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Fredro w Chojnowie
Nasze miasto w³¹czy³o siê w ogólnopolsk¹ akcjê czytania dzie³ narodowych. Tegorocznym bohaterem „Narodowego Czytania” zosta³ Aleksander Fredro.

Japonia po raz drugi
Na finisa¿u wystawy obejrzeliœmy m.in. film o obchodach
œwiêta Matsuri oraz pokaz slajdów…

„Moje góry: o wêdrówce i spe³nieniu”
Tytu³ wystawy mówi sam za siebie - autor Pawe³ Wróbel
zawar³ w nim to, co chcia³ przekazaæ odbiorcom.

AU REVOIR! - do zobaczenia
13 wrzeœnia, po czteroletniej przerwie, Chojnów ponownie goœci³ mieszkañców partnerskiego miasta Commentry z Francji.

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e
Awans na majora
11 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim mia³a miejsce
skromna acz niezwykle podnios³a uroczystoœæ
mianowania. Za zas³ugi dla ojczyzny i w uznaniu zas³ug z tytu³u udzia³u w walkach o niepodleg³oœæ pañstwa, decyzj¹ z dnia 29 kwietnia
2013r. Ministra Obrony Narodowej mianownie
na stopieñ majora otrzyma³ Pan kapitan Marian
Fudel. W imieniu Ministra awans przekaza³
pp³k dypl. Piotr Mielniczuk - Wojskowy
Komendant Uzupe³nieñ w G³ogowie. Major
Fudel przyj¹³ tak¿e gratulacje od burmistrza
Jana Serkiesa. Sam mianowany wzruszony
i dumny, chêtnie wspomina³ swoj¹ wojskow¹
przesz³oœæ, opowiadaj¹c zajmuj¹ce historie
z czasów II wojny œwiatowej. Zainteresowani
Czytelnicy znajd¹ kilka z nich w kolejnym
wydaniu Gazety Chojnowskiej.

Konsultacje programu wspó³pracy
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza lokalne
organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie do udzia³u
w pracach nad przygotowaniem projektu
Programu wspó³pracy Miasta Chojnowa
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego na 2014 rok.
Punktem wyjœcia do pracy nad przysz³orocznym programem wspó³pracy jest program
wspó³pracy obowi¹zuj¹cy w roku 2013.
Uwagi do Programu zg³aszaæ mo¿na poprzez
wskazanie konkretnych propozycji zmian
w treœci Programu, uzupe³nieñ i doprecyzowania zapisów, itp. W celu sk³adania propozycji
przygotowana zosta³a ankieta.
Termin nadsy³ania ankiet: 23 wrzeœnia 2013 r.
Na podstawie zg³oszonych uwag i propozycji
przygotowany zostanie projekt Programu,
który nastêpnie poddany zostanie konsultacjom.
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Bezwzglêdne przeciwwskazania do oddania
krwi:
* ciê¿kie choroby uk³adu: pokarmowego, kr¹¿enia,
nerwowego, oddechowego, moczowego i nerek,
* zaka¿enie chorobami zakaŸnymi,
* choroby krwi,
* ³uszczyca,
* cukrzyca,
* nowotwory z³oœliwe.
Czasowa niezdolnoœæ do oddania krwi:
* zabieg operacyjny, endoskopia, tatua¿, przek³ucie uszu i piercing - uniemo¿liwiaj¹ oddawanie krwi na okres 6 miesiêcy od momentu
ich wykonania,
* pobyt w zak³adzie karnym oraz 6 miesiêcy
po jego opuszczeniu,
* okres miesi¹czkowania i 3 dni po zakoñczeniu,
* przebyte infekcje, gor¹czka powy¿ej 38oC,
przyjmowanie antybiotyków - dwa tygodnie
od zakoñczenia objawów lub leczenia,
* szczepienia przeciw: grypie, ¿ó³taczce przynajmniej na 48 godzin,
* okres ci¹¿y i 6 miesiêcy po porodzie lub zakoñczeniu ci¹¿y.
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 11.09.2013 r. do 02.10.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka
nr 450/14 po³o¿ona przy ul. Tadeusza
Koœciuszki nr 7 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 wrzeœnia 2013 r. Nr 83/2013).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny

Kalendarz imprez miejskich

wrzesieñ-paŸdziernik
(szczegó³y na stronie chojnow.eu)
26 wrzeœnia - spotkanie autorskie z Ma³gorzat¹ Gutowsk¹-Adamczyk - MBP;
27 wrzeœnia - „Kolory Indii” - opowieœæ Wojciecha Drzewickiego o tegorocznej podró¿y do Indii - MBP;
wrzesieñ - paŸdziernik - “Moje góry: o wêdrówce i spe³nieniu” - wystawa fotograficzna
Paw³a Wróbla - MBP;

W sobotê zbiórka krwi
21 wrzeœnia 2013 r. w Gimnazjum nr 2, przy
ul. Konarskiego 4, w godz. 10:00 - 13:30
odbêdzie siê ZBIÓRKA KRWI.
Zapraszamy wszystkich pe³noletnich mieszkañców Miasta i Gminy Chojnów.
Krew jest niezbêdna dla dzieci i doros³ych walcz¹cych z rakiem, dla pacjentów oczekuj¹cych na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków
i innych przewlekle chorych. Oddaj¹c krew,
mo¿esz sprawiæ, ¿e ten ratuj¹cy ¿ycie dar
bêdzie dostêpny dla potrzebuj¹cych.
Krwiodawc¹ mo¿e byæ ka¿da pe³noletnia
osoba wa¿¹ca powy¿ej 50 kg i ciesz¹ca siê
ogólnie dobrym stanem zdrowia.

2

04 - 06 paŸdziernika - III Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ - Dom Schrama, koœció³ NP NMP;
05 paŸdziernika - Kolarstwo MTB - Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Szkó³ Podstawowych
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - Park Piastowski;
12 paŸdziernika - Gala Kresowa - koncert artystów z Ukrainy i Bia³orusi - MOKSiR;
19 paŸdziernika - II Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej “Skora Song” w Chojnowie
- koœció³ pw. Aposto³ów Piotra i Paw³a;
24 paŸdziernika - spotkanie autorskie z chojnowianinem Dionizosem Sturisem - autorem ksi¹¿ki
„Grecja. Gorzkie Pomarañcze” - MBP;
26 paŸdziernika - III Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ - Dom Schrama, koœció³ NP NMP;
26 paŸdziernika - Tenis sto³owy - Mistrzostwa Miasta “Open” - Hala SP4;
paŸdziernik - “Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie” - wystawa prac III Konkursu
Ró¿añcowego - MBP.
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z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 23.10.2013 r.
2) w dniach od 13.09.2013 r. do 04.10.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 4, po³o¿ony w budynku przy ul. Jaros³awa D¹browskiego nr 11 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 wrzeœnia 2013 r. Nr 85/2013).
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 25.10.2013 r.
3) w dniach od 13.09.2013 r. do 04.10.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 5, po³o¿ony w budynku przy Rynku nr 34 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 13 wrzeœnia 2013 r.
Nr 86/2013).
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 25.10.2013 r.
4) w dniach od 13.09.2013 r. do 04.10.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal u¿ytkowy nr 1A, po³o¿ony w budynku przy
ul. Wincentego Witosa nr 17 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 wrzeœnia 2013 r. Nr 87/2013).
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 25.10.2013 r.
5) w dniach od 13.09.2013 r. do 04.10.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
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sprzeda¿y w formie przetargu - lokal
u¿ytkowy nr 1A, po³o¿ony w budynku przy ul.
Kolejowej nr 13 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 wrzeœnia 2013 r. Nr 88/2013).
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 25.10.2013 r.
6) w dniach od 17.09.2013 r. do 08.10.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony czêœæ dzia³ki nr 271/3, po³o¿onej przy ul. Grodzkiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 90/2013
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 wrzeœnia 2013 r.).
Przy³¹cz siê
20-21-22 wrzeœnia” na terenie Chojnowa, tak
jak w innych miejscach globu, rusza kolejna
edycja akcji „Sprz¹tanie Œwiata”.
W tym roku akcja “Sprz¹tanie œwiata - Polska”,
a tak¿e Fundacja Nasza Ziemia obchodz¹
swoje 20 “urodziny”. Tegoroczne sprz¹tanie

rusza pod has³em: “Odkrywamy czyst¹ Polskê”.
“Sprz¹tanie œwiata - Polska” to wspólna lekcja
poszanowania œrodowiska. Celem akcji jest
promowanie nieœmiecenia, edukacja odpadowa
oraz inicjowanie dzia³añ, dziêki którym zmniejszy siê nasz negatywny wp³yw na œrodowisko.
Zadania, które maj¹ towarzyszyæ tegorocznej akcji
to selektywna zbiórka odpadów, unikanie tworzenia odpadów oraz “odkrywanie” lasów jako
miejsc do spêdzania wolnego czasu na ³onie natury.
W dzisiejszych czasach Polacy coraz rzadziej
odwiedzaj¹ lasy i niestety - coraz czêœciej traktuj¹
je jako miejsca nielegalnego sk³adowania œmieci.
Fundacja zachêca, by odkryæ czysty las na nowo.
W ramach akcji prowadzone bêd¹ równie¿
zbiórki telefonów komórkowych i innych elektroodpadów. Pieni¹dze ze sprzeda¿y zebranego
sprzêtu zostan¹ przekazane Fundacji Nasza
Ziemia, która wspiera placówki s³u¿¹ce dzieciom i osobom starszym.
Zachêcamy wszystkich do w³¹czenia siê do
akcji i posprz¹tania swojego najbli¿szego otoczenia. Informacje o przebiegu akcji mo¿na
uzyskaæ pod nr tel. 76-81-86-684 lub osobiœcie
w pokoju nr 12 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.

II Ogólnopolski Festiwal Chórów
M³odzie¿y Szkolnej “Skora Song”
w Chojnowie
19 paŸdziernika 2013r.
w koœciele pw. œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a melomani bêd¹
mieli mo¿liwoœæ spotkania
z muzyk¹ chóraln¹.
Chojnowski Festiwal Chórów jest inicjatyw¹ pioniersk¹ ze wzglêdu na adresata - m³odzie¿ szkó³
podstawowych i ponadpodstawowych.
Przegl¹d stwarza niecodzienn¹ okazjê do prezentacji dorobku artystycznego zespo³ów chóralnych, daje mo¿liwoœæ konfrontacji m³odym artystom.
Jest tak¿e atrakcyjn¹ form¹ zarówno dla wykonawców jak i publicznoœci, która nie czêsto ma okazjê
do uczestnictwa w tego typu przedsiêwziêciach.
Wydarzenie doceni³y tak¿e w³adze wojewódzkie Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego obj¹³
imprezê Honorowym Patronatem.
ZAPRASZAMY!
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AU REVOIR! - do zobaczenia
13 wrzeœnia, po czteroletniej przerwie, Chojnów
ponownie goœci³ mieszkañców partnerskiego miasta
Commentry z Francji.
Ponad 40.osobow¹ grupê w pi¹tkowe popo³udnie,
przywita³ burmistrz Jan Serkies i zaprzyjaŸnieni
z mieszkañcami Commentry chojnowianie.

Miasto przygotowa³o bogaty program wizyty, a jego oficjalna inauguracja
mia³a miejsce w sobotê. Mieszkañcy Commentry uczestniczyli
w uroczystoœci ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy poœwiêconej wizytom
Napoleona w Chojnowie. Ze wzglêdu na deszcz, spotkanie, które
zaplanowano przy muzeum regionalnym, przeniesiono do Domu
Schrama. Uroczystoœæ otworzy³y odœpiewane wspólnie hymny Polski, Francji i Unii Europejskiej.
Goœci przywita³ burmistrz Jan Serkies:
- Gor¹co witam naszych goœci z miasta partnerskiego Commentry
we Francji - delegacjê merostwa z merem Commentry Jean Louis
Gaby, radnych miasta Commentry, przewodnicz¹cego komitetu zbliŸniaczenia, cz³onków komitetu zbliŸniaczenia oraz mieszkañców
Commentry - tych, którzy goszcz¹ w Chojnowie kolejny raz i tych,
którzy przybyli tu po raz pierwszy.
Przypomnia³ tak¿e genezê polsko-francuskiego partnerstwa i prekursorów tego przedsiêwziêcia.
To m.in. dziêki takim ludziom jak œp. pan Henryk Zgliniecki mog³o
dojœæ do wspó³pracy i serdecznych kontaktów dwóch odleg³ych, nieznanych sobie dot¹d, miast. Do zainicjowania tej wspó³pracy, przyczyni³ siê tak¿e pan Jerzy Koziñski, który podczas pobytu we Francji
znalaz³ sympatyków tej idei.
Ods³oniêcie tablicy poœwiêconej Cesarzowi Napoleonowi Bonaparte
zarówno dla nas chojnowian, jak i mieszkañców Commentry jest kon-
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tynuacj¹ wieloletniej przyjaŸni narodu polskiego i francuskiego mówi³ w swoim wyst¹pieniu Jan Serkies. - W Polsce postaæ
Bonapartego to postaæ pozytywna - wybitny m¹¿ stanu, przywódca,
strateg, reformator ustroju pañstwowego i prawa. Dlatego z dum¹
podkreœlamy fakt, ¿e cesarz czterokrotnie goœci³ w Chojnowie. Tu nocowa³,
tu pisa³ i st¹d wysy³a³ listy dotycz¹ce polityki europejskiej. St¹d
wydawa³ rozkazy i planowa³ kolejne ruchy swojej armii. Tablica
upamiêtnia w³aœnie te wizyty. W przygotowaniu jest tak¿e publikacja,
która zawieraæ bêdzie listy do podw³adnych napisane przez Napoleona
w Chojnowie.
Cieszê siê niezmiernie, ¿e dzisiejsza uroczystoœæ odbywa siê w obecnoœci
mera Jean Louis Gaby, przedstawicieli merostwa, cz³onków komitetu
zbliŸniaczenia i mieszkañców Commentry. To zapewne wzmocni nasze
partnerstwo i jeszcze bardziej zbli¿y nasze spo³ecznoœci.

- Jesteœmy wdziêczni, ¿e zostaliœmy zaproszeni na tê uroczystoœæ - mówi³
z kolei mer Commentry Jean Louis Gaby. - Napoleon pozostawi³ po
sobie ogromne dziedzictwo. Stworzy³ nowe instytucje, które przetrwa³y
do chwili obecnej. Nowa konstytucja, któr¹ kaza³ zredagowaæ,
wzmocni³a w³adzê wykonawcz¹. Stworzy³ scentralizowan¹ administracjê z poszczególnymi ministerstwami. Francuski kodeks cywilny by³
dzie³em rewolucyjnym, zast¹pi³ dawne prawo i zachowa³ wolnoœæ
przedsiêbiorstw, konkurencji, a tak¿e pracy kosztem arystokracji feudalnej. Napoleon stworzy³ senat, stworzy³ bank francuski, wprowadzi³
wielk¹ reformê edukacji, która przyczyni³a siê do powstania liceów,
do pomno¿enia szkó³ podstawowych, do powstania ministerstwa
edukacji. Wprowadzi³ now¹ monetê, a tak¿e przekszta³ci³ francuski
system s¹dowyniczy. Jesteœmy dumni, ¿e mo¿emy uczestniczyæ w tym
wyj¹tkowym dla obu naszych miast wydarzeniu.
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AU REVOIR! - do zobaczenia
Chwilê potem poznano historiê wizyt Napoleona w Chojnowie, opracowan¹ w ogromnym skrócie przez dr Mariusza Olczaka z Warszawy,
autora wielu publikacji dotycz¹cych napoleoñskich kampanii.
Bonaparte po raz pierwszy w œl¹skich granicach pojawi³ siê w roku
1807, po zakoñczeniu kampanii wojennej przeciwko Prusom oraz
Rosji (…). Pierwszy du¿y opis odwiedzin Napoleona pochodzi
z twierdzy g³ogowskiej, dok¹d przyby³ dnia 16 lipca 1807 r. (…).
Z G³ogowa Cesarz pojecha³ dalej drog¹ w kierunku Chojnowa.
Wizytê w mieœcie odnotowa³a miejscowa kronika Th. Scholza z 1869
roku (…). Dwa dni póŸniej w Chojnowie goœci³ brat Napoleona Hieronim Bonaparte (…)
Kolejny raz pojawi³ siê Napoleon na Œlasku w roku 1812, kiedy
prowadzi³ swoje oddzia³y na tzw. drug¹ kampaniê polsk¹, zakoñczon¹
póŸniej tragicznie w œniegach Rosji. Do Chojnowa dotar³ wówczas
krytym powozem pod koniec dnia 29 maja 1812r. (…)
Przez Chojnów cesarz przejecha³ ponownie, wracaj¹c saniami z tragicznej
kampanii 1812r. w nocy z 12 na13 grudnia 1812r. (…). Prawie pó³
roku póŸniej wraz z kawaleri¹ Gwardii wjecha³ do Chojnowa 27 maja
oko³o godziny 9 rano, dzieñ po znanej i wa¿nej dla przebiegu kampanii 1813r. potyczce stoczonej pod miastem (…).

Szczególnie wa¿ny, je¿eli nie najwa¿niejszy z punktu widzenia historii
Polski, by³ ostatni pobyt Napoleona w Chojnowie w dniach 6-7 czerwca
1813r. Pamiêtajmy, ¿e towarzyszyli wówczas w Chojnowie
Napoleonowi znany w Polskiej historii Dezydery Ch³apowski, Hipolit
Kozietulski, Tomasz £ubieñski, Dominik Radziwi³³ i inni szwole¿erowie
walcz¹cy w szeregach 1 Pu³ku Szwole¿erów, przynale¿nego do
Kawalerii Gwardii. Cesarz wjecha³ do Chojnowa od strony Legnicy
oko³o po³udnia 6 czerwca. Po zakwaterowaniu pracowa³ nad organizacj¹
swoich oddzia³ów, chc¹c je jak najlepiej przygotowaæ do przysz³ej
kampanii. Dowodem tego s¹ sporz¹dzone tutaj rozkazy i listy.
Szczególnie wa¿ny jest wydany w Chojnowie dekret, dotycz¹cy polskiego VIII Korpusu ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Zgodnie z nim,
polskie oddzia³y przechodzi³y na ¿o³d Francji z dniem 1 czerwca.
Utworzono piêæ pu³ków piechoty i szeœæ pu³ków jazdy. Napoleon
porusza³ równie¿ kwestiê szczegó³owej organizacji polskich
oddzia³ów, wziêtych do niewoli Polaków s³u¿¹cych wczeœniej w oddzia³ach
koalicji. Ten niew¹tpliwie historyczny rozkaz zosta³ wydany w³aœnie
tutaj - na dolnoœl¹skiej ziemi. Z Chojnowa skierowa³ równie¿ pisma
do Cesarzowej Marii Luizy, ksiêcia Cambasaresa, Berthiera i Daru.
Napoleon opuœci³ Chojnów w dzieñ Zielonych Œwi¹t - 7 czerwca
o godzinie 10 rano i uda³ siê w kierunku zachodnim, do Drezna. By³
to jego ostatni pobyt w Chojnowie.

Na popo³udnie zaplanowano spotkanie z organizacjami pozarz¹dowymi,
klubami sportowymi i jednostkami kultury. Omawiano dotychczasow¹
i przysz³¹ wspó³pracê na wielu spo³ecznych p³aszczyznach. Wœród
goœci byli tak¿e reprezentanci stra¿y po¿arnej z Commentry, którzy
spotkali siê z chojnowskimi stra¿akami, obejrzeli nasz¹ jednostkê
i z entuzjazmem zaproponowali wspólpracê.
Ten dzieñ zakoñczono Msz¹ œw. celebrowan¹ przez ks. proboszcza
Miros³awa Makowskiego w intencji zmar³ego Henryka Zglinieckiego
- jednego z inicjatorów partnerstwa i Jana ¯urawiñskiego - ojca
Krzysztofa ¯urawiñskiego, Przewodnicz¹cego Komitetu Miast
Partnerskich w Commentry.
W niedzielê Francuzi wyjechali do Wroc³awia, gdzie 10 z nich startowa³o w 31 edycji Wroc³aw Maraton. W imprezie wziê³o udzia³
ponad 6 tys. biegaczy, ukoñczy³o go 3503. Najlepszy zawodnik
z ekipy francuskiej uplasowa³ siê na 60. pozycji, pozostali znaleŸli siê
na dalszych miejscach, ale wszystkich - i maratoñczyków i kibicuj¹cych im mieszkañców Commentry rozpiera³a duma, ¿e ca³a
dziesi¹tka (w tym jedna kobieta) dotar³a w dobrej kondycji do mety.
W poniedzia³ek, na kilka godzin, prym przejêli goœcie, poniewa¿
przygotowali dla chojnowskiej m³odzie¿y reporta¿e filmowe
dotycz¹ce miasta, jego tradycji, a tak¿e dzia³alnoœci sportowej. Ich
ulubione dyscypliny - kolarstwo, lekkoatletykê i pi³kê rêczn¹
pokazano na filmie, a potem na szkolnym boisku Gimnazjum nr 2.
Kolejnym punktem programu tego dnia by³a wizyta w z³otoryjskiej
firmie Vitbis, potem wizyta w Legnicy i na chojnowskim basenie.

Po¿egnaliœmy siê na wieczorku francusko-polskim, podczas którego
podsumowano ca³¹ wizytê. Wypowiedziano wiele ¿yczliwych,
serdecznych s³ów. Goœcie, którzy odwiedzili Chojnów po raz kolejny
zdumieni byli rozwojem Chojnowa, pozostali dziêkowali za wspania³e, ciep³e przyjêcie.
Nazajutrz mieszkañcy Commentry opuœcili Chojnów, ¿egnaj¹c siê
s³owami AU REVOIR!
eg

Tê czêœæ uroczystoœci zakoñczy³ koncert chóru Skoranta, gor¹co przez
wszystkich przyjêty, a tu¿ po nim wszyscy przeszli do muzeum, gdzie
dokonano ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy. Goœcie mieli jeszcze mo¿liwoœæ zwiedzenia naszego Muzeum Regionalnego, zapoznania siê
z jego eksponatami, tak¿e tymi zwi¹zanymi z Francj¹ ró¿nych epok.
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Fredro w Chojnowie
M

iejska Biblioteka Publiczna i Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w³¹czyli siê w ogólnopolsk¹ akcjê
czytania najwiêkszych dzie³ narodowych wieszczy,
zainicjowan¹ w ubieg³ym roku przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego. Tegorocznym bohaterem „Narodowego Czytania”
zosta³ Aleksander Fredro. Czwartkowe
spotkanie podzielone zosta³o na trzy czêœci.
Spotkanie z Aleksandrem Fredro otworzyli
Barbara Landzberg i Stanis³aw Horodecki. Po
krótkim wprowadzeniu gospodarze oddali
g³os dzieciom, przygotowanym przez Dorotê
Chopkowicz oraz Bo¿enê Szarek, czytaj¹cym
bajki Fredry. Widzowie mogli us³yszeæ kilka
znanych lub mniej znanych utworów, takich
jak: “Pawe³ i Gawe³” (Micha³ Chopkowicz),
“Ma³pa” (Otylia Pachla), “Dwa koguty”
(Dominika Tenior), “Wiatr i noc” (Paulina
Bratko) oraz “Sowa” (Ania Tersa). Tu¿ po
najm³odszych wykonawcach na scenie zaprezentowali siê przedstawiciele klubu literackiego
oraz cz³onkowie Gildii Artystów Chojnowa,
przygotowani przez Elwirê K¹dzio³kê. Aktorzy,
ubrani w epokowe stroje, przedstawili fragmenty utworów: “Zemsty” (Jaros³aw Domañski
i Mariusz G³ód) i “Œlubów panieñskich”

(Krystyna Czapska i Monika Krzywda),
“Wielkiego cz³owieka do ma³ych interesów”
(El¿bieta Graban i Mariusz G³ód), “Z jakim
siê wdajesz, takim siê stajesz” (El¿bieta
Œwierczek, El¿bieta Karpiñska i Jolanta Giza
- Gawron) oraz mniej znany tekst “Œwieczka
zgas³a” (Ma³gorzata Krzywda i Jaros³aw
Domañski).
Sam mistrz komedii zechcia³ zamieniæ kilka
s³ów i opowiedzieæ o swoim ¿yciu i twórczoœci
podczas rozmowy ze Stanis³awem Horodeckim.
W rolê Aleksandra Fredry wcieli³ siê dyrektor
Muzeum Regionalnego pan Jerzy Janus. Jednak
najwa¿niejszym punktem programu by³ wystêp
CHOJNOWIAN - przedstawicieli instutucji,
firm i stowarzyszeñ, dzia³aj¹cych na terenie
naszego miasta. Ogó³em 18 osób zechcia³o
przyj¹æ zaproszenie do wziêcia udzia³u w imprezie. Na scenie mogliœmy us³yszeæ tekst “TRZY
PO TRZY” Aleksandra Fredry w wykonaniu
m.in. Zenona Chmielewskiego, El¿biety
K³apciñskiej, Andrzeja Bobika, Alfreda
Gruszki, Zdzis³awa Równanka, Barbary
Karasek, Boles³awa Jakubiaka, Marii Dziury,
Teresy Kamiñskiej, Ma³gorzaty Cz³onki,
Katarzyny Makar, Arkadiusza Rybczyñskiego,
Marii Steæ, Stefanii Wolskiej, Klaudii Bodes

(wystêpowa³a w imieniu Pañstwa Bogumi³y
i Stanis³awa Kryszczuków) oraz Jadwigi Stachowicz (wystêpowa³a w imieniu Reginy Wiêc³aw).
Oryginaln¹ oprawê muzyczn¹ ca³ego wieczoru
„Spotkajmy siê z Aleksandrem Fredro” opracowa³ i wykona³ legnicki muzyk Tadeusz
Olchowski. Us³yszeliœmy m.in. skomponowane
przez niego krótkie ¿artobliwe formy muzyczne
z klarnetem w roli g³ównej ilustruj¹ce wszystkie
czytane bajki oraz komedie, a tak¿e parafrazowane przez niego muzycznie Mazurek F-dur
Fryderyka Chopina i Ostatni mazur Ksawerego
£ubieñskiego.
Z Kancelarii Prezydenta RP przes³ano organizatorom „Narodowego Czytania” okolicznoœciow¹
pieczêæ - dziêki temu uczestnicy spotkania
mieli wyj¹tkow¹, mi³¹ pami¹tkê.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w Spotkaniu
z Aleksandrem Fredro, pragniemy z³o¿yæ
podziêkowania za zaanga¿owanie w tworzenie
tego przedsiêwziêcia. Bez Pañstwa pomocy
i udzia³u impreza nie nabra³aby takiego
kolorytu. Jeszcze raz dziêkujemy za wspania³e emocje i wspólne spêdzony czas.
organizatorzy
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Kolejna wyró¿niona chojnowianka
zternaœcie lat temu w Legnicy odby³ siê Kongres Osób Niepe³nosprawnych. Tam ustalono, ¿e w kolejnych latach niepe³nosprawni, ich rodziny i przyjaciele spotykaæ siê bêd¹ przed
obrazem Matki Bo¿ej £askawej w Krzeszowie ka¿dego roku, o tej
samej porze.
I tak ju¿ po raz czternasty w pierwsz¹ sobotê wrzeœnia do Sanktuarium
Matki Bo¿ej £askawej pielgrzymuj¹ osoby niepe³nosprawne, ich
rodziny, przyjaciele oraz wolontariusze. W tym roku w spotkaniu
uczestniczy³o ponad 3 tys. osób z ca³ego Dolnego Œl¹ska. Tradycj¹
tych spotkañ sta³o siê nadawanie honorowego tytu³u: „Przyjaciela
Osób Niepe³nosprawnych”.
7 wrzeœnia Kapitu³a i Duszpasterstwo Osób Niepe³nosprawnych
Diecezji Legnickiej przyzna³a honorowy tytu³ za rok 2013 m.in. pani
Lilii Walasek - wicestaroœcie Legnicy. Od wielu lat zwi¹zana ze
œrodowiskiem osób niepe³nosprawnych, inicjator i koordynator wielu
spotkañ integracyjno-spo³ecznych, czynami dowiod³a jak bardzo
bliskie s¹ jej problemy osób niepe³nosprawnych. Mówi siê o niej, ¿e
jest to osoba niezwykle otwarta, ciep³a, pe³na mi³oœci i wra¿liwego serca,
a chojnowska Wspólnota Niepe³nosprawnych dodaje, ¿e posiada
wrodzony talent s³u¿enia drugiemu cz³owiekowi.

C

Lilia Walasek jest szóst¹ mieszkank¹ Chojnowa wyró¿nion¹ tym
zaszczytnym tytu³em. Wczeœniej niepe³nosprawni uhonorowali w ten
sposób Katarzynê Lisowsk¹, ks. W³adys³awa Bystrka, Mieczys³awa
Kasprzaka, Jana Skowroñskiego i Jana Serkiesa.
opr. eg

Honorowy Obywatel wci¹¿ aktywny
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.
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Dieter Schroeder - Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa, który od niemal
25 lat przyje¿d¿a do nas z by³ymi mieszkañcami Chojnowa, czêsto
bywa w grodzie nad Skor¹ tak¿e prywatnie. Taka w³aœnie wizyta mia³a
miejsce 1 wrzeœnia. Pan Schroeder zaplanowa³ realizacjê dwóch filmów
dokumentalnych z naszego regionu, a konkretnie z boles³awieckich
zak³adów ceramiki i z³otoryjskiej fabryki bombek. Nadmieniæ nale¿y,
¿e fotografowanie i filmowanie, to ogromna pasja pana Dietera.
W swoich zasobach ma tysi¹ce zdjêæ i dziesi¹tki filmów, nie tylko
z pobytów w Chojnowie, ale z wielu, g³ównie zagranicznych, podró¿y.
W krótkiej rozmowie, jak¹ Gazeta przeprowadzi³a z Honorowym Obywatelem, dowiedzieliœmy siê, ¿e wizyty w obu miastach
by³y bardzo owocne. Zarówno w Boles³awcu,
jak i w Z³otoryi Dieter Schroeder, towarzysz¹ca
mu ma³¿onka Gizela i przyjaciele Rita Schäfer
oraz Horst Stürb przyjêci zostali bardzo serdecznie. Goœciom pokazano procesy produkcji, wprowadzano w miejsca na ogó³ niedostêpne dla zwiedzaj¹cych. Efektem bêd¹ kolejne projekcje prezentowane mieszkañcom
Egelsbach, naszego partnerskiego miasta.
W posiadaniu Dietera Schroedera s¹ 24 filmy
o Chojnowie i kilka tysiêcy zdjêæ obrazuj¹cych
Chojnów, pocz¹wszy od 1890 roku. Uda³o nam
siê namówiæ Honorowego Obywatela do zorganizowania najciekawszych projekcji dla chojnowian. W przysz³ym roku wspólnie zaprosimy
na taki filmowo-fotograficzny pokaz.
Tymczasem w Powiatowym Zespole Szkó³,
gdzie Pan Schroeder jest czêstym goœciem,
uczniowie mieli ju¿ próbkê medialnej prezentacji. Pan Schroeder, swój pobyt wykorzysta³
tak¿e na podzielenie siê z m³odzie¿¹ swoimi
wra¿eniami z pobytu w Stanach Zjednoczonych
i ich narodowych parkach. Yellowstone z listy
œwiatowego dziedzictwa UNESCO czy Arches
po³o¿ony we wschodniej czêœci stanu Utah,
dla zdecydowanej wiêkszoœci z nas, to miejsca
niedostêpne, byæ mo¿e jednak obrazy Pana

Schroedera wzbudzi³y w kimœ tak wielk¹
chêæ dotarcia do amerykañskich krajobrazów,
¿e dziêki determinacji i konsekwencji uda siê
tam znaleŸæ.
Wrzeœniowa wizyta nie by³a d³uga, ale aktywna
i owocna. Dieter Schroeder zd¹¿y³ odwiedziæ
jedn¹ z chojnowskich szkó³, burmistrza, przyjació³, których ma wielu w naszym, mieœcie
i nakrêciæ zaplanowane ujêcia. Po kilku dniach
wraz z towarzysz¹cymi mu osobami wróci³
do Egelsbach, ale wiemy, ¿e wkrótce znów
zawita do Chojnowa.
eg
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Japonia po raz drugi
Przez wakacyjne miesi¹ce w Galerii
M³odych podziwialiœmy wystawê
„Japoñskie pami¹tki” pañstwa Teresy
i Feliksa Deptów, która zosta³a zorganizowana z inicjatywy pani El¿biety
Œwierczek. By³y na niej zaprezentowane m.in.: lalki, wachlarze, naczynia
do sake oraz fotografie - plon 79.dniowego pobytu autorów wystawy w 2010
roku w Japonii, u córki - Ewy DeptyMaruyamy. Wystawa cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem i dzieci,
i doros³ych.
Wernisa¿ odby³ siê pod koniec czerwca,
a poniewa¿ ciekawych materia³ów by³o
sporo, postanowiliœmy jeszcze raz
spotkaæ siê z sympatykami japoñskich
klimatów.
Na finisa¿u wystawy, w pi¹tkowy
wieczór 6 wrzeœnia 2013 r., obejrzeliœmy film o obchodach œwiêta

Matsuri oraz pokaz slajdów, a pan
Feliks Depta opowiedzia³ zebranym
goœciom o religii tego dalekiego kraju.
Czeka³a na nas równie¿ mi³a niespodzianka - odby³a siê miniloteria, na
której mo¿na by³o wygraæ niektóre
z prezentowanych japoñskich pami¹tek,
np. zestaw do sushi, butelkê sake,
wachlarze.
Pañstwo Teresa i Feliks Depta zadbali
o to, aby spotkanie mia³o prawdziwie
orientaln¹ oprawê - japoñska muzyka,
japoñskie ciasteczka i oryginalna zielona herbata. Ich starania docenili wszyscy przybyli goœcie.
Po finisa¿u pozosta³y nam niezapomniane wra¿enia i nadzieja, ¿e wkrótce
spotkamy siê w bibliotece z Ew¹ Dept¹Maruyam¹, która zamierza w przysz³ym
roku przyjechaæ do Polski.
at

Powrót
dzia³a
Po kilku miesi¹cach na skwer przed muzeum powróci³o dzia³o forteczne z 1863 r.
Lawetê na jej dawnym miejscu ustawiono
tu¿ po godzinie 9.00, w sobotê, 7 wrzeœnia.
Za sprawne przeprowadzenie ca³ej operacji
nale¿¹ siê s³owa uznania panu Parzonce
i Antosowi. Oryginalna, drewniana laweta,
zupe³ny unikat, zosta³a zabezpieczona

Palaroidem B-72. U¿yty œrodek ma na
d³ugo zabezpieczyæ drewno przed penetracj¹ wody, rozwojem glonów, mchów
i porostów. Wiêksze ubytki w strukturze
drewna wype³niono nowymi wstawkami
i ¿ywic¹ epoksydow¹. Wstawki wklejono
u¿ywaj¹c kleju poliuretanowego. Prace
konserwatorskie zosta³y wykonane w pracowni konserwacji mebli Piotra Klucznika.
Wielu mieszkañców wykazywa³o wzruszaj¹ce dowody troski o dzia³o. Niektórzy
podejrzewali, ¿e odkupi³o je bogatsze
miasto. Przychodzi³y panie, które prze¿y³y
tu romantyczne chwile z pytaniem, gdzie
siê podzia³o? Najbardziej wzruszaj¹ce by³y
jednak kilkuletnie dzieci zainteresowane
jego brakiem, miêdzy innymi ch³opczyk,
który zamêcza³ babciê pytaniami, co siê
z nim sta³o? Niezadowolony z odpowiedzi
babci domaga³ siê wyjaœnieñ u dyrektora.
Po uzyskaniu fachowych objaœnieñ odszed³
w pe³ni ukontentowany. Wszystkim chojnowianom ¿ywo zainteresowanym losami
dzia³a, szczególnie najm³odszym, wyra¿am
podziêkowania za obywatelsk¹ troskê o ten
cenny zabytek, jak mówi¹ sami mieszkañcy, symbol miasta.
J. Janus
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa
u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci
Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci
zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa
(w rejonie ul. Fabrycznej), oznaczonej numerem
geodezyjnym 22/74 o pow. 4801 m2, wraz ze sprzeda¿¹
budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy 598 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.

„Moje góry:
o wêdrówce i spe³nieniu”

Cena wywo³awcza - 110.000,00 z³.
Wadium - 22.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez dzia³kê przebiegaj¹
sieci infrastruktury technicznej (wodna, kanalizacyjna, gazowa,
energetyczna). Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki
swobodny do nich dostêp w celu ich konserwacji, remontów,
modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ
uzbrojenia podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu
z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona
we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny o funkcji przemys³owej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 paŸdziernika 2013 r.
o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 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
2 paŸdziernika 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¿ 1.100,00 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. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona 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. 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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Tytu³ wystawy, której otwarcie mia³o miejsce 13 wrzeœnia w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, mówi sam za siebie. Autor fotograficznych ujêæ z górskich
wypraw - Pawe³ Wróbel, zawar³ w nim to, co chcia³ przekazaæ odbiorcom,
a zdjêcia z jego licznych podró¿y po polskich górach uzupe³niaj¹ tê wypowiedŸ.
Piesze wêdrówki by³y jego pasj¹ od dziecka. Jak tylko dosta³ pierwszy aparat
fotograficzny, uwiecznia³ je na kliszach, potem ju¿ bez ograniczeñ, aparatem
cyfrowym zatrzymywa³ w kadrze najpiêkniejsze miejsca Karkonoszy, Pienin,
Bieszczad, Tatr i Beskidów. Te ujêcia obejrzeæ mo¿na w Galerii M³odych MBP.
To jednak tylko wycinek historii górskich wêdrówek Paw³a Wróbla. Wiêcej
o jego przygodach - zabawnych, niebezpiecznych, ciekawych, wszyscy, którzy
przybyli na otwarcie wystawy, mogli dowiedzieæ siê podczas pokazu slajdów.
Kilkaset zdjêæ, opatrzonych komentarzem autora, z³o¿y³o siê na niezwykle
interesuj¹c¹ opowieœæ wêdrowcy, pieszego turysty, globtrotera, ale stali
Czytelnicy zapewne kojarz¹ Pana Wróbla jako pasjonatê tak¿e wypraw
rowerowych.
Mi³ym akcentem przygotowanym przez organizatorów wystawy, by³y koszulki
promuj¹ce prace P. Wróbla.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ jeszcze przez kilka tygodni. Polecamy!
eg
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Rowerem po Pieninach i Beskidach

Tegoroczn¹ podró¿ rozpocz¹³em od ulubionego
Krakowa, gdzie odwiedzi³em miejsca do tej
pory przeze mnie pominiête.
W³aœciw¹ wyprawê zacz¹³em w Nowym S¹czu,
od zwiedzenia tutejszego skansenu. Nastêpnie
obra³em kierunek na g³ówny cel - Pieniny.
W Szczawnicy Zdroju wyci¹giem wjecha³em
na Palenicê, sk¹d poszed³em na Sokolicê wysok¹
na 747m. Z jej szczytu roztacza siê niesamowity
widok na prze³om Dunajca i Tatry.
Nastêpnego dnia piêknym szlakiem rowerowym
prowadz¹cym wzd³u¿ Dunajca, pojecha³em
do Sromowców Ni¿nych, sk¹d wszed³em na
Trzy Korony, gdzie widoki dos³ownie zapieraj¹
dech. Aby tego doœwiadczyæ, trzeba odstaæ
swoje w pó³godzinnej kolejce, prowadz¹cej
na sam szczyt, gdy¿ turystów tu masa, a na
platformie widokowej mo¿e znajdowaæ siê
najwy¿ej 15 osób. Ze Sromowców dotar³em
do Niedzicy. Znajduje siê tutaj zamek znany
z “Janosika” i “Wakacji z Duchami” oraz
sztuczne jezioro d³ugoœci 8km. przeciête zapor¹.
Miejsce to nale¿y do bardzo atrakcyjnych
turystycznie. Jest tu pla¿,a a po jeziorze mo¿na
pop³ywaæ statkiem. Gondole natomiast przewo¿¹ turystów chc¹cych zwiedziæ zamek
w Czorsztynie, z czego skorzysta³em. Ciê¿ko
mi siê by³o rozstaæ z tym piêknym miejscem,
tote¿ rozbi³em namiot tu¿ nad samym jeziorem.
Rano skierowa³em swój bicykl w kierunku Nowego
Targu, zwiedzaj¹c wczeœniej piêkny drewniany
koœció³ w Dêbnie, który wpisany jest na listê
UNESCO, a tak¿e koœció³ i dwór Tetmajerów
w £opusznej oraz sanktuarium w LudŸmierzu.
Noc spêdzi³em w Czarnym Dunajcu i to nie

fot. £ukasz ¯o³¹dŸ

Chojnowianin Rafa³ Wyciszkiewicz, znany
w mieœcie jako lokalny fotografik, od lat daje
siê tak¿e poznaæ jako pasjonat rowerowych
woja¿y. Dziel¹c siê na ³amach Gazety swoimi
wra¿eniami, chce zachêciæ do takiej formy
turystyki.

u byle kogo, bo u by³ego wójta i pos³a RP,
w iœcie domowych warunkach. Nie doœæ, ¿e zaproponowano mi nocleg w pokoju, to jeszcze zaserwowano kolacjê i œniadanie. Kolejnym
celem by³ zamek w ¯ywcu, a tak¿e Miêdzybrodzie ¯ywieckie ze s³ynn¹ Gór¹ ¯ar. Niestety
wjecha³em na ni¹ kolejk¹, gdy¿ pewnie po
wjechaniu rowerem z 20 kg. baga¿em, nastêpnego dnia nogi odmówi³yby mi pos³uszeñstwa.
Jest to bardzo popularne miejsce wœród paralotniarzy, downhillowców i rowerzystów,
sk¹d roztacza siê piêkny widok na Jezioro
Miêdzybrodzkie. Nazajutrz czeka³ mnie najtrudniejszy i najd³u¿szy podjazd w karierze,
a mianowicie trasa ze Szczyrku do Wis³y przez
Prze³êcz Salmopol. Podjazd o d³ugoœci 8 km
rozpoczyna siê na wysokoœci 450m npm, a koñczy
na 900m npm. Zajê³o mi to godzinê. W Wiœle
obowi¹zkowo wjazd na skoczniê im. A. Ma³ysza,

a w pobliskim Ustroniu na Czantoriê. St¹d
ju¿ tylko 30 km do Bielska Bia³ej, gdzie odwiedzi³em kolegê z dawnego zespo³u Maria
Nefeli. Jako fanatyk zamków i pa³aców, nie
mog³em pomin¹æ pobliskiej Pszczyny z przepiêknie wyposa¿onymi wnêtrzami, a tak¿e
bajkowego pa³acu w Mosznej ko³o Opola oraz
zamków w G³ogówku, Raciborzu i Otmuchowie.
Nastêpnego dnia, po przejechaniu 50 km pod
wiatr do Ziêbic i w perspektywie kolejnych dni
z deszczowo-wietrzn¹ pogod¹, zdecydowa³em,
¿e tutaj zakoñczê jazdê rowerem. Mam z tego
powodu ma³y niedosyt, gdy¿ zabrak³o mi jedynie
150 km do Chojnowa. W ci¹gu 13 dni zobaczy³em wszystko, co zaplanowa³em.
Zachêcam innych do podró¿owania rowerem,
bo to naprawdê niesamowite prze¿ycie. Zainteresowanych zapraszam na moj¹ stronê na
Facebooku, gdzie zamieœci³em du¿¹ iloœæ
zdjêæ z wyprawy. Pozdrawiam
Rafa³ Wyciszkiewicz.

UCHWA£A NR XXXII/163/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu p³atnoœci, wysokoœci stawek op³aty targowej oraz zarz¹dzania
poboru op³aty targowej w drodze inkasa i okreœlenia inkasenta
(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu
p³atnoœci, wysokoœci stawek op³aty targowej oraz zarz¹dzania poboru
op³aty targowej w drodze inkasa i okreœlenia inkasenta, zmienionej
Uchwa³¹ Nr IV/15/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia
2006 r., Uchwa³¹ Nr XVI/82/07 z dnia 27 grudnia 2007 r., Uchwa³¹
Nr XXXVI/165/09 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz.Urz. Woj.
Dolnoœl¹skiego z 2005 r. Nr 167, poz. 3089), Uchwa³¹ Nr
LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego
z 2010 r. Nr 127, poz. 1937), Uchwa³¹ Nr LVII/243/10 z dnia 10
listopada 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego z 2010 r. Nr 219, poz.
3528) i Uchwa³¹ Nr XVII/75/12 z dnia 29 marca 2012 r.
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(Dz.Urz.Woj.Dolnoœl¹skiego 2012 poz. 1362) § 3 ust.2 i ust. 5
otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 3. 2. Ustala siê Adama Bujaka „INKASO” zam. Chojnów,
ul. Legnicka 77/3 jako inkasenta op³aty targowej.
5. Za pobór op³aty targowej w drodze inkasa, inkasent otrzymuje
wynagrodzenie prowizyjne stanowi¹ce 39,60% zainkasowanych op³at
targowych za dany miesi¹c.”
§ 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i na targowisku
miejskim oraz og³oszeniu w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/796

Akademia dla rodziców
Pod takim has³em pragniemy zaprezentowaæ Pañstwu cykl artyku³ów, których
autorami bêd¹ pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnowie - psycholodzy, pedagodzy, logopeda. Maj¹c na uwadze wieloœæ
problemów, z jakimi borykaj¹ siê rodzice w procesie nauczania i wychowania,
chcemy swymi dzia³aniami wesprzeæ ich wysi³ek. Mamy nadziejê, ¿e nasze rady
i wskazówki przyczyni¹ siê do prawid³owego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Profilaktyka zaburzeñ mowy
Z roku na rok obserwujê, ¿e dzieci kwalifikuj¹cych siê na terapiê logopedyczn¹ jest coraz
wiêcej. Czêsto rodzice pytaj¹, jaka jest tego
przyczyna? Dlaczego tak du¿o dzieci wymaga
pomocy logopedycznej?
Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale ograniczymy siê tylko do tych najmniej skomplikowanych przypadków, gdy zaburzenia mowy
nie maj¹ g³êbszego pod³o¿a i nie wspó³wystêpuj¹ z innymi powa¿nymi zaburzeniami rozwoju dziecka.
S¹ to wiêc takie zaburzenia mowy, których
w zasadzie mo¿na by unikn¹æ, gdyby rodzice
d³u¿ej przebywali z dzieckiem, obserwowali
bacznie jego rozwój (pod ka¿dym wzglêdem),
w porê dostrzegli, ¿e dziecko mo¿e mieæ problem i zadzia³ali profilaktycznie.
Trzeba mieæ te¿ pewien poziom wiedzy na
temat etapów rozwoju mowy oraz szkodliwych
czynników, które mog¹ powodowaæ wady
zgryzu oraz wady wymowy.
Zaburzenia rozwoju mowy bardzo czêsto maj¹
swoje Ÿród³o w pierwszych miesi¹cach ¿ycia
dziecka. Ró¿nym nieprawid³owoœciom mo¿na
zapobiec, jeœli od momentu urodzenia dziecka
bêdzie siê przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
* Pamiêtajmy, ¿e ci¹gle najlepszym i nie do
zast¹pienia jest pokarm matki. Karmienie piersi¹
to najzdrowszy sposób karmienia dziecka,
stanowi naturalne zabezpieczenie przed bakteriami, jest najlepiej przyswajalny, zapewnia
kontakt emocjonalny z matk¹, a ponadto
warunkuje prawid³owy rozwój narz¹dów artykulacyjnych. Jêzyk, wargi, ¿uchwa wspó³pracuj¹ ze sob¹ podczas ssania, przygotowuj¹c
siê do póŸniejszej prawid³owej wymowy.
* Nie powinno siê dokarmiaæ dziecka z butelki,
bo mo¿e siê okazaæ, ¿e szybko zrezygnuje ze
ssania piersi (picie z butelki to mniejszy wysi³ek). Jeœli w uzasadnionych przypadkach
dziecko jest karmione butelk¹, wa¿ny jest
dobór odpowiedniego smoczka. Nale¿y zadbaæ
o to, aby warunki karmienia by³y jak najbardziej zbli¿one do naturalnych. Pamiêtajmy
te¿ o odpowiedniej pozycji podczas karmienia
- dziecko nale¿y trzymaæ wysoko, prawie pionowo.
* Wa¿na jest te¿ pozycja dziecka w wózku
lub w ³ó¿eczku. G³ówka powinna spoczywaæ
na lekkimi podwy¿szeniu. Taka pozycja sprzyja
domykaniu warg i prawid³owemu oddychaniu.
* Prawid³owe oddychanie (nosem) to sprawa
bardzo wa¿na nie tylko ze wzglêdu na mowê.
Nale¿y wiêc pamiêtaæ, aby w czasie kataru
nos dziecka by³ udra¿niany, aby mog³o ono
oddychaæ nosem. Z przyczyn powoduj¹cych
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nieprawid³owe oddychanie (ustami) nale¿y
wymieniæ: zbyt niskie napiêcie miêœni narz¹du
¿ucia i twarzy, choroby alergiczne, skazê
wysiêkow¹, stany zapalne b³ony œluzowej
nosa i gard³a, skrzywienie przegrody nosowej,
stany zapalne i przerost migda³ka gard³owego
i migda³ków podniebiennych, polipy. Oddychanie patologiczne trwaj¹ce ponad rok wp³ywa
upoœledzaj¹co na rozwój klatki piersiowej,
uk³adu kr¹¿enia i oddychania, narz¹du ¿ucia
i twarzy. Prowadzi do niedotlenienia organizmu,
co powoduje mêczliwoœæ dziecka, brak koncentracji, a nawet, w skrajnych przypadkach,
anemiê.
* Nale¿y te¿ pamiêtaæ, aby stosunkowo wczeœnie nauczyæ dziecko picia z kubeczka i jedzenia ³y¿eczk¹. Podawanie pokarmu z butelki,
a tak¿e ssanie smoczka, palca, warg, itp., utrwalaj¹ odruch ssania, który powinien zanikaæ. Z kolei utrwalanie tego odruchu wp³ywa
hamuj¹co na rozwój ¿ucia i powoduje zaleganie jêzyka na dnie jamy ustnej, zamiast jego
pionizacji.
* Istotn¹ spraw¹ jest wczesne kszta³towanie
postawy komunikacyjnej. Nale¿y mówiæ do
dziecka tak¿e wtedy, gdy ono jeszcze nie
potrafi odpowiadaæ, np. przy zabawie, zabiegach pielêgnacyjnych, na spacerach. Pamiêtajmy, ¿e mowy dziecko uczy siê od otoczenia poprzez naœladownictwo.
Danuta Matuszewska
logopeda PPPP w Chojnowie

TALENTY ZNAD SKORY

- kategoria: “DOROŒLI”
7 paŸdziernika br. o godz. 17.00
odbêdzie siê konkurs TALENTY
ZNAD SKORY pod patronatem Chóru
Skoranta tym razem skierowany do
doros³ych. W tej kategorii prezentacje oceniaæ bêdzie jury i mog¹ one
dotyczyæ ró¿norodnych form artystycznego wyrazu. Dopuszczane
bêd¹ wystêpy indywidualne i zespo³owe. Jedna osoba mo¿e wzi¹æ
udzia³ maksymalnie w dwu prezentacjach, ale musz¹ byæ one ró¿ne.

Zg³oszenia chêtnych
przyjmowane bêd¹
w sekretariacie MOKSiR
do 30 wrzeœnia 2013 r.
do godziny 15.00.
Zapraszamy!

Kronika
Towarzyska
VVV
Dziœ jest rocznica Waszego przyrzeczenia
Wiêc sk³adamy Wam serdeczna, szczere
¿yczenia.
Niech Wam Bóg dobre zdrowie i szczêœcie
pomna¿a
A wœród rodzinnego grona ciszy
Powodzenie i radoœæ niech Wam towarzyszy.

Najukochañszym rodzicom Helenie
i Eugeniuszowi Byczkowskim z okazji
60.lecia œlubu wszystkiego co najlepsze
¿ycz¹ dzieci, wnuki i prawnuki - Julita,
Franuœ i Milenka.
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VI Piesza Pielgrzymka
Niepe³nosprawnych dobieg³a koñca
W drodze spêdzili 4 dni, pokonali oko³o 80 km.,
w strugach deszczu, w przenikliwym zimnie,
w s³oñcu, w bólu, radoœci, z modlitw¹ na ustach,
z nadziej¹ w sercach…

4 wrzeœnia oko³o 50 osób na wózkach inwalidzkich, o kulach,
niedowidz¹ce i nies³ysz¹ce oraz ich przyjaciele i wolontariusze
ze Wspólnoty Ojca Pio pod opiek¹ ks. Tomasza Filipka rozpoczêli pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej
w Krzeszowie, by wzi¹æ udzia³ w diecezjalnej pielgrzymce
osób niepe³nosprawnych.
Pierwszego dnia trasa przebiega³a pod has³em “Maryja w naszym
narodzie”. Dla wielu osób by³a to trasa nie³atwa i stanowi³a
swoiste wyzwanie, ale wszyscy podjêli je z ogromn¹ odwag¹.
W tracie drogi towarzyszy³y modlitwy, intencje, œpiewy, rozmowy. Kilkugodzinny marsz zakoñczono Msz¹ œw. i Apelem
Jasnogórskim w Jaworskiej parafii pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej.
Tam te¿ pielgrzymi zostali bardzo ciep³o podjêci przez
parafian i proboszcza.
Kolejnego dnia p¹tnicy mieli w perspektywie do pokonania
ok. 25 km. To by³ dla nich szczególny dzieñ. Zawierzali
samych siebie, swoje rodziny, miejsca pracy, parafie, a tak¿e
swoje trudne sytuacje ¿yciowe, problemy, plany na przysz³oœæ,
rozeznanie powo³ania, proœby - po prostu wszystko, co by³o,
jest i bêdzie w ich ¿yciu. Wiara i chêæ oddania w ten sposób
czci Bogu zepchnê³y na bok wszelkie obawy, strach i niepewnoœæ.
Finisz trasy tego dnia mia³ miejsce w Bolkowie. Pielgrzymi
zostali mi³o przyjêci przez ksiêdza proboszcza, uczestniczyli
we Mszy œw., a na zakoñczenie dnia w Apelu Jasnogórskim.
Trzeciego dnia trasa wiod³a do Czarnego Boru. Przyznaæ trzeba
¿e by³ to najtrudniejszy górski etap. W trakcie drogi ksi¹dz
Tomasz przybli¿y³ historiê objawien Maryii w Fatimie i Lourd.
Rozmawiano tak¿e o sakramentach i ich mocy. W Czarnym
Borze, gdzie pielgrzymi zakoñczyli dzieñ trzeci, spotka³a ich
wielka serdecznoœæ ze strony ksiêdza proboszcza i parafian,
którzy zaoferowali dach nad g³ow¹.
Ostatni etap z Czarnego Boru do Krzeszowa by³ najkrótszy.
Jeszcze przed Krzeszowem pielgrzymi zrobili krótki postój,
aby wspólnie podziêkowaæ sobie nawzajem za trud jaki
ka¿dy z tych osób ponosi³ ka¿dego dnia.
Radoœæ z kolejnego spotkania w miejscu odwiedzanym przez
niepe³nosprawnych i ich rodziny oraz przyjació³ by³a ogromna.
Msza œw., poczêstunek, wspólne zadowolenie z osi¹gniêtego,
mimo wczeœniejszych obaw, celu by³y dope³nieniem niezwyk³ej
dla tych osób pielgrzymki. I pomimo zmêczenia mo¿na by³o zobaczyæ, jak bardzo czekali na spotkanie z £askaw¹ Pani¹, bo jak sami mówili - to ona by³a ich przewodniczk¹ w tej wêdrówce.
Pokonane kilometry, dowiod³y hardoœci i determinacji tych
ludzi, a œwiadomoœæ, ¿e trud, jaki podjêli, przyniesie owoce
i umocni wiarê, by³a dla p¹tników najwiêksz¹ nagrod¹.
Dorota Kamiñska
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Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy ul. Legnickiej 16
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/4
o pow. 220 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 30-12-2096 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00010218/1:

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. Op³ata
za u¿ytkowanie wieczyste gruntów mo¿e byæ aktualizowana na skutek
zmiany ich wartoœci nie czêœciej ni¿ raz na trzy lata.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwych
us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 paŸdziernika 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
2 paŸdziernika 2013 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wnie-sienia 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¿ 810,00 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.
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¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 09.09-02.10.2013 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 Masta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Dwa nowe zezwolenia w LSSE

irmy VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. oraz DRG Agro-Group
odebra³y zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci na terenie
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uroczystego
wrêczenia dokonali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pani Ilona Antoniszyn - Klik, Wojewoda Dolnoœl¹ski - Pan Marek
Skorupa oraz Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Pan
Adam Grabowiecki.
VOSS Automotive Polska deklaruje wydatki inwestycyjne na poziomie
co najmniej 50 milionów z³otych, zatrudnienie co najmniej 50 nowych
oraz utrzymanie zatrudnienia 615 pracowników.
Firma VOSS Automotive jest œwiatowym liderem w produkcji przewodów wykorzystywanych do redukcji zanieczyszczeñ, spalin, technik

F

z³¹czeniowych i przewodów dla systemów hamulcowych, uk³adów
zawieszenia pneumatycznego i paliwowych. Firma istnieje od roku 1931,
a od 2004 r. jest obecna na terenie podstrefy LSSE Legnickie Pole.
Zak³ad by³ kilkakrotnie rozbudowywany, a ka¿da rozbudowa skutkowa³a
zwiêkszeniem produkcji i tworzeniem nowych miejsc pracy.
Co wa¿ne, równoczeœnie wraz z now¹ produkcj¹ rozwijane bêd¹ us³ugi
badawczo - rozwojowe w zakresie konstrukcji, produkcji prototypów
i rozwi¹zañ informatycznych. Przewiduje siê, ¿e dziêki centrum
doskonalenia produkcji opracowane zostan¹ wysoce innowacyjne
rozwi¹zania w zakresie redukcji emisji.
DRG Agro - Group wyda 15.000.000 z³ na stworzenie nowoczesnej
cynkowni w podstrefie Legnica I. Zatrudnienie znajdzie tu co najmniej
25 pracowników.
DRG Agro - Group jest polsk¹ firm¹ z siedzib¹ w Dzier¿oniowie, produkuj¹c¹ elementy z rur stalowych na potrzeby przemys³u i rolnictwa.
Stworzenie nowoczesnej cynkowni ogniowej pozwoli inwestorowi
oferowaæ zagranicznym klientom najwy¿sz¹ jakoœæ produktów. Planowana inwestycja zak³ada wykorzystania najnowszych technologii
i innowacji oraz wtórne wykorzystanie ciep³a technologicznego i wód
opadowych.
W roku 2013 firmy, które otrzyma³y zezwolenia w Legnickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej zadeklarowa³y ³¹cznie poniesienie nak³adów
inwestycyjnych w wysokoœci 200 000 000 z³ oraz zatrudnienie 185
osób przy jednoczesnym utrzymaniu 1631 pracowników.

PI£KA NO¯NA
W tegorocznych rozgrywkach
pi³karskich na ni¿szych szczeblach nadszed³ czas na potyczki.
Puchar Polski, karuzela emocji,
rozkrêca siê wiêc na dobre. Na tym
froncie spotkañ, przysz³o siê
zmierzyæ Chojnowiance z Wilkowem. Wyjazdowe spotkanie
zakoñczy³o siê zwyciêstwem
Chojnowskiej jedenastki 3:0. Po
kilku dniach odpoczynku, nastêpny
mecz ligowy. W sobotê 7 wrzeœnia, podopieczni trenera Kryszczuka,
podejmowali dru¿ynê z Legnickiego Pola. Hektolitry wylanego
potu i mnóstwo w³o¿onego wysi³ku, na nic siê zda³y. Pad³ bezbramkowy remis, korzystny dla
goœci. W tej chwili niezbêdna
jest regeneracja si³ pi³karzy znad
Skory. Mecze s¹ rozgrywane
teraz co kilka dni. W niedzielê
15 wrzeœnia mia³o miejsce ligowe
wyjazdowe spotkanie z Konfeksem Legnica. Legniczanie to
stali bywalcy ligi okrêgowej.
Spadek im nie grozi, a na IV ligê
s¹ za s³abi. To typowy œredniak,
a przez to bardzo doœwiadczony.
Gospodarze wykorzystali ten

atut bezlitoœnie. Zaaplikowali
naszym cztery celne trafienia.
Chojnowianie wcale jednak
bierni nie byli. Uk¹sili rywala dwa razy. To jednak nie wystarczy³o. Trzy punkty do puli zgarnêli legniczanie. Ko³owrotek
pi³karski krêci siê dalej. W œrodê
18 wrzeœnia, kolejny etap rozgrywek o Puchar Polski. Na stadion przy Witosa, przyjad¹ rezerwy 1-ligowej Miedzi Legnica.
(czytaj¹c tê rubrykê wynik ju¿
bêdzie znany...) Natomiast w sobotê 21.09. o godz. 17.00 w meczu
ligi okrêgowej Chojnowianka
podejmowaæ bêdzie Chrobry II
G³ogów. Pocz¹tek spotkania 17.00.
Wstêp 3 z³.

Puchar Polski
Witkawianka Witków - KS Chojnowianka Chojnów 0:3
Liga okrêgowa:
Chojnowianka - KS Legnickie Pole - 0:0
Konfeks Legnica - Chojnowianka - 4:2 (3:0)
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Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Rynek 21
w Chojnowie
og³asza, ¿e przyjmuje
oferty
na remont dachu
przy ul. Rynek 21
w Chojnowie.
Przedmiary robót do odbioru
oraz sk³adanie ofert
u zarz¹dcy:
„Domator” Zarz¹dzanie
Nieruchomoœciami
El¿bieta Dynerowicz
O/Legnica 59-220,
ul. B. Kominka 9
tel. 76 722 33 39
76 878 53 06

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu u¿ytkowego:
1. Gara¿u nr 5 zlokalizowanego przy ul. Witosa 4 - 6 o powierzchni 12,10 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej netto,
gara¿u wynosi 4,00 z³ + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 wrzeœnia 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 24 wrzeœnia 2013r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 16.09.2013r. do 24.09.2013r. w godz. 8.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76 8 188 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Gospodarstwo
agroturystyczne

„U Siwego”
Rokitki 41,
tel. 509-327-412
www.usiwego.pl

Oferujemy:

Organizujemy:

- wysoki standard pokoi
noclegowych
- salê biesiadn¹ w stylu myœliwskowiejskim na 70 osób
- boisko do pi³ki siatkowej
- ogród zabaw
- rowery,

- przyjêcia,
- ma³e wesela,
- komunie
- spotkania towarzyskie
- imprezy integracyjne
- osiemnastki,
- biesiady w plenerze
- inne uroczystoœci.

***
Posiadamy aparaturê
dyskotekow¹, nag³aœniaj¹c¹,

***
Zapewniamy mi³¹, rodzinn¹
atmosferê, dobre jedzenie,
wspania³¹ zabawê i udany
wypoczynek!

*** Zapraszamy! *** Zapraszamy! *** Zapraszamy! *** Zapraszamy! ***
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Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê
Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe –
Stra¿ Po¿arna –
Policja –

112, 999;
112, 998; 76 8567471

112, 997; 76 818 86 80

Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe –

Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam domek poniemiecki do remontu
o pow. 100 m2 na ul. Baczyñskiego. Wiadomoœæ: 668-739-089.
Sprzedam tanio dom do zamieszkania
od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
Sprzedam pó³ domu (zabudowa poniemiecka) w Bia³ej wraz z 30 ar. dzia³k¹. Wiadomoœæ: tel. 697-540-025.
Sprzedam mieszkanie do remontu 27 m2.
Istnieje mo¿liwoœæ powiêkszenia powierzchni
mieszkalnej. Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie
o pow. 40m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój. Mieszkanie œrodkowe, s³oneczne,
w bloku na Ip. Wiadomoœæ: tel. 792-610-544.

76 818 82 85
MOPS –

OG£OSZENIA DROBNE

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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Tanio sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow. 55 m 2 , IIp., 2 pokoje, do
remontu. Wiadomoœæ: 668-739-089.
Sprzedam mieszkanie ok. 22 m2, s³oneczne,
ciep³e z wyposa¿eniem, ul. P. Skargi 6/7. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 503-706-716.
Sprzedam mieszkanie, nowe budownictwo
IIIp., pow. 36,3 m 2 , 2 pokoje. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 603-103-534.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49m 2
w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój. Niski koszt utrzymania, po
remoncie, mieszkanie ciep³e i s³oneczne.
Wiadomoœæ: tel.663-697-683 (po godz. 16).
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie, po remoncie o pow. 48m2, ogrzewanie
piecowe, IIIp. Wiadomoœæ: tel. 515-158-645.
Okazja! Super cena! Sprzedam mieszkanie
spó³dzielczo -w³asnoœciowe w Chojnowie
o pow. 64,4m2, IV p., do remontu. Mieszkanie
sk³ada siê z 3 pokoi, kuchni, ³azienki, wc,
przedpokoju plus piwnica. Cena: 2200z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 797-292-052.

Kupiê kawalerkê lub niedu¿e mieszkanie
dwupokojowe. Wiadomoœæ: tel. 663-672-843.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne w nowym domku jednorodzinnym
o pow. 72 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
przedpokój, ganek + piwnica, o pow. 36 m2.
Obrze¿e Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 603-391-995.
Wynajmê mieszkanie o pow. 48,4 m 2
- 2 pokoje, kuchnia, przedpokój (umeblowane) + komórka, piwnica, strych znajduj¹ce
siê w Chojnowie przy Pl. Dworcowym.
Wiadomoœæ: tel. 886-558-654, 608-054-045.
Mam do wynajêcia 3-pokojowe mieszkanie w nowym budownictwie. Wiadomoœæ:
tel. 76-81-86-734 lub 880-789-427.

Praca
Przyjmê pracê jako opiekunka do dziecka.
Wiadomoœæ: tel. 888-855-778.
Zaopiekujê siê osob¹ niepe³nosprawn¹, przewlekle chor¹. Posiadam kwalifikacje opiekuna
medycznego. Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.

Us³ugi
Korepetycje z jêzyka angielskiego. Solidne
przygotowanie do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego, szóstoklasisty - mówienie, czytanie, s³uchanie i pisanie. Realizacja bie¿¹cego
materia³u, powtórki, gry i zabawy. Pierwsza
lekcja za darmo. 25 z³/60min. Wiadomoœæ:
tel. 530-117-006.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ ³¹czenia
dzia³ek. Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - wieœ Michów.
Wiadomoœæ: tel. 795-105-327.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach, 10-arow¹, uzbrojon¹. Wiadomoœæ:
el. 886-933-825.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Inne
Do sprzedania mieszkanie deweloperskie
o pow. 33,2m2 (pokój z aneksem kuchennym,
przedpokój, ³azienka, balkon) w Chojnowie
na I p., 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.

Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej (obok
pijalni piwa). Wiadomoœæ: tel. 76-81-88-263
lub kom. 602-253-500.
Kupiê parnik u¿ywany o poj. 60l.
Wiadomoœæ: 608-083-763.
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Z³otoryjskiej
na cel dowolny. Wiadomoœæ: tel. 605-306-876,
768-196-374.
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AU REVOIR! - do zobaczenia

Fredro w Chojnowie

