiaty. Lokalizacja us³ug w parterach budynków mieszkalnych lub jako
oddzielne obiekty. Ustala siê ukszta³towanie zwartej pierzei po³udniowej
przy ul. Chmielnej, w ustalonej linii zabudowy 8 m od krawêdzi jezdni.
Zabudowa maksimum 4-kondygnacyjna w tym poddasza u¿ytkowe.
Wszelkie zamierzenia uzgodniæ ze s³u¿bami ochrony konserwatorskiej.
Gmina posiada dokumentacjê geotechniczn¹ dzia³ki. Przed przyst¹pieniem do
przetargu nale¿y zapoznaæ siê z wymienion¹ dokumentacj¹ i zapisami planu.
Nabywcê zobowi¹zuje siê do zakoñczenia realizacji zabudowy w stanie
surowym zamkniêtym w terminie 60 miesiêcy od nabycia nieruchomoœci.
Obci¹¿enia nieruchomoœci i zobowi¹zania wobec nieruchomoœci:
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ.
Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium i minimalne post¹pienie.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia
16 listopada 2012 r. na konto - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 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¿ 19.710,00 z³.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. wniesienie wadium w wymaganym terminie - za dzieñ wniesienia wadium
uwa¿a siê datê wp³ywu na konto Miasta,
2. przed³o¿enie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;
- w przypadku osób fizycznych - dowodu to¿samoœci;
- osoby fizyczne bêd¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim i posiadaj¹ce ustawow¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹ przystêpuj¹ce do przetargu zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ
pisemne oœwiadczenie wspó³ma³¿onka o wyra¿eniu przez niego zgody na
nabycie nieruchomoœci po cenie wylicytowanej przez wspó³ma³¿onka;
- pe³nomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporz¹dzone
w obecnoœci pracownika Urzêdu Miejskiego w przypadku pe³nomocnika
osoby fizycznej,
- w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z w³aœciwego rejestru
s¹dowego lub aktualnego zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej) wydanych w okresie trzech
miesiêcy przed przetargiem, w³aœciwych pe³nomocnictw (w formie aktu
notarialnego w przypadku pe³nomocnika osoby prawnej).
Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo¿e nast¹piæ w przypadku
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy ustawy.
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Dodatkowe informacje:
1. Nabywca nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany do opracowania koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zabudowy, daj¹cej po akceptacji Burmistrza,
podstawê do ustalenia szczegó³owych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Nabywca nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Chojnów ustanowiæ
na nabywanej nieruchomoœci oznaczonej nr 460/5, nieodp³atn¹ s³u¿ebnoœæ
przesy³u na czas nieokreœlony, polegaj¹c¹ na prawie korzystania z istniej¹cych
sieci oraz prawie dostêpu niezbêdnego do wykonania czynnoœci zwi¹zanych
z ich bie¿¹c¹ konserwacj¹, eksploatacj¹ i usuwaniem awarii. Odpowiednie
zapisy wraz z wnioskiem o wpis w ksiêdze wieczystej zostan¹ ujête
w umowie sprzeda¿y nieruchomoœci.
3. Korzystanie z wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej i technicznej
wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci¹¿a ca³kowicie nabywcê.
Istniej¹ce na nieruchomoœci urz¹dzenia infrastruktury komunalnej mog¹
byæ wykorzystywane przez nabywcê tylko i wy³¹cznie na warunkach
okreœlonych przez dysponenta tych urz¹dzeñ.
W przypadku gdy przebiegaj¹ce sieci lub urz¹dzenia wystêpuj¹ce na
nieruchomoœci koliduj¹z realizacj¹ zamierzonej inwestycji nabywca
zobowi¹zany jest do ich prze³o¿enia w³asnym kosztem i staraniem, w
uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
4.W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca zobowi¹zany jest
do zap³aty kar umownych w wysokoœci; 10% ceny nabycia nieruchomoœci gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym up³ywie terminu jej
zagospodarowania, a za ka¿dy nastêpny rok o dalsze 10% tej ceny.
Zap³ata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na
nieruchomoœci hipoteki do kwoty 20% ceny wylicytowanej lub wp³atê
kaucji na konto miasta w wysokoœci 20% wylicytowanej ceny gruntu,
któr¹ to formê nabywca okreœli po zakoñczeniu licytacji, przed podpisaniem protoko³u z przetargu.
W przypadku wyboru wp³aty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu
realizacji zagospodarowania nieruchomoœci; w pierwszym roku po
bezskutecznym up³ywie terminu jej zagospodarowania nastêpuje
przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz miasta (co stanowi 10 % ceny
nabycia) a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji. Zwrot kaucji nast¹pi
po zakoñczeniu zabudowy w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu.
W celu zabezpieczenia roszczeñ, które mog¹ powstaæ z tytu³u niezap³acenia kar umownych, nabywca poddaje siê rygorom egzekucji na podstawie
art. 777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomoœci
na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów.
W przypadku zbycia nieruchomoœci lub udzia³u w nieruchomoœci w obrocie
wtórnym przed zrealizowaniem zobowi¹zañ okreœlonych w pkt 4, sprzedaj¹cy
sceduje te zobowi¹zania na kupuj¹cego. Brak przejêcia zobowi¹zañ przez
kupuj¹cego bêdzie skutkowaæ dochodzeniem przez gminê roszczeñ finansowych od sprzedaj¹cego.
5. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie
21 dni od zamkniêcia przetargu. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Przewidywany termin podpisania
aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamkniêcia przetargu. Cena sprzedawanej
nieruchomoœci podlega zap³acie nie póŸniej ni¿ w dniu poprzedzaj¹cym
dzieñ zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoœæ.
Nie wp³acenie w ustalonym wy¿ej terminie uzupe³nienia do 100% ceny
i kaucji (w przypadku wyboru tej formy na zabezpieczenie terminów
zagospodarowania nieruchomoœci) lub nie zawarcie umowy w formie aktu
notarialnego w podanym terminie, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
Po nabyciu nieruchomoœci nabywca zobowi¹zany jest do z³o¿enia w Wydziale
Finansów i Bud¿etu Urzêdu Miejskiego w Chojnowie deklaracji podatkowej
w zakresie podatku od nieruchomoœci.
6. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 12 lipca 2012 r.
7. Burmistrz Miasta Chojnowa mo¿e odwo³aæ przetarg jedynie z wa¿nych
powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do publicznej
wiadomoœci, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
oraz og³oszeniu w prasie podaj¹c przyczynê odwo³ania przetargu.
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 dom w Chojnowie, dobra lokalizacja, o powierzchni 120m2. Wiadomoœæ: tel. 606-391-044.
Sprzedam dom przy ul. Boles³awieckiej w Chojnowie,
o powierzchni 180m2. Wiadomoœæ: tel. 692-102-273.
Sprzedam dom poniemiecki, do remontu w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 668-793-089.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñskiego,
3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp., czêœciowo umeblowane, cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2.pokojowe,
pow. 62 m2 w kamienicy, Ip., przy ul. Kiliñskiego 3.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
w centrum miasta o pow. 58,4 m2 na IIp. Mieszkanie
sk³ada siê z 3 pokoi, przestronnej kuchni, ³azienki
z wc oraz przedpokoju. Dodatkowo mieszkanie posiada
pomieszczenie na parterze (21 m2), które mo¿na zagospodarowaæ na lokal; oraz pomieszczenie strychowe
(32,5 m2), które mo¿na przerobiæ na osobne mieszkanie, b¹dŸ ca³oœæ, na mieszkanie dwupoziomowe.
Wiadomoœæ: tel. 601-437-118.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, 42 m2, w centrum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach
38 m2² + gara¿, Ip., w dobrej cenie (55 tys. z³)
Cena do negocjacji! Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Rokitkach,
pow. 77 m 2 , 3 pokoje, ³azienka, kuchnia, Ip.,
z widokiem na las i wodê, po remoncie. Mo¿liwoœæ
postawienia gara¿u Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

socjalne, nowe witryny, dobra lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 608-536-345.

Dzia³ki
Do sprzedania dzia³ka rolna, 5 arów przy ul. Goleszañskiej w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 784-734-074.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 arów w Bia³ej
Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Us³ugi
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w³asnoœciowe,
pow. 60 m2 w starym budownictwie, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, kot³ownia, niski parter, przy ul. Chmielnej 17/1, niska cena. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.
Zamieniæ mieszkanie w³asnoœciowe w Dusznikach
Zdrój, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, 40 m2 (1 piêtro)
na podobne w Chojnowie. Ogrzewanie gazowe.
Wiadomoœæ: tel. 748-660-928.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 25,30 m2
na mieszkanie czynszowe. Wiadomoœæ: tel. 783-830-976.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, IIp., pow. 67,5 m2,
w starym budownictwie do remontu, 3 pokoje,
kuchnia, WC. Wiadomoœæ: tel. 662-878-340.

Sprzedam nieruchomoœæ w Piotrowicach 16. Teren
pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz pod zabudowê
domku jednorodzinnego. Jest mo¿liwoœæ przekszta³cenia terenu rolnego i zrobienia podzia³u na dzia³ki
budowlane. Teren ogólnie magazynowo rekreacyjny.
Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow.
55 m2, w centrum miasta. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy o powierzchni
68 m2 i 50 m2 w Chojnowie. Oba z wc, zaplecze

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków
Obcych w Legnicy, posiadaj¹ca licencjat Uniwersytetu
Wroc³awskiego, udzieli korepetycji z jêzyka angielskiego na ka¿dym poziomie zaawansowania. Pierwsza
lekcja za darmo. Cena 25z³/60min. Wiadomoœæ:
tel. 530-117-006.

Inne
UWAGA!!! Zaginê³y dwa albumy ze zdjêciami
rodzinnymi dwóch pokoleñ, œlubne i inne, Pan Tadeusz
i puste albumy, w czasie przeprowadzki z Chojnowa do
innego miasta. Uczciwego znalazcê proszê o zwrot.
Wysoka nagroda. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662
lub 77-436-11-35.
Sprzedam wymurowany grobowiec umiejscowiony
w pobli¿u grobu ksiêdza £añcuckiego. Cena 1.900 z³.
Wiadomoœæ: tel. 602-260-951.

Kalendarz imprez - wrzesieñ - paŸdziernik
29.09.2012 kabaret Paranienormalni - impreza biletowana - MOKSiR
04-06.10. 2012II Chojnowska Jesieñ z muzyk¹ dawn¹ 6.10.2012 Œwit ¿ywych muzyków - koncert - impreza biletowana - MOKSiR
12.10.2012 50.lecie SP3 - SP3
15.10.2012 spektakl „Dieta cud” - impreza biletowana - MOKSiR
17.10. 2012 - II Konkurs Ró¿añcowy - fina³ - Dom Schrama; wystawa - MBP
18.10.2012 II Chojnowski Konkurs Poetycki - fina³ - MOKSiR
20.10.2012 Jubileusz 5-lecia Chóru SKORANTA; “Talenty znad Skory 2012’’ - fina³
konkursu - MOKSiR
20.10.2012 - 60.lecie Szkolnictwa Zawodowego w Chojnowie - ZSZ Wojska Polskiego
27.10.2012 2xT, czyli teatr i taniec - MOKSiR
3.11.2012 Halowa Liga Pi³ki No¿nej - hala PZS
wrzesieñ- listopad “Szko³a snycerstwa w Cieplicach’’ - wystawa - Muzeum Regionalne
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta - wrzesieñ - grudzieñ 2012

1. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301:

07.10., 11.11., 23.12.

23.09., 01.11., 09.12., 01.01.2013. 4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649
14.10., 18.11., 25.12.
2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658:
30.09., 04.11., 16.12.
5. Apteka Intermarche: 28.10., 02.12., 30.12.

3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych czynna jest apteka w Intermarche
- w soboty do godz. 20, w niedziele do godz. 18
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Fot. P., B. Misikiewicz

Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie 2012 r.
o Puchar Bur mistrza Chojnowa

