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Dni Chojnowa 2013

HONOROWY OBYWATEL
MIASTA CHOJNOWA

Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa

Z

wo³ana na 26 czerwca Sesja Nadzwyczajna mia³a wyj¹tkowy
charakter. Tego dnia, decyzj¹ Rady Miejskiej, na wniosek burmistrza,
Ks. Pra³at Tadeusz Jurek, w 50. rocznicê swojego kap³añstwa,
po 27. latach pos³ugi na ziemi chojnowskiej, otrzyma³ tytu³ Honorowego
Obywatela Miasta Chojnowa. To obok Zas³u¿onego dla Miasta Chojnowa,
najbardziej zaszczytne miano, przyznane w dziejach grodu nad Skor¹
po raz czwarty.

W uzasadnieniu zg³oszenia czytamy:
„Ks. Pra³at Tadeusz Jurek najd³u¿szy okres swojego pracowitego
kap³añstwa spêdzi³ w Chojnowie, pracuje tu nieustannie od 1986 r.
Jego duszpasterska pos³uga i dzia³alnoœæ spo³eczna nie tylko wi¹za³a
siê z wielkim poœwiêceniem na rzecz Chojnowa i mieszkañców, ale
by³a te¿ przepojona trosk¹ o dziedzictwo kultury narodowej, o zabytki
naszego miasta. Dziêki staraniom Ks. Pra³ata i wiernych, dawnego
blasku nabiera³y w kolejnych latach chojnowskie œwi¹tynie. W 2003 r.
zabiegami konserwatorskimi objêto XIX-wieczne organy chojnowskiej fary,
przywracaj¹c œwietnoœæ polichromiom empory i prospektu
organowego. W 2005 r. wykonane zosta³y prace konserwatorskie i
restauratorskie prezbiterium koœcio³a, a w 2006 r. barokowego
o³tarza g³ównego.
W roku 2007 przeprowadzono konserwacjê 15 witra¿y, w nastêpnym
roku wymianê posadzki w prezbiterium oraz remont krypty ksiê¿nej
Anny Wirtemberskiej, natomiast w 2011 r. konserwacjê nawy g³ównej.
W poczuciu odpowiedzialnoœci za ochronê dziedzictwa narodowego
Ks. Tadeusz Jurek zainicjowa³ prace restauratorskie koœcio³a pw.
Niepokalanego Poczêcia NMP, bazyliki neoromañskiej wzniesionej na
pocz¹tku XX w. Od 1987 r. do 1991 r. przeprowadzono remont wie¿y,
dachu i renowacjê 32 witra¿y wraz z monta¿em okien zabezpieczaj¹cych.
Pe³na restauracja wnêtrza œwi¹tyni i oryginalnych polichromii œciennych nast¹pi³a w latach 1992-2000. W tym okresie wykonano instalacjê odwadniaj¹c¹ i nawierzchniê w otoczeniu koœcio³a, natomiast
w latach 2012-2013 wybudowano tak¿e podjazd dla osób niepe³nosprawnych oraz ogrodzenie od strony po³udniowej koœcio³a.
Szczególnym rysem kap³añskiej pos³ugi Ksiêdza Tadeusza Jurka jest
jego troska o ludzi dotkniêtych cierpieniem, chorych i potrzebuj¹cych,
których wspiera³ i poœwiêca³ wiele czasu i si³.
W swoj¹ pracê duszpastersk¹ wpisa³ równie¿ szereg dzia³añ budz¹cych
mi³oœæ do Ojczyzny, organizowa³ msze œwiête i spotkania modlitewne
w trudnych momentach historii naszego kraju oraz dla uczczenia
uroczystoœci patriotycznych.
23 czerwca 2013 r. up³ynê³o 50 lat kap³añstwa i 27 lat pos³ugi kap³añskiej
Ks. Tadeusza Jurka na ziemi chojnowskiej. Czcigodny Jubilat zas³uguje
na wyró¿nienie za dzia³alnoœæ na rzecz naszej lokalnej spo³ecznoœci,
za osi¹gniêcia w utrwalaniu dziedzictwa narodowego i bezprzyk³adn¹
troskê o renowacjê obiektów sakralnych. Wyró¿nienie, jakim jest tytu³
Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa, trafi z ca³¹ pewnoœci¹
w godne tego tytu³u rêce”.
Ks. Pra³at z w³aœciw¹ sobie skromnoœci¹ odebra³ to zaszczytne
wyró¿nienie. Przyjmuj¹c tytu³, œwiadomy odpowiedzialnoœci, nie
omieszka³ zapytaæ, jakie wi¹¿¹ go z nim obowi¹zki i przywileje.
Dziêkuj¹c za ten honor, w kilku s³owach opowiedzia³ o swojej
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dzia³alnoœci kap³añskiej, spo³ecznej, o trudnych pocz¹tkach w nowej
parafii i oczekiwaniach na przysz³oœæ. Liczne gratulacje i ¿yczliwe
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci na zas³u¿onej emeryturze zakoñczy³y
czêœæ oficjaln¹. Dope³nieniem uroczystoœci by³ koncert chóru
Skoranta, dedykowany Honorowemu Obywatelowi i jego goœciom,
który odby³ siê w Domu Schrama.
opr. eg

Ks. Pra³at Tadeusz Jurek urodzi³ siê 01.01.1938 r. w Makowie
Podhalañskim na terenie Archidiecezji Krakowskiej jako czwarty
syn z oœmiorga dzieci Anny i Antoniego. Z domu rodzinnego
wyniós³ mi³oœæ do Boga i szacunek dla ludzi i ziemi rodzinnej.
W 1957 r. ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Makowie
Podhalañskim i zaraz po maturze wst¹pi³ do Metropolitarnego
Wy¿szego Seminarium Duchownego we Wroc³awiu. Zgodnie
z wymogami prawa koœcielnego ukoñczy³ szeœcioletnie studia filozoficzno-teologiczne, odby³ wa¿ny etap formacji duchowej i przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie. Uroczystoœæ œwiêceñ odby³a siê w archikatedrze wroc³awskiej w dniu 23 czerwca 1963 r. Po œwiêceniach zosta³ skierowany do pracy duszpasterskiej i jako wikariusz pracowa³
w nastêpuj¹cych parafiach: w latach 1963-1966 we Wroc³awiuLeœnicy, w latach 1966-1969 w Wo³owie, w latach 1969-1974
w L¹dku Zdroju. W latach 1974-1979 by³ administratorem parafii
w Krzydlinie Ma³ej, nastêpnie w latach 1979-1986 zosta³ mianowany proboszczem w Walimiu. Od 1986 r. pe³ni³ funkcjê proboszcza
w obu chojnowskich parafiach pw. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny i pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.
W tym czasie pe³ni³ te¿ funkcjê wicedziekana, a nastêpnie dziekana.
Jako duszpasterz ziemi chojnowskiej Ks. Tadeusz Jurek doprowadzi³
do wybudowania dwóch œwi¹tyñ - w Bia³ej i Budziwojowie. Przez
d³ugie lata by³ odpowiedzialny za duszpasterstwo rolników w diecezji
legnickiej, za Jego przyczyn¹ powsta³ Katolicki Uniwersytet Ludowy,
który funkcjonowa³ w Piotrowicach na terenie gminy Chojnów.
Ks. Tadeusz Jurek za zas³ugi dla diecezji legnickiej zosta³ uhonorowany tytu³em Pra³ata Jego Œwi¹tobliwoœci przez Papie¿a, b³ogos³awionego Jana Paw³a II oraz w³¹czony przez biskupa Tadeusza
Rybaka w poczet kanoników honorowych Legnickiej Kapitu³y
Katedralnej.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ RG
* od kilku miesiêcy, dok³adnie od po³owy
grudnia ubieg³ego roku miejskie s³u¿by prowadz¹ procedury zmierzaj¹ce do wybudowania nowej k³adki na Skorze w ci¹gu ulic
Rac³awicka-Brzozowa. Tak zwany „z³amany
most” obecnie, ze wzglêdu na z³y stan techniczny, wy³¹czony jest z komunikacji. Zanim
jednak rusz¹ tu prace budowlane, potrzeba
kilku dokumentów, zezwoleñ, projektów.
17.12.2012r. zawarto umowê na wykonanie
projektu budowlanego, kilka dni póŸniej
wykonano mapê do celów projektowych. To
pozwoli³o na dalsze dzia³ania. 5 lutego tego
roku przeprowadzono badanie gruntu dla
posadowienia k³adki, w miêdzyczasie powsta³
wstêpny projekt k³adki.
6.06.2013 r. wyst¹piono do Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z wnioskiem o zwolnienie z zakazu
wykonywania prac na obszarze szczególnego
zagro¿enia powodzi¹ dla wykonania k³adki
jako obiektu tymczasowego, a 8 lipca otrzymano stosown¹ zgodê. Jednoczeœnie wykonano operat wodno - prawny dla budowy
k³adki, a 25 czerwca z³o¿ono wniosek do
Starosty Powiatu Legnickiego o wydanie
pozwolenia wodno - prawnego na wykonanie
budowy k³adki nad rzek¹ Skor¹. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego z³o¿ony
bêdzie w Starostwie Powiatowym w Legnicy
wniosek o pozwolenie na budowê wraz z projektem budowlanym. Prace maj¹ rozpocz¹æ
siê jeszcze w tym roku.
* trwaj¹ prace przy budowie ul. Bielawskiej.
Wykonawca wybudowa³ ju¿ sieæ kanalizacji
deszczowej s³u¿¹cej do odwodnienia jezdni
i w³¹czy³ j¹ do sieci kanalizacji ogólnosp³awnej miasta, wykona³ oœwietlenie drogowe ulicy
(pozosta³o zamontowanie opraw oœwietleniowych na stoj¹cych s³upach). W sumie wykonano 80% planowanych prac. Nowa ulica
przebiegaæ bêdzie od ul. Boles³awieckiej,
do ul. D¹browskiego,
* w ulicy Bielawskiej dobiegaj¹ koñca roboty
zwi¹zane z przebudow¹ sieci wodoci¹gowej
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na odcinku od stacji uzdatniania wody do
ul. Chmielnej. Do wykonania pozosta³ jeszcze
odcinek pod torami kolejowymi,
* pod koniec czerwca rozpoczêto prace remontowo-konserwatrorskie we wnêtrzu Baszty
Tkaczy,

Wakacyjne wieœci z basenu

* wkrótce rozpoczn¹ siê prace przy ociepleniu elewacji Miejskiego Przedszkola nr 3,
* trwaj¹ prace przy remoncie ul. Lubiñskiej.
Inwestor, w³aœciciel drogi - Dolnoœl¹ska S³u¿ba
Dróg i Kolei z Wroc³awia zleci³a, po pracach
zwi¹zanych z wymian¹ sieci wodoci¹gowej
przeprowadzonych przez miasto, przebudowê
nawierzchni ulicy i ci¹gów pieszych.

Od 3 lipca do 31 sierpnia basen miejski
w Chojnowie oferuje promocyjne ceny. Od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 10.00
do 15.00 bilet ulgowy kosztuje 3 z³,
a normalny 6 z³. Zmieniaj¹ siê te¿ godziny
otwarcia - w dniach od 1 lipca do 21 lipca,
oraz od 11 sierpnia do 31 sierpnia basen otwarty
bêdzie od 10.00 do 22.00. Informujemy
równie¿, ¿e w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych od 22
lipca do 10 sierpnia basen bêdzie nieczynny.

Zmiany godzin pracy w MBP
W okresie wakacji - od 29 czerwca do 31
sierpnia - biblioteka udostêpnia swoje zbiory:
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek - od
godz.9.00 do godz.16.00
- w œrodê i sobotê biblioteka nieczynna
Dzia³ dla Doros³ych:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek - od
godz.9.00 do godz.17.00
- w œrodê i sobotê - biblioteka nieczynna

Warsztaty fotografii na wakacje
Wydzia³ GGiOŒ
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 25.06.2013 r. do 16.07.2013 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przezna-

Kalendarz imprez miejskich

- lipiec - sierpieñ
(szczegó³y na stronie chojnow.eu)

8-12 lipca - “Wakacje z Bibliotek¹” - zajêcia czytelnicze, artystyczne i multimedialne Miejska Biblioteka Publiczna
14 lipca - Festyn wakacyjny – „Muzyka w Rynku” - Rynek (od godz. 17.00)
28 lipca - Pi³ka koszykowa - Wakacyjny Turniej “Open” - Kompleks “ORLIK”
lipiec - sierpieñ - “Japoñskie Pami¹tki” - wystawa - Teresa i Feliks Depta prezentuj¹ Miejska Biblioteka Publiczna
19-30 sierpnia - Wakacje z MOKSiR – Dom Schrama
24 sierpnia - Festyn sierpniowy – po¿egnanie wakacji
26-30 sierpnia - „Wakacje z Bibliotek¹” - zajêcia czytelnicze, artystyczne i multimedialne
29 sierpnia - Pi³ka siatkowa – Turniej Po¿egnanie Wakacji „Open” - Kompleks „ORLIK”
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czonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy,
znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym
przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Chojnowie
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 czerwca 2013 r. Nr 57/2013.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 06.08.2013 r.

Wszystkie zainteresowane fotografi¹ dzieci
i m³odzie¿ zapraszamy na WAKACYJNE
WARSZTATY FOTOGRAFII prowadzone
przez Dariê B¹k. Od 15 do 19 lipca, w godz.
od 10.00 do 12.00 bêdzie siê dzia³o...
W poniedzia³ek 15.07 Wioska Smerfów,
czyli spacer po Chojnowie, efektem którego
maj¹ byæ najulubieñsze miejsca miasta widziane
okiem jego najm³odszych mieszkañców. We
wtorek 16.07 Oto Ja - próba zaznajomienia
siê z technik¹ robienia portretu po³¹czona
z wzajemnym portretowaniem siê uczestników.
W œrodê 17.07 Móh Makro Œwiat, czyli okazja
do zmierzenia siê z fotografowaniem przyrody. W czwartek 18.07 - Chojnwood - próba
napisania scenariusza, a nastêpnie zrealizowania videoklipu. W pi¹tek 19.07 Gwiazdki
Disneya - sesja w studio MOKSiR, w czasie
której uczestnicy zaprezentuj¹ siê tak, jak
wyobra¿aj¹ sobie w³asn¹ doros³oœæ.
W zwi¹zku z ograniczon¹ iloœci¹ miejsc,
zachêcamy - kto pierwszy, ten lepszy…
opr. eg
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Dni Chojnowa
Po dwóch latach rewitalizacji, obchody pierwszego dnia Dni Chojnowa
wróci³y na ulubione przez mieszkañców miejsce. Rynek znów, jak dawniej,
wype³ni³y stragany, punkty handlowe, dmuchane atrakcje dla najm³odszych i oczywiœcie du¿a, profesjonalna scena. Dopisa³a te¿ pogoda, która przez ostatnie lata nie by³a sprzyjaj¹ca dla organizatorów plenerowych imprez. Tak wiêc w nowym otoczeniu wyremontowanego
centrum miasta, przy s³onecznej pogodzie, 22 czerwca, punktualnie
o godzinie 16, przez rynek przeszed³ barwny korowód prezentuj¹cy
narody œwiata. Dzieci, m³odzie¿, mieszkañcy i goœcie - w strojach
wybranych krajów naszego globu, przemaszerowali ulicami, prowadzeni
przez orkiestrê Piotra Koziara otwieraj¹c jedenast¹ edycjê Festiwalu
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego. Kolorowy t³um zatrzyma³ siê
pod scen¹, na której chojnowskie przedszkola i szko³y zaprezentowa³y
swój dorobek edukacyjny i artystyczny. Po nich wielk¹ scen¹ zatrzês³y

dynamiczne grupy taneczne daj¹c niecodzienne show. W tej ods³onie,
goœcinnie wyst¹pi³y te¿ dwie utytu³owane pary Klubu Tañca Towarzyskiego “IMPULS” z Prochowic.
W trakcie artystycznych prezentacji publicznoœæ mia³a okazjê poznaæ
laureatów tegorocznej edycji „Chojnowskiego Dyktanda” (szczegó³y str. 7)
i zwyciêzców zawodów wêdkarskich o Puchar Burmistrza Miasta
Chojnowa.

4

W tym czasie w pó³nocnej pierzei rynku, jak przed wiekami, pracê
swoich r¹k demonstrowali lokalni rzemieœlnicy. Bi¿uteria, szk³o malowane i grawerowane, origami, wyroby z wosku, ceramika, dekoracje
z lawendy, wyroby z wikliny, kwiaty, zio³a, filcowa galanteria i wiele
innych dzie³ rêkodzielnictwa, wystawiono do ogl¹du i sprzeda¿y.
Kiedy ze sceny zeszli ostatni tancerze, ich miejsce zajê³a Orkiestra
Dêta Piotra Koziara. I pomyli³by siê ka¿dy, kto spodziewa³by siê
brzmieñ typowych dla tego rodzaju formacji. Muzyczne standardy,
ubarwione wokalem odkry³y now¹ jakoœæ i brzmienie.
Po tych doznaniach, zmiana klimatu - popularna w Chojnowie grupa
Niewinni z Bolesawca da³a koncert bluesrockowej klasyki.

I na koniec gwiazda wieczoru - happysad (w oryginale, przewrotnie
pisany ma³¹ liter¹). Dla m³odych chojnowian nazwa mówi¹ca wiele,
i wiele znacz¹ca. Styl happysad najczêœciej okreœlany jest jako mieszanka
rocka alternatywnego, gitarowego. Jednak wokalista, Jakub Kawalec,

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Dni Chojnowa
okreœli³ swoj¹ muzykê jako rock regresywny. Przy tej muzyce, setki
osób bawi³o siê doskonale, wtóruj¹c muzykom i d³ugo domagaj¹c siê
kolejnych bisów.

miastem zapad³ zmrok, teren parku delikatnie rozœwietli³ dyskretny
blask kwiecistych wianków. Ka¿dy chêtny otrzyma³ taki wianek i puœci³
z nurtem Skorej, a ta, wolnym biegiem ponios³a „œwietliki” w dó³ rzeki.

Tak min¹³ dzieñ pierwszy. W niedzielê imprezê przeniesiono do
Parku Œródmiejskiego. To miejsce ma swój klimat - kameralny,
rodzinny, typowo biesiadny. I w takiej atmosferze przebiega³ dzieñ
drugi. Zdominowa³a go muzyka ró¿nego gatunku - ka¿dy móg³
znaleŸæ dla siebie w³asne rytmy. Na pocz¹tek Reputacja - formacja
wykonuj¹ca repertuar Republiki, po nich Grupa Juranda Kowalskiego
- lekka przyjemna muzyka, w g³ównej mierze autorstwa lidera grupy.
Zupe³nie inn¹ atmosferê wprowadzi³ kolejny wykonawca. Zespó³
Dimitris Zorbas uj¹³ wielu greckimi rytmami. Plac pod scen¹, szybko
wype³ni³ siê mi³oœnikami tego typu muzyki, a wspólne tañce i œpiewy,
z ka¿d¹ minut¹ zatacza³y coraz wiêksze krêgi. Dobr¹ zabawê kontynuowa³
nastêpny zespó³ - discopolowy Andre. Wykonawcy w towarzystwie

„apetycznych tancerek”, zachêcili do festynowego szaleñstwa.
I tak zazwyczaj koñczy³o siê dwudniowe œwiêtowanie. W tym roku
jednak organizatorzy zaplanowali inne zakoñczenie. Kiedy nad

Dni Chojnowa 2013, w dziejach miasta odnotowane zostan¹ zapewne
jako szczególne. W tym roku bowiem mija 680.lecie nabycia przez
Chojnów praw miejskich - to po pierwsze. A po drugie, z wie¿y chojnowskiej fary pop³ynê³y dŸwiêki pierwszego w historii, hejna³u miasta, kompozycji Piotra Koziara. Melodia, wykonana przez trêbaczy najpierw na wie¿y koœcio³a, potem na scenie - przypad³a mieszkañcom do gustu i ma szansê staæ siê oficjalnym sygna³em Chojnowa.
eg

Dyrektor MOKSiR dziêkuje wszystkim
zaanga¿owanym w przygotowanie i realizacjê
obchodów tegorocznego œwiêta miasta.
Podziêkowania kieruje do s³u¿b mundurowych,
s³u¿b miejskich oraz dzieci, m³odzie¿y i nauczycieli
wszystkich jednostek oœwiatowych z terenu Chojnowa
w szczególnoœci za prezentacje i barwny korowód.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 13/792
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Krajowa Wystawa Filatelistyczna Chojnów 2013
- wielkie filatelistyczne œwiêto
ilatelistyka to pasja, któr¹ trzeba tylko odkryæ, poznaæ, a daje
bardzo szerokie mo¿liwoœci zdobycia wiadomoœci we wszelkich
dziedzinach. Zbieraæ znaczki mo¿e ka¿dy - i starszy, i m³odszy
znajdzie coœ dla siebie.
Pocz¹tek zorganizowanej filatelistyki w Chojnowie to 1 marca 2006 roku.
Wtedy to zosta³o zarejestrowane ko³o m³odzie¿owe i ko³o dla doros³ych - Ko³o Miejskie nr 3 Polskiego Zwi¹zku Filatelistów. Na
spotkaniach pog³êbiamy sw¹ wiedzê poprzez korzystanie z literatury
fachowej, a tak¿e informacje z wystaw i o dzia³aniach innych kó³
z rejonu tj. Legnicy, G³ogowa, Lubina i Polkowic. Artyku³y o naszej
dzia³alnoœci ukazuj¹ siê w prasie lokalnej i regionalnej.
W 2012 r., wœród cz³onków chojnowskiego ko³a, Hans Joachim
Kuhnert, by³y chojnowianin, obecnie mieszkaj¹cy w Kamiennej
Górze, dzia³acz tamtejszego ko³a PZF, zasugerowa³ zorganizowanie
w Chojnowie Krajowej Wystawy Filatelistycznej w 2013 r. By³oby to
pierwsze takie wydarzenie w historii naszego grodu. A okazja by³a nie
lada, bo 680. rocznica nadania praw miejskich. Postanowiliœmy,
wspólnie z Urzêdem Miejskim, Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz
Muzeum Regionalnym w Chojnowie, zmierzyæ siê z tym wyzwaniem.
Organizacja wystawy trwa³a ponad pó³ roku. Mnóstwo pracy, ale w du¿ym stopniu dziêki fachowoœci, doœwiadczeniu i zaanga¿owaniu
Kolegi Kuhnerta- sfinalizowaliœmy nasze plany.
W styczniu og³osiliœmy konkurs plastyczny, towarzysz¹cy Wystawie,
na wykonanie projektu znaczka i kartki pocztowej „Chojnów na
przestrzeni wieków”. Wziê³y w nim udzia³ dzieci i m³odzie¿ Ziemi
Chojnowskiej oraz uczestnicy miejscowego Œrodowiskowego Domu
Pomocy oraz Warsztatów Terapii Zajêciowej. Nagrodê G³ówn¹ jury
przyzna³o Dawidowi Szczoczarzowi ze Szko³y Podstawowej nr 4
w Chojnowie, a wernisa¿ pokonkursowej wystawy odby³ siê 13 czerwca
w miejskiej bibliotece.
Kilka dni póŸniej, 20 czerwca w Muzeum Regionalnym, nast¹pi³o
uroczyste, oficjalne otwarcie Krajowej Wystawy Filatelistycznej
Chojnów 2013. Na Wystawie zaprezentowa³o siê 66 wystawców
z 38. miejscowoœci z Polski, w nastêpuj¹cych klasach: tradycyjnej,
historycznej, ca³ostek pocztowych, eksponatów jednoekranowych,
tematycznej i m³odzie¿owej A,B,C. Ogó³em, w trakcie trwania wystawy
od 20 do 23 czerwca, w salach muzeum i biblioteki pokazano 3712 kart
wystawienniczych, w tym m³odzie¿ przedstawi³a swoje eksponaty na
960.kartach - znalaz³y siê wœród nich równie¿ zbiory m³odych chojnowskich filatelistów: Kacpra Ko³odziejskiego, Eweliny Zatwarnickiej i Patryka Zatwarnickiego.
Oceniaj¹cy eksponaty S¹d Konkursowy KWF Chojnów 2013 przyzna³:
GRAND PRIX WYSTAWY za najlepszy eksponat w klasach konkursowych - Antoniemu Lewandowskiemu za eksponat pt: ,,Chiñska
Republika Ludowa 1949-1968”.
NAGRODY SPECJALNE WYSTAWY:
- w Klasie Historii Poczty - Karolowi Miczy za eksponat pt: ,,Zanim
nadesz³a niepodleg³oœæ”,
- w Klasie Eksponatów Jednoekranowych - Krzysztofowi Lachowiczowi za eksponat pt: ,,Ikonografia Koœciuszkowska”,
- w Klasie Tematycznej - Marianowi Wawrzynkowskiemu za
eksponat pt:,Polskie losy 1939-1945”

F

- w Klasie M³odzie¿owej - Konradowi Andraczkowi za eksponat
pt: ,,Uroki polskiej motoryzacji”.
GRATULACJE JURY i WYRÓ¯NIENIE za najlepszy eksponat regionalny - Hansowi Joachimowi Kuhnertowi za eksponat pt: ,,Wêdkarstwo”.
oraz wyró¿nienia w poszczególnych klasach konkursowych.
Na Krajowej Wystawie, oprócz cennych i interesuj¹cych zbiorów,
mi³oœnicy filatelistyki mogli tak¿e obejrzeæ pokonkursow¹ ekspozycjê
projektów kartek i znaczków pocztowych „Chojnów na przestrzeni
wieków” oraz odwiedziæ stoisko Poczty Polskiej. Dostêpne na nim
by³y m.in. specjalnie wydane z okazji Wystawy 2 okolicznoœciowe
datowniki oraz zestawy 5. kartek pocztowych bez nomina³owych.
W muzeum i bibliotece mo¿na by³o natomiast nabyæ pami¹tkowy
medal upamiêtniaj¹cy Krajow¹ Wystawê Filatelistyczn¹ Chojnów
2013 i 680. lecie nadania praw miejskich.

Ponadto, w czasie trwania Wystawy, zorganizowane zosta³o w naszym
mieœcie szkolenie dla 40. sêdziów filatelistycznych wszystkich klas
z ca³ej Polski.
Wyj¹tkow¹ promocjê Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Chojnowa
zapewni³a plenerowa, amatorska stacja krótkofalowców z Kamiennej
Góry. Pracuj¹c na terenie chojnowskiej biblioteki - w dniach od 15 do
24 czerwca - nawi¹za³a 765 ³¹cznoœci z 64. krajami na czterech kontynentach, np. z Japoni¹, Rosj¹, Ukrain¹, W³ochami, Chinami, Stanami
Zjednoczonymi, Wietnamem i Mongoli¹. Oprócz miejscowych pasjonatów
filatelistyki, nasz¹ Wystawê zwiedzi³o wiele osób spoza Chojnowa
i regionu, m.in. przyjecha³y do nas wycieczki z Koszalina, Gostynia
i Górnego Œl¹ska. Du¿o mi³ych spotkañ i wra¿eñ, po prostu wielkie
filatelistyczne œwiêto w Chojnowie.
Za ¿yczliw¹ pomoc w jego przygotowaniu bardzo dziêkujemy Panu
Janowi Serkiesowi, Burmistrzowi Chojnowa, Komitetowi
Honorowemu, Wspó³organizatorom i Sponsorom. Szczególne podziêkowania sk³adamy Dyrektorom Muzeum Regionalnego
i Miejskiej Biblioteki Publicznej za udostêpnienie sal wystawowych.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki zorganizowaniu Krajowej Wystawy Filatelistycznej Chojnów 2013 uda³o nam siê rozbudziæ w mieszkañcach
naszego miasta zainteresowanie filatelistyk¹, tym naprawdê
piêknym hobby.
Artur Reichert
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego KWF 2013
W powy¿szej informacji zosta³o wykorzystane „Sprawozdanie Komisarza
Krajowej Wystawy Filatelistycznej Chojnów 2013 stopnia II Chojnów
20 - 23 czerwca 2013 r.” napisane przez Hansa Joachima Kuhnerta.
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Jubileuszowe zmagania ortograficzne Wspania³y koncert
17 czerwca, krótko przed obchodami Dni
Chojnowa, w ramach miejskiego œwiêta, w Domu
Schrama odby³a siê jubileuszowa, X ju¿, edycja Chojnowskiego Dyktanda. Sprawdziæ siê

w znajomoœci gramatyki jêzyka polskiego
oraz powalczyæ o miano Mistrza Ortografii
Ziemi Chojnowskiej postanowi³o wielu uczestników, równie¿ spoza Chojnowa. Teksty
tegorocznych dyktand jak co roku przygotowa³y, staraj¹c siê siê aby by³y jeszcze wiêkszym wyzwaniem ni¿ rok temu, nauczycielki
z chojnowskich szkó³ w sk³adzie: Ma³gorzata
Szczepanowska, Lucyna Spes, Aneta Czapska,
Anna Pauch, Gabriela Seweryniak, Ma³gorzata Graban, Ewa Kantor, Ewa Wiêcek,
Klaudia Dominiak. O godz.10.00 zaraz po
uroczystym otwarciu, w którym Burmistrz
Miasta Chojnowa - Jan Serkies gratulowa³
odwagi za podjêcie wyzwania i ¿yczy³ wszystkim powodzenia, do pisania przyst¹pi³a
pierwsza grupa, sk³adaj¹ca siê z dzieci na co
dzieñ uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawowych. W tej kategorii najlepsza okaza³a siê
Katarzyna Brzozowa. Nastêpnie ok. godziny
12.00 do zadania przyst¹pili uczestnicy
z drugiej kategorii, gimnazjaliœci i uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych do 18 roku ¿ycia.
Tutaj najmniej b³êdów pope³ni³a Katarzyna
Haponik. Ostatnia rywalizowa³a grupa otwarta,
a najlepsz¹ znajomoœci¹ zasad poprawnej polszczyzny wykaza³ siê pan Marek Szopa
z Gorzowa Wielkopolskiego, mi³oœnik jêzyka
polskiego, dla którego nie jest to pierwsze
w ¿yciu dyktando. Pan Marek jest zwyciêzc¹
miêdzy innymi Ogólnopolskiego Dyktanda
w 2001 roku. Wrêczenie nagród odby³o siê
w sobotê 22.06 na scenie, podczas obchodów
Dni Chojnowa.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 13/792

LAUREACI X CHOJNOWSKIEGO
DYKTANDA
KATEGORIA: Szko³y Podstawowe
MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ: Katarzyna Brzozowa
I WICEMISTRZ: Julia Wiszniewska
II WICEMISTRZ: Rafa³ Wiszniewski
Miejsce IV: ¯aneta Sambor, Karolina Piro¿ek
Miejsce V: Natalia Ma³ecka, Ma³gorzata
Ma¿uchowska, Kacper Jaworski
Miejsce VI: Karol Ba³uch, Kamila Kasprzak
Miejsce VII: Izabela Wielgucka
Miejsce VIII: Marta Zatwarnicka
Miejsce IX: Paulina Ho³da, Martyna Kowaliñska,
Micha³ Anio³
Miejsce X: Weronika Matwiejewa, Jagoda
Jadach, Karolina Kapral, Wojciech Niemczyk,
Katarzyna Kasprzak, Karolina Gawron
KATEGORIA: Szko³y gimnazjalne i ponadgimnazjalne (do lat 18.)
MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ: Katarzyna Haponik
I WICEMISTRZ: Krzysztof Bogacz
II WICEMISTRZ: Kamila Go³¹b
Miejsce IV: Piotr Lizak
Miejsce V: Mateusz Kos
Miejsce VI: Maria Orlicka
Miejsce VII: Aleksandra Najda
Miejsce VIII: Natalia Woronok
Miejsce IX: Klaudia Ho³owacz
Miejsce X: Gabriela Kur
KATEGORIA OTWARTA: osoby pe³noletnie
MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ: Marek Szopa
I WICEMISTRZ: Maciej Kajzer
II WICEMISTRZ: Krystyna Zawada
Miejsce IV: Joanna Pauch
Miejsce V: Joanna Sromek
Miejsce VI: Agnieszka Wojciechowska
Miejsce VII: Maria Jab³oñska
Miejsce VIII: Waldemar Bulkowski
Miejsce IX: Rafa³ Wyciszkiewicz
Miejsce X: Natanael Kopañski
opr. PS

Moniki

20 czerwca, w ramach Dni Chojnowa, w Domu
Schrama odby³ siê niezwyk³y koncert skrzypcowy dziewiêtnastoletniej chojnowianki
Moniki Szemelak, stypendystki presti¿owego

Uniwersytetu Muzycznego Oklahoma City
w Stanach Zjednoczonych. W wystêpie
towarzyszy³a jej kole¿anka Dalia Tkaczyk,
akompaniuj¹c na fortepianie. Monika mimo
m³odego jeszcze wieku ma ju¿ na swoim
koncie wiele sukcesów na festiwalach i konkursach skrzypcowych, nawet na szczeblu
miêdzynarodowym. Tym razem zaprezentowa³a swój niezwyk³y talent przed publicznoœci¹ z rodzinnego miasta, wzbudzaj¹c
ogromne emocje. Publicznoœæ wydawa³a siê
zachwycona - wci¹gniêta w niesamowity klimat,
rozkoszowa³a siê ka¿dym dŸwiêkiem i podziwia³a nieprzeciêtne umiejêtnoœci skrzypaczki. Po koncercie nikt nie wychodzi³
z sali z poczuciem niedosytu, koncert zaspokoi³
najwiêkszych koneserów muzyki klasycznej
i z pewnoœci¹ nikt nie móg³ ¿a³owaæ tak
spêdzonego czasu.
Wydaje siê, ¿e przed Monik¹ wielka kariera,
a my mo¿emy byæ tylko dumni, ¿e tak utalentowane osoby pochodz¹ z naszego niewielkiego Chojnowa.
Patryk Saj

Tak niewiele zabrak³o…
14 czerwca na dziedziñcu Legnickiego Centrum
Kultury, mia³ miejsce kolejny koncert z cyklu FREE STAGE. Jest on przeznaczony dla ma³o
znanych, lokalnych zespo³ów rockowych.
Przy okazji by³y to eliminacje do Przegl¹du
o Puchar Prezydenta Legnicy, który odby³
siê 29 czerwca. Zwyciêzca tego koncertu
mia³ tam zapewniony udzia³, a o wynikach
decydowa³y g³osy publicznoœci. Podczas tej
imprezy zagra³ m.in. chojnowski POLISH
FICTION. Publika podzieli³a g³osy bardzo
równo, a chojnowskiej kapeli do pe³ni szczêœcia
zabrak³o bardzo niewiele, jedynie 4 g³osy.
Œwiadczy to o tym, ¿e punkrock znad Skory
spodoba³ siê legnickiej publicznoœci. Nie ma
jednak tego z³ego co by na dobre nie wysz³o.
Finalista tego przegl¹du ANGRY AGAIN
zaprosi³ P.F na koncert do Wa³brzycha.
Chojnowskiemu zespo³owi ¿yczymy wiêc
powodzenia.
pm
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Lidia Geringer de Oedenberg w Chojnowie
to spotkanie czekaliœmy od stycznia. 22. czerwca br. na zaproszenie Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich
przyby³a do naszego miasta pos³anka do Parlamentu Europejskiego
pani Lidia Geringer de Oedenberg. Pierwszy termin spotkania
ustalony by³ na 17. kwietnia, ale obowi¹zki pos³a PE nie pozwoli³y na
przyjazd do Chojnowa w tym terminie. Cieszymy siê, ¿e 22. czerwca,
w dniu rozpoczêcia œwiêta naszego miasta pani pose³ znalaz³a czas na
spotkanie z nami i wziê³a udzia³ w korowodzie otwieraj¹cym Dni Chojnowa.
Spotkanie odby³o siê w sali kawiarnianej Domu Schrama, który pani
pose³ wczeœniej zwiedzi³a i mog³a siê przekonaæ, ¿e pieni¹dze unijne
w³o¿one w remont obiektu, przez d³ugie lata bêd¹ s³u¿yæ mieszkañcom
naszego miasta.
Mimo rozpoczynaj¹cych siê imprez towarzysz¹cych Dniom Chojnowa
w spotkaniu wziê³o udzia³ sporo osób. Pani Europose³ zosta³a powitana
przez Burmistrza Chojnowa i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
Potem opowiedzia³a o swojej pracy w Parlamencie Europejskim.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e pracuje w komisji prawnej i bud¿etowej. Jest
kwestorem Unii Europejskiej. T³umaczy³a, co przeciêtny Polak “ma”
z cz³onkostwa w Unii Europejskiej, opowiada³a o unijnych debatach i
o tym, jakie skutki przyniós³by rozpad Unii. Do g³osu dosz³yby
egoizmy narodowe i mielibyœmy “trzeci zbrojny konflikt”. Cieszmy
siê wiêc, ¿e istnieje Unia Europejska, a w niej ¿yj¹ pokolenia, które
nie znaj¹ wojny i zróbmy wszystko, ¿eby zachowaæ UE dla
przysz³ych pokoleñ.

Na

My, cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast
Partnerskich, cenimy sobie mo¿liwoœæ integracji europejskiej, która
pomaga nam wyzbyæ siê uprzedzeñ, zyskaæ nowych - darz¹cych siê
zaufaniem - przyjació³, którzy podobnie jak my, troszcz¹ siê o nasz
wspólny europejski dom.
Willi Brandt - by³y kanclerz Niemiec- powiedzia³ kiedyœ: “ Pokój to
nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez pokoju”.
Cieszmy siê, zatem ¿e pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej nie
walcz¹ ze sob¹. Unia Europejska jest jedn¹ z tych pozytywnych rzeczy,
które przytrafi³y siê naszemu staremu umêczonemu wojnami kontynentowi.
Cz³onkowie CSPMP
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Chojnowski Kopciuszek
Do tradycji Szko³y Podstawowej nr 4 nale¿y barwna impreza “Dzieci
Rodzicom”. Od wielu lat, ka¿dego roku, uczniowie, przygotowuj¹
muzyczny spektakl prezentuj¹c bliskim efekty szkolnych dzia³añ
w sferze artystycznej. Grupa taneczna, wokalna, muzyczna, teatralna,
³¹cz¹ swoje doœwiadczenia i pod czujnym okiem opiekunów, realizuj¹
wspania³y muzyczny projekt. Spektakle - musicale, dotykaj¹ ró¿nych
tematów, np wspó³czesne, dotycz¹ce samotnoœci dziecka, dla którego
rodzice nie maj¹ czasu (“Szafa”) lub baœniowe, m.in.: Królowa
Œniegu”, “Œpi¹ca królewna”. W tym roku równie¿ nawi¹zano do baœni
i 19 czerwca w sali widowiskowej MOKSiR-u mogliœmy zobaczyæ
przedstawienie pt. “Kopciuszek”.
Wyst¹pi³ zespó³ teatralny “Czwórka” (grupa starsza i m³odsza), chór
“Allegro”, zespo³y taneczne “Reeplay” i “Rytm”. Scenariusz powsta³
na motywach baœni Ch. Perrault, ale zawiera³ wiele dodatkowych,
zabawnych scen, mia³ oprawê muzyczn¹ i odpowiednio dobrane
piosenki. Scenografia i kostiumy tworzy³y ciekaw¹ ca³oœæ.

Impreza zawsze ma komplet widzów, zawsze te¿ zachwyca dynamik¹,
kolorytem, i przemyœlanym scenariuszem. Jedyn¹ nagrod¹ dla
m³odych wykonawców i ich opiekunów jest satysfakcja i owacje na
stoj¹co. ¯al, ¿e te spektakle mia³y tylko jedn¹ ods³onê, dlatego w tym
roku szko³a planuje pokazaæ przedstawienie ponownie we wrzeœniu.
O dok³adnym terminie z pewnoœci¹ poinformujemy.
eg

W Kraju Kwitn¹cej Wiœni
W pi¹tkowe popo³udnie - 28 czerwca 2013 r.- w Miejskiej Bibliotece
Publicznej spotkaliœmy siê z Pañstwem Teres¹ i Feliksem Dept¹,
którzy w 2010 roku przez 79 dni zwiedzali Japoniê.
W trakcie spotkania, na które przyby³o bardzo wielu goœci, odby³ siê
wernisa¿ wystawy „Japoñskie pami¹tki” oraz prezentacja multimedialna
„79 dni w Kraju Kwitn¹cej Wiœni”. Ekspozycja pami¹tek z tej dalekiej
podró¿y zorganizowana zosta³a z inicjatywy Pani El¿biety Œwierczek,
przyjació³ki Pani Teresy i Pana Feliksa. Na wystawie obejrzeæ mo¿na
m.in. japoñskie lalki, naczynia do sake, wachlarze i przede wszystkim
fotografie z tej prawie trzymiesiêcznej wyprawy.
Pan Feliks przedstawi³ dwa filmy - pierwszy opowiadaj¹cy o ¿yciu
codziennym Japoñczyków, tak innym od naszego, oraz drugi przedstawiaj¹cy jeden dzieñ, od œwitu do zmierzchu, w wielkim Tokio.
Bardzo ciekawe spostrze¿enia oraz informacje przenios³y nas na jakiœ
czas do tego egzotycznego kraju. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ s³uchaliœmy
wra¿eñ z pobytu naszych chojnowian w Japonii i kosztowaliœmy
prawdziwej japoñskiej zielonej herbaty.
Kilka dni przed wernisa¿em, gdy okaza³o siê,¿e wiadomoœci i pami¹tek
z Japonii jest bardzo du¿o, postanowiliœmy zaprosiæ Pañstwa Teresê
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i Feliksa na jeszcze jedno spotkanie. Wystawê zakoñczymy wiêc finisa¿em, który odbêdzie siê 6 wrzeœnia. Wtedy te¿ zobaczymy m.in.
film o obchodach œwiêta Matsuri. Tymczasem zapraszamy do naszej
Galerii M³odych na tê ciekaw¹, bajecznie kolorow¹ wystawê.
Agnieszka Tworzyd³o
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Chwytaj wios³o!
I chwyciliœmy, po raz kolejny p³yn¹c Skor¹. 22 czerwca spod mostu
w Zagrodnie 27 osad rzuci³o kajaki na rzekê. II otwarty sp³yw
kajakowy “O b³êkitn¹ wstêgê Skory” rozpocz¹³ siê w piêkny, sobotni
poranek i wszystkie znaki na ziemi i wodzie wskazywa³y, ¿e zakoñczy
siê w Chojnowie zgodnie z programem. Uczestnicy pe³ni energii
i entuzjazmu oczekiwali nowych wyzwañ, nowych przygód. Skora,
jeszcze niedawno, burzliwa i groŸna, okaza³a siê tym razem ³askawa
dla kajakarzy, nios³a ich szybko ku mecie sp³ywu. I tradycyjnie,
przyp³ynêli dziêki temu przed czasem. Nie znaczy to, ¿e kajakarze nie
napotkali na swej trasie przeszkód. Oj by³o ich, by³o sporo. Na
odcinku od Zagrodna do Chojnowa czeka³o na nich ok. 50 progów,

4 jazy (mo¿e 5), a przybrze¿ne zaroœla wyczochra³y i wyczesa³y
wszystkich. Jednak te przeszkody nie z³ama³y ¿adnego kajakarza,
wszyscy dzielnie poradzili sobie z nimi i z uœmiechem ¿egnali siê do
nastêpnego razu.
Organizatorem tego przedsiêwziêcia by³a grupa nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, mi³oœników i amatorów kajakarstwa.
Z pomoc¹ przyjació³, Jerzego Kucharskiego, Henryka Czapskiego, Paw³a
Wróbla, Macieja i Damiana z Zagrodna oraz dzielnych chojnowskich
stra¿aków, przeprowadzili uczestników przez przeszkody na Skorze
i udowodnili, ¿e jest to pomys³ na œwietn¹ zabawê dla ma³ych i
du¿ych wioœlarzy.
szb

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Drugi przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 9a:
1. Pomieszczenia magazynowe w budynku biurowym, o powierzchni
15,60 m2 i pow. 14,80 m2 oraz 50% powierzchni pomieszczeñ
w budynku zaplecza socjalnego 11,25m2 / ³¹cznie - 41,65 m2./
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej netto, pomieszczeñ magazynowych wynosi 3,00 z³.
+ podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Ze wzglêdu na stan techniczny lokalu i du¿y zakres remontu czynsz
najmu bêdzie liczony od dnia 01.02.2014r.
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lipca 2013r. 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 23 lipca 2013r. do godz. 9:00.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
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Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po
zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 15.07.2013r. do 22.07.2013r.
w godz. 8:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 w pokoju nr 13 A, II piêtro.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 818 66 81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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UCHWA£A Nr XXVII/138/13 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie przyjêcia „Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie miasta Chojnowa na rok 2013”.
(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.Przyjmuje siê „Program opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t
na terenie miasta Chojnowa na rok 2013” w brzmieniu
okreœlonym w za³¹czniku do uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
Uzasadnienie
W sprawie przyjêcia Programu opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t
na terenie Miasta Chojnowa w 2013 r.
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o ochronie zwierz¹t
z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz.1002 z póŸn. zm.), która wesz³a w ¿ycie w dniu
1 stycznia 2012r., uleg³ zmianie art.11a, w zwi¹zku
z którym Rada Miejska okreœla w drodze uchwa³y,
corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t, pocz¹wszy od 2012r., obejmuj¹cy
w szczególnoœci sterylizacjê, kastracjê, poszukiwanie
nowych w³aœcicieli, usypianie œlepych miotów.
Do obowi¹zków gminy nale¿y równie¿ zapewnienie
bezdomnym zwierzêtom miejsca w schronisku dla
zwierz¹t, opiekê nad wolno ¿yj¹cymi kotami, w tym
ich dokarmianie, od³awianie bezdomnych zwierz¹t.
Program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie miasta
Chojnowa na rok 2012, zosta³ przyjêty przez Radê
Miejsk¹ Chojnowa jako za³¹cznik do Uchwa³¹
Nr XVII/76/12 z dnia 29 marca 2012r.
W Programie wskazano koordynatora, realizatorów
poszczególnych zadañ.
Z uwagi na krótki okres obowi¹zywania programu
przyjêtego w ubieg³ym roku , nie by³o mo¿liwoœci
szczegó³owej oceny jego funkcjonowania.
Proponuje siê przed³u¿enie terminu jego obowi¹zywania
na rok 2013 w dotychczasowym zakresie równie¿
z uwagi na to, ¿e zosta³ pozytywnie zaopiniowany
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy
oraz zarz¹dcê ko³a ³owieckiego „Sokó³”.
Na rok 2013 na wykonanie zadañ ujêtych w Programie
zaplanowano œrodki finansowe w wysokoœci 30.000,00 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie niniejszej uchwa³y
jest zasadne.
Za³¹cznik do Uchwa³y nr XXVII/138/13 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r.
Program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie
miasta Chojnowa na rok 2013.
Wprowadzenie
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierz¹t
domowych przebywaj¹cych w granicach administracyjnych Miasta Chojnowa, w szczególnoœci psów
i kotów, w tym kotów wolno ¿yj¹cych oraz
zwierz¹t gospodarskich.
Wiêkszoœæ dzia³añ okreœlonych w programie dotyczy
psów i kotów, poniewa¿ skala bezdomnoœci tych
zwierz¹t jest w Mieœcie Chojnów najwiêksza.
Koty wolno ¿yj¹ce, bytuj¹ce g³ównie w piwnicach
budynków mieszkalnych, s¹ elementem ekosystemu
miejskiego, a ich obecnoœæ zapobiega rozprzestrzenianiu
siê gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie s¹ zwierzêtami bezdomnymi, dlatego nie nale¿y ich wy³apywaæ
ani wywoziæ, lecz stwarzaæ warunki bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
Za problem bezdomnoœci zwierz¹t odpowiedzialnoœæ
ponosi cz³owiek i to on powinien zmieniæ swoje postawy
i postêpowanie, aby sytuacja mog³a ulec poprawie.
Los zwierz¹t zale¿y ca³kowicie od œwiadomych
odpowiedzialnych dzia³añ ludzi, którzy swoim postêpowaniem wobec zwierz¹t daj¹ wyraz poszanowaniu zasad humanitaryzmu i jednoczeœnie œwiadectwo w³asnego cz³owieczeñstwa.
Przeciwdzia³aæ bezdomnoœci mo¿e ka¿dy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom nale¿y do zadañ
w³asnych miasta i jest regulowane ustawowo.
Nowelizacja ustawy z dnia 16 wrzeœnia 2011 roku
o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t oraz ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. z 2011 r. Nr 230 poz.1373), dostrzegaj¹c narastaj¹cy problem bezdomnoœci, koniecznoœci jej skutecznego zapobiegania, poszerza katalog obowi¹zkowych
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elementów gminnego programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomnoœci.
Program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie miasta
Chojnowa ma w swoim za³o¿eniu pomóc Miastu
uporz¹dkowaæ problematykê zwierz¹t bezdomnych
m.in. poprzez analizê proponowanych rozwi¹zañ
i sposobów ich realizacji. Wykonanie za³o¿eñ programu
i jego kontrola spoczywa na Mieœcie.
Realizacja wszystkich zadañ, okreœlonych w programie,
zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierz¹t
trafiaj¹cych pod opiekê Schroniska dla Bezdomnych
Zwierz¹t.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroæ jest mowa o:
2) spo³ecznym karmicielu - nale¿y przez to rozumieæ
osoby dzia³aj¹ce na rzecz zwierz¹t na obszarze miasta
Chojnów (osoby dokarmiaj¹ce koty wolno ¿yj¹ce)
Realizatorzy programu
§ 2. Realizacjê Programu prowadzi Miasto Chojnów
wspó³dzia³aj¹c w szczególnoœci z:
1) jednostkami organizacyjnymi Miasta, w szczególnoœci ChZGKiM;
2) Komend¹ Miejsk¹ Policji Komisariatem w Chojnowie,
Komend¹ Miejsk¹ w Legnicy Jednostk¹ RatowniczoGaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Nr 3 w Chojnowie, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii
w Legnicy, lekarzami weterynarii w Chojnowie;
3) organizacjami spo³ecznymi, w tym w szczególnoœci
z organizacjami po¿ytku publicznego, których statutowym celem dzia³ania jest opieka nad zwierzêtami;
4) ko³em ³owieckim „Sokó³” dzia³aj¹cym na terenie
miasta;
5) schroniskiem, które bêdzie przyjmowaæ zwierzêta
bezdomne;
6) spo³ecznymi karmicielami.
Cel i zadania programu
§ 3. Celem niniejszego Programu jest zapobieganie
bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Miasta Chojnowa,
poprzez:
1) edukacjê spo³eczeñstwa w zakresie obowi¹zków
spoczywaj¹cych na w³aœcicielach domowych psów
i kotów;
2) promowanie prawid³owych postaw i zachowañ
cz³owieka w stosunku do zwierz¹t;
3) zapewnienie bezdomnym zwierzêtom miejsca
w schronisku dla zwierz¹t;
4) opiekê nad wolno ¿yj¹cymi kotami, w tym ich
dokarmianie;
5) od³awianie bezdomnych zwierz¹t:
6) obligatoryjn¹ sterylizacjê albo kastracjê zwierz¹t
w schronisku dla zwierz¹t;
7) usypianie œlepych miotów;
8) ograniczenie populacji bezdomnych zwierz¹t oraz
kotów wolno ¿yj¹cych poprzez kastracjê i sterylizacjê;
9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierz¹t gospodarskich;
10) zapewnienie ca³odobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeñ drogowych z udzia³em zwierz¹t;
11) poprawa bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Edukacja mieszkañców
§4.1.Edukacja spo³eczeñstwa miasta w zakresie
humanitarnego traktowania zwierz¹t i sposobów zapobiegania ich bezdomnoœci odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) organizowanie wspólnie z placówkami oœwiatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarz¹dowymi,
osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów,
spotkañ edukacyjnych i innych form edukacyjnych
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych na temat humanitarnego
traktowania zwierz¹t, zapobiegania bezdomnoœci,
praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z faktu posiadania
zwierzêcia (og³oszenia podawane do publicznej
wiadomoœci na tablicach og³oszeñ w sposób zwyczajowo
przyjêty, na stronach internetowych Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie);
2) promowanie w formie artyku³ów prasowych
dzia³añ okreœlonych niniejszym programem (Gazeta
Chojnowska);
3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t.
2. Poprawa bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
na terenie miasta realizowana bêdzie przez:
1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowi¹zków w³aœcicieli zwierz¹t, okreœlonych
przepisami o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w mieœcie
oraz innych obowi¹zków ustalonych przepisami;
2) egzekwowanie, we wspó³pracy z inspekcj¹ wete-

rynaryjn¹, obowi¹zku wykonywania corocznego
szczepienia psów przeciw wœciekliŸnie;
Opieka nad zwierzêtami
§ 5.1 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom
z terenu miasta Chojnowa polega na:
1) od³awianiu z terenu miasta bezdomnych psów,
zagubionych, wa³êsaj¹cych siê, pozostaj¹cych bez
opieki w³aœciciela i umieszczeniu ich w schronisku;
2) poszukiwaniu wspólnie z organizacjami opieki
nad zwierzêtami, wolontariuszami i innymi osobami
nowych w³aœcicieli dla zwierz¹t bezdomnych;
3) podejmowaniu interwencji w sprawach dotycz¹cych
traktowania zwierz¹t niezgodnie z przepisami ustawy;
4) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz¹t gospodarskich;
5) tworzeniu rejestru tzw. Spo³ecznych karmicieli
zwierz¹t, a w szczególnoœci kotów.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno ¿yj¹cymi,
w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie polega na:
1) podejmowaniu interwencji w sprawach kotów wolno
¿yj¹cych;
2) wspó³pracy z zak³adami leczniczymi w Chojnowie
,w przypadku potrzeby podjêcia leczenia kotów
wolno ¿yj¹cych ( wydawanie zleceñ na ich leczenie
i pokrycie kosztów leczenia z bud¿etu Miasta);
3) wspó³pracy z karmicielami kotów wolno ¿yj¹cych;
4) zapewnieniu dokarmiania oraz zapewnieniu im
wody pitnej w miejscach ich przebywania.
§ 6.1. Od³awianie bezdomnych zwierz¹t z terenu miasta
realizuje podmiot uprawniony posiadaj¹cy odpowiednie kwalifikacje i sprzêt, na zlecenie i koszt Miasta;
2. Bezdomne od³owione zwierzêta dostarczane do
schroniska pozostaj¹ pod opiek¹ schroniska, po wczeœniejszym uzgodnieniu z kierownikiem schroniska.
3. W przypadku od³owionych zwierz¹t rannych
opiekê lekarsk¹ nad zwierzêtami przejmuje na zlecenie
Miasta zak³ad leczniczy.
4. Bezdomne, zaniedbane zwierzêta gospodarskie
przewo¿one s¹ do gospodarstwa rolnego, o którym mowa
w § 3 pkt 9 Programu, co zostanie poprzedzone wzajemnym porozumieniem pomiêdzy Miastem a rolnikiem.
5. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonuj¹cym us³ugi od³owu i transportu zwierz¹t lub braku
mo¿liwoœci wykonania us³ugi przez podmiot, z którym
zosta³a zawarta w tym zakresie umowa, Miasto zleca
us³ugi dostêpnemu w danym czasie podmiotowi
posiadaj¹cemu odpowiednie kwalifikacje.
6. W sytuacji braku mo¿liwoœci przekazania bezdomnego zwierzêcia do schroniska (np. z powodu
braku miejsc), z którym Miasto Chojnów zawar³o
stosown¹ umowê wspó³pracy, zwierzêta zostan¹
przekazane na podstawie zlecenia do najbli¿szego
dostêpnego oœrodka sprawuj¹cego sta³¹ opiekê nad
bezdomnymi zwierzêtami.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierz¹t
§7.Ograniczenie populacji bezdomnych zwierz¹t
poprzez sterylizacjê i kastracjê zwierz¹t domowych,
w szczególnoœci psów i kotów, realizuj¹:
1) Miasto poprzez prowadzenie akcji zachêcaj¹cej
w³aœcicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji, przy pe³nej odp³atnoœci
kosztów zabiegów ponoszonych przez w³aœcicieli;
2) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierz¹t przyjêtych
do Schroniska, z wyj¹tkiem zwierz¹t, u których istniej¹ przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
3) Miasto poprzez wydawanie zarz¹dcom nieruchomoœci, cz³onkom organizacji spo³ecznych, spo³ecznym
karmicielom kotów wolno ¿yj¹cych skierowañ na
zabiegi usypiania œlepych miotów, sterylizacji i kastracji,
w zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t, z którym
zostanie zawarta umowa na dokonywanie zabiegów;
4) uœpieniu mog¹ podlegaæ wy³¹cznie zwierzêta,
które s¹ jeszcze œlepe i nie ma mo¿liwoœci zapewnienia
dla nich w³aœcicieli;
5) po wykonaniu zabiegu koty bêd¹ wypuszczane
w miejscu ich wczeœniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku.
Finansowanie programu
§ 8. Œrodki finansowe na realizacjê dzia³añ wynikaj¹cych z programu w kwocie 30.000,00 z³ zabezpieczone
s¹ w bud¿ecie Miasta na 2013 r.
§ 9.Œrodki finansowe wydatkowane bêd¹ w oparciu
o regulamin udzielania zamówieñ publicznych,
stanowi¹cy za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 17/2011
Burmistrza Miasta z dnia 17.03.2011 r.
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Trudny wyœcig
30 czerwca w Jeleniej Górze na Wzgórzach Paulinum rozegrane zosta³y zawody
„Jelenia Góra Trophy Maja W³oszczowska MTB Race”. Zjecha³a siê ca³a czo³ówka œwiatowa kolarstwa górskiego z Mistrzami Œwiata, Mistrzami Europy i Mistrzami Polski.
Kolarze z UKK „ORIENS MTB” w okrojonym sk³adzie uczestniczyli w tych zmaganiach. Aleksandra Baranowska po pewnym starcie i pierwszym okr¹¿eniu zajmowa³a drug¹ pozycjê, ale po pewnych dolegliwoœciach zdrowotnych ostatecznie zajê³a
trzecie miejsce. Niezwyk³¹ ambicj¹ wykaza³ siê Janek Konarzewski, który na pocz¹tku
drugiego okr¹¿enia mia³ pecha - zerwa³ siê ³añcuch. Ta sytuacja bynajmniej nie zatrzyma³a naszego zawodnika. Janek ukoñczy³ wyœcig, prowadz¹c rower i sprawnie pokonuj¹c
wszystkie przeszkody na trasie. Przybieg³ na liniê mety siódmy otrzymuj¹c gromkie
brawa od kibiców za postawê. Gratulujemy naszym reprezentantom.

Non Toper wygrywa
W ramach kalendarza imprez sportowych
MOKSiR 7 lipca odby³ siê Turniej Pi³ki
Siatkowej - „Wakacje 2013”.
Mecze rozegrano przy s³onecznej pogodzie
na boisku „Orlik”, systemem „ka¿dy
z ka¿dym” do 2 wygranych setów.
Uczestniczy³y 3 dru¿yny: Stary £om;
„Jerzmanka” Jerzmanowice i „Non Toper”
Legnica/Chojnów.
WYNIKI GIER:
„Non Toper” - Stary £om
2:1
/25:15; 22:25; 29:27/
Stary £om - “Jerzmanka”
2:0
/25:7; 25:19/
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“Jerzmanka” – “Non Toper” 0:2
/11:25; 13:25/
KOLEJNOŒÆ:
“Non Toper” Chojnów/Legnica
2
4:0
4-1
Stary £om
2
2:2
3-2
“Jerzmanka” Jerzmanowice
2
0:4
0-4
Zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy
oraz puchary ufundowane przez MOKSiR
Chojnów. Sekretarz zawodów - Wojciech
Matla. Sêdzia i organizator turnieju Andrzej Matuszewski.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 11 po³o¿onego w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 8,10,12, w klatce nr 8, w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12
o pow. 1582 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste do dnia 06-07-2103 r. u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty
roczne wynosz¹ 1% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do
31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momecie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny,
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 sierpnia 2013 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 8 sierpnia 2013 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby 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¿ 830,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000
0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia
23 kwietnia 2013 r., drugi 11 czerwca 2013 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.07.2013 r. - 08.08.2013 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 81-88-285 w. 110.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Pi³ka no¿na

Bryd¿ sportowy
Tradycyjnie ju¿, jako impreza towarzysz¹ca
w ramach Dni Chojnowa, odby³ siê turniej
bryd¿a sportowego parami. 21 czerwca,
w Domu Schrama, przy „zielonych” stolikach
zasiad³o 11 par z Chojnowa, Legnicy, Z³otoryi,
Mi³kowic.
Przed rozpoczêciem turnieju organizator Henryk Wiszniewski w imieniu swoim oraz
Burmistrza m. Chojnowa przywita³ zebranych,
¿ycz¹c jednoczeœnie udanych zagrañ oraz jak
najlepszych wyników.
Zakoñczenie turnieju wraz z wrêczeniem
pucharów oraz nagród rzeczowych nast¹pi³o,
po kilku godzinach gry, oko³o. 22.15.
Pierwsze trzy pary otrzyma³y puchary oraz
nagrody, rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Chojnowa. W sumie nagrodzonych
zosta³o pierwszych piêæ par. Nagrody rzeczowe
ufundowa³ organizator turnieju Henryk
Wiszniewski.
Oto ostateczna kolejnoœæ pierwszych 6 par.

Mi³kowice Legnica
Grybel Boles³aw + Dudek Witold 113 pkt
Legnica
Cieœla Stanis³aw + Czapulak Grzegorz 104 pkt
Legnica
Czerniawski Marek + Kuc Danie 89 pkt
Chojnów Legnica
Wiszniewski Henryk + Wegner Bogumi³ 89 pkt
Mi³kowice
Grybel Bronis³aw + Bere³kowski Andrzej 88 pkt
Legnica
Poznysz Aleksander + Poznar Jerzy 88 pkt
HW

Jak na Wimbledonie
Z okazji obchodów Dni Chojnowa w sobotê,
22 czerwca, rozegrany zosta³ Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta,
a wielkie emocje zawita³y na lokalne korty.
Pomimo ciê¿kich warunków spowodowanych upaln¹ pogod¹, frekwencja dopisa³a.
16 zawodników rywalizowa³o przez ca³y
dzieñ, do póŸnych godzin wieczornych, wykazuj¹c zaanga¿owanie nie mniejsze ni¿
zawodowcy na kortach Wimbledonu. Rozgrywki odbywa³y siê w systemie pucharowym, rozlosowano pary, zwyciêzca przechodzi³ do nastêpnej rundy. Laureatem turnieju
zosta³ Pawe³ Wysocki, drugie miejsce zaj¹³
Piotr Styga, który musia³ w fina³owym starciu uznaæ wy¿szoœæ œwietnie dysponowanego
tego dnia rywala.

Gdy fakt spadku naszej dru¿yny do A klasy
rozgrywek pi³karskich sta³ siê oczywisty,
kibice prze¿yli szok. ¯ycie jednak toczy siê
dalej. Odm³odzona dru¿yna Chojnowianki
zaczê³a wiêc nabieraæ doœwiadczenia
w nowych realiach. Podsumowuj¹c by³o
ró¿nie. Wa¿ne wygrane jak i spektakularne
wpadki. Liczy siê jednak powrót w szeregi
ligi okrêgowej. Na pewno jedni bêd¹ krêciæ
nosem, ¿e to awans z drugiego miejsca.
Zwyciêzca rozgrywek Skora Jadwisin nie
spe³nia wymogów regulaminowych do gry
w wy¿szej lidze (m in. brak szatni). Chojnowianka wszystkie te warunki od wielu lat
ma, graæ wiêc w lidze okrêgowej bêdzie.
Podobnie jak zwyciêzcy innych grup: Odra
Œcinawa i Górnik Z³otoryja. Chojnowski klub
czekaj¹ teraz kolejne zmiany.
Wybór nowego zarz¹du, prezes i trenera.
Miejmy nadziejê, ¿e wszystko rozstrzygnie
siê 15 lipca o godz. 18.00 w Domu Schrama,
wtedy to odbyæ ma siê zebranie sprawozdawczowyborcze klubu. Wszystkich chêtnych
zapraszamy. Twój g³os i opinie mog¹ byæ
bardzo wa¿ne.
pm

PORADY PRAWNE,
POMOC PRAWNA

W 1/8 fina³ów zagrali nastêpuj¹cy tenisiœci:
P. Wysocki, A. Pisarski, I. Sromek, Sz. Gut,
P. Styga, M. Kociuba, A. Szyde³ko, T. Sromek.
W pó³fina³ach spotkali siê:
P. Wysocki - I. Sromek
P. Styga - Szyde³ko

ps

Biuro Pomocy
Prawnej Lexunica
ul. Kolejowa 12e (I piêtro)
naprzeciw MOPS
tel. 505-896-735
Rejestracja telefoniczna
Poczta: lexunica@hotmail.com
www.luxunica.pl

Turniej przy stole
22 czerwca, na sali gimnastycznej SP 4, jako
impreza towarzysz¹ca obchodom Dni Chojnowa,
odby³ siê Turnieju Tenisa Sto³owego „Open”.
Do rywalizacji o laur stanê³o 23 zawodników
z Chojnowa i okolic. Poszczególne mecze
rozgrywano w czterech kategoriach wiekowych
pod czujnym okiem panów Andrzeja Matuszewskiego i Tomasza B³aszczaka. Pomimo,
¿e najwa¿niejsza by³a dobra zabawa rywalizacja o ka¿dego seta by³a zaciêta i sta³a na
wysokim poziomie.
Wyniki turnieju
Ch³opcy do lat 13:
1. Oskar Jadach - Legnica/Raszówka
2. Konrad Jarczak - Rokitki
3. Jakub Osiñski - Chojnów
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Ch³opcy do lat 16:
1. Maciej Pastyrnak - Chojnów
2. Bart³omiej Baszczak - Chojnów
3. Oskar Jadach - Legnica/Raszówka
Kobiety:
1. Anna Bursakowska - Chojnów
2. Natalia Zatwarnicka - Chojnów
Mê¿czyŸni:
1. Tomasz Jadach - Legnica/Raszówka
2. Jaros³aw Sochacki - Chojnów
3. Grzegorz Sochacki - Chojnów
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Salon Optyczny
ul: Kiliñskiego 42
59-225 Chojnów
INTERMARCHE

OG£OSZENIE
BEZP£ATNE BADANIE WZROKU
Ju¿ od czerwca rusza kolejna akcja kampanii edukacyjnej „wzrok mamy tylko jeden”.
Z bezp³atnych badañ mo¿e skorzystaæ ka¿dy, kto ukoñczy³ 18 rok ¿ycia. Polecane, s¹ szczególnie
osobom, które nosz¹ okulary, dawno nie mia³y wykonywanych badañ wzroku, s¹ niezadowolone
ze swoich okularów lub maj¹ problemy ze wzrokiem.
Badania odbywaj¹ siê w SALONIE OPTYCZNYM przy ulicy Kiliñskiego 42 w INTERMARCHE
CHOJNÓW. Diagnoza wady wzroku i dobranie odpowiedniej korekcji przeprowadzane s¹ przez
dyplomowanych specjalistów .
Badanie zakoñczone bêdzie wypisaniem recepty. Bezp³atne badanie wzroku przeprowadzane
jest codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku. Konieczna jest wczeœniejsza osobista lub telefoniczna rejestracja pod numerem 76 8507912.

PREZES LSO
mgr Krzysztof Seniów

OKULARY BARWIONE Z MOC¥ KLIENTA
ZA 1 Z£*
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OG£OSZENIA DROBNE

Domy, mieszkania, lokale
Â Sprzedam tanio dom do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Â Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow. 49m2,

KURSY PRAWA JAZDY
KATEGORII
A, A1, A2, B, C, C+E
Informacje i zapisy
pod numerami telefonów:
512 026 026,
76 81 81 807.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
Informacja PKS –
76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14

po remoncie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój. Niski koszt utrzymania. Mieszkanie ciep³e,
s³oneczne w atrakcyjnej cenie. Wiadomoœæ:
tel. 663-697-683, po godz. 16.00.

Â Do sprzedania atrakcyjne mieszkanie o pow. 53m2
na IIp. w nowo wybudowanej kamienicy z wind¹
w Chojnowie przy ul. D³ugosza - 400m do centrum.
Mieszkanie sk³ada siê z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju, ³azienki. Stan deweloperski
mieszkanie zawiera: posadzki betonowe, œciany
w g³adzi, instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, c.o. eta¿owe(gazowy piec dwufunkcyjny)
stolarka drzwiowa wejœciowa. Wiadomoœæ:
tel. 788-318-564.

Â Do sprzedania mieszkanie deweloperskie o pow.
33,2m2, (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój,
³azienka, balkon) w Chojnowie na Ip., w nowo
wybudowanej kamienicy z wind¹ przy ul. D³ugosza 400m od centrum. Stan deweloperski mieszkania
zawiera: posadzki betonowe, œciany w g³adzi,
instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, c.o. eta¿owe( gazowy piec dwufunkcyjny)
stolarka drzwiowa wejœciowa. Wiadomoœæ:
tel. 788-318-564.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe,
o pow 60m2, 3 pokoje, c.o. gazowe, po remoncie
z ogródkiem w Legnicy, ul. Z³otoryjska. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 662-133-840.
Â Pilnie sprzedam mieszanie w³asnoœciowe w Chojnowie, róg ul. Koœciuszki i Witosa, pow. 56,9m2,
parter. 2 pokoje, du¿y przedpokój, kuchnia, ³azienka
i wc. Centralne ogrzewanie, nowa instalacja elektryczna (miedŸ). Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 609-999-116.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum
Chojnowa o pow. 42m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.

Â Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 29m 2
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Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum
miasta, stare budownictwo, budynek, dwu-kondygnacyjny (2 rodziny), Ip., pow. 55m2, 3 pokoje, kuchnia (umeblowana z wyposa¿eniem), ³azienka,
przedpokój, po remoncie, wymienione okna, drzwi,
pod³oga, bardzo ciep³e, s³oneczne, do mieszkania
nale¿y piwnica i strych. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Â Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie,
pow. 58m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, IIp.,
po kapitalnym remoncie. Dobry punkt przy SP nr 4,
basen, park, targowisko. Wiadomoœæ: tel. 886-156-232.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie, Ip. , pow 121m2, 4 pokoje, kuchnia
³azienka, dwa balkony, oraz dzia³kê budowlan¹
o pow. 11a w Konradówce - cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 509-213-612.
Â Sprzedam mieszkanie w bloku, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc. Czêœciowo umeblowane, do zamieszkania od zaraz. Ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ:
tel. 601-467-283.

Â Sprzedam mieszkanie 4 pokoje o pow. 74m2, IIp.,
nowe budownictwo. Wiadomoœæ: tel. 602-574-574.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku,
IV p., o pow. 68,2 m2, sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni,
³azienki i wc osobno, przedpokoju i du¿ego balkonu.
Wiadomoœæ: tel. 511-231-447.
Â Sprzedam kawalerkê o pow. 38,2 m2 z gara¿em
o pow. 26m2. I. p., Rokitki, cena 50,000. Wiadomoœæ:
tel. 533-997-998.
Â Kupiê mieszkanie w starym budownictwie do
40 m2. Wiadomoœæ: tel. 697-657-031 lub 768-187-519.

Â Mam do wynajêcia lub sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie o pow. 53m2 przy ul. Z³otoryjskiej w bloku
na IIp. Wiadomoœæ: tel. 0049-163-976-65-51.

Â Mam do wynajêcia 3 pokojowe mieszkanie w nowym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 76-8186-734.

Â Posiadam mieszkanie do wynajêcia 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon w nowym
budownictwie Ip. Wiadomoœæ: tel. 533-145-301.

Dzia³ki

w Jerzmanowicach, 3km od Chojnowa. Salon z kuchni¹, sypialnia, ³azienka, na parterze. Ogrzewanie
kominkowe, balkon, piwnica, gara¿. Mieszkanie po
remoncie, nowy sprzêt AGD, nowe okna, umeblowane. Do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 888-412-411.

Â Sprzedam dzia³kê roln¹ 5 arów przy ul. Goleszañskiej. Wiadomoœæ: tel. 784-734-074.

Â Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, Ip., w³asnoœciowe,

Â Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona, fundament

w nowym budownictwie w Chojnowie, pow. 73m2,
kuchnia, ³azienka, wc, balkon, nowe okna, panele
pod³ogowe, kafelki. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 76-8188-640, 698-501-784.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
na pl. Dworcowym 4/5, pow. 56m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc, ³azienka. Do mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice i strych. Centralne ogrzewanie
gazowe. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 667-454-485 lub 887-586-295.

Â Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
40m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Mieszkanie œrodkowe s³oneczne w bloku na Ip.
Wiadomoœæ: tel. 792-610-544.

Â Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - wieœ Michów.
Wiadomoœæ: tel. 795-105-327.
domu, pe³na dokumentacja, 55tys. z³, do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 665-849-101 lub 783-033-169.

Inne
Â Osoby, które z³o¿y³y lokatê + skarbonka
w Getin Banku w Chojnowie, proszone s¹ o kontakt
pod nr tel. 794-174-469.

Â Sprzedam komplet mebli pokojowych
dêbowych z wypoczynkiem, z szaf¹ w bardzo
dobrym stanie, cena atrakcyjna, do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 695-834-502.
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