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Praca, wspó³praca, partnerstwo
Wspólnie z MBP, Stowarzyszenie przygotowa³o prezentacje
z ubieg³orocznej wizyty przyjació³ z Niemiec i tegorocznej podró¿y
stowarzyszenia do Francji.

Motopompa dla Chojnowa
Wydajnoœæ urz¹dzenia wynosi 8000 litrów na
minutê przy wysokoœci podnoszenia 80 metrów.

Lipcowa Gildia
Mimo wakacji chojnowscy twórcy kontynuuj¹ swoje comiesiêczne spotkania.

£¹ka tylu ma mieszkañców…
25 czerwca, zakoñczono czwarty ju¿ rok Bibliotecznej Akademii Malucha.

Bitwa pod Grunwaldem
Od jedenastu lat wœród tysiêcy rycerzy, naprzeciw krzy¿aków staj¹
tak¿e rycerze Grodu Chojnów.

Inwestycje w mieœcie
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Gazeta na urlopie
Redakcja Gazety Chojnowskiej informuje
Czytelników, ¿e kolejne wydanie G.Ch. uka¿e
siê 22 sierpnia. Nasz dwutygodnik, wydawany
regularnie dwa razy w miesi¹cu, ma na prze³omie lipca i sierpnia urlopow¹ przerwê, ale
redakcja przy placu Zamkowym 1 (Ip.) jest
czynna w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego.
W poniedzia³ki, œrody i czwartki od 7.30 do 15.30,
we wtorki do 16.30, w pi¹tki do godz. 14.30.
Motopompa dla Chojnowa
W sobotnie po³udnie 4 lipca, w samym centrum legnickiego rynku mia³y miejsce
prze³o¿one z powodu czerwcowego zagro¿enia powodziowego, powiatowe obchody
z okazji Dnia Stra¿aka, w których udzia³ wziêli
m.in. Wicewojewoda Dolnoœl¹ski Pani Ewa
Mañkowska oraz Zastêpca Komendanta
Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
st. bryg. Andrzej Abulewicz.
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Tylko 112
W Chojnowie nie funkcjonuje ju¿ policyjny
numer alarmowy 997 - poinformowa³ na
czerwcowej sesji z-ca komendanta Komendy
Miejskiej Policji w Legnicy podinsp. Maciej
Wysocki. Od tego momentu obowi¹zuje wy³¹cznie ogólnoeuropejski numer 112. £¹czyæ
nas bêdzie z legnick¹ jednostk¹, która analizuj¹c
zdarzenie, powiadomi konkretne s³u¿by.
Ta informacja zaniepokoi³a chojnowskich
radnych. Ich zdaniem wyd³u¿y to zdecydowanie procedury interwencyjne i zmniejszy skutecznoœæ policyjnych dzia³añ. Okazuje siê jednak,
¿e s¹ to dzia³ania ogólnopolskie, maj¹ce na celu
pozostawienie tylko jednego numeru alarmowego dla wszystkich s³u¿b, w ca³ej Unii Europejskiej. Jak ta zmiana wp³ynie na nasze bezpieczeñstwo? Czas poka¿e.
Numer 112 wprowadzono w 1991 roku, aby
u³atwiæ podró¿uj¹cym po Europie skorzystanie
ze s³u¿b ratowniczych bez koniecznoœci zapamiêtywania osobnych numerów alarmowych
dla ró¿nych krajów i pojedynczych s³u¿b.
Wybranie tego numeru nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Mo¿na
go tak¿e wybraæ w telefonie bez karty SIM.
Mi³a wizyta
W poniedzia³ek, 6. lipca chojnowski ratusz
odwiedzi³a pani Lydia Kuhlmann, by³a mieszkanka tych terenów. Od wielu lat mieszka
w Niemczech, ale sprawy miasta i gminy Chojnów ¿ywo j¹ interesuj¹. Anga¿uje siê w ró¿ne
przedsiêwziêcia, które zbli¿aj¹ do siebie nasze
spo³ecznoœci. Wspó³organizowa³a m.in. wizytê
w Solingen stra¿ackiej orkiestry, korzystaj¹c

G³ównym celem obchodów by³y awanse
i wyró¿nienia dla stra¿aków oraz dla osób, które
na co dzieñ wspomagaj¹ dzia³ania stra¿aków
jak i ochotników z powiatu. By³a to te¿ okazja
do oficjalnego przekazania nowego radiotelefonu dla OSP Krzywa zakupionego przez
urz¹d gminy Chojnów oraz zakupionej przez
KW PSP we Wroc³awiu motopompy du¿ej
wydajnoœci BBA M80/8, któr¹ dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Ryszardowi
Kawce przekaza³ zastêpca KW PSP st. bryg.
Andrzej Abulewicz wraz z prezesem BBA
Pumps Polska . Na co dzieñ motopompa, gotowa
do wyjazdu, znajduje siê w gara¿u JRG 3.
Urz¹dzenie umieszczone jest na przyczepie
Gniotpol, która wraz z samochodem wê¿owym
(SW3000) tworzy zestaw wysy³any do akcji.
Motopompa mo¿e byæ wykorzystywana do
pompowania wody przy du¿ych po¿arach oraz
w czasie powodzi. Napêdza j¹ silnik o pojemnoœci 6,6 litra i mocy 182 kW wyprodukowany
w 2013 roku przez firmê PERKINS. Du¿a
moc powoduje, ¿e urz¹dzenie jest doœæ „paliwo¿erne” - maksymalne spalanie wynosi 46
litrów na godzinê. Pompa maksymalnie
wykonuje 2000 obr./min., a jej masa ca³kowita to 2800 kg. Wydajnoœæ urz¹dzenia wynosi
8000 litrów na minutê przy wysokoœci podnoszenia 80 metrów.
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ze wsparcia fundacji Deutsch-Polnisches
Jugendwerk, przeprowadzi³a zbiórkê pieniêdzy na renowacjê i izolacjê przed wilgoci¹
koœcio³a w Zamienicach oraz na wspólny grób,
w którym z³o¿ono szcz¹tki by³ych mieszkañców
tych terenów. Rozmowa w ratuszu z sekretarz
Brygid¹ Mytkowsk¹ przebieg³a w mi³ej i serdecznej atmosferze. Pani Lydia zapewni³a, ¿e
nie jest to jej ostatnia wizyta w Chojnowie.

Zapraszamy na chojnowski basen
W okresie wakacyjnym, od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 10:00-15:00 obowi¹zuj¹
promocyjne ceny biletów wstêpu na basen.
Za bilet ulgowy zap³acimy w tym czasie 3 z³/godz.,
a bilet normalny kosztuje 6 z³/godz.

Kalendarz imprez w mieœcie
lipiec - sierpieñ
LIPIEC
lipiec - „Partnerstwo i wspó³praca miast 2013-2014: Chojnów-Egelsbach-Commentr-Görlitz”
- wystawa fotograficzna, Miejska Biblioteka Publiczna
lipiec - sierpieñ - „Malarstwo Juliana Pamu³y” Miejska Biblioteka Publiczna
27.07. - Muzyka w Rynku - godz. 16.00
- prezentacja motocykli Klubu Predators Chojnów
- wystêpy zespo³ów muzycznych
SIERPIEÑ
04.08. - 08.08. - „Wakacje z Bibliotek¹ (w godzinach 12.00 - 14.00); MBP
04.08. - „Ciekawe dlaczego Grecy budowali œwi¹tynie?”
05.08. - Bajeczne opowieœci o herosach i bogach. Czytamy ksi¹¿kê Grzegorza Kasdepke
„Najpiêkniejsze mity dla dzieci”
06.08. - Co ma wspólnego kot Fetorek ze stajniami króla Augiasza? Czytamy ksi¹¿kê
Francesca Simon „Haruj¹c z Herkulesem. Mitologia dla fanów Koszmarnego Karolka”
07.08. - „Ciekawe dlaczego Rzymianie nosili togi?”
08.08. - „Jak stworzyæ krótki komiks?” – warsztaty prowadzone przez rysownika, malarza
i ilustratora Szymona Teluka
04.08. - 08.08. - „Wakacje z MOKSiR (w godzinach 10.00 – 12.00); Dom Schrama
04.08. - Konkurencje sportowe
05.08. - Odwiedziny u stra¿aków
06.08. - Witra¿e
07.08. - Sowy, sóweczki…
08.08. - Wioska indiañska
sierpieñ - Festyn wakacyjny
Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
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Basen miejski w Chojnowie, to jeden z najnowoczeœniejszych i na pewno naj³adniejszych
obiektów tego typu w regionie. Du¿a, jasna
i bardzo przyjemna w odbiorze hala basenu
doskonale harmonizuje z drewnianymi ³ukami
trzymaj¹cymi dach obiektu. Niezwyk³y urok
tworzy te¿ podwodne oœwietlenie g³ównej niecki
basenu. Wymiary chojnowskiego basenu
pozwalaj¹ spokojnie na organizowanie zawodów p³ywackich z prawdziwego zdarzenia.
D³ugoœæ basenu to 25 metrów, podzielona na
6 torów o ³¹cznej szerokoœci 12.5 metra. Temperatura wody w basenie sportowym wynosi
od 26 do 28 stopni celsjusza.
W tylnej czêœci hali basenowej usytuowana
zosta³a mniejsza niecka z licznymi atrakcjami.
Doroœli i dzieci mog¹ tu skorzystaæ z hydromasa¿u, natkn¹æ siê na wodny gejzer czy daæ
siê porwaæ sztucznej rzece. Temperatura
wody w basenie rekreacyjnym wynosi od 28
do 32 stopni celsjusza. Ca³oœæ uzupe³niaj¹
dwie wanny jacuzzi umieszczone z boku
niecki g³ównej z temperatur¹ wody wynosz¹c¹ 34 stopnie celsjusza.
Na basenie mo¿na tez skorzystaæ z saun.
Sauna parowa (tzw. ³aŸnia rzymska) to sauna
o wilgotnoœci dochodz¹cej do 100% lecz ni¿szej temperaturze: 40-50 oC. Zdecydowanie
pomaga przy przewlek³ych chorobach takich
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jak: napiêcie miêœni grzbietu, przewlek³e
reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. S³u¿y
leczeniu astmy oskrzelowej czy zapalenia
oskrzeli. Jest wskazana przy niedro¿noœci têtnic obwodowych, dusznicy bolesnej naczynioruchowej i niezast¹piona dla poprawy wydolnoœci i ogólnego stanu zdrowia, jako
œrodek hartuj¹cy przy obni¿onej odpornoœci.
Sauna sucha (tzw. sauna fiñska), to sauna
o wzglêdnie niskiej wilgotnoœci powietrza.
Temperatura dochodzi w niej do 75-100 oC.
To nie tylko zabieg ciep³oleczniczy, lecz tak¿e
œrodek higieniczno-profilaktyczny. Jest dosko-

na³ym czynnikiem hartuj¹cym i pielêgnuj¹cym cia³o, sprzyjaj¹cym równie¿ leczeniu
ró¿nych dolegliwoœci (m.in. z³agodzenia bólów
miêœni). Na skutek zmiany temperatury
(ogrzewanie i sch³adzanie cia³a) dochodzi do
wzrostu przemiany materii, zwiêkszonego
wydzielania potu, oczyszczenia organizmu
poprzez usuniêcie produktów przemiany materii oraz toksyn, a tak¿e podniesienia têtna
i przyœpieszenia oddechu. Ciep³o wytworzone
w ciele doskonale koi nerwy i uspakaja uk³ad
nerwowy, a tak¿e usuwa zmêczenie.
W okresie wakacyjnym, basen bêdzie czynny
codziennie od godziny 10:00 do 22:00.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Pani Stanis³awie Janczyn
z powodu œmierci Mê¿a

œp. Stanis³awa Janczyn
oraz wszystkim bliskim zmar³ego
sk³adaj¹
Burmistrz Miasta
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Skowroñski

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
jedenasty 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
4 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 29 lipca 2014 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.
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Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 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 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 przetarg 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., siódmy 24 wrzeœnia 2013 r., ósmy 12 lutego 2014 r.,
dziewi¹ty 9 kwietnia 2014 r., dziesi¹ty 11 czerwca 2014 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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Inwestycje w mieœcie
Aura ostatnich dni sprzyja realizacji miejskich inwestycji.
Z ka¿dym dniem zmienia siê krajobraz terenu Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Ma³achowskiego. Stoi tu ju¿
wymurowana nowa czêœæ obiektu, wykonawca zajmuje siê obecnie
wiêŸbami dachowymi. Wewn¹trz wymieniono wszystkie instalacje,
k³adzione s¹ tynki, posadzki, malowane œciany.

w szatniach i sanitariatach, a na sali k³adzie g³adŸ przygotowuj¹c
œciany do malowania.
Bez przeszkód przebiegaj¹ te¿ prace przy terenie rekreacyjnowypoczynkowym przy tzw. Morskim Oku. Czêœæ spacerow¹ wyznaczaj¹ wybudowane i ograniczone obrze¿ami alejki, które maj¹ ju¿
podbudowê i czekaj¹ na mineraln¹ nawierzchniê hanse-grand.
Wykonano te¿ oœwietlenie i pojawi³a siê piaskowa wyspa, która
bêdzie pe³niæ funkcjê boiska do pi³ki pla¿owej. Wyrównywane
i uzupe³niane humusem s¹ nawierzchnie pod trawniki.

Zakoñczono prace przy budowie ulicy Krótkiej. Inwestycja czeka
obecnie na odbiór techniczny.
Kilka tygodni trwa³y prace przy budowie chodnika przy ulicy
Szpitalnej. Mieszkañcy mog¹ ju¿ korzystaæ z nowej nawierzchni
pieszego ci¹gu po obu stronach ulicy.
Kolejnym remontowanym chodnikiem bêdzie chodnik przy Wojska
Polskiego. Prace obejm¹ odcinek po prawej stronie od mostu przy
ul. Wolnoœci.

Jeszcze tylko kilka tygodni zosta³o do oddania sali gimnastycznej
i szatni remontowanych w Szkole Podstawowej nr 4. Wykonawca
wymieni³ instalacje elektryczne i obecnie stawia œcianki dzia³owe

Na swoj¹ kolej czekaj¹ kolejne inwestycje.
Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na budowê nawierzchni ulic
Brzozowej i Rac³awickiej w celu w³¹czenia nowo wybudowanej k³adki
do ci¹gu komunikacyjnego.
Trwa procedura rozstrzygniêcia przetargu na budowê oœwietlenia drogowego przy drodze dojazdowej do gara¿y w rejonie ul. Parkowej,
w alei g³ównej Parku Piastowskiego, w alei lipowej przy ul. Samorz¹dowej oraz w ul. Bielawskiej i Solskiego.
opr. eg
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Miejskie dzia³ania wakacyjne
ludnoœci koczuj¹cej z Tasmanii. Najfajniejsz¹
zabaw¹ by³o malowanie twarzy…

Wakacje z MOKSiR
a pierwszy tydzieñ wakacji (ju¿ od 30
czerwca) miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji zaproponowa³ chojnowskim dzieciom kilka oryginalnych zajêæ.
Pami¹tk¹ z wakacyjnych spotkañ w domu
kultury bêd¹ z pewnoœci¹ kamienne stwory.
Zebrane w Parku Œródmiejskim kamienie
o ró¿nych kszta³tach, dzieci, za pomoc¹ farb,
zamieni³y m.in. na mamuty, biedroneczki,
pingwinki, duszki i truskaweczki. Kolorowe
stwory zapocz¹tkowa³y wakacyjn¹ kolekcê
rêkodzielniczych prac.

N

Kolejne by³y gniotki. Wykonanen z balonu
i m¹ki stanowi¹ wspania³¹ pomoc w usprawnianiu r¹czek - doskonale wzmacniaj¹ miêœnie d³oni. Pe³ni¹ równie¿ funkcjê “wyciszacza”.
Jednym s³owem tani i niezwykle prosty
sposób na wykonanie ciekawej zabawki
w zaledwie kilka minut.
Kolejnego dnia dzieci tworzy³y w³asne ³apacze
snów. Indiañskie amulety wieszane nad
pos³aniem lub przy wejœciu do tipi wy³apuj¹
senne marzenia, filtruj¹c sny dobre i z³e. Te
pierwsze, po piórach sp³ywaj¹ do œpi¹cego,
a drugie, zatrzymane, gin¹ wraz z blaskiem
wschodz¹cego s³oñca.
Autorzy ³apaczy snów mog¹ zatem liczyæ na
kolorowe i weso³e nocne mary.

Pi¹tkowe zajêcia z MOKSiRem wype³ni³a kultura rdzennych mieszkañców Australii. Dzieci
s³ucha³y muzyki Aborygenów oraz tworzy³y
prace plastyczne zainspirowane twórczoœci¹

GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/816

Wszystkie prace, jakie powsta³y podczas tych
kilku dni obejrzeæ mo¿na w „Galerii na
schodach” w Domu Schrama.

z Krakowa z przedstawieniem „Legenda
o Kniaziu Popielu i Piaœcie Ko³odzieju”. By³o
du¿o zabawy, muzyki i œmiechu.
Zapraszamy na drugi tydzieñ „Wakacji z Bibliotek¹ 2014” w sierpniu! S¹ jeszcze wolne
miejsca, zapisy do 31 lipca.

Wakacje z Miejsk¹ Biblioteka Publiczn¹

Kolonie z Caritas

rugi tydzieñ wakacji chêtni spêdzili
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Od siódmego do jedenastego lipca uczestnicy
zajêæ w MBP, dziêki magicznej kapsule czasu,
przenieœli siê do dawnego Chojnowa.
W poniedzia³ek odby³ siê magiczny spacer
w bibliotece - dzieci zwiedza³y chojnowskie
zabytki zapoznaj¹c siê z ich krótk¹ histori¹.
Zadaniem plastycznym uczestników by³o wykonanie herbu Chojnowa. Rezultat ich pracy
mo¿na podziwiaæ w bibliotece. Ten dzieñ
zakoñczono zabaw¹ dramow¹ „Prawda czy
fa³sz”, która polega³a na udzielaniu odpowiedzi
do zadawanych pytañ na temat naszego miasta.
Do Zamku Piastowskiego, w którym obecnie
mieœci siê Muzeum Regionalne, dzieci wybra³y siê we wtorek. Tu obejrza³y historyczne
eksponaty i s³ucha³y ciekawych opowieœci
o Chojnowie i jego okolicy. Po powrocie z zamkowych komnat ochoczo zabra³y siê do wykonania przewodnika po naszym mieœcie.
Na œrodê zaplanowano piknik internetowy
„Sieciaki na Wakacjach” - w ramach wakacyjnych pikników edukacyjnych organizowanych przez Fundacjê Dzieci Niczyje i Fundacjê
Orange. W trakcie pikniku uczestnicy ucz¹
siê, jak reagowaæ na zagro¿enia w Internecie
oraz jak ich unikaæ. Poznaj¹ zasady Netykiety
oraz cztery podstawowe zasady bezpiecznego
surfowania w sieci. Dowiaduj¹ siê, jak chroniæ
swoj¹ prywatnoœæ w Internecie oraz jakie
niebezpieczeñstwa mog¹ przynieœæ internetowe znajomoœci.

Z miejskiego funduszu profilaktyki i przeciwdzia³ania alkoholizmowi op³acony zosta³ wypoczynek wakacyjny dla 60. dzieci, uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu
Chojnowa. M³odzi chojnowianie wyjad¹ na
dwutygodniowy wypoczynek 26 lipca do
Oœrodka Wypoczynkowego „Posejdon”
w £azach nad morzem. Koloniê organizuje
Caritas Diecezji Legnickiej. 45 uczniów
korzystaj¹cych z tej formy wypoczynku nie
bêdzie partycypowaæ w kosztach wyjazdu w ca³oœci pokryje je miasto.
Natomiast 15 uczniów zap³aci tylko niewielk¹
czêœæ pobytu na kolonii Na tê formê wypoczynku dzieci miasto, wyasygnuje z bud¿etu
miasta kwotê 51.525 z³.

D

Kolejnego dnia dzieci wybra³y siê w teren na
wyprawê odkrywców „Husyci w Chojnowie”.
Przed wyjœciem zapozna³y siê z legendê
„O Ksiêciu Ruprechcie, córce Marii i niezdrowej mi³oœci”. Po przeczytaniu tekstu dzieci
z wielkim zapa³em wyruszy³y na wyprawê.
Nie by³a ona ³atwym zadaniem, ale uda³o siê
przejœæ ca³¹ trasê i rozwi¹zaæ has³o.
Na zakoñczenie wakacyjnego, lipcowego
tygodnia, w pi¹tek, bibliotekê odwiedzili
aktorzy ze Studia Ma³ych Form ART-RE

Kolonie z Kuratorium
20 innych naszych dzieci, zakwalifikowanych
przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
wyjedzie na kolonie letnie ufundowane przez
Dolnoœl¹skie Kuratorium Oœwiaty do Pogorzelicy. Dzieci wypoczywaæ bêd¹ w Oœrodku
Wypoczynkowym “Krystyna” w dniach
od 4 do 17 sierpnia.

Wakacje na sportowo
M³odzie¿ zainteresowana sportem i czynnym,
spêdzaniem czasu wolnego, w okresie wakacji, podobnie jak w latach ubieg³ych, bêdzie
mog³a korzystaæ w godzinach przedpo³udniowych z boisk szkolnych, po wczeœniejszym zg³oszeniu siê w szkole u w³aœciwego,
wyznaczonego przez dyrektora pracownika.
Równie¿ kompleks boisk sportowych Orlik,
sztuczne boisko „Chojnowianki” oraz korty
tenisowe bêd¹ w okresie wakacji udostêpnione dzieciom i m³odzie¿y, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi na nich regulaminami. Ponadto
uczniowie chojnowskich szkó³ w okresie
wakacji bêd¹ mogli korzystaæ z basenu na
preferencyjnych warunkach.

Miejska Biblioteka Publiczna
i Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji zapraszaj¹ dzieci
na kolejne wakacyjne zajêcia w sierpniu.
Szczegó³y w kalendarzu imprez
na str. 2 lub w sieci pod adresem:
www.chojnow.eu
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Praca, wspó³praca, partnerstwo
Kiedy 9 lat temu nasze miasto podpisywa³o umowy
partnerskie z niemieckim Egelsbach i francuskim Commentry, zawi¹za³o siê jednoczeœnie Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich. Przez
lata cz³onkowie stowarzyszenia, w ró¿ny sposób,
podtrzymywali, pielêgnowali i pog³êbiali relacje
z mieszkañcami, g³ównie niemieckiego Egelsbach.

O swojej dzia³alnoœci informowali poprzez media
i fotograficzne wystawy w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Kolejna - trzecia ju¿, mia³a swój wernisa¿
4 lipca. Wspólnie z MBP, Stowarzyszenie przygotowa³o prezentacje z ubieg³orocznej wizyty przyjació³ z Niemiec i tegorocznej podró¿y stowarzyszenia
do Francji.

- W tym roku, po raz pierwszy delegacja naszego stowarzyszenia
odwiedzi³a Commentry - mówi³a na wernisa¿u prezes ChSPMP
El¿bieta K³apciñska. - Do tej pory nasze kontakty z Francuzami nie
by³y doœæ czêste i owocne, ale zamierzamy to zmieniæ. Majowa wizyta
w partnerskim mieœcie utwierdzi³a nas w przekonaniu, ¿e mieszkañcy
Commentry to wspaniali, otwarci i serdeczni ludzie, którzy, podobnie
jak my pragn¹ podzieliæ siê swoim dziedzictwem, pochwaliæ dorobkiem kulturowym i nawi¹zaæ trwa³e przyjaŸnie. Nasza wizyta mia³a na
celu wypracowanie dzia³añ wspó³pracy. Byliœmy zachwyceni przyjêciem, opiek¹ i ¿yczliwoœci¹. Prezentowane na wystawie zdjêcia nie
oddaj¹ tej serdecznej atmosfery, ale opowiadaj¹ o tym jak wiele nas
³¹czy - kulturowo, spo³ecznie i mentalnie.
Z Niemcami mamy zdecydowanie wiêcej doœwiadczeñ i zrealizowanych projektów. Od 9 lat, na zasadzie spo³ecznych kontaktów chojnowianie je¿d¿¹ do Egelsbach, egelsbachczanie przyje¿d¿aj¹ do Chojnowa. Wystawa pn. „Partnerstwo i wspó³praca miast 2013-2014:
Chojnów - Egelsbach - Commentry - Görlitz” dotyczy³a ostatnich
dwóch lat dzia³alnoœci, st¹d fotograficzna relacja tylko z jednego spotkania - wizyty Niemców w 2013 roku w Chojnowie.
Prezes Stowarzyszenia El¿bieta K³apciñska wyjaœni³a jednak, ¿e
wspó³praca nie polega wy³¹cznie na towarzyskich odwiedzinach
i poznawaniu kultury partnerów.
- Prowadzimy te¿ wspólne dzia³ania charytatywne. Przez te lata uda³o
nam siê pozyskaæ kilka ton poœcieli, 25 inwalidzkich wózków, specjalistyczne ³ó¿ka dla ob³o¿nie chorych, dziesi¹tki glukometrów, ciœnieniomierze i odzie¿. Wszystko to trafia do chojnowskich placówek
zdrowia i mieszkañców potrzebuj¹cych wsparcia.

Na wystawie przedstawiono tak¿e wspó³pracê Stowarzyszenia
z niemieck¹ „Frauen auf dem Weg nach Europa” (Kobiety na drodze
do Europy) z Görlitz. Organizacja skupiaj¹ca wy³¹cznie p³eæ ¿eñsk¹,
od kilku lat w ró¿nej formie realizuje na naszym terenie, wspólnie
z chojnowinami, dzia³ania kulturalno-spo³eczne. Seminaria, spotkania
edukacyjne czy wreszcie organizacja krajoznawczych wycieczek,
maj¹ na celu dzielenie siê doœwiadczeniami w ró¿nych sferach ¿ycia
i tworzenie nadgranicznych sympatii. Wystawa by³a kontynuacj¹ tych
kontaktów. Delegacja “Frauen auf dem Weg nach Europa” uczestniczy³a w otwarciu wystawy, zapoznaj¹c siê przy tej okazji z dzia³alnoœci¹ chojnowskiego stowarzyszenia.
O wieloletniej pracy Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast
Partnerskich, ciep³o mówi³ obecny na wernisa¿u burmistrz Jan Serkies.
- Zawsze podkreœlam, ¿e najwiêkszym bogactwem ka¿dej spo³ecznoœci
s¹ ludzie aktywni spo³ecznie, kreatywni, oddani lokalnemu œrodowisku.
Cz³onkowie Stowarzyszenia Miast Partnerskich tacy w³aœnie s¹.
Dziêki ich zaanga¿owaniu, w przysz³ym roku obchodziæ bêdziemy
dziesiêciolecie partnerstwa z dwoma europejskimi nacjami. Z tych
kontaktów korzysta wielu naszych mieszkañców - doros³ych i dzieci.
Korzystaj¹ sportowcy, nauczyciele, grupy artystyczne, samorz¹dowcy
i zwykli obywatele. Korzystaj¹c z okazji pragnê zatem podziêkowaæ
pani prezes i wszystkim cz³onkom za pielêgnowanie i rozwijanie tych relacji.
Wystawê fotografii uzupe³niono „miêdzynarodowym” poczêstunkiem.
Niewielki bufet wype³ni³y przek¹ski popularne we Francji,
w Niemczech i w Polsce i przy nich prowadzono jeszcze partnerskie
rozmowy…
Wystawa dostêpna bêdzie do koñca lipca. Zapraszamy.
eg
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„Mój Œwiat - Istoty mi najbli¿sze”
czerwca w Starostwie Powiatowym w Legnicy odby³ siê III wernisa¿ konkursu plastycznego pn.: „Mój Œwiat - Istoty mi
najbli¿sze”, zorganizowany przez Starostê Powiatu Legnickiego,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Powiatow¹
Spo³eczn¹ Radê ds. Osób Niepe³nosprawnych.
Uroczyst¹ galê otworzy³a i prowadzi³a Barbara Oleœ - Przewodnicz¹ca
Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych oraz Bo¿ena
Zakrawacz - Cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Dom”. Szczególnym
wydarzeniem zorganizowanej gali by³o wrêczenie nagród laureatom
konkursu i wyró¿nionym osobom. Zakupienie cennych nagród by³o
mo¿liwe dziêki wsparciu sponsorów, a byli nimi: Jaros³aw Humenny -
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Chojnowski felietonik

Geocaching w Chojnowie

“By³ sobie je¿”
Œwiat zwierz¹t i ludzi ¿yje sobie na ogó³ w pewnej
symbiozie. Nieprzewidziane wydarzenia nie raz te
dwa œwiaty ³¹cz¹. Nawet na cmentarzu. Wbrew
pozorom, na nekropoliach przyroda te¿ ma swój
œwiat. Dostarczyæ te¿ mo¿e niecodziennych
zdarzeñ. Podczas odwiedzin grobów rodzinnych,
nasza sta³a czytelniczka, zauwa¿y³a nagle sun¹cego
w trawie stwora o doœæ dziwnym kszta³cie. Na
dŸwiêk ludzkiego g³osu, pod³u¿no-kulisty goœæ
skierowa³ siê do naszej czytelniczki. Szybko okaza³o siê, ¿e nie jest to ¿aden wybryk zoologiczny
tylko je¿, którego g³ówka utknê³a w lampionie. Dla
zwierz¹tka œmiertelna pu³apka. Zbieg okolicznoœci
jednak sprawi³, ¿e to cz³owiek uniemo¿liwi³ podró¿
zwierzêcia do krainy wiecznych ³owów. Naszej
czytelniczce przyda³o siê doœwiadczenie pielêgniarskie. Dobrych kilka minut trwa³a operacja
uwolnienia g³ówki je¿a z lampionu. Nie by³o to
wcale proste. Ale siê uda³o. Pomoc zdaje siê przysz³a w ostatniej
chwili. Zwierzê
po oswobodzeniu, ³apczywie
zaczê³o ³apaæ oddech, powiêkszaj¹c tym samym
swoj¹ masê i objêtoœæ. By³ to dorodny okaz je¿a.
p.m.
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Starosta Legnicki i Magdalena Gielniak-Sobczak - Prezes Stowarzyszenia
„Nasz Dom” dzia³aj¹cego na rzecz DPS Legnickie Pole. Wszystkie
osoby bior¹ce udzia³ w konkursie otrzyma³y dyplomy pami¹tkowe,
a uczestnicy do 12 lat dodatkowo atrakcyjne upominki. Wœród nich
znaleŸli siê tak¿e mieszkañcy Chojnowa.
Podczas gali uroczyœcie zaprezentowano i promowano sztukê osób
niepe³nosprawnych. Goœcie obejrzeli prace plastyczne, podziwiaj¹c
umiejêtnoœci artystyczne, sposób wykonania, ró¿norodnoœæ techniczn¹
prac, kolorystykê oraz sposób postrzegania œwiata przez uczestników
konkursu. Wszystkie dzie³a zas³ugiwa³y na pierwsze miejsca, bowiem
zachwyca³y profesjonalizmem i g³êbi¹ przes³ania.
Na zakoñczenie przygotowano poczêstunek dla wszystkich obecnych
na uroczystej gali.

Chojnowie odby³o siê spotkanie dot. geocachingu, czyli szukania skrytek z udzia³em urz¹dzeñ GPS. Wziê³o w nim udzia³ kilkanaœcie osób z terenu miasta i gminy. Uczestnicy dowiedzieli siê co to jest ten GEOCACHING oraz mogli sami znaleŸæ swoje
pierwsze skrytki, specjalnie na tê okazjê
przygotowane w Chojnowie przez Wrzosowa-Team.
W szeœciu miejscach Chojnowa, w okolicach rynku, ukryto cache - skrytki opisuj¹ce najciekawsze zabytki Chojnowa.
Uczestnik gry, pos³uguj¹c siê urz¹dzeniem GPS, lokalizowa³ skrytki i musia³
„niezauwa¿ony” przez postronne osoby
podj¹æ je, odnotowaæ w nich swoj¹ wizytê
poprzez wpisanie siê do logbooka i dyskretne odk³ada³ na miejsce. Po znalezieniu wszystkich skrytek i spisaniu dodatkowych z nich liczb, mo¿na by³o dostaæ
wspó³rzêdne „bonusowej skrytki” o nazwie Korona Chojnowa.
W gminie Chojnów takich skrytek jest
ju¿ kilkanaœcie, m.in. w Bia³ej, NiedŸwiedzicach i Osetnicy. A w okolicach
np. w powiecie legnickim 94, w Legnicy
ponad 100, w powiecie jeleniogórskim
ponad 300 a na ca³ym Dolnym Œl¹sku
prawie 2,4 tys. W ca³ej Polsce ju¿ niebawem bêdzie 20 tys. takich skrytek,
przedstawiaj¹cych ciekawe miejsca warte

W

odwiedzenia, a na ca³ym œwiecie... ju¿ jest
kilka milionów. Geocaching to miêdzynarodowa zabawa. Wiêcej informacji na
stronach www.geocaching.com.
Ju¿ niebawem z inicjatywy organizacji
pozarz¹dowych z gminy Chojnów powstanie w okolicach Chojnowa ponad 100
takich miejsc, oznaczonych wspó³rzêdnymi GPS i wprowadzonymi do miêdzynarodowej gry Geocaching.
Krzysztof Szustka
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Nowe zasady wydawania
kart parkingowych
Od 1 lipca 2014 r., na
mocy przepisów ustawy z dnia 23 paŸdziernika 2013 r.
o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 1446), zmianie ulegaj¹ zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepe³nosprawnych i placówek zajmuj¹cych siê
opiek¹, rehabilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych.
Od tego dnia organem wydaj¹cym kartê
parkingow¹ staje siê przewodnicz¹cy powiatowego zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce sta³ego pobytu osoby niepe³nosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych lub siedzibê
placówki.
Op³ata za wydanie karty parkingowej wynosi
21 z³. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz
z op³at¹ za kartê parkingow¹ bêdzie pobierana op³ata ewidencyjna.
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuj¹ wa¿noœæ do dnia okreœlonego jako data wa¿noœci
karty, nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 listopada 2014 r.

Wiêcej szczegó³ów na:
http://powiat-legnicki.eu

Stypendia dla maturzystów
Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoœci przy wsparciu Agencji Nieruchomoœci Rolnych, jako organizatora wstêpnej rekrutacji kandydatów w roku Akademickim 2014/2015 kontynuuje realizacjê
Programu XIII edycji „Stypendia Pomostowe”.

Program skierowany
jest do maturzystów, którzy:
Ukoñcz¹ szkolê ponadgimnazjaln¹ w 2014
roku i spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
•
Dostan¹ siê na rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich
uczelniach publicznych maj¹cych uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów
magisterskich realizowanych w polskich
uczelniach publicznych;
•
Osi¹gnêli na egzaminie maturalnym
liczbê punktów nie mniejsz¹ ni¿ 90, liczonych zgodnie z algorytmem za³¹cznikiem do
regulaminu. Osoba ubiegaj¹ca siê o stypendium oblicza samodzielnie liczbê punktów;
•
S¹ dzieæmi by³ych pracowników
ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracê
w okresie co najmniej 2 lata;
•
Mieszkaj¹ na terenach wiejskich
lub w miastach do 20 tys. Mieszkañców
potwierdzonych zameldowaniem, przy czy
okres zameldowania nie mo¿e byæ krótszy
ni¿ 6 miesiêcy;
•
Pochodz¹ z rodzin, w których dochód netto na osobê w rodzinie albo dochód
osoby ucz¹cej siê nie przekracza 1176 z³ netto

lub 1344 z³, gdy cz³onkiem rodziny jest
dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Nabór stypendystów bêdzie przeprowadzony
œciœle wed³ug zasad okreœlonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów” (wraz
z za³¹cznikami).
Wszystkie wzory dokumentów oraz regulamin przyznawania stypendiów pomostowych dostêpne s¹ na stronie internetowej
Fundacji Edukacyjnej Przedsiêbiorczoœci
www.stypendia-pomostowe.pl segment IA
(wraz z za³¹cznikami).

Uwaga!!!
Kandydaci do stypendium wype³niaj¹
wnioski on-line na stronie: www.stypendiapomostowe.pl w terminie do 18 sierpnia 2014r do godz. 16-ej, a nastêpnie
wydrukowany z systemu wniosek nale¿y podpisaæ i wraz z wymienionymi
dokumentami z³o¿yæ w nieprzekraczalnym terminie do najbli¿szego
wzglêdem zamieszkania Oddzia³u
Terenowym Agencji Nieruchomoœci
Rolnych do 22 sierpnia 2014r. (liczy
siê data stempla pocztowego).

Stypendia dla uczniów niepe³nosprawnych
Ruszy³a kontynuacja Dolnoœl¹skiego programu pomocy uczniom niepe³nosprawnych pn. „Sprawny Uczeñ”.
NABÓR WNIOSKÓW trwa do 31 lipca 2014.
W roku 2014 przyznane zostan¹ w ramach Dolnoœl¹skiego programu pomocy uczniom niepe³nosprawnym
„Sprawny uczeñ” na rok szkolny 2014-2015 stypendia uczniom niepe³nosprawnym ze szkó³ podstawowych
(klasy 1-6), gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych (z wy³¹czeniem szkó³ policealnych) mieszkañcom
Dolnego Œl¹ska.

Kto mo¿e sk³adaæ wniosek:
* uczniowie szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych - do
czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia;
* wychowankowie publicznych i niepublicznych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom
i m³odzie¿y, o których mowa w art. 16 ust. 7
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty, a tak¿e dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym z niepe³nosprawnoœciami
sprzê¿onymi realizacjê odpowiednio obowi¹zku
szkolnego i obowi¹zku nauki - do czasu
ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki;
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* uczniowie szkó³ niepublicznych nieposiadaj¹cych uprawnieñ szkó³ publicznych - do czasu
ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.
Jakie warunki nale¿y spe³niæ
aby otrzymaæ stypendium:
* posiadaæ wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub wa¿nie orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci wydane przez Powiatowy Zespó³
ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci, ZUS
lub instancje odwo³awcze na dzieñ z³o¿enia
wniosku i podpisania umowy,
* pobieraæ naukê w szkole podstawowej
w klasach 1-6, gimnazjum lub szkole ponadgim-

nazjalnej z wy³¹czeniem szkó³ policealnych,
* mieszkaæ na obszarze województwa dolnoœl¹skiego,
* pochodziæ z rodziny, w której dochód
w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny
nie przekracza kwoty 456 z³,
* z³o¿yæ wniosek o przyznanie stypendium
„Sprawny uczeñ” w wyznaczonym terminie,
* prawid³owo rozliczyæ umowê zawart¹ w ramach wczeœniejszej edycji programu „Sprawny
uczeñ” - dotyczy osób korzystaj¹cych ze
wsparcia w latach poprzednich.
Wiêcej szczegó³ów na:
http://www.umwd.dolnyslask.pl
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Lipcowa Gildia
Mimo wakacji chojnowscy twórcy kontynuuj¹
swoje comiesiêczne spotkania. W œrodê
2 lipca znów by³o ciekawie. W „KuŸni
Talentów” swój ma³y recital zaprezentowa³
Jurand Kowalski. Tym razem przedstawi³
utwory m.in: Czerwonych Gitar i D¿emu.
Takie utwory rzadko prezentuj¹ komercyjne
publikatory. Lokal wiêc prze¿y³ chóralne
œpiewanie. W czerwcu nie pró¿nowali te¿
plastycy-malarze. Wydaje siê wiêc, ¿e powinna zostaæ zorganizowana wystawa.
Oczy dos³ownie cieszy³y prezentowane
dzie³a. Chyba mo¿na te¿ sobie wyobraziæ
wspólny tomik poetycki. Trochê wierszy
powsta³o i wci¹¿ powstaj¹. Opiekunowieprzewodnicy bêd¹ wiêc mieli wiele rzeczy

do przemyœlenia. Tego dnia gildian odwiedzili goœcie z Legnicy. Zuzanna £obuœ artystka-plastyk, której prace by³y ju¿ wystawiane m.in: w Legnicy, Wroc³awiu,
Œwinoujœciu. Oprócz tego, projektuje i szyje
odzie¿. Kolejny goœæ - Jolanta Trawnik
przez ³adnych kilkanaœcie lat œpiewa³a
w chórze “Madryga³”. Obecnie tworzy projekt muzyczny prezentuj¹cy twórczoœæ
Agnieszki Osieckiej. Próbkê artystyczn¹
pani Joli, gildianie us³yszeli podczas tego
spotkania. Jest wiêc szansa, ¿e frakcja
muzyczna gildian, powiêkszy siê. Obecny
tak¿e fotoreporter portalu e-legnickie Andrzej
Markiewicz - ujawni³ nieco zdumionemu
audytorium, ¿e chojnowski projekt artystyczny czyli G.A.C. chce przeszczepiæ na
legnicki grunt. Okazuje siê bowiem, ¿e
w grodzie nad Kaczaw¹ nie ma zintegrowanej bohemy. Ponoæ prace nad Legnick¹
Gildi¹ s¹ bardzo zaawansowane. Trzymamy
kciuki za legnickich artystów.
A tymczasem zapraszamy do internetu:
gildia.chojnów.eu. Od niedawna gildianie
maj¹ swój profil na facebooku.
Nastêpne spotkanie chojnowskich twórców
6 sierpnia o godzinie 18.00. Oczywiœcie
w KuŸni Talentów. ZAPRASZAMY.
pm

Portrety

naszych artystów
Anna Wójcik
- kolejna seniorka w szerokiej galerii chojnowskich
twórców. Specjalizuje siê
w rêkodzielnictwie. Ile rodzajów jest z tej pó³ki sztuki
- to tyle mo¿na wykreowaæ rzeczy niezwyk³ych: kartki okolicznoœciowe, ozdoby
œwi¹teczne, koronki frywolitki, haft richelieu, bi¿uteria… Podczas Dni Chojnowa, na
Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego
pani Ania jest po prostu w swoim ¿ywiole.

£¹ka tylu ma mieszkañców…
Ostatnim przedwakacyjnym spotkaniem, 25 czerwca, zakoñczyliœmy
czwarty ju¿ rok Bibliotecznej Akademii Malucha. Na „Têczowej ³¹ce”
spotka³y siê pszczó³ki, ¿abki, motylki i biedronki, które tañczy³y i odgadywa³y ró¿ne zagadki przyrodnicze. Zabawy z chust¹ animacyjn¹ oraz
weso³e historyjki obrazkowe sprawi³y dzieciom wiele radoœci. Najm³odsi
wraz z rodzicami wykonali te¿ wspóln¹ pracê plastyczn¹ - kolorow¹
³¹kê. Maluchy odciska³y na niej swoje r¹czki pomalowane farbami, tworz¹c
barwne kwiaty. Na koñcu naszego spotkania wrêczyliœmy pami¹tkowe ksi¹¿eczki i dyplomy, a potem wyszliœmy do bibliotecznego
ogródka i puszczaliœmy mydlane bañki.
Do zobaczenia we wrzeœniu na rozpoczêciu nowego roku akademickiego!
MBP
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Bitwa pod Grunwaldem
Coroczna inscenizacja jednej z najwiêkszych
bitew w historii œredniowiecznej Europy, od
lat œci¹ga t³umy - uczestników i obserwatorów. Impreza jest czêœci¹ obchodów Dni
Grunwaldu. Skupia mi³oœników odtwarzania
historii i jest jednym z najwiêkszych elementów wytworzonym przez œrodowiska “historyczne” na terenie naszego kraju.
Od jedenastu lat, wœród tysiêcy rycerzy, naprzeciw krzy¿aków staj¹ tak¿e rycerze Grodu
Chojnów. Z bitwy powracaj¹ na tarczy, niemniej obolali, kontuzjowani i zmêczeni, ale
szczêœliwi.
- To nasz siódmy wyjazd i siódma bitwa - mówi
Krzysztof Pisarski komes naszego Bractwa.
- Przygotowujemy siê kilka miesiêcy przed
inscenizacj¹. Kompletujemy obóz, sprzêt obozowy, zbroje i wyposa¿enie. Zbieramy dru¿ynê
i pieni¹dze, bo ka¿dy wyjazd to spory wydatek
finansowy. Rozbijamy siê obozem w szeregach
chor¹gwi mazowieckiej ksiêcia Janusza i pod
jego dowództwem stajemy na polu bitwy.
Walki s¹ naturalnie markowane, ale ma³o kto
wychodzi z nich bez szwanku. Rycerze, krzy¿acy, wszyscy anga¿uj¹ siê tak bardzo, ¿e
siniaki, zadrapania i krew, to nieodzowny
element inscenizacji, która trwa zaledwie
godzinê. Ca³e obozowe ¿ycie natomiast trwa
szeœæ dni. W tym czasie prowadzone s¹

warsztaty taneczne, zajêcia z kaligrafii, odbywaj¹ siê turnieje ³ucznicze i na miecze tzw.
bohurty, w których bior¹ udzia³ najlepsi rycerze z ca³ego œwiata. S¹ to walki, jak mówi¹
obserwatorzy, ju¿ na ostro, bez skrupu³ów.
A wieczorami oczywiœcie tañce, hulanki,
swawole do bia³ego rana.
Impreza, najwiêksza w Polsce, nie jest jednak
jedyn¹.
- W³aœciwie przez okr¹g³y rok, w ka¿dy weekend,
gdzieœ odbywaj¹ siê rycerskie spotkania dodaje komes Pisarski. - Uczestniczymy w nich
w miarê posiadanego wolnego czasu i œrodków finansowych. Spotykamy siê nie tylko
w kraju, ale te¿ za granic¹. Liczne kontakty
generuj¹ kolejne turnieje, prezentacje, biesiady.
Bitwa pod Grunwaldem ma na celu krzewienie historii, odtwarzanie kultury, tradycji oraz

dawnego rzemios³a. Podobnie jak dzia³alnoœæ
bractw. Chojnowscy rycerze du¿y nacisk
k³ad¹ na wiernoœæ w odtwarzanym sprzêcie
zbrojnym, obozowym czy strojach bia³og³ów.
Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ poznawania œredniowiecznych zwyczajów, tradycji, wydarzeñ.
Cz³onkostwo w bractwie uczy zatem i bawi.
Je¿eli wiêc kogoœ ta epoka szczególnie interesuje, chcia³by wst¹piæ w szeregi chojnowskiej
braci, bytowac w œredniowiecznych klimatach
- zapraszamy. Kontakt przez redakcjê Gazety
Chojnowskiej.
eg

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy Rynku nr 34 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 295/12 o pow. 142 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 26-02-2097 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00020453/3:

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 i nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 3 wrzeœnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 28 sierpnia 2014 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
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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¿
200,00 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 10 grudnia 2013 r.,
drugi 12 lutego 2014 r., trzeci 10 kwietnia 2014 r., czwarty 25 czerwca 2014 r.
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 21.07.2014 r. 28.08.2014 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM,
ul. Drzyma³y 30 – tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: biksp.chojnow.net.pl.
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Zabawa na urlopie
Dzieci maj¹ ju¿ to do siebie, ¿e nie lubi¹ siedzieæ w miejscu i szybko siê
nudz¹. Nale¿y wiêc dobrze zorganizowaæ im czas, aby wspólne chwile
up³ynê³y w mi³ej atmosferze i sta³y siê zapowiedzi¹ udanego urlopu.

Wiek niemowlêcy
* Zabawy manipulacyjne (dziecko chwyta
przedmiot, bada ciê¿ar, kolor, barwê, temperaturê, powierzchniê, kszta³t, dŸwiêki itd.,
g³adzi, obraca, potrz¹sa, uderza, wk³ada do
ust; do 5 miesiêcy przede wszystkim zajmuje
siê w³asnym cia³em).
* Ok. 1. r.¿. -opanowanie przedmiotu, u¿ywa
go dziecko do okreœlonego celu (kubek nape³nia piaskiem, jeden kubek wk³ada do
drugiego). Niemowlêta bardzo lubi¹, gdy
osoba doros³a bierze je na rêce, podnosi do
góry, huœta rytmicznym ruchem.
* Od 1. do 3. r.¿. - zabawy manipulacyjne
i funkcjonalne (dziecko ka¿dy przedmiot
traktuje jako coœ odrêbnego, potrafi u³o¿yæ
przedmioty wed³ug rodzaju lub wielkoœci,
bada u¿ytecznoœæ, np. otwiera i zamyka
pude³ko, nape³nia je innymi rzeczami).
* Pod koniec 2. i 3. r.¿. popularne s¹ zabawy
konstrukcyjne (np. budowanie z klocków,
z piasku) Wa¿ne jest, aby zostawiæ dziecku
pe³n¹ swobodê w wyborze tematu zabawy
konstrukcyjnej, w doborze przedmiotów
i materia³ów do realizacji dzie³a.
* Dziecko uczy siê chodziæ - kontakt z ró¿nymi przedmiotami, samo eksploruje zamiast
czekaæ na dostarczenie przedmiotów do
zabawy. Zabawki s³u¿¹ do dokonywania odkryæ i eksperymentowania (wiaderko +piasek
= babka).
Czas trwania zabawy w 3. r.¿. wyd³u¿a siê
dwukrotnie. Do 2. r.¿. przewa¿a zabawa
samotna. Rozwija siê pamiêæ i wyobraŸnia pojawiaj¹ siê pierwsze zabawy w granie roli
(dziecko zaczyna rozumieæ, ¿e lalka mo¿e
byæ dzieckiem). Dzieci w tym wieku charakteryzuj¹ siê du¿¹ ruchliwoœci¹ (lubi¹ niszczenie przedmiotów). Chêtnie w zabawie odgrywaj¹ rolê doros³ych. Do zabaw potrzebne
bêd¹ ró¿ne klocki, plastikowe sk³adanki,
mozaiki, przybory do piasku, plastelina.
Zabawy ruchowe wymagaj¹ posiadania ró¿nych pi³ek, rowerków, zabawek do k¹pieli.
Arsena³ zabawek dydaktycznych to ró¿nego
rodzaju piramidki, szeœciany, loteryjki.

Wiek przedszkolny
* Zabawy ruchowe (bieganie, skakanie,
wspinanie siê, rzucanie, jazda na rowerze)
pomagaj¹ w æwiczeniu cia³a i zmys³ów.
* Zabawy oparte o fikcjê (dziewczynki przygotowuj¹ obiad z listków), ale na razie zabawy te opieraj¹ siê na naœladownictwie, dziecko
swobodnie zmienia siê z rówieœnikami rolami). Fikcja pomaga w poznawaniu i opanowywaniu rzeczywistoœci.
* Bajki - szczególne zainteresowanie przypada na okres miêdzy 5. a 6. r.¿. (bajka pozwala
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prze¿yæ to, co w rzeczywistoœci nie mo¿e
mieæ miejsca).
Ulubione zabawy to te, gdzie dzieci przyjmuj¹ na siebie role doros³ych. Dzieci 5-6 letnie
maj¹ wiêksz¹ wiedzê i sprawnoœæ. W zwi¹zku z tym chêtnie wybieraj¹ majsterkowanie,
zabawy konstrukcyjne, które rozwijaj¹ wyobraŸnie przestrzenn¹. Dzieci lubi¹ kredki,
papier, no¿yczki, sznurki, plastelinê, farby,
uk³adanki. Dziewczynki chêtnie bawi¹ siê
w dom, wiêc potrzebne bêd¹ im lalki i ich
gospodarstwa. Ch³opcom przydadz¹ siê auta
i akcesoria ró¿nych zawodów. Zabawy nabieraj¹ cech wspó³zawodnictwa i s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na p³eæ. Dziewczynki lubi¹
skakanki, pi³ki. Natomiast ch³opcy ró¿nego
rodzaju rzutki, pi³ki, rowery, gry zrêcznoœciowe. Uniwersaln¹ zabawk¹ w ka¿dym
wieku s¹ klocki. Dla dzieci w tym wieku
kszta³ty klocków powinny byæ bardziej skomplikowane. Arsena³ zabawek dydaktycznych
to dla dzieci starszych gry planszowe. Zasadnicz¹ rolê w zabawie dzieci pe³ni¹ rodzice.

Zabawy w wieku szkolnym
* Dzieci pragn¹ uczestniczyæ w prawdziwym
¿yciu (zamiast bawiæ siê w sklep chc¹ same
kupowaæ).
* Zajêcia z pogranicza zabaw (czytanie ksi¹¿ek,
ogl¹danie TV, granie na komputerze, s³uchanie muzyki).
* Popularne s¹ gry (oparte na œcis³ych zasadach, wyrabiaj¹ poczucie wspólnoty w grupie,
ucz¹ wspó³dzia³ania, np. gry ruchowe, berek,
zabawa w chowanego, gra w 2 ognie, u ch³opców gry nastawione na wspó³zawodnictwo).

Zabawy w wieku 11 - 14 lat
* Nale¿y zadbaæ o czas na relaks i zabawê.
* Przewa¿aj¹ gry (ruchowe, stolikowe, sportowe, dydaktyczne, komputerowe itd.)
* Gry maj¹ wysoki poziom organizacji (z³o¿one regu³y, wzbogacanie treœci gier, wymyœlanie nowych gier).
mgr Sylwia Warcho³- Pluciñska
psycholog Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnowie

PROŒBA
My, rodzice Janina i Janusz Fiebichowie
zwracamy siê do ludzi dobrej woli o oddawanie krwi dla naszego syna Patryka
Fiebicha, który uleg³ ciê¿kiemu wypadkowi
w pracy. Prosimy wszystkich dawców i osoby
zainteresowane mog¹ce oddaæ krew
o przy³¹czeniu siê do akcji.
Krew (bez wzglêdu na grupê) mo¿na oddaæ
w dowolnym punkcie krwiodawstwa w Polsce,
nale¿y jedynie przy pobraniu poinformowaæ,
¿e oddaje siê krew dla p. Patryka Fiebich. Po
pobraniu, otrzymane zaœwiadczenie z zaznaczeniem, dla kogo jest przeznaczona krew,
prosimy odes³aæ do Zespó³ Opieki Zdrowotnej
w Boles³awcu - ul. Jeleniogórska 4, 59-700
Boles³awiec lub przekazaæ rodzicom.
Bardzo prosimy o wsparcie i z góry dziêkujemy
za okazane serce naszemu Synowi!
Janina i Janusz Fiebich

Kronika Towarzyska
UUU
Szanowna Pani Gra¿yno Ostapiuk !!!
W zwi¹zku z Pani przejœciem na emeryturê
w imieniu swoim oraz wszystkich
pracowników Urzêdu Poczty w Chojnowie
mam zaszczyt podziêkowaæ Pani
za wieloletni¹ pracê z nami. Chcielibyœmy
by podsumowuj¹c swoj¹ karierê,
wziê³a Pani pod uwagê, oprócz ciê¿kiej
pracy, chwil radosnych i smutnych,
równie¿ inne czynniki. Jednym z nich
jest wdziêcznoœæ wszystkich tych, którym
pomaga³a Pani s³u¿¹c swoj¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem przez wszystkie lata.
Prze¿y³a Pani wspólnie z nami wiele
ró¿nych momentów i zawirowañ. Mamy
za sob¹ wspania³e czasy i trudne momenty.
Zmienia³y siê strategie, koncepcje i cele.
Dla Pani, niezale¿nie od tego co dzia³o siê
dooko³a, zawsze najwa¿niejsza by³a podstawowa zasada, a mianowicie uczciwoœæ
w pracy i ¿yczliwoœæ dla ludzi.
Droga Pani Gra¿ynko, dziêkujemy za te
piêkne lata, poœwiêcenie i oddanie, lojalnoœæ
oraz trud w³o¿ony w pracê w naszym
Urzêdzie. Wyra¿amy tak¿e nadziejê,
¿e nie zapomni Pani o nas i podobnie
jak my wszyscy, bêdzie dobrze wspominaæ
wspólne chwile.
Naczellnik oraz pracownicy
Urzêddu Pocztowego w Chojnowie..
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Historia Chojnowianki
Awans naszej dru¿yny do IV ligi i niedawny jubileusz 60.lecia dzia³alnoœci chojnowskiego klubu, sk³oni³y
nas do historycznej refleksji. Spisane przez wieloletniego dzia³acza klubu, Mieczys³awa Wojciechowskiego
pierwsze æwieræwiecze Chojnowianki zaprezentujemy w odcinkach. Z pewnoœci¹ wielu zainteresuj¹ daty,
nazwiska wydarzenia sprzed kilkudziesiêciu lat…

POCZ¥TKI PI£KARSTWA W CHOJNOWIE (cz. 1)
maju 1945 r. po wielu ciê¿kich i tragicznych latach koñczy siê II wojna œwiatowa. Chojnów tak jak i ca³y Dolny Œl¹sk
zniszczony wojn¹ po wielu wiekach wraca do
macierzy. Ludnoœæ pochodzenia niemieckiego
opuszcza miasto, a na jej miejsce zaczê³y przychodziæ transporty z ludnoœci¹ polsk¹. Transporty te s¹ niemal z ca³ego kraju, a najwiêcej
z dawnych wschodnich terenów Polski. Przybywa ludnoœæ z Polski centralnej, z poznañskiego, Pomorza i ró¿nych krajów Europy,
najwiêcej z Francji i Jugos³awii. Wœród przybywaj¹cych s¹ ksiê¿a, ludzie nauki i kultury,
dzia³acze sportowi i sportowcy. W mieœcie
zaczyna siê rozwijaæ nie tylko ¿ycie religijne
i szkolnictwo, ale i sport, a zw³aszcza pi³ka
no¿na. Wielki mi³oœnik pi³ki no¿nej Pan
Kazimierz Grabowski dobiera sobie jeszcze
dwóch mi³oœników pi³karskich w osobach
Pana Adama Langa i Pana Witolda Kudyrkiewicza i jesieni¹ 1945 r. zak³adaj¹ pierwszy
klub sportowy w Chojnowie. Uchwa³¹ Miejskiego Komitetu PPS powstaje Klub Sportowy “OMTUR” Chojnów (pe³na nazwa: Organizacja M³odzie¿y Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego). Po zarejestrowaniu przez
w³adze wojewódzkie “OMTUR” staje siê nie
tylko pierwszym klubem sportowym w Chojnowie, ale jednym z pierwszych na Dolnym
Œl¹sku. Teraz przed t¹ œmia³¹ i odwa¿n¹ trójk¹
ludzi stanê³o trudne zadanie, doprowadziæ
stadion do takiego stanu, aby mo¿na by³o
rozgrywaæ na nim mecze pi³karskie. Nale¿y
wiedzieæ, ¿e stadion posiada³ w owym czasie
tylko szcz¹tki ogrodzenia z siatki drucianej,
¿adnej szatni nie by³o. Nie by³o równie¿ ³awek
dla kibiców, jedynie by³o trochê sk³adanych
krzese³. Bramki posiada³y zniszczone siatki
z drutu. Obok gazowni w miejscu gdzie obecnie znajduj¹ siê ogródki dzia³kowe, oraz
obok P.O.H.Z. Przy ul. Goleszañskiej znajdowa³y siê baraki obozu pracy istniej¹cego
w Chojnowie w czasie wojny. Baraki te by³y
drewniane i sk³ada³y siê z elementów, które
pos³u¿y³y na postawienie na stadionie jako takiej
szatni, a póŸniej ogrodzenia go. W miêdzy
czasie do trójki odwa¿nych dzia³aczy do³¹czyli inni, a mianowicie Panowie Kazimierz
Sylwestrzak, Horoszawski, Seweryn Kawicki,
Tadeusz Szczerkowski, Józef Kasprzyk i przyby³y póŸniej do Chojnowa Pan Kazimierz
Magusiak. Po przygotowaniu stadionu do
rozgrywania meczów pi³karskich zaczêto
kompletowaæ sprzêt pi³karski dla zawodników. Znajomi szewcy Panowie Zawisza
i Bojczuk zaczêli zwyk³e buty przerabiaæ na
buty pi³karskie. Zaczêto zbieraæ koszulki
i spodenki , aby by³y w jednym kolorze. Zebrany
i skompletowany sprzêt pi³karski, przygotowany jako tako stadion, wszystko to umo¿liwi³o rozegranie pierwszego w wolnym Chojnowie meczu pi³karskiego. Wiosn¹ 1946 r.
pi³karze K.S. “OMTUR” rozpoczêli swoje
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pierwsze spotkania z dru¿yn¹ z³o¿on¹ z ¿o³nierzy Armii Radzieckiej stacjonuj¹cej w Chojnowie. Warto zaznaczyæ, ¿e dru¿yna wojsk
radzieckich z Chojnowa by³a dru¿yn¹ siln¹
w owym okresie zajmowa³a II lokatê na Dolnym Œl¹sku wœród dru¿yn radzieckich. Czêsto
tak siê zdarza³o, ¿e zawodnicy tej dru¿yny
byli wypo¿yczani do spotkañ towarzyskich
jakie rozgrywali pi³karze “OMTUR-u”. Spotkania z ¿o³nierzami radzieckimi mia³y zawsze
charakter uroczysty. Wystêpowa³a orkiestra
wojskowa i by³ zwyczaj, ¿e podczas meczu kiedy
bramk¹ zdobywali pi³karze radzieccy, to wystrzeliwano rakietê czerwon¹, a kiedy gola
zdobywali Polacy to zielon¹. Przewa¿nie tak
by³o, ¿e rakiet zielonych ¿o³nierze musieli wystrzeliwaæ wiêcej. Pionierami dru¿yny pi³karskiej “OMTUR-u”, którzy wiosn¹ 1946 r. zaprezentowali siê chojnowskiej publicznoœci byli:
1. Edward Mazierski.
2. Edmund Biliñski.
3. Adam Lang.
4. Witold Kudyrkiewicz.
5. Julian Kubala.
6. Wojciech Wykurz.
7. Marian Kania.
8. Wac³aw Weso³owski.
9. Kazimierz Konrad.
10. Marasek.
11. Flota.
Wiêkszoœci tych pi³karskich pionierów nie
ma ju¿ wœród nas, pozostali opuœcili Chojnów
i rozjechali siê po ca³ej Polsce, pozostaj¹c jednak
wiernymi pi³ce no¿nej. Pozosta³ tylko jeden,
dziœ ju¿ osiemdziesiêcioletni Wojciech Wykurz.
Warto jest przypomnieæ fakt, ¿e Pan Edward
Mazierski, kiedy zadebiutowa³ w “OMTUR” na
pozycji bramkarza mia³ 18 lat. Czêsto wystêpowa³ równie¿ na pozycji prawego skrzyd³owego. Po zakoñczeniu kariery pi³karskiej
zosta³ znanym i cenionym sêdzi¹ pi³karskim.
Pi³karze “OMTUR-u” rozgrywali mecze nie
tylko z dru¿yn¹ wojskow¹ z Chojnowa, ale
czêsto spotykali siê z siln¹ dru¿yn¹ wojsk
radzieckich z Legnicy. Spotykali siê równie¿
z dru¿ynami, które powstawa³y w ró¿nych
miastach Dolnego Œl¹ska.
Du¿e wra¿enie na kibicach wywar³o spotkanie z K.S. “Dziewiarz - Legnica”. W dru¿ynie
tej w owym okresie wystêpowa³o wielu pi³karzy ligowych z dru¿yn dawnej wschodniej
czêœci Polski. Nic te¿ dziwnego, ¿e spotkanie
zakoñczy³o siê wysokim zwyciêstwem pi³karzy
z Legnicy w stosunku 7:1. Dru¿yna z Legnicy
spotkanie to wygra³a, ale straci³a œwietnego
bramkarza, gdy¿ wkrótce bramkarz tej dru¿yny
Pan Stanis³aw Zaborniak przeniós³ siê do
Chojnowa i zasili³ miejscow¹ dru¿ynê.
Czêsto pi³karze chojnowscy spotykali siê
z dru¿yn¹ ¿ydowsk¹ z Legnicy. W mieœcie
w okresie tym znajdowa³o siê du¿e skupisko
ludnoœci ¿ydowskiej. Oprócz szkó³, teatru,
skupisko to posiada³o Klub Sportowy "Gwiazda".

Spotkania z dru¿yn¹ "Gwiazdy" zawsze wywo³ywa³y wœród chojnowskich kibiców du¿e
zainteresowanie. Zawodnicy tej dru¿yny byli
fizycznie s³absi od pi³karzy chojnowskich,
ale grali zawsze niezwykle ambitnie. D¹¿yli
¿eby zdobyæ chocia¿ gola honorowego. Czêsto
dostêpu do bramki chojnowskiej broni³ Pan
Stanis³aw Jaworski i wówczas publicznoœæ
spotyka³y nie tylko emocje pi³karskie, ale
i humorystyczne. Bramkarz ten lubi³ strzelaæ
rzuty karne ustawiaj¹c siê ty³em do bramki,
lub broniæ strza³y przeciwnika g³ow¹. Wiêkszoœæ spotkañ pi³karskich rozgrywanych
w Chojnowie sêdziowali Panowie Tadeusz
Wielgosz, Jan Szymañski, Marian Kopeæ
i kpt. Armii Radzieckiej z Chojnowa. W 1947 r.
Pan Horoszowski przy TARTAKU powo³uje
nowy Klub Sportowy "Kresowianka", który
wkrótce zmienia nazwê na KS "Las". Nastêpuje rywalizacja, kto jest lepszy, dochodzi do
wielu spotkañ. Z bardziej znanych zawodników tego klubu by³ Pan Kazimierz Rodak,
który póŸniej przez wiele lat gra³ w KS "Garbarnia" nale¿¹cy do Zrzeszenia Sportowego
"W³ókniarz" i KS "Gwardia" reprezentuj¹cy
milicjantów ca³ego ówczesnego powiatu z³otoryjskiego. Rok ten zas³uguje na uznanie nie
tylko z powodu powstania nowych klubów
sportowych, ale przede wszystkim ze wzglêdu
na przyjœcie do Chojnowa nowych zawodników. W roku tym KS "Garbarnia" zasilili tacy
zawodnicy jak: Panowie Wac³aw Artchman,
Bronis³aw Burzyñski, Stanis³aw Mulewicz,
Ryszard Kurek, Józef Œwiderek, Jan Mróz
i inni. Z Legnicy jak ju¿ poprzednio zaznaczy³em przeniós³ siê do Chojnowa œwietny bramkarz Pan Stanis³aw Zaborniak. W krótkim czasie
Panowie Artchman, Burzyñski i Zaborniak
okazali siê nie tylko najlepszymi pi³karzami
Chojnowa, ale zostali zaliczeni do czo³ówki
pi³karskiej Dolnego Œl¹ska. Warto wspomnieæ, ¿e w KS "Gwardii" znajdowali siê równie¿
wartoœciowi pi³karze jak: Panowie Tadeusz
Surmiñski, Józef Kierenko, W³adys³aw Walczyszyn, Kotala ze Z³otoryi, czy te¿ niezwykle
groŸny strzelec Pan Staszkiewicz. Przez krótki
okres w "Gwardii" gra³, a póŸniej trenowa³ j¹
by³y reprezentacyjny bramkarz Pan Alfred
Krzyk. Ten sam, który w 1938 r. broni³ bramki
Polski w jedynym zwyciêskim meczu z Wêgrami
przed wojn¹. Mimo, ¿e nie by³ on ju¿ pierwszej m³odoœci to strzeliæ mu gola nie by³o tak
³atwo, zw³aszcza górne pi³ki doskonale wy³apywa³. Czêste spotkania w meczach towarzyskich
miêdzy tymi zespo³ami wychodzi³a na dobre
dla chojnowskiej pi³ki no¿nej. Niestety z powodu ma³ej iloœci zawodników - milicjantów
w 1950 r. Klub Sportowy "Gwardia" zosta³
rozwi¹zany. Najlepsi jej zawodnicy przechodz¹
do KS "Garbarnia", co automatycznie powoduje, ¿e Klub ten staje siê jedn¹ z czo³owych
dru¿yn pi³karskich Dolnego Œl¹ska.
Chojnów, marzec 1994
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z póŸn. zm.),
w zwi¹zku z art. 63 ust. 1 i 4, a tak¿e art. 66 i art. 68 ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póŸn. zm.),
a tak¿e § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z póŸn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku firmy „CINETA” Teresa Cebula, ul. Z³otoryjska 2, 59-225 Chojnów
postanawiam
Na³o¿yæ obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko
dla planowanego przedsiêwziêcia p.n. „Zbieranie i przetwarzanie
odpadów w tym z³omu” na dzia³ce nr 204/7 (poprzednio dzia³ki nr
204/10 i 204/11) w obrêbie 3 miasta Chojnowa polegaj¹cego na zbieraniu
i przetwarzaniu odpadów innych ni¿ niebezpieczne, w tym równie¿
z³omu, tworzyw sztucznych oraz odpadów elektrycznych.
I. Ustaliæ zakres raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko
zgodnie z art.66 ustawy ooœ ze szczególnym uwzglêdnieniem:
a) wariantów przedsiêwziêcia proponowanego przez wnioskodawcê,
racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego
dla œrodowiska;
b) oddzia³ywañ na gospodarkê wodno-œciekow¹ wymagaj¹cych szczegó³owej analizy;
c) elementów œrodowiska wymagaj¹cych szczegó³owej analizy, jak: jakoœæ
powietrza oraz klimat akustyczny;
d) planowanych zabezpieczeñ przed przedostaniem siê substancji
zanieczyszczaj¹cych do gruntu i wód podziemnych;
e) propozycji monitoringu oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia
na etapie eksploatacji;
f) w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdzia³aæ konfliktom spo³ecznym
zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêcia oraz przeprowadziæ analizê
mo¿liwych konfliktów spo³ecznych;
g) czy przedmiotowe zamierzenie mo¿e spowodowaæ nie osi¹gniêcie celów
œrodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza wraz z uzasadnieniem;
h) wszystkich Ÿróde³ emisji substancji do powietrza z terenu planowanej
inwestycji, z uwzglêdnieniem dzia³alnoœci s¹siaduj¹cych zak³adów;
i) wp³ywu przedsiêwziêcia na najbli¿sz¹ zabudowê mieszkaln¹ zlokalizowan¹ w tym rejonie;
j) przedstawienie obliczenia ³adunku emisji substancji do powietrza
z powy¿szych Ÿróde³ w mo¿liwie najbardziej niekorzystnych, z punktu
widzenia ochrony powietrza, warunkach pracy wraz z graficznym
obrazem rozk³adu stê¿eñ w powietrzu.
UZASADNIENIE
Na wniosek w³aœcicielki firmy „CINETA” Cebula Teresa, o wydanie
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia p.n. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów w tym z³omu”
na dzia³ce nr 204/7 (poprzednio dzia³ki nr 204/10 i 204/11) w obrêbie 3
miasta Chojnowa zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiêwziêcia.
Planowane przedsiêwziêcie kwalifikuje siê do przedsiêwziêæ mog¹cych
potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wyszczególnionych
w § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z póŸn. zm.) i podlega
postêpowaniu o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
Organ prowadz¹cy postêpowanie wyst¹pi³ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu i Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii dotycz¹cej obowi¹zku
przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w tym
z³omu” na dzia³ce nr 204/7 (poprzednio dzia³ki nr 204/10 i 204/11)
w obrêbie 3 miasta Chojnowa.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyda³ opiniê ZNS-710-127/3968/14 z dnia 30 maja 2014 roku, w której stwierdzi³ potrzebê
przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedmiotowego przedsiêwziêcia na œrodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu postanowieniem WOOŒ.4240.290.2014.AG z dnia 30 maja
2014 roku stwierdzi³, ¿e istnieje koniecznoœæ przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania na œrodowisko.
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Obecnie inwestor firma „CINETA” Teresa Cebula prowadzi dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ ze zbieraniem odpadów. Dzia³alnoœæ tê inwestor planuje rozszerzyæ
o przetwarzanie odpadów innych ni¿ niebezpieczne, g³ównie z³omu, plastików oraz odpadów elektrycznych. U¿ytkowana powierzchnia na potrzeby
przedsiêwziêcia to 300 m2 (plac magazynowy) oraz hala magazynowa
o ca³kowitej powierzchni 600 m2 (z czego zajête przez inwestora zostanie
350 m2). W hali magazynowej zostan¹ posadowione dwie linie przetwarzania
odpadów I (do produkcji granulatu z tworzyw sztucznych)i II (do recyklingu
kabli). W hali bêd¹ równie¿ magazynowane odpady przeznaczone do
przetwarzania i wytworzone w procesie przetwarzania. Teren wokó³ hali
magazynowej jest utwardzony i ogrodzony, uzbrojony w sieæ wodoci¹gow¹,
energetyczn¹ i sieæ kanalizacji deszczowej oraz œciekowej. W najbli¿szym
otoczeniu zak³adu usytuowane s¹ inne zak³ady prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz drogi. Otoczenie dalsze stanowi zwarta zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna znajduj¹ca siê w odleg³oœci ok. 15 m od granicy
zak³adu. Zakres planowanego przedsiêwziêcia polegaæ bêdzie m. in. na
zbieraniu i wstêpnym sortowaniu odpadów, rozdrabnianiu, myciu, zagêszczaniu odpadów tworzyw sztucznych. Planowane jest przetworzenie 6000 Mg
odpadów rocznie. W zwi¹zku z dzia³aniem zak³adu mo¿liwe s¹ uci¹¿liwoœci
akustyczne i drgania, generowane przez komunikacyjny ruch pojazdów
poruszaj¹cych siê po terenie zak³adu, za³adunek i roz³adunek odpadów,
procesy przetwarzania itp. Transport odpadów odbywaæ siê bêdzie po drogach publicznych, co mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoœci dla okolicznych
mieszkañców. Z uwagi na powy¿sze uzasadniona jest weryfikacja skutecznoœci planowanych rozwi¹zañ maj¹cych na celu ograniczenie emisji ha³asu
oraz sprawdzenie czy funkcjonowanie punktu zbierania i przetwarzania
odpadów, z uwzglêdnieniem dzia³alnoœci zak³adów s¹siaduj¹cych, nie
spowoduje przekroczeñ dopuszczalnych poziomów ha³asu na najbli¿szych
terenach podlegaj¹cych ochronie akustycznej. Wykonana analiza oddzia³ywañ skumulowanych powinna obejmowaæ wszystkie oddzia³ywania generowane przez inwestycjê w po³¹czeniu z oddzia³ywaniami tego samego
typu, pochodz¹cymi od wszystkich s¹siaduj¹cych z nim przedsiêwziêæ.
W zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ przedsiêwziêcia mo¿liwe s¹ zagro¿enia dla
stanu jakoœci powietrza wynikaj¹ce g³ownie z ruchu pojazdów dostarczaj¹cych oraz odbieraj¹cych odpady. Emitowane równie¿ bêd¹ substancje
zanieczyszczaj¹ce: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wêgla,
wêglowodory aromatyczne i alifatyczne. W tym celu konieczna jest analiza
wp³ywu emitowanych przez przedsiêwziêcie zanieczyszczeñ do powietrza
celem rzetelnej oceny wp³ywu inwestycji na warunki aerosanitarne
w jej otoczeniu.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿y wykonaæ raport oddzia³ywania na
œrodowisko zgodny z art. 66 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko uwzglêdniaj¹cy wszystkie warianty przedsiêwziêcia i ich oddzia³ywanie na wszystkie komponenty œrodowiska, w szczególnoœci zaœ jakoœæ powietrza oraz klimat akustyczny. W raporcie nale¿y
opisaæ równie¿ gospodarkê wodno-œciekow¹, zabezpieczenia przed przedostaniem siê substancji zanieczyszczaj¹cych do gruntu i wód podziemnych
oraz propozycjê monitoringu oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia
na etapie eksploatacji. Przeprowadzenie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko umo¿liwi stwierdzenie czy planowane przedsiêwziêcie spe³niaæ bêdzie wymagania prawne szczególnie w zakresie
ochrony przed ha³asem oraz ochrony powietrza. Analiza parametrów
eksploatacyjnych, warunków œrodowiskowych i terenowych przedstawionych w raporcie pozwoli na rzeteln¹ ocenê wp³ywu przedsiêwziêcia
na œrodowisko i wprowadzenie skutecznych rozwi¹zañ jego ochrony.
Na podstawie art. 63 ust. 1-6 oraz art. 65 ust. 1 i 2 oraz art. 68 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póŸn. zm.)
a tak¿e zgodnie z art. 126 oraz art. 107 § 3 Kpa nakazuje siê przeprowadzenie oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedsiêwziêcie p.n. „Zbieranie
i przetwarzanie odpadów w tym z³omu” gdy¿ kwalifikuje siê ono do
przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz.U. z 2010 r, Nr 213, poz. 1397 z póŸn. zm.).
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie s³u¿y za¿alenie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w Legnicy za poœrednictwem Burmistrza
Miasta Chojnowa w terminie 7 dni od dnia dorêczenia postanowienia.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Dzia³ki s¹ czêœciowo zakrzaczone, na dzia³ce
nr 467/2 znajduj¹ siê pozosta³oœci ogrodzenia.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym. Dostêp do drogi
publicznej ul. Wincentego Witosa zapewniony jest przez dzia³kê
nr 467/4 (wydzielon¹ jako drogê wewnêtrzn¹), stanowi¹c¹ w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
4 sierpnia 2014 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 29 lipca 2014 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¿ 660,00 z³ - dot. dz. 467/2 i 780,00 z³ - dot. dz. 467/3. 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 w dniu
26 marca 2014 r., drugi 20 maja 2014 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. 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.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe
"Narzêdziowiec" Sp. z o.o.
w Chojnowie , tel. 76-8-186-491 wew. 17, narzediowiec-chojnow.pl
zatrudni:
operatorów obrabiarek numerycznych,
(mo¿liwoœæ przeszkolenia z obs³ugi).
Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki p³acowe.
Zainteresowanych podjêciem zatrudnienia w naszej firmie prosimy
o osobisty lub telefoniczny kontakt z komórk¹ kadrow¹ Spó³ki.
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Warsztat samochodowy
wykonuje us³ugi w zakresie:
* napraw g³ównych i bie¿¹cych
* wymiany oleju
* wymiany klocków hamulcowych
* wymiany opon
* przechowywanie opon
* spawania t³umików i podwozia

tel. kont. 607-922-406

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; 76 856 74 71
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
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿,
piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m 2 . Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.
Sprzedam dom jednorodzinny w bardzo
dobrym stanie z piêkn¹ dzia³k¹ w Chojnowie,
blisko centrum, przy ul. Rzemieœlniczej 2.
Wiadomoœæ: tel. 515 180 115.
Sprzedam dom jednorodzinny, powierzchnia u¿ytkowa 140 m 2 , gara¿, piwnica.
Dzia³ka 1500 m 2 . Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-328-070.
Mieszkanie o pow. 70 m 2 , s³oneczne,
wysoki parter sk³adaj¹ce siê z 4 pokoi, kuchni,
wc i ³azienka oddzielne, gara¿, niski czynsz.
Cena do negocjacji. Kontakt po godz. 16.00.
Wiadomoœæ: tel. 600-363-710, 76 818-87-10.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w bloku
na IIIp. po kapitalnym remoncie, o pow. 63 m2.
Mieszkanie przy ul. Sikorskiego. Sprzedam
pilnie. Wiadomoœæ: tel. 661-176-028.

Mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, balkon, o pow. 64,4 m2
na IV p., przy ul. Boh. Powst. Warszawskiego.
Cena 2200 z³/ m2. Mieszkanie po remoncie
(nowe tynki, okna, parapety). Piwnica lokatorska. Sprzedam lub zamieniê na dzia³kê
budowlan¹ w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398, 788-318-564, 76-850-79-57.
Zamieniê mieszkanie komunalne w centrum Chojnowa z widokiem na fontannê.
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, piwnica. IIp.
o pow. 57 m 2 , na podobne na parterze.
Wiadomoœæ: tel. 605-959-046.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne w nowym domku jednorodzinnym
o pow. 72 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
p. pokój, ganek + piwnica o pow. 36 m2. Obrze¿e
Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnoœciowe, kawalerkê, w bloku przy ulicy
Samorz¹dowej w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 796-471-572.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 52 m2, kamienica, parter w pobli¿u
Rynku, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 784-075-795.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo wybudowanym obiekcie, na cele medyczne lub
inne us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpitalnej 13
(pow. 25 m2 + wspólna poczekalnia, toaleta
i pomieszczenie socjalne). Wiadomoœæ:
tel. 515 180 115.

Do sprzedania mieszkanie w³asnoœciowe
w starym budownictwie, 3.pokojowe, o pow.
87 m2, w centrum miasta ul. Legnicka 15/12,
obok nowej apteki, ogrzewanie na gaz, du¿y
strych i piwnica. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 792-842-311.

Wynajmê lokal - pomieszczenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ np. warsztat, itp. Lokal
o pow. 75 m2, pr¹d 220 - 360 V, alarm zabezpieczony, do tego plac utwardzony, oœwietlony,
ogrodzony o pow 230 m2, lokal znajduje siê
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 96,41 m2 przy ulicy Krasickiego 6. Cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 785-231-331.

Praca

Sprzedam kawalerkê, o pow. 48 m 2
po remoncie, pe³ne wyposa¿enie, nowe okna,
pod³ogi, nowy piec kaflowy, drzwi wejœciowe antyw³amaniowe, niskie op³aty, IIIp,
ul. Legnicka. Wiadomoœæ: tel. 515-158-645.
Nowe, 2.pokojowe mieszkanie w Chojnowie o pow. 51,8 m2 (salon z aneksem kuchennym, sypialnia, ³azienka z wc, przedpokój)
w kamienicy z wind¹, ul. Koœciuszki. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398, 788-318-564, 76-850-79-57.
Nowe mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie o pow. 66,8 m2 (salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, ³azienka z wc, przedpokój)
w kamienicy z wind¹, ul. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564,
76-850-79-57.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach,
o pow. 58,9 m2 z komórk¹ 24 m2, 2 pokoje,
sto³owy, sypialnia, kuchnia, jadalnia, ³azienka,
przy Oœrodku Zdrowia, blisko jeziorka i lasku.
Zapraszamy do obejrzenia, cena 105.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.

Praca od zaraz na wakacje dla Opiekunki
Osoby Starszej w Niemczech, wysokie zarobki.
Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w Czernikowicach, po 21 arów, zbrojone, œwiat³o,
woda, gaz blisko g³ównej drogi. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 535-260-345,
533-145-301.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.

Inne
Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne, grzejniki CO. Kolektory s³oneczne
do ogrzewania ciep³ej wody, zasilania awaryjne do kolektorów i kot³owni. Wiadomoœæ:
tel. 604-817-999, 696-473-721.
Suknie œlubne od 350 z³, tak¿e komisowe,
firmowe, szycie na miarê. Wiadomoœæ:
tel. 536-376-308.
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Chojnowskie Dzieciaki

Krystian Burzmiñski - 6,5 roku
Wojtek Burzmiñski - 5 lat
Starszy bardzo lubi siê
uczyæ, m³odszy natomiast
lubi bawiæ siê kolejk¹.

Miejskie dzia³ania wakacyjne

