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NR 15 (794) ROK XXI 23.08.2013 CENA 1,60 z³
Przez Chojnów do Azji
Od 10 sierpnia spe³niaj¹ siê marzenia pewnego m³odego cz³owieka, który
samotnie, na dwóch kó³kach pokonuje trasê z Poznania do Turcji.

Bawimy siê w Rynku
Góralska muzyka, góralski humor, góralskie konkurencje w takich klimatach przebiega³a impreza pn. „Muzyka w rynku”.
Œwiêto Wojska Polskiego uœwietni³a lubiana w naszym œrodowisku Orkiestra Dêta pod batut¹ Piotra Koziara.

Dziêkujemy kamiennogórzanom
Najwa¿niejsz¹ i najbardziej wzruszaj¹c¹ chwil¹ by³y podziêkowania dla naszych
znajomych - na scenie, podczas trwania krasnoludkowej imprezy.

IX Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki
26 lipca odby³ siê wernisa¿ wystawy, w której udzia³ bior¹ lokalni twórcy.
Na dziewi¹ty ju¿ przegl¹d, nap³ynê³o ponad 70 prac 22 autorów.

Dotacja na remont MOKSiR
przyznana!

Wakacje w Jaros³awcu
Od 27 lipca do 09 sierpnia 2013 r. grupa 90. dzieci z chojnowskich szkó³
podstawowych i gimnazjów przebywa³a w Jaros³awcu nad morzem.

Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego
og³osi³ listê projektów wybranych
do dofinansowania w ramach naboru
nr 64/K/9.1/2013. Na liœcie znalaz³
siê projekt modernizacji budynku
chojnowskiego MOKSiR.
Kwota przyznanego naszemu miastu
dofinansowania wynosi 6.432.019,62 z³.
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Dotacja na remont MOKSiR
przyznana!
Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego
og³osi³ listê projektów wybranych do
dofinansowania w ramach naboru nr
64/K/9.1/2013. Na liœcie znalaz³ siê projekt
modernizacji budynku chojnowskiego
MOKSiR. Kwota przyznanego naszemu miastu dofinansowania wynosi
6.432.019,62 z³. Ca³kowita wartoœæ projektu opiewa na niespe³na osiem milionów
z³otych. Samorz¹d do³o¿y zatem niewiele
ponad 1,5 miliona. To wspania³a wiadomoœæ. Przebudowa i rozbudowa budynku
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Ma³achowskiego 7 rozpocznie siê jeszcze w tym roku.
Projekt wpisuje siê bezpoœrednio w cel
szczegó³owy "Poprawa bytu mieszkañców
poprzez stworzenie podstawowej bazy
infrastruktury spo³ecznej i aktywizacji
mieszkañców" w tym skierowany jest
tak¿e na realizacjê potrzeb imigrantów,
mniejszoœci narodowych i mniejszoœci
etnicznych oraz uchodŸców.
Rozwi¹zania architektoniczne sal i pomieszczeñ nie odpowiadaj¹ aktualnym
przepisom p. po¿. Dlatego konieczna jest
ich przebudowa dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownikom. W budynku
funkcjonuj¹ przestarza³e rozwi¹zania
w zakresie instalacji elektrycznej, które nie
odpowiadaj¹ obecnym i przysz³ym potrzebom. Sala kinowo - widowiskowa nie
posiada wentylacji i jest tak¿e niedostosowana do realizacji dzia³añ multimedialnych na potrzeby organizacji wydarzeñ
kulturalnych. Obiekt z uwagi na rozwi¹zania komunikacyjne nie jest rwnie¿ dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Realizacja projektu przyczyni siê zatem
w zdecydowanym stopniu do poprawy
jakoœci infrastruktury spo³ecznej i umo¿liwi realizacjê zadañ statutowych oœrodka
na wysokim poziomie.

Z prac wydzia³ów
Wydzia³ GGiOŒ informuje
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 12.08.2013 r. do
02.09.2013 r.:
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- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych
przy ul. Drzyma³y 16, ul. Witosa 15 i ul.
Komuny Paryskiej w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 sierpnia 2013 r. Nr 70/2013.
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
23.09.2013 r.

Kawiarnia Jubilatka zaprasza
na wakacyjne muzyczne ostatki
30 sierpnia (pi¹tek) o godz.19.30
Wyst¹pi znane i lubiane

trio blues rockowe - NIEWINNI
Cena biletów - 10 z³
Szczegó³owe informacje
pod nr. tel. 76-818-85-61
ZAPRASZAMY!

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
og³asza nabór w roku szkolnym 2013/2014
na nastêpuj¹ce instrumenty:
pianino, skrzypce, keyboard, gitara klastyczna,
akordeon, klarnet, saksofon.
Zapisy od 2 wrzeœnia w godz. od 12.00 do 16.00
Plac Zamkowy 2 (I piêtro) tel. 76-81-88-352.
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na ostatni tydzieñ wakacyjnych zajêæ.
Przebiegaæ one bêd¹ pod has³em
"M¹droœæ zdobywana baœni¹ - praca i zabawa tekstami literackimi":
Poniedzia³ek 26.08.2013 - "Calineczka"
Wtorek 27.08.2013 - "Dziewczynka z zapa³kami"
Œroda 28.08.2013 - "Dzielny o³owiany ¿o³nierzyk"
Czwartek 29.08.2013 - "Brzydkie Kacz¹tko"
Pi¹tek 30.08.2013 - "Brzydkie Kacz¹tko" - przedstawienie teatralne
Teatr " W Drodze"
Zapraszamy od godz. 11.00 do godz. 13.00

Kalendarz imprez miejskich

wrzesieñ-paŸdziernik
(szczegó³y na stronie chojnow.eu)
wrzesieñ - III Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹; Dom Schrama, koœció³ NP NMP
wrzesieñ - paŸdziernik - "Moje góry : o wêdrówce i spe³nieniu" - wystawa fotograficzna
Paw³a Wróbla; Miejska Biblioteka Publiczna
04 paŸdziernika - Wystawa dokonañ pracowni rzeŸby U3W; Dom Schrama
05 paŸdziernika - Kolarstwo MTB - Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych; Park Piastowski
14 paŸdziernika - Wystawa zdjêæ pracowni fotograficznej; Dom Schrama
19 paŸdziernika - II Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej "Skora Song"
w Chojnowie; koœció³ pw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
26 paŸdziernika - Tenis sto³owy - Mistrzostwa Miasta "Open"; Hala SP4
paŸdziernik - "Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie" - wystawa prac
III Konkursu Ró¿añcowego; Miejska Biblioteka Publiczna
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U emerytów bez wiêkszych zmian
7 sierpnia, w Domu Schrama odby³o siê zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Rejonowego Oddzia³u
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wœród cz³onków by³y osoby zaproszone
-Burmistrz Jan Serkies, Przewodnicz¹ca Oddzia³u
z Legnicy Pani Emilia Ostolska i cz³onek Pani
Maria Kalinowska-Rogalka. Wybory rozpoczê³a
przewodnicz¹ca, ustêpuj¹ca Maria Steæ. Na czas
zebrania przewodnicz¹cym zosta³ Kazimierz
Kozak.

Dotychczasowa przewodnicz¹ca Maria Steæ
dziêkowa³a burmistrzowi za wspó³pracê i pomoc
okazan¹ od Miasta, a tak¿e za serce i pomoc dyrektorowi MOKSiR Stanis³awowi Horodeckiemu
i Wies³awie Majewskiej oraz Gazecie Chojnowskiej szczególnie redaktor naczelnej Emilii
Grzeœkowiak za wsparcie i ¿yczliwe relacje medialne promuj¹ce Zwi¹zek i jego dzia³alnoœæ.
Wybory przebiega³y w kole¿eñskiej atmosferze
i jak siê mo¿na by³o spodziewaæ Maria Steæ

ponownie zosta³a wybrana na Przewodnicz¹c¹
Rejonowego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chojnowie,
a za szczególne zas³ugi dla Zwi¹zku zosta³a odznaczona przez Zarz¹d G³ówny PZERiI " Z³ot¹
Odznak¹ Honorow¹". Ca³y chojnowski Zarz¹d
liczy 7 osób, które zosta³y wybrane przez
cz³onków jednog³oœnie.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
czwarty 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 momencie 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 24 wrzeœnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 18 wrzeœnia 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., trzeci 14 sierpnia 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 26.08.2013 r. - 18.09.2013 r. w godz. 10.00 do
14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 . tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Bawimy siê w Rynku
óralska muzyka, góralski humor, góralskie konkurencje w takich klimatach przebiega³a trzecia ods³ona proponowanej od
tego roku imprezy pn. „Muzyka w rynku”. Wraz z rozpoczêciem
wakacji MOKSiR wyszed³ z inicjatyw¹ popo³udniowych spotkañ
w centrum miasta przy muzyce. Trzecia niedziela wakacyjnego
sezonu œci¹gnê³a chyba najwiêcej publicznoœci. A to zapewne za
spraw¹ przede wszystkim przyjaznej aury. Pierwszy festyn odstrasza³
ch³odem, drugi skwarem. 4 sierpnia by³o przyjemnie ciep³o
i s³onecznie. Do tego muzycy „spod samiuœkich Tater”. Wydaje siê,
¿e to niedzielne popo³udnie goszcz¹cy w Rynku spêdzili mi³o.
„Piykno muzycka, super interaktywne szo³ góralskiego satyryka
BACY, czyli “uopowieœci gazdowe” - tak do swoich wystêpów
namawia w Internecie Kapela Góralska „Beskid”. Zdaje siê, ¿e w ich
zapowiedzi nie ma przesady, bo do naszych uszu, po wystêpach,
dociera³y same pozytywne opinie. Muzycy dali popis, gazda bawi³
dowcipami, a ceni¹cy aktywny wypoczynek mieli szansê uczestniczyæ
w proponowanych konkursach sprawnoœciowych.
Czy „Muzyka w Rynku” przyjmie siê na sta³e jako wakacyjna forma
miejskiej rekreacji? Czekamy na opinie.

G
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********************
ilkanaœcie dni póŸniej, w tym samym miejscu, kolejne muzyczne
spotkanie. 15 sierpnia MOKSiR zaprosi³ na Œwiêto Wojska
Polskiego obchodzonego na pami¹tkê zwyciêskiej bitwy warszawskiej
w 1920. Uroczystoœæ uœwietni³a lubiana w naszym œrodowisku
Orkiestra Dêta pod batut¹ Piotra Koziara, która w swoim repertuarze
ma nie tylko muzykê marszow¹, ale te¿ standardy estradowe.
Dwugodzinny koncert by³, w naszej ocenie, przyjemn¹ propozycj¹
spêdzenia œwiatecznego, pogodnego popo³udnia. Dla muzyków by³ to
trzeci wystêp tego dnia, nikt jednak nie odczu³ ich zmêczenia - pe³en
profesjonalizm. W pierwszym bloku orkiestra zaprezentowa³a kilka
wi¹zanek wojskowych melodii, potem raczy³a s³uchaczy muzyk¹
rozrywkow¹ kilkakrotnie uzupe³nian¹ wokalem. To wszystko na
nowej, estetycznej, mobilnej scenie.
Najm³odsi, jak zawsze, korzystali z dmuchanych atrakcji, starsi relaksowali siê przy muzyce i towarzyskich rozmowach. Mi³o, sympatycznie,
œwi¹tecznie …
eg

K
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Bie¿¹ce inwestycje
Urz¹d Miejski, w pierwszych dniach sierpnia, og³osi³ przetarg na
Rewaloryzacjê terenów zielonych przy ulicy Kiliñskiego w Chojnowie
(„Morskie Oko”). Zagospodarowanie tego miejsca obejmuje
m.in. utworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, spacerowych,
placu zabaw, boiska do pi³ki pla¿owej oraz budowê oœwietlenia i zasilania fontanny.
Teren bêd¹cy czêœci¹ osiedla ma siê staæ oaz¹ wypoczynkow¹ nie
tylko dla mieszkañców okolicznych bloków.
Tzw. Morskie Oko, to pozosta³oœæ po kamienio³omie z drugiej
po³owy XIII wieku. Pozyskiwano tu bazalt do budowy murów obronnych. Teraz to miejsce ma szansê staæ siê atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Prace maj¹ dotyczyæ m.in. robót rozbiórkowych betonowych
nawierzchni, demonta¿u istniej¹cych urz¹dzeñ sportowych
i placu zabaw, wykonanie nowych œcie¿ek wykonanie boiska do pi³ki
pla¿owej wraz z ogrodzeniem; monta¿ urz¹dzeñ placu zabaw wraz
z ogrodzeniem; monta¿ elementów ma³ej architektury; nasadzenia
zieleni budowê oœwietlenia zewnêtrznego typu parkowego oraz oœwietlenia iluminacyjnego, wykonanie zasilania fontanny.
Wed³ug specyfikacji inwestycja mia³aby siê zakoñczyæ w maju
przysz³ego roku.

*****

i nowoczesnym wygl¹dem. Scena o wymiarach 7,5m x 6m jest oko³o
5m2 wiêksza od poprzedniej, ale przede wszystkim znacznie ³atwiej
i szybciej jej konstrukcjê siê rozk³ada i sk³ada. Po z³o¿eniu staje siê
przyczepk¹, któr¹ bez trudu mo¿na transportowaæ w dowolne miejsce.

*****
Pod koniec czerwca rozpoczêto prace remontowo-konserwatrorskie
we wnêtrzu Baszty Tkaczy. Prace obejmuj¹ wymianê balustrad
schodów, stolarki drzwiowej i okiennej, usuniêcie starych, zniszczonych
tynków; i wykonanie nowych, renowacjê schodów i pod³óg; prace
malarskie; skucie posadzki cementowej na sklepieniu kolebkowym
i u³o¿enie p³ytek gresowych ciêtych w ornamenty historyczne.
Wed³ug zamówienia, obiekt ma byæ oddany 30 paŸdziernika 2013r.

*****
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. Nowa ulica przebiegaæ bêdzie od ul.
Boles³awieckiej, do ul. D¹browskiego.

Ciekawie zapowiada siê tak¿e inwestycja pn. Wykonanie szkolnego
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
W przedmiocie zamówienia zawarto m.in. wykonanie ogrodzenia
terenu placu zabaw; wyposa¿enie placu zabaw w urz¹dzenia do zabawy;
wykonanie nawierzchni z piasku oraz syntetycznych i nasadzenie
zieleni.

*****
Wkrótce rozpoczn¹ siê prace przy budowie dróg w ulicach
Konopnickiej i Orzeszkowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa
nawierzchni drogowej, sieci kanalizacji deszczowej, usuniêcie kolizji
projektowanej nawierzchni z istniej¹cymi elektroenergetycznymi liniami
kablowymi niskiego napiêcia i istniej¹cego oœwietlenia drogowego.
Zakoñczenie prac wed³ug specyfikacji ma nast¹piæ 30 listopada br.
Zadanie obejmuje tak¿e modernizacjê ci¹gów pieszych: alejki na
cmentarzu komunalnym.

*****
*****
15 sierpnia, w dniu Œwiêta Wojska Polskiego, swój publiczny debiut
mia³a zakupiona przez samorz¹d nowa scena mobilna. Stanê³a
w Rynku eksponuj¹c siê w ca³ej okaza³oœci, ciesz¹c oko estetyk¹

GAZETA CHOJNOWSKA NR 15/794

Zakoñczono ju¿, d³ugo oczekiwan¹ przez mieszkañców, inwestycjê
na ul. Lubiñskiej. Droga, bêd¹ca w³asnoœci¹ Dolnoœl¹skiej S³u¿by
Dróg i Kolei z Wroc³awia zosta³a zmodernizowana, wykonano przy
niej tak¿e nowe ci¹gi piesze. Jeden z bardziej uczêszczanych szlaków
drogowych przebiegaj¹cych przez nasze miasto nie k³uje ju¿ w oczy
wyrwami, b³otem i ka³u¿ami.
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Odpady - k³opotliwa sprawa?
Polsce rocznie generujemy 12
mln ton œmieci. Dotychczas tylko
11% z nich trafia³o do recyklingu.
Funkcjonuj¹ca od 1 lipca tego roku nowa
ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach ma to radykalnie zmieniæ.
Nowy system gospodarki odpadami to
du¿a zmiana zarówno dla mieszkañców,
jak i dla samorz¹dów gminnych. Dla
wszystkich oznacza to nowe obowi¹zki, ale
nie zapominajmy te¿ o korzyœciach. Jak
w przypadku ka¿dych zmian, tak i w tym,
pocz¹tki nie s¹ ³atwe. Polskie samorz¹dy
borykaj¹ siê z wieloma problemami, nieco
zdezorientowani s¹ tak¿e mieszkañcy.
Chojnów, w zestawieniu z innymi aglomeracjami, z wdra¿aniem “œmieciowej ustawy”
radzi sobie ca³kiem sprawnie, chocia¿ nie
bez przeszkód.
U nas selektywn¹ zbiórkê odpadów
wprowadzono ju¿ w 2005 roku. Urz¹d
zakupi³ wówczas 120 dzwonów na papier,
szk³o i plastik, dodatkowo te¿ w licznych

W

punktach stanê³y pojemniki „siatkowe”.
Przez osiem lat chojnowianie przywykli do
segregowania odpadów, nie dziwi zatem fakt,
¿e 95% z nich wype³niaj¹c deklaracje opowiedzia³o siê za segregowaniem. Niemniej
wci¹¿ mamy pytania, niejasnoœci. Najwiêcej w¹tpliwoœci budzi organizacja
odpadów. Szk³o, papier, plastik - to oczywiste, ale co zrobiæ np. z odpadem po konserwie, z kartonem po mleku czy napojach, z metalowymi opakowaniami typu spray?
O tym, do ilu i jakich pojemników wrzucamy odpady decyduj¹ samorz¹dy w ka¿dym mieœcie organizacja mo¿e byæ
inna. W Chojnowie mamy do dyspozycji
trzy barwne pojemniki i kontener na
odpady zmieszane.
Odpady komunalne w Chojnowie przyjmowane s¹ w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1.
„Œmieciowa” ustawa funkcjonuje zaledwie
od kilku tygodni. Zarówno mieszkañcy jak

i w³adze wci¹¿ jeszcze ucz¹ siê organizacji.
Zg³aszane np. s³u¿bom miejskim problemy
z zale-gaj¹cymi œmieciami mia³y charakter
przejœciowy. Lubiñska firma, która
wygra³a przetarg na wywóz nieczystoœci
potrzebowa³a trochê czasu na zapoznanie
siê z topografi¹ miasta, czêstotliwoœci¹
wywózki, na organizacjê swojej pracy na
tym terenie.
Wci¹¿ jeszcze jednak mamy jakieœ w¹tpliwoœci. To naturalne. W praktyce, jak to
bywa, teoria nieco siê zatraca, ale jeœli tylko,
ka¿dy z nas, z zaanga¿owaniem podejdzie
do tematu, powa¿nie potraktuje sprawê
segregacji, za jakiœ czas wszystko siê ustabilizuje, a korzyœci odczuje zarówno miasto
jak i jego obywatele.
Ka¿dy kto ma pytania, mo¿e zasiêgn¹æ
informacji pod numerami telefonów:

76 818-82-85 (Urz¹d Miejski)
76 818-84-18 (Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).

Zasady optymalnej segregacji wed³ug stanowiska Ministerstwa Œrodowiska
Najlepszym sposobem segregowania
odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach nastêpuj¹cych frakcji
odpadów:
1. Papier to m.in. : opakowania
z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier
szkolny i biurowy, ksi¹¿ki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy.
Nie powinno siê wrzucaæ do papieru:
papier powlekany foli¹ i kalkê, kartony
po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podk³adki,
worki po nawozach, cemencie i innych
materia³ach budowlanych, tapety, inne
odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

i metale kolorowe, metalowe kapsle
z butelek, zakrêtki s³oików i innych
pojemników, folia aluminiowa, kartoniki
po mleku i napojach - wielomateria³owe
odpady opakowaniowe.
Nie powinno siê wrzucaæ do tworzyw
sztucznych i metali: strzykawki, wenflony i inne artyku³y medyczne, odpady
budowlane i rozbiórkowe, nie opró¿nione opakowania po lekach i farbach,
lakierach i olejach, zu¿yte baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny, inne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne).
Zaleca siê zgnieœæ tworzywa sztuczne
przed wrzuceniem do worka.

3. Szk³o opakowaniowe to m.in.:
2. Tworzywa sztuczne i metale to
m.in.: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach,
p³ynach do mycia naczyñ itp.), opakowania po produktach spo¿ywczych,
plastikowe zakrêtki, plastikowe torebki,
worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych
produktach, styropian, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej
po ¿ywnoœci (konserwy), z³om ¿elazny
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butelki i s³oiki szklane po napojach
i ¿ywnoœci, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.
Nie powinno siê wrzucaæ do szk³a:
szk³o sto³owe – ¿aroodporne, ceramika,
doniczki, znicze z zawartoœci¹ wosku,
¿arówki i œwietlówki, szk³o kryszta³owe,
reflektory, nie opró¿nione opakowania
po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
termometry i strzykawki, monitory

i lampy telewizyjne, szyby okienne
i zbrojone, szyby samochodowe, lustra
i witra¿e, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca siê wrzucaæ opakowania
opró¿nione z produktu, bez zakrêtek,
staraæ siê nie t³uc szk³a.

Odpadami komunalnymi, które
mog¹ byæ przekazywane do punktu s¹: odpady poremontowe i budowlane, odpady wielkogabarytowe
(tj. meble, wyposa¿enie wnêtrz, itp.),
zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory,
radioodbiorniki, komputery, kalkulatory,
itp.), zu¿yte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
opony, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozosta³oœci farb,
lakierów, rozpuszczalników, kwasów,
olejów, p³ynów do ch³odnic, itp.).
Pozosta³e odpady powinny trafiæ do
pojemnika na odpady zmieszane –
jeœli bêdzie ich mniej, obni¿ymy koszty i przyczynimy siê do poprawy stanu
œrodowiska.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Katastrofa w s³odowni
Stra¿ po¿arna, policja, pogotowie ratunkowe, dwa helikoptery, psy poszukiwawcze, media - taki obrazek towarzyszy³
dzia³aniom tu¿ po zawaleniu siê by³ej
s³odowni.
6 sierpnia Chojnów, potem ca³¹ Polskê, obieg³a wieœæ o tragicznej
w skutkach katastrofie na terenie prywatnego obiektu przy ul.
Fabrycznej. Pierwsze doniesienia informowa³y o zgonie 47.letniego
mê¿czyzny i ciê¿kich obra¿eniach cia³a dwóch kolejnych.
Piêciu mieszkañców Chojnowa, mimo bezwzglêdnego zakazu wstêpu
i realnego zagro¿enia, dosta³o siê na najwy¿sz¹ kondygnacjê budynku,
gdzie poszukiwali z³omu. Obiekt, w którym jeszcze do koñca 2011
roku by³a prowadzona produkcja s³odu, jest w³asnoœci¹ prywatn¹ osoby mieszkaj¹cej w £odzi.
Wielopiêtrowy, okaza³y budynek móg³ wydawaæ siê solidn¹ konstrukcj¹ i zapewne ¿aden z uczestników katastrofy nie spodziewa³ siê
takiego przebiegu zdarzeñ. Trudno powiedzieæ jak d³ugo mê¿czyŸni
przebywali w obiekcie zanim ten, wskutek kolejnych wy³omów metalowych elementów ze stropu, run¹³. Cztery kondygnacje zawali³y siê
przygniataj¹c gruzami trzech z piêciu mê¿czyzn. Dwóch spod ruin
wydostali stra¿acy. Natychmiast przewieziono ich helikopterami do
szpitali - legnickiego i wroc³awskiego. Poszukiwania ostatniego
zakoñczy³y siê tragedi¹ - odnaleziony nie ¿y³.
Przez d³ugi jeszcze czas prowadzono dzia³ania zmierzaj¹ce do ustalenia, czy w obiekcie nie ma innych ofiar - na szczêœcie nikt wiêcej
w tym czasie nie przebywa³ w tym miejscu.
W akcji udzia³ bra³y jednostki stra¿y z Chojnowa, Legnicy i s³u¿by
poszukiwawcze z Lubina wyposa¿one w geofon. Na miejscu byli te¿
policjanci, s³u¿by medyczne, inspektor nadzoru budowlanego, prokurator, w³adze miasta i media.
Od tragedii minê³o kilka tygodni. Ju¿ nastêpnego dnia po katastrofie,
inspektor nadzoru budowlanego z Legnicy zobowi¹za³ w³aœcicielkê
do zabezpieczenia terenu. W zwi¹zku z brakiem reakcji ze strony
mieszkanki £odzi, samorz¹d chojnowski kolejny raz zabezpieczy³ na
w³asny koszt teren katastrofy. Wyburzono czêœæ budynku, niweluj¹c do
minimum zagro¿enie ponownego zawalenia, zamurowano pozosta³e okna
i drzwi, obiekt ogrodzono taœm¹. Teraz miasto bêdzie egzekwowaæ
zwrot kosztów od w³aœcicielki.
W tym czasie prokuratura prowadzi dochodzenie wyjaœniaj¹ce przyczyny
katastrofy i ustalaj¹c osoby odpowiedzialne za jej spowodowanie.
Jednoczeœnie osobne postêpowanie w tej sprawie prowadzi komisja
powo³ana przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
z Legnicy.
opr. eg
fot. chojnow.pl
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IX Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki
lipca odby³ siê wernisa¿ wystawy, w której
co dwa lata bior¹ udzia³
lokalni twórcy. Na dziewi¹ty ju¿
przegl¹d, nap³ynê³o ponad 70 prac
22 autorów. Swoje prace pokazuj¹:
Bo¿ena Aleksy, Jolanta Anton,
Krystyna Cibiniak, Mariusz
G³ód, El¿bieta Graban, Andrzej
Graban, Zbigniew Halikowski,
Teresa Halikowska, Ireneusz
Józefczuk, Barbara Kaleta,
Rozalia Kêsik, Bogus³awa Kruk,
Bo¿ena Majewska, Alicja Niejska,
Julian Pamu³a, Anna Pauch,
Marek Putyra, Jacek Sobczak,
Kamil Szlegier, Lech Wagel,
Magdalena Wo³oszyn, Renata
Zarzeczna, Miros³aw Zatorski.
Tradycyjnie na wystawie dominuje
malarstwo, ale nie brakuje tak¿e
grafiki, rysunków, fotografii.
Oprócz malarstwa i rysunków
pojawi³y siê formy rzeŸbiarskie,

26

a tak¿e bi¿uteria, z której czêœæ
mo¿na zaliczyæ do drobnej plastyki skulpturalnej.
Wystawê ogl¹daæ mo¿na do po³owy wrzeœnia. Zapraszamy!

Dziêkujemy kamiennogórzanom
Niema³o, w fachowym przeprowadzeniu Krajowej Wystawy Filatelistycznej Chojnów 2013, zawdziêczamy mieszkañcom Kamiennej Góry.
Pocz¹wszy od Hansa J. Kuhnerta, który zainicjowa³ zorganizowanie
tego filatelistycznego œwiêta w naszym mieœcie, a potem - jako komisarz
Wystawy - z zaanga¿owaniem wspó³pracowa³ z chojnowianami.
Chcia³ przygotowaæ wszystko jak najlepiej. Zachêci³ te¿ krótkofalowców z Kamiennej Góry i ich znajomych, aby nag³oœnili to wydarzenie
w eterze. Plenerowa stacja krótkofalowców, pracuj¹c przez kilka dni
w miejskiej bibliotece, wyj¹tkowo promowa³a Wystawê oraz Dni
Chojnowa. Nawi¹za³a wiele ³¹cznoœci z ró¿nymi krajami z kilku kontynentów, m.in. z Japoni¹, Rosj¹, Ukrain¹, W³ochami, Chinami,
Stanami Zjednoczonymi.
W trakcie Wystawy dowiedzieliœmy siê, ¿e krótkofalowcy bêd¹ te¿
niebawem prowadziæ swoje radiowe dzia³ania na XI Zlocie Krasnoludków wspania³ej cyklicznej imprezie dla najm³odszych, organizowanej na
terenie rezerwatu „G³azy Krasnoludków” w Gorzeszowie, jednej
z najwiêkszych atrakcji przyrodniczych Ziemi Kamiennogórskiej.
Uznaliœmy, ¿e jest to œwietna okazja, aby pojechaæ i podziêkowaæ
publicznie kamiennogórzanom, w ich œrodowisku lokalnym, za pracê
dla naszego miasta.
W s³oneczn¹, wakacyjn¹ sobotê, 27 lipca, wyruszyliœmy wiêc na Zlot
Krasnali. Po drodze zwiedziliœmy urokliwy rynek w Kamiennej
Górze, a ju¿ na miejscu rezerwat „G³azy Krasnoludków”.
Oczywiœcie najwa¿niejsz¹ i najbardziej wzruszaj¹c¹ chwil¹ by³y podziêkowania dla naszych znajomych - na scenie, podczas trwania krasnoludkowej imprezy, na któr¹ licznie przyby³y maluchy z doros³ymi,
równie¿ spoza regionu Ziemi Kamiennogórskiej. Podziêkowania,
w imieniu w³adz miasta oraz Komitetu Organizacyjnego KWF
Chojnów 2013, wrêczy³ Artur Reichert, a otrzymali je: Hans
J. Kuhnert, Henryk Karczewski, Marek Kowalczyk, Dariusz Kasiura,
Tomasz K³ys i Wojciech Biernaczyk. Spotka³a nas te¿ niespodzianka,
bo i my zostaliœmy przez naszych gospodarzy uhonorowani dyplomami oraz zaproszeniem na Zlot Krasnali w przysz³ym roku.
Bardzo dziêkujemy i do zobaczenia na XII Zlocie Krasnali!
B.L.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci zabudowanej gara¿em,
po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa (w rejonie
ul. Samorz¹dowej), dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00028862/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ ujêta jest
jako KS-1 gara¿e istniej¹ce i projektowane.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz.
12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 21 sierpnia 2013 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¿ 100,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 1386440000000 1490620000020 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy nota-rialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.
43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug. 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 9 paŸdziernika 2012 r., drugi 11 grudnia 2012 r., trzeci
12 lutego 2013 r., czwarty 26 marca 2013 r., pi¹ty 12
czerwca 2013 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 29.07.-21.08.2013 r. 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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Przez Chojnów do Azji
Któ¿ z nas nie marzy? Nasze ¿yciowe
plany w mniejszym lub wiêkszym stopniu
udaje siê realizowaæ, ale zawsze jest COŒ,
do czego têsknimy, do czego d¹¿ymy…
Od 10 sierpnia spe³niaj¹ siê marzenia
pewnego m³odego cz³owieka, który
samotnie, na dwóch kó³kach, pokonuje
trasê z Poznania do Turcji.
Sebastian Niemeczek - 28-latek, absolwent
politologii, mieszkaj¹cy od kilku lat
w Poznaniu, przygotowywa³ siê do tej
wyprawy kilka miesiêcy, marzy³ o niej
kilka lat.
3000 km Sebastian chce pokonaæ w 30 dni.
Oficjalny start mia³ miejsce na poznañskim Rynku, gdzie podró¿nika ¿egnali
bliscy, znajomi, prezydent miasta i oczywiœcie media.
Pierwszy z 22 etapów podró¿y obejmowa³ 180 km z finishem w Chojnowie.
Pokonanie tej trasy zajê³o rowerzyœcie
ponad 12 godzin.
„Bardzo d³ugi i ciê¿ki etap. Os³abienie
organizmu spowodowane brakiem snu
przed startem potêgowa³o uczucie zmêczenia. Obci¹¿enie roweru (ponad 20 kg)
mia³o znaczny wp³yw na wolne tempo
jazdy w pocz¹tkowych godzinach podró¿y.
Po prawie 12 godzinach dotar³em do
Chojnowa praktycznie skrajnie wyczerpany” - pisze Sebastian na swoim blogu.
Tu zaopiekowali siê nim rodzice jego
dziewczyny, która w Turcji w³aœnie,
cierpliwie na niego czeka.
Wizyta w Chojnowie by³a okazj¹ do
krótkiej rozmowy.
- Codzienne treningi, kompletowanie sprzêtu, planowanie i sprawdzanie tras,
za³atwianie noclegów, poszukiwania
sponsorów - to wszystko zajê³o dwa
miesi¹ce - mówi Sebastian - Ale uda³o siê
i wyruszy³em w ¿yciow¹ wyprawê przygotowany fizycznie i psychicznie.
Wysokiej klasy rower ma specjalne
antypoœlizgowe peda³y, dynamo wbu-

dowane w przednie ko³o, dziêki któremu
w nocy reflektor œwieci jak samochodowe - na odleg³oœæ 100 metrów - i wygodne sakwy, w których mieszcz¹ siê
sportowe ciuchy, narzêdzia, namiot…
Rower wraz z ekwipunkiem wa¿y 35 kg.
Sebastian bêdzie nim pokonywa³ ponad
100.kilometrowe dystansy. Trasa, po
opuszczeniu Polski wieœæ bêdzie przez
Czechy, Austriê, S³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Grecjê, do Turcji. Podró¿nik najbardziej obawia siê Bu³garii
i Grecji, gdzie ukszta³towanie terenu
wymaga dodatkowego wysi³ku, ale
liczy³ siê z tym, ¿e ³atwo nie bêdzie.
Z Chojnowa, 11 sierpnia, Sebastian
wyruszy³ do Wilkanowa w Kotlinie
K³odzkiej (167 km). Ju¿ bez licznie
zgromadzonej, ¿yczliwej mu publiki,
bez mediów. Sam ze swoim rowerem
i marzeniami o kolejnych wielkich
wyprawach… ¯yczymy powodzenia.
Zainteresowanych losami ambitnego
rowerzysty odsy³amy na stronê http:
//www.disfrutanci.pl/, gdzie zamieszczane s¹ bie¿¹ce informacje - przebieg
trasy, warunki topograficzne, klimatyczne,
a przede wszystkim wra¿enia i towarzysz¹ce
wyprawie emocje.
eg
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Wakacje w Jaros³awcu
W dniach 27 lipca - 09 sierpnia 2013 r. grupa 90 dzieci z chojnowskich
szkó³ podstawowych i gimnazjów przebywa³y na dwutygodniowym
wypoczynku w Jaros³awcu nad morzem. Przepiêkna, s³oneczna pogoda
sprawi³a, ¿e ¿aden z kolonistów nie narzeka³ na brak wra¿eñ. Po raz
kolejny uda³o siê zorganizowaæ kolonie we wspó³pracy z Caritas
Diecezji Legnickiej dla dzieci z rodzin znajduj¹cych siê pod opiek¹
MOPS-u oraz pochodz¹cych z obydwu chojnowskich parafii. Ka¿dy
dzieñ by³ szczegó³owo zaplanowany przez kadrê kolonijn¹, co sprawi³o,
¿e nikt z obecnych nie móg³ siê nudziæ. Gry, zabawy, konkursy oraz
k¹piel w morzu oraz wycieczki pozwala³y wype³niaæ czas. Podczas

pobytu dzieciaki odwiedzi³y Dar³owo i Dar³ówek oraz Latarniê
w Jaros³awcu. Wszak¿e to przecie¿ dla dzieci organizuje siê takie
atrakcje, gdy¿ wakacje to czas wypoczynku i przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Ale o szkole nikt nie myœla³… no chyba, ¿e
ucz¹c siê dobrych manier i zasad przebywania w grupie. A tego
z pewnoœci¹ na tych koloniach nie brakowa³o.

Jako odpowiedzialny za koordynacjê tegorocznych kolonii dla dzieci
z Chojnowa pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy zaanga¿owali siê
w ich sprawny przebieg oraz sponsorom:
Caritas Diecezji Legnickiej z Jej Dyrektorem Ks. Czes³awem
W³odarczykiem;
Urzêdowi Miasta Chojnowa z Burmistrzem Janem Serkiesem;
Parafii œw. App. Piotra i Paw³a w Chojnowie z ks. Dziekanem
Markiem Osmulskim;
Parafii Niepokalanego Poczêcia NMP w Chojnowie z ks. Proboszczem
Miros³awem Makowskim;
Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej z Pani¹ Kierownik
Ma³gorzat¹ Matl¹ i pracownikami;
Pani Miros³awie Kamiñskiej;
Panu Józefowi Chudziakowi;
Wychowawcom kolonijnym: Helenie Malak-Fotiadis, Urszuli
Bisiorek, Ma³gorzacie Wierzbickiej, Elwirze K¹dzio³ce, Ewie
Darmoros, Annie Grabek.
Ks. Jaros³aw Górecki

No i skoñczy³y siê uczniom wakacje
Có¿, teraz pora wróciæ do szkolnych sal i przez najbli¿szych dziesiêæ miesiêcy ch³on¹æ wiedzê,
zbieraæ kolejne doœwiadczenia
i rozwijaæ siê.

Lipcowo-sierpniowa aura tego roku
dopisa³a - mieliœmy przewa¿aj¹c¹
liczbê s³onecznych, ciep³ych dni
- mamy nadzieje zatem, ¿e gros
naszych pociech odpoczê³o i wykorzysta³o pogodê do zabaw na
œwie¿ym powietrzu na tzw. maxa.
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W chojnowskich placówkach
inauguracja roku szkolnego
2013/2014 rozpoczyna siê 2
wrzeœnia o godz. 9.00.
W naszych dwóch szko³ach podstawowych i dwóch gimnazjach
naukê pobieraæ bêdzie 1426
uczniów. Na pierwszy powaka-

cyjny apel najchêtniej z pewnoœci¹ pójd¹ pierwszaki. W SP 3 jest
ich 46, a w SP4 81. To nieco
mniej ni¿ w roku poprzednim.
Przed nimi kilka miesiêcy ciê¿kiej
pracy - przed nauczycielami
i rodzicami te¿. Ale, ale. Nie
sam¹ nauk¹ cz³owiek przecie¿
¿yje. W czasie roku szkolnego
wiele wolnego. Kilkudniowa przerwa ju¿ w grudniu (œwi¹teczne ferie
od 23 grudnia do 01 stycznia).
Wkrótce potem zimowe kaniku³y

od 17 lutego do 2 marca 2014, a po
siedmiu tygodniach wiosenna
przerwa œwi¹teczna (17 - 22 kwietnia). No i ju¿ 27 czerwca 2014r.
w galowych strojach uczniowie
po¿egnaj¹ na dwa miesi¹ce
szkolne mury. Doliczaj¹c do tego
pojedyncze œwiêta w ci¹gu roku,
nastrój siê poprawia, bo wychodzi
na to, ¿e rok szkolny, to ani rok,
ani nawet dziesiêæ miesiêcy w roku.
Opowiadaj¹c o wra¿eniach z tegorocznych wakacji, mo¿na zatem
ju¿ planowaæ kolejne.
eg
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Felietonik od Czytelniczki

OG£OSZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

Urodzi³eœ siê przed 1975? To czytaj dalej. Je¿eli urodzi³eœ siê po 1975
roku, ciebie to nie dotyczy. Ale mimo to mo¿esz czytaæ dalej, ¿eby zrozumieæ, dlaczego urodzeni po 1975, wci¹¿ wierz¹, ¿e osi¹gnêli szczyt
swoich fizycznych mo¿liwoœci.

Na wniosek Pana mgr in¿. Witolda Basiszyn Prokurenta firmy „RMA POLSKA” sp. z o.o.
ul. £u¿ycka 14, 59-225 Chojnów zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia.
Zgodnie z art. 33 i art. 59 ust. 1 pkt 1 oraz
art. 73 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu
informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
podajê do publicznej wiadomoœci informacjê o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania na œrodowisko przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na rozbudowie hali produkcyjnej B i budynku socjalno-biurowego,
budowie hali produkcyjnej C oraz infrastruktury zewnêtrznej i magazynowej
wraz z przy³¹czami na dzia³kach o nr
ewidencyjnych 15/1, 16, 17, 18 w obrêbie 5
miasta Chojnowa.
Planowane przedsiêwziêcie podlega postêpowaniu o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Organem w³aœciwym
do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta
Chojnowa.
Decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacjê w/w przedsiêwziêcia wydaje
siê po uzyskaniu opinii pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego i dokonaniu
uzgodnieñ z regionalnym dyrektorem
ochrony œrodowiska (art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2).
Rozstrzygniêcie sprawy nast¹pi niezw³ocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnieñ
oraz opinii pomocniczych. Wobec powy¿szego, na zasadzie okreœlonej w art. 36 § 1
ustawy Kodeks postêpowania administracyjnego organ informuje, ¿e podjêcie dalszych czynnoœci administracyjnych nast¹pi
w terminie 21 dni od dnia uzyskania wymaganych opinii pomocniczych.
Niniejsze og³oszenie zostaje podane do wiadomoœci publicznej przez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie:
www.bip.chojnow.pl,
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, a tak¿e
na s³upach og³oszeniowych na terenie miasta
i w miejscu realizacji przedsiêwziêcia.
Zgodnie z art. 10 Kpa w ka¿dym stadium
postêpowania strony mog¹ zapoznaæ siê
z materia³em dowodowym zgromadzonym
w przedmiotowej sprawie, jak równie¿
wypowiedzieæ siê co do zebranych dowodów
i materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego pl. Zamkowy 1, (pokój 12,
II piêtro, tel. 76 8186 684 wew. 110,
poniedzia³ek, œroda, czwartek w godz. 7.30
- 15.30, wtorek w godz. 7.30 - 16.30 i w pi¹tek
w godz. 7.30 - 14.30) w terminie 21 dni od
daty og³oszenia niniejszego zawiadomienia.

Drogi Czytelniku, je¿eli swoje dzieciñstwo
prze¿ywa³eœ w latach 50-ch, 60-ch i 70-ch,
trudno uwierzyæ, wspominaj¹c tamte czasy,
¿e wci¹¿ ¿yjemy! To graniczy ju¿ z bohaterstwem! Dlaczego?
Rodzice wozili nas samochodami bez fotelików, pasów bezpieczeñstwa, zag³ówków
i poduszek powietrznych. Nasze ³ó¿eczka pomalowane by³y farbami zawieraj¹cymi o³ów i kadm.
Flakoniki z lekarstwami kupowanymi w aptece
mogliœmy otworzyæ z tak¹ sam¹ ³atwoœci¹,
jak np. wybielacz. Drzwi od mieszkania i od
szaf, gniazdka elektryczne by³y ci¹g³ym zagro¿eniem dla naszych paluszków. Na rowerach
(nie na „bikach”) jeŸdziliœmy na ramie lub na
baga¿niku - naturalnie bez kasku.
Nasze buty by³y ju¿ trochê znoszone przez
brata, siostrê, kuzyna, kolegów... Tak¿e nasze
rowery by³y najczêœciej du¿o za du¿e. Rower
w ogóle nie mia³ biegów. Je¿eli ju¿, to tylko
3 biegi. A jak „z³apa³eœ gumê”, to uczy³eœ siê
od ojca, jak j¹ samemu naprawiæ…
Wodê piliœmy prosto z kranu, a nie z plastykowych butelek. Jadaliœmy chleb ze smalcem,

wieprzowinê, sma¿one w t³uszczu ziemniaki,
s³odycze, nikt nie troszczy³ siê o kalorie i mimo
to nie mieliœmy problemów z nadwag¹.
Budowaliœmy samochody ze starych pude³ek
i podczas pierwszego zjazdu ze wzgórza
odkrywaliœmy, ¿e zapomnieliœmy o hamulcach.
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Brak hamulców stawa³ siê dla nas wa¿ny
dopiero po kilku „wypadkach”.
Wychodziliœmy z domu rano i wracaliœmy dopiero wieczorem i nikt w tym czasie nie wiedzia³, gdzie byliœmy… i to bez komórki (nie do
pomyœlenia). Nasi rodzice po prostu nam ufali.
Podczas zabawy kaleczyliœmy siê, ³amaliœmy
koœci, wybijaliœmy sobie zêby i nikomu z tego
powodu nie czyniono zarzutów, nikogo nie
oskar¿ano. To by³y po prostu wypadki. Sami
byliœmy sobie winni. Nikt nie pyta³, gdzie jest
nasz „opiekun”. Czy pamiêtasz jeszcze swoje
„wypadki”? Czêsto walczyliœmy ze sob¹ i wracaliœmy do domu z fioletowymi i zielonymi
siniakami. Musieliœmy z tym ¿yæ, poniewa¿
doros³ych to szczególnie nie interesowa³o.
Nie mieliœmy: playstation, Nintendo 64, notebooka, DVD, iPoda, iPhona, gier komputerowych, 64 kana³ów w telewizji, filmów na
video, ani w³asnych telewizorów ani komputerów, Internetu i mo¿liwoœci czatowania. Za to
mieliœmy kolegów!!!
Wychodziliœmy po prostu z domu i spotykaliœmy siê na ulicy, albo szliœmy do jednego
z nas do domu. Bez wczeœniejszego umawiania siê i uzgadniania terminu z naszymi
rodzicami. Nikt po nas nie przyje¿d¿a³ i nikt
nas nie odwozi³... Jak to by³o mo¿liwe?
W pi³kê no¿n¹ graliœmy na ulicy i móg³ graæ
tylko ten, kto by³ w tym dobry. Ten, kto nie
by³ dobry, musia³ nauczyæ siê, jak uporaæ siê
z rozczarowaniami (bez pomocy dzieciêcego
psychiatry). Niektórzy uczniowie nie byli tak
sprytni, jak inni. Oblewali egzaminy i powtarzali klasy. Nie by³o to powodem burzliwych, pe³nych emocji zebrañ rodziców, a ju¿
wcale nie mia³o wp³ywu na zmianê sposobu
oceniania (przy udziale adwokata).
Nasze drugie œniadanie przygotowywaliœmy
sobie sami, a jeœli o tym zapomnieliœmy,
w szkole nie mo¿na by³o nic kupiæ!
Nie by³o McDonalda, Burger-Kinga, FastFoodów, pizzerii…
Do szko³y chodziliœmy (tak¿e w zimie) na
piechotê. Szkolne autobusy? Nie by³o!
Za nasze czyny musieliœmy ponosiæ konsekwencje. Gdy ktoœ z nas coœ przeskroba³, wiedzia³,
¿e rodzice nie wyci¹gn¹ go automatyczne
z tarapatów. Wprost przeciwnie: czêsto byli
tego zdania, co nauczyciel lub policja! Coœ
takiego!
Nasze pokolenie wyda³o mnóstwo ludzi maj¹cych nowatorskie pomys³y, wynalazców gotowych do ponoszenia ryzyka, techników…
Mieliœmy wolnoœæ, niepowodzenia, sukcesy
i odpowiedzialnoœæ.
Z tym wszystkim musieliœmy sobie poradziæ
i na ogó³ wiedzieliœmy jak.
Urodzeni przed 1975. Czy te¿ do nich nale¿ysz?
Gratulujemy!
opr. ek
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Spotkanie dzia³kowców
27 lipca, przy piêknej, s³onecznej pogodzie, cz³onkowie
Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych „Pó³noc”, najwiêkszych
i najd³u¿ej funkcjonuj¹cych
ogrodów w naszym mieœcie,
kolejny raz spotkali siê na dorocznym festynie.
Zarz¹d ROD „Pó³noc” od lat
organizuje na swoim terenie
tego typu spotkania. S¹ one
wspania³¹ okazja do integracji,
wymiany doœwiadczeñ, rozmów
na tematy bliskie wszystkim
dzia³kowcom.
Przy rytmicznej muzyce,
kie³basce z grila, ciastach w³asnego wypieku (z ogrodowych p³odów)
biesiadowano przez wiele godzin nie zwa¿aj¹c na lej¹cy siê z nieba
¿ar.
Mo¿na tu by³o nabyæ bran¿owe wydawnictwa, zakupiæ po atrakcyjnych cenach sadzonki roœlin - ozdobnych, owocowych, warzywnych, pochwaliæ siê w³asnymi uprawami i co najistotniejsze spotkaæ
siê z podobnymi sobie, sympatykami dzia³kowej rekreacji.
Od lat dzia³kowcy borykaj¹ siê z ró¿nymi problemami, ale ten czas
jest pewnie najciê¿szy w historii PZD, a samych u¿ytkowników
ogródków pozostawia w niepewnoœci, jakie bêd¹ dalsze losy rodzinnych
ogrodów. Na ogó³ jednak z optymizmem patrzymy w przysz³oœæ, nie
przyjmuj¹c do wiadomoœci mo¿liwoœci utraty miejsca wypoczynku,
relaksu i satysfakcji z wyhodowanych kwiatów, owoców i warzyw.
Wœród wieloletnich, doœwiadczonych dzia³kowców, coraz czêœciej
pojawiaj¹ siê ludzie m³odzi. To bardzo buduj¹ce. Kolejne pokolenia
doceniaj¹ wartoœci p³yn¹ce z posiadania oazy spokoju. To przecie¿ tu
w sezonie odbywa siê wiele towarzyskich spotkañ, tutaj dzieci
namacalnie poznaj¹ procesy hodowli roœlin, a osoby starsze mog¹
w spokoju pracowaæ dla w³asnej przyjemnoœci i po¿ytku, tu zajêci
prac¹ odrywamy siê od rzeczywistoœci. Czego chcieæ wiêcej?
To wspania³a pasja - polecamy.
eg

Konkurs „POLSKA
JEST NIEZWYK£A”
„Poka¿ Polskê z najlepszej strony” - pod
takim has³em ruszy³a kolejna edycja konkursu
fotograficznego „POLSKA JEST NIEZWYK£A” organizowana przez Starostwo
Powiatowe w Legnicy.
Czekamy na zdjêcia pokazuj¹ce piêkno
i bogactwo naszego kraju. Mo¿na je nadsy³aæ
do koñca sierpnia 2013 r. Jury konkursowe
wy³oni laureatów I, II i III nagrody oraz
przyzna trzy wyró¿nienia.
Zdjêcia mo¿na zg³aszaæ za poœrednictwem
dedykowanej strony konkursu oraz, co bêdzie
nowoœci¹, za poœrednictwem aplikacji mobilnej.
Na laureatów czekaj¹ atrakcyjne nagrody:
Aparat fotograficzny NIKON D3100, IPad
Mini 16GB, smartfon Samsung Galaxy SIII,
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plecak fotograficzny oraz nagrody-niespodzianki.
Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie
konkursowej: www.polskaniezwykla.pl/konkurs/

****

Marszem po zdrowie
Starostwo Powiatowe w Legnicy, Powiatowa
Rada ds. Osób Niepe³nosprawnych oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy organizuje dla osób niepe³nosprawnych
i mi³oœników Nordic Walking imprezê pod
nazw¹: „Marszem po zdrowie”. Przedsiêwziêcie ma na celu popularyzacjê Nordic
Walking jako sposobu na czynny wypoczynek i prozdrowotne oddzia³ywanie na cz³owieka, promowanie Powiatu Legnickiego

jako obszaru o atrakcyjnych walorach rekreacyjnych i przyrodniczych oraz integracjê
i prze³amywanie barier spo³ecznych z osobami
niepe³nosprawnymi. Imprezê zaplanowano na
dzieñ 20 wrzeœnia 2013 roku w godzinach
10.00 - 14.00 w miejscowoœci Brennik (Dom
Pomocy Spo³ecznej „Prz¹œnik”).
Na pocz¹tku spotkania przeprowadzone
zostanie krótkie szkolenie uprawiania Nordic
Walking. Trasa marszu bêdzie mia³a charakter rekreacyjny. Na zakoñczenie planowane
jest ognisko, podczas którego mo¿na bêdzie
wymieniæ doœwiadczenia z marszu, posiliæ siê
oraz zrelaksowaæ przy dŸwiêkach muzyki.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u nie tylko
niepe³nosprawnych mieszkañców i ich opiekunów, ale tak¿e pasjonatów Nordic Walking.
Szczegó³owe informacjê mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 76/72 43 545 lub drog¹
e-mail: a.redyk@powiat-legnicki.eu
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Pi³ka no¿na
Do nowego sezonu pi³karskiego, dru¿yna Czwartek: Odra Œcinawa - Chrobry II
seniorska Chojnowianki, przygotowywa³a G³ogów 6:2(Jasinski 60, 69, Józiów 10,
Koszty³a 50, Maruciñski 52, Rosinski 65,
siê rozgrywaj¹c kilka meczy kontrolnych.
Belica 44, Ratajewski 89), KS Legnickie
Pole - Czarni Rokitki 2:0 (Alwin 43.89), Konfeks
KS Chojnowianka Chojnów - Górnik
Lenica - Odra Chobienia 5:0 (Szymaniuk 6,
Z³otoryja 3:5 (1:3)
25, Halocha 29, Kanas 35, samobójcza
Czarni Lwówek - KS Chojnowianka Zió³kowski 12), Chojnowianka Chojnów Arkon Przemków 0:3 (Pietrzyk 17, Wa³owski
Chojnów 3:2 (2:0)
KS Chojnowianka Chojnów - Sokó³ 38, Ko³odziej 75), Iskra Kochlice - Sparta
Grêbocice 4:0 (Kwaœniewski 10, Rutkowski
Krzywa 3:2 (3:2)
20, Rêczkowski 65, D. Walasek 80), Stal
KS Chojnowianka Chojnów - Orkan Chocianów - Zamet Przemków 1:3 (Grzybowski
Szczedrzykowice 2:1 (0:1)
80 - Syku³a 39, Drabik 83, Kawecki 90+3
karny), KS II Polkowice - Mewa Kunice 3:0
Do dru¿yny pozyskano te¿ nastêpuj¹cych (Drzazga, Karmelita, Kasiñski z karnego),
zawodników: Chrystian Serkies, £ukasz Górnik Z³otoryja - Zryw Kotla 0:0.
Polañski, Dawid Polañski.
Przed nowym trenerem Rafa³em Kryszczu- Niedziela: Chrobry II G³ogów - Zryw Kotla 5:2
(Bednarski 34, Tabaczyñski 51, Tomczyszyn
kiem zadanie utrzymania dru¿yny w lidze 76, Kuczer 85, Obia³a 89 - Dwornicki 16, P
okrêgowej. To mo¿liwe, ale lekko z pew- Kraska 50), Zamet Przemków - KS II Polkonoœci¹ nie bêdzie. Przekonaæ siê o tym mo¿na wice 1:0 (Wilkowski 67), Sparta Grêbocice
by³o po dwóch pierwszych meczach kolejki - Stal Chocianów 4:3 (Górski 15,Smoliñski
35, Robacki 55, Wolski 65 - Bartuzel 22,
ligowej.
Grzybowski 72, Roman 81), Arkon Przemków
Na inaguracjê sezonu ligi okrêgowej na sta- - Iskra Kochlice 1:0(Jurak 13), Odra Chobiedion przy Witosa, zawitali goœcie z Przemkowa. nia - Chojnowianka Chojnów 1:2 (KoroleArkon to zaprawiana w bojach ligowych wicz 55 - Serkies 1, Ga³aszkiewicz 2), Czarni
dru¿yna. Bezlitoœnie wypunktowa³a naszego Rokitki - Konfeks Legnica 2:0 (Grudziñski 17,
beniaminka, aplikuj¹c trzy trafienia, sama Go³êbiewski 60), Odra Œcinawa - KS Legnickie
Pole 0:0, Mewa Kunice - Górnik Z³otoryja nic nie trac¹c. (Arkon Przemków - KS prze³o¿ony na 21.08.2013.g.18.30.
Chojnowianka 3:0). Swoj¹ drog¹, gdyby
6
4-0
nasi pi³karze wykorzystali wszystkie Arkon Przemków 2
6
4-1
dogodne sytuacje, mogliby ten pojedynek Zamet Przemków 2
Odra Œcinawa
2
4
6-2
zremisowaæ.
4
2-0
Jedenastka trenera Kryszczuka musi siê KS Legnickie Pole 2
3
5-2
zgraæ, nabraæ doœwiadczenia i wyci¹gn¹æ Konfeks Legnica 2
Iskra Kochlice
2
3
4-1
wnioski na przysz³oœæ.
KP II Polkowice
2
3
3-1
Czarni Rokitki
2
3
2-2
Trzy dni póŸniej odby³a siê druga kolejka Chrobry II G³ogów 2
3
7-8
spotkañ. Chojnowianka rozegra³a wyjaz- Chojnowianka Ch. 2
3
2-4
dowe spotkanie z Odr¹ Chobienia. Pocz¹tek Sparta Grêbocice 2
3
4-7
1
0-0
meczu by³ piorunuj¹cy w wykonaniu naszych Górnik Z³otoryja 1
Zryw Kotla
2
1
2-5
pi³karzy.
Stal
Chocianów
2
4-7
Ju¿ po pierwszych dwóch minutach, proMewa Kunice
1
0
0-3
wadzili 2:0 (po trafieniach Serkiesa i Ga³aszOdra Chobiena
2
0
1-7
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa
przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

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 24 wrzeœnia 2013 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 18 wrzeœnia 2013 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¿ 590,00 z³ - dot. dz. 185/18,
530,00 z³ - dot. dz. 185/19 i 520,00 z³ - dot. dz. 185/20.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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 na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu
26 czerwca 2012 r., drugi 5 wrzeœnia 2012 r., trzeci 23 paŸdziernika 2012 r., czwarty 12 lutego 2013 r., pi¹ty 26 marca
2013 r., szósty 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. 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 81-86-684.
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
Â Sprzedam tanio dom do zamieszkania
od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Â Sprzedam dom w stanie deweloperskim.
Dzia³ka 15 ar, 3 kondygnacje, powierzchnia pod³óg 250m2. Atrakcyjna lokalizacja
w Konradówce (1,2 km od centrum Chojnowa). Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 695-545-495, 603-750-120.

Â Sprzedam pó³ domu (zabudowa poniemiecka) w Bia³ej wraz z 30 ar dzia³k¹.
Wiadomoœæ: tel. 697-540-025.

Â Sprzedam dom o pow. 200m2 + 2 gara¿e, dzia³ka o pow. 29 arów, przemys³owo
us³ugowa-budowlana przy ul. Broniewskiego w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 531-111-307.

Â Sprzedam mieszkanie bezczynszowe
o pow. 29m 2 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 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 mieszkanie w³asnoœciowe
w centrum Chojnowa o pow. 42m 2 ,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ:
tel. 886-933-825.

mieszkanie po remoncie do zamieszkania
od zaraz najlepiej w okolicy ma³ego parku.
Wiadomoœæ: tel. 781-117-808.

Â Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, Ip.,
w³asnoœciowe, 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 kawalerkê
o pow. 38,2 m2 z gara¿em o pow. 26m2, Ip.,
Rokitki. Cena 50,000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 533-997-998.

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.pokojowe
o pow. 74 m2, IIp., nowe budownictwo.
Wiadomoœæ: tel. 602-574-574.
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Â Sprzedam lokal us³ugowy (sklep)
o pow. u¿ytkowej 40m2, na ul. Legnickiej
w Chojnowie po remoncie kapitalnym.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

Â Sprzedam, wynajmê lokal na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w samym centru, o pow.
124m2, doskonale nadaje siê na warsztat
samochodowy lub inny. Pr¹d 220V/360V.
Plac utwardzony, oœwietlony, ogrodzony,
o pow 234m2. W dzielnicy przemys³owous³ugowo- mieszkalnej. Ca³oœæ ma 400m2.
Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Â Wynajmê pow. handlowo-us³ugow¹

s³oneczne ciep³e z wyposa¿eniem,
ul. P. Skargi 6/7. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 503-706-716.

Â Sprzedam mieszkanie, nowe budownic-

Dzia³ki

Sprzedam mieszkanie ok. 22 m 2 ,

two IIIp., pow. 36,3 m2, 2 pokoje. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 603-103-534.

Â Sprzedam mieszkanie o pow. 27m2
do remontu w starym budownictwie. Istnieje mo¿liwoœæ powiêkszenia powierzchni
mieszkalnej. Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.

Â Sprzedam lub zamieniê na dom za dop³at¹ mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 53m2,
piwnica, pom. gosp., w starym budownictwie, ogrzewanie c.o., wysoki parter.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 693-236-184.

Â Sprzedam mieszkanie w Rokitkach,
bezczynszowe, o pow. 78 m2, Ip., blisko
lasu, c.o., nowe okna PCV, umeblowane,
kuchnia. Tylko 130 000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 517-131-423.

Â Sprzedam mieszkanie o pow. 59m 2,
Ip., komfortowe. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 602-133-903, 534-709-666.
Â Tanio sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

2 pokojowe mieszkanie o pow. 53m2 przy
ul. Z³otoryjskiej w bloku na II. p. Wiadomoœæ:
tel. 0049-163-976-6551.

ok.150m2 po³o¿on¹ przy ul. Zielonej. Bezpoœrednie s¹siedztwo marketu Mrówka.
Idealna lokalizacja na gastronomiê i drobne
us³ugi (apteka, fryzjerstwo) itp. Wiadomoœæ: tel. 698-549-138.

Â
Â Kupiê po³owê domku do 80 m 2 lub

Â Mam do wynajêcia lub sprzedania

Â Szukam pokoju do wynajêcia w Chojnowie od wrzeœnia, od poniedzia³ku do
pi¹tku w dni nauki szkolnej - uczennica
technikum. Wiadomoœæ: tel. 887-594-489.

Â Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - wieœ
Michów. Wiadomoœæ: tel.. 795-105-327.
Â Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Â Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Us³ugi
Â Œwiadczymy us³ugi koparko-³adowark¹
i minikopark¹. Kontakt: 602-455-147 lub
osobiœcie w siedzibie firmy w Chojnowie,
przy ul. Lubiñskiej 2A w serwisie opon.

Â Korepetycje z jêzyka angielskiego dla
dzieci, m³odzie¿y, doros³ych. Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, studenckich, egzaminu LCCI. Doœwiadczony lektor jêzyka angielskiego.
Wiadomoœæ: tel. 502-283-017.
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PORADY PRAWNE,
POMOC PRAWNA
Aktualna zdawalnoœæ
za pierwszym
podejœciem 50%
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
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Biuro Pomocy
Prawnej Lexunica
ul. Kolejowa 12e (I piêtro)
naprzeciw MOPS
tel. 505-896-735
Rejestracja telefoniczna
Poczta: lexunica@hotmail.com
www.luxunica.pl

Wykonam us³ugi
ogólnobudowlane
w zakresie:
- k³adzenie glazur
i terakot
- monta¿ okien i drzwi
- malowanie, szpachlowanie
i inne prace budowlane

Wiadomoœæ:

tel. 609-868-520

FITNESS
Ju¿ od 02.09.2013
zapraszamy na zajêcia Fitness
do MOKSiR (MDK) w Chojnowie.
Zajêcia w dwóch grupach;
I grupa;
step aerobic, ABT
(uda, poœladki, brzuch)
pon-œr-pt, godz. 19.00-20.15
II grupa;
pilates - callanetics; æwiczenia typu
wzmacniaj¹co - rozci¹gaj¹ce;
wt-czt godz.19.00-20.15

Dodatkowe informacje;

tel. 697466426,
605931675
Spó³dzielnia Handlowo-Produkcyjna w Z³otoryi,
ul. Basztowa 12
Og³asza przetarg ofertowy na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych w Chojnowie
przy u. Chmielnej 3. Nieruchomoœci sk³adaj¹ siê z dwóch lokali na parterze kamienicy.
Lokal pierwszy, gastronomiczny o powierzchni 181m2. Oferowana cena wywo³awcza nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 130 tys. z³ plus podatek VAT. Lokal drugi, sklep o powierzchni 35 m2.
Oferowana cena nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 38 tys. z³ bez podatku VAT.
Oferty pisemne nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie w dni robocze w siedzibie
Spó³dzielni nie póŸniej ni¿ do dnia 12 wrzeœnia 2013r. Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie
organizatora przetargu w dni 13 wrzeœnia o godz. 10.00 przez komisjê przetargow¹.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów: 768-783-146
lub 609-771-791 od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Organizatorowi przetargu przys³uguje bez podania przyczyny, prawo zamkniêcia
lub odwo³ania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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Chojnowskie Dzieciaki

Marysia Perlak l. 5.5
- lubi graæ na komputerze oraz malowaæ
ksiê¿niczki :).

