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Wystawa Dariusza Matysa
Jego miejsce na Ziemi, to Chojnów. Uto¿samia
siê z nim, pokazuje ró¿ne oblicza i promuje.

To Oni kszta³tuj¹ w nas wiedzê i postrzeganie œwiata
Kompetencje i profesjonalnoœæ nauczyciela-wychowawcy, w ka¿dej epoce historycznej nale¿y do spraw pierwszorzêdnej wagi.
14 paŸdziernika, ka¿da placówka oœwiatowa celebruje zatem Dzieñ Edukacji Narodowej w szczególny sposób.

Dobra lekcja historii
Strza³y w Chojnowie s³ychaæ ju¿ by³o oko³o godz. 10. Ulicami miasta sz³y umundurowane oddzia³y m³odych ludzi, prowadzone przez uzbrojonych
¿o³nierzy. Szli dwójkami, na rêkawach mieli bia³o-czerwone opaski, na szyi nieœmiertelniki… W centrum szykowano barykady i broñ…

232 kolarzy walczy³o o mistrzostwo
Chojnów ju¿ po raz pi¹ty goœci³ uczestników Mistrzostw Dolnego Œl¹ska
Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych, Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych w Kolarstwie Górskim MTB.

Sztafetowe zmagania
10 paŸdziernika odby³y siê „Sztafetowe biegi prze³ajowe dziewcz¹t
i ch³opców klas III - VI chojnowskich szkó³ podstawowych
o Puchar Burmistrza Miasta”.

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e
Baszta Tkaczy otwarta
Swoje podwoje otworzy³a dla zwiedzaj¹cych
Baszta Tkaczy, wyremontowana dziêki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzêdu Miejskiego i Urzêdu Marsza³kowskiego. W roku 2010 najpierw wzmocniono konstrukcjê baszty i pokryto dach,
w 2013 przysz³a kolej na wnêtrze. Jej g³ówn¹
atrakcj¹ jest taras widokowy po³o¿ony na
wysokoœci 19 m, z którego roztacza siê piêkna
panorama na miasto, okoliczne miejscowoœci,
zamek Grodziec i grzebieñ Karkonoszy ze
Œnie¿k¹. Byæ mo¿e, jeszcze w tym roku uda
siê zainstalowaæ jedn¹ z dwóch lunet, które
pozwol¹ lepiej podziwiaæ przepiêkne widoki.
Oprócz g³ównej atrakcji jak¹ jest wejœcie na
taras widokowy, mo¿na tu obejrzeæ wystawê
wspó³czesnego tkactwa z kolekcji muzeum,
zdjêcia zabytków regionu, wykonane w 1956 r.
przez nestora polskiej fotografii Stefana
Arczyñskiego, a tak¿e zakupiæ oryginalne
grafiki z widokami zabytków Chojnowa,
autorstwa Grzegorza Fija³kowskiego. Baszta
bêdzie dostêpna do koñca paŸdziernika.
Zachêcamy do odwiedzenia nowego oddzia³u
Muzeum Regionalnego. Baszta Tkaczy
dostêpna jest dla zwiedzaj¹cych od œrody do
soboty od godziny 9.00 do godziny 16.00.
Ceny biletów 3 z³ i 1 z³ dla dzieci i m³odzie¿y.
Bilety uprawniaj¹ tak¿e do zwiedzenia muzeum.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu;
1) w dniach od 01.10.2014 r. do 22.10.2014 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych
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przy ul. Legnickiej 66, ul. Koœciuszki 31
i ul. Wolnoœci 7 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 paŸdziernika 2014 r. Nr 113/2014.
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 12.11.2014 r.
2) w dniach od 07.10.2014 r. do 28.10.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 3, po³o¿ony przy ul. Jaros³awa
D¹browskiego nr 11 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
7 paŸdziernika 2014 r. Nr 115/2014.
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 18.11.2014 r.

zanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system
SISMS. Informacje o zbli¿aj¹cych siê zagro¿eniach pozwol¹ Pañstwu uchroniæ siê przed
utrat¹ zdrowia lub ¿ycia oraz unikn¹æ strat
materialnych. Równie przydatne bêd¹ lokalne
informacje o utrudnieniach, imprezach i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ bezp³atne
informacje SMS?
* w³¹cz w swoim telefonie komórkowym tryb
wysy³ania wiadomoœci SMS;
* jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy TAK.DLE01;
* wyœlij SMS na numer 661-000-112 (op³ata
za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim planem taryfowym);
* otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji
w serwisie.
Wiêcej informacji na stronie internetowej:
www.sisms.pl

Œpimy d³u¿ej
W nocy z soboty 25 paŸdziernika na niedzielê 26 paŸdziernika 2014 r. przestawiamy
zegarki zmieniaj¹c czas letni na zimowy.
Przesuwaj¹c wskazówki z godziny 3 na 2
wyd³u¿ymy czas snu, ale przykro trochê, ¿e
to zapowiedŸ jesienno-zimowych szarug,
pluchy i ogólnego przesilenia.
A mo¿e wcale nie bêdzie tak Ÿle?!

Esemesowe powiadamianie
Od ubieg³ego roku w naszym mieœcie funkcjonuje system esemesowej komunikacji. Jeœli
chcesz byæ informowany o zagro¿eniach
w mieœcie lub istotnych wydarzeniach zarejestruj
siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym SMS.
Dziêki rejestracji bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ
najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci
wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro¿enia
najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie przeka-

Kalendarz imprez w mieœcie
paŸdziernik - listopad
Pa¿dziernik
17.10 - Spotkanie z Wojciechem Drzewickim „ Ignacy Domeyko - wybitny
badacz na obczyŸnie”; Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 18.00.

Wszystkim uczestnicz¹cym
w ostatniej drodze

29.10. - spotkanie z Janem Nowickim - aktorem, autorem mi.in. ksi¹¿ki
pt. „Bia³e Walce”; Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 17.00.

œp.
Mieczys³awa
Wolskiego

Listopad
11.11. - Akademia z okazji 11 listopada
listopad - Dolnoœl¹ski Przegl¹d Teatrzyków Korczakowskich; Szko³a
Podstawowa nr 4
listopad - grudzieñ - „M³odzi Tworz¹ Sztukê”; Miejska Biblioteka Publiczna
listopad - grudzieñ - „Bronis³aw Wolanin - wspó³czesna ceramika boles³awiecka”
- wystawa wybitnego boles³awieckiego ceramika; Muzeum Regionalne
Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
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Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

serdeczne podziêkowania
za wsparcie, wyrazy wspó³czucia
i obecnoœæ sk³ada pogr¹¿ona
w ¿alu rodzina.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Wybory samorz¹dowe 2014
7 paŸdziernika min¹³ termin zg³aszania terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw.
W Chojnowie do Miejskiej Rady zg³oszono w sumie 61 kandydatów do 15 mandatów.
W których obwodach i z jakiego okrêgu kandyduj¹ poszczególni kandydaci podajemy poni¿ej.
Obwód nr 1 - siedziba Gimnazjum nr 1 (ul. Reymonta 1)
Okrêg nr 1
Ulice: Bielawska, W. Bogus³awskiego, Boles³awiecka, Mieczys³awy Æwikliñskiej,
Konstantego Ga³czyñskiego, Bartosza G³owackiego, Marii Konopnickiej,
Miko³aja Kopernika, H. Modrzejewskiej, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej,
Boles³awa Prusa, W³adys³awa Reymonta, Stefanii Sempo³owskiej,
Ludwika Solskiego, Stanis³awa Wyspiañskiego, Gabrieli Zapolskiej.
Kandydaci:
Czes³aw PI¥TEK KWW SiD, Jerzy Tadeusz POZNAR KWW Rozwój
Chojnowa, Tomasz Andrzej GANG KWW Przysz³oœæ Chojnowa
Okrêg nr 2
Ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, Ciemna, Jaros³awa D¹browskiego,
Katedralna, Komuny Paryskiej, St.Ma³achowskiego, Tkacka, Plac
Konstytucji 3-Maja.
Kandydaci:
Bona Wiktoria SZABAN KWW SiD, Eugeniusz PACZOSIK KW Prawo
i Sprawiedliwoœæ, El¿bieta Ma³gorzata KOZIO£ KWW Rozwój
Chojnowa, Agnieszka Ewa SZEWCZYK KWW Przysz³oœæ Chojnowa,
Arkadiusz LEWANDOWSKI KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego
Obwód nr 2 - siedziba Szko³a Podstawowa nr 3 (ul. Koœciuszki 30)
Okrêg nr 3
Ulice: Kolejowa, Janusza Kusociñskiego, Adama Mickiewicza, Witosa.
Kandydaci:
Piotr Franciszek MISIKIEWICZ KWW SiD, Dariusz MATYS
KWW Rozwój Chojnowa, Norbert Tomasz CHÊCIÑSKI KWW 59-225
CHOJNÓW
Okrêg nr 4
Ulice: Fryderyka Chopina, Micha³a Drzyma³y, Tadeusza Koœciuszki.
Kandydaci:
Czes³aw PODHORODECKI KWW SiD, £ukasz PTAK KWW
Przysz³oœæ Chojnowa, Urszula Antonina BISIOREK KWW Rozwój
Chojnowa, Malwina Iwona SZERSZENOWICZ KWW Przymierze
dla Samorz¹du Lokalnego
Okrêg nr 5
Ulice: K. Baczyñskiego, W³adys³awa Broniewskiego, Fabryczna, Goleszañska,
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Leona Kruczkowskiego, Lubiñska, Nowa,
Przelot, L. Staffa, Stawowa, Juliana Tuwima, Zielona, Stefana ¯eromskiego,
Plac Dworcowy.
Kandydaci:
El¿bieta Joanna SZYMAÑSKA KWW SiD, Wiktor TERESIAK
KWW TERESIAK, Maria Jolanta MYSZOGRAJ KWW Przymierze
dla Samorz¹du Lokalnego, Krzysztof GRZECH KWW Rozwój
Chojnowa, Alan Dawid IWAÑSKI KWW 59-225 CHOJNÓW
Obwód nr 3 - siedziba Dom Schrama (ul. Rynek 20)
Okrêg nr 6
Ulice: J.U. Niemcewicza, T. Rejtana, Rynek, Piotra Skargi.
Kandydaci:
Edward Adam PO£OWCZUK KWW SiD, Halina KOPCIÑSKA KWW
Przysz³oœæ Chojnowa, Pawe³ Sebastian MA£ECKI KWW Tomasza
B³aszczyka, Andrzej MATUSZEWSKI KWW Rozwój Chojnowa
Okrêg nr 7
Ulice: Jana D³ugosza, Grodzka, Artura Grottgera, Kazimierza Wielkiego,
Stanis³awa Konarskiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Jana
Matejki, Moniuszki, Anny i Juliusza PoŸniaków, Miko³aja Reja, Ró¿ana,
Szpitalna, Piotra Œciegiennego, Tulipanowa.
Kandydaci:
Wojciech Antoni URBANIAK KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, Joanna
Katarzyna DZIEDZIC KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego,
Ewa D¥BROWA KWW SiD, Krystyna CZAPSKA KWW Rozwój
Chojnowa
Okrêg nr 8
Ulice: Legnicka numery nieparzyste od nr 1 do nr 85 i numery parzyste
od nr 2 do nr 56, Rac³awicka.
Kandydaci:
Mariusz £ukasz G£ÓD KWW SiD, Waldemar Krystian RAJCZAKOWSKI KWW Przysz³oœæ Chojnowa, Ryszard Stefan KOPACKI
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KWW Rozwój Chojnowa, Adam Arkadiusz CHRZ¥SZCZ KWW
Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego
Obwód nr 4 - siedziba Miejska Biblioteka Publiczna (Plac Zamkowy 2)
Okrêg nr 9
Ulice: Chmielna, Cicha, M³ynarska, Piotrowicka, Samorz¹dowa, Spacerowa,
Stanis³awa Staszica, Plac Zamkowy.
Kandydaci:
Marlena Beata GRUCHAWKA KWW SiD, Dariusz Zbigniew MORAWSKI KWW Przysz³oœæ Chojnowa, Ireneusz Jan MERUNOWICZ
KWW 59-225 CHOJNÓW, Jan TARKOWSKI KWW Rozwój Chojnowa
Okrêg nr 10
Ulice: Adama Asnyka, Leœna, Polna, Po³udniowa, Rzemieœlnicza, S³oneczna,
Jana Sobieskiego, Wojska Polskiego, Wolnoœci, Wrzosowa, Z³otoryjska.
Kandydaci:
Marek Bogus³aw £UKASZEWSKI KWW Rozwój Chojnowa, Adam
Artur BIELECKI KWW SiD, Ryszard Andrzej £AZAREWICZ
KWW Przysz³oœæ Chojnowa
Obwód nr 5 - siedziba Szko³a Podstawowa nr 4 (ul. Kiliñskiego 23
- ma³y budynek)
Okrêg nr 12
Ulice: Brzozowa, Grunwaldzka, Jana Kochanowskiego, Stefana Okrzei,
I. Paderewskiego.
Kandydaci:
Barbara Jolanta KU£ACZ KWW Rozwój Chojnowa, Józef KULAS
KWW SiD, Marcin GROMALA KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego, Piotr WOJTAS KWW 59-225 CHOJNÓW
Okrêg nr 13
Ulice: Boles³awa Chrobrego, Jana Kiliñskiego nr 26, nr 28 i nr 30 oraz
od nr 32 do nr 35, Legnicka numery nieparzyste od nr 89 do nr 103 i numery
parzyste od nr 58 do nr 82, £u¿ycka, S³owiañska.
Kandydaci:
Mariusz Jaros³aw KOWALCZYK KWW Rozwój Chojnowa, Anastazja
Dorota £ÊTOWSKA KWW SiD, Jacek Stanis³aw GO£¥B KWW
59-225 CHOJNÓW
Obwód nr 6 - siedziba Szko³a Podstawowa nr 4 (ul. Kiliñskiego 23
- du¿y budynek)
Okrêg nr 11
Ulice: Jana Kiliñskiego od nr 1 do nr 25 oraz nr 27, nr 29 i nr 31, Ignacego
Krasickiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Curie Sk³odowskiej, Juliusza
S³owackiego.
Kandydaci:
Christoforos Wojciech KALAGASIDIS KWW Rozwój Chojnowa, Barbara
£ATYK KWW SiD, Maciej Jan CIEŒLA KWW Przysz³oœæ Chojnowa,
Dominika Ewelina MIKLAS KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego, Mi³osz Pawe³ KO£ODZIEJ KWW 59-225 CHOJNÓW
Okrêg nr 14
Ulica W. Sikorskiego.
Kandydaci:
Jan SKOWROÑSKI KWW Rozwój Chojnowa, Anna KUBISZ KWW
SiD, Zdzis³aw SZYMASZEK KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego, Adrian Stanis³aw WIATROWICZ KWW 59-225 CHOJNÓW
Okrêg nr 15
Ulice: Akacjowa, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Gen. Stanis³awa
Maczka, Lipowa, W³. £okietka, Parkowa.
Kandydaci:
Pawe³ Jan GRABEK KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, Gra¿yna Teresa
MAZUR KWW Rozwój Chojnowa, Danuta Maria BARNA KWW SiD,
Tomasz Marcin B£ASZCZYK KWW Tomasza B³aszczyka, Marcin
CZAPSKI, KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego, Tomasz
JAGIELSKI KWW 59-225 CHOJNÓW
W dniu kiedy oddajemy w Pañstwa rêce wydanie Gazety Chojnowskiej,
komisje wyborcze zamykaj¹ listy kandydatów na wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast. Ich listê oraz listê kandydatów do Rady naszego
powiatu znajdziecie Pañstwo na stronach interntowych Pañstwowej
Komisji Wyborczej.
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To Oni kszta³tuj¹ w nas wiedzê, moralnoœæ i postrzeganie œwiata
Dzieñ Edukacji Narodowej, funkcjonuj¹cy
bardziej jako Dzieñ Nauczyciela upamiêtnia
rocznicê powstania Komisji Edukacji Narodowej, która zosta³a utworzona z inicjatywy
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy
w dniu 14 paŸdziernika 1773 r.
Dla przeciêtnego Polaka, to g³ównie œwiêto
oœwiaty i pedagogów, z którymi ka¿dy z nas,
bez wyj¹tku, mia³ w swoim ¿yciu kontakt. To
jeden z tych zawodów, któremu jesteœmy
winni wyj¹tkowy szacunek. To przecie¿ Oni Nauczyciele, od naszych najm³odszych lat
wyrabiaj¹ w nas zdolnoœci rozumienia informacji i praktycznego ich wykorzystania, zapoznaj¹ z podstawowymi prawami otaczaj¹cego nas œwiata, wskazuj¹ drogi dochodzenia
do prawd naukowych, g³ównych zasad i problemów nauki. To Oni ucz¹ nas umiejêtnoœci
prawid³owego samokszta³cenia, wyrabiania
motywacji, umiejêtnoœci samodzielnego i krytycznego myœlenia, rzetelnoœci i otwartoœci
umys³u, twórczych nastawieñ umys³u. To
Oni, w du¿ej mierze kszta³tuj¹ w nas wiedzê
i postrzeganie œwiata. Kompetencje i profesjonalnoœæ oraz osobowoœæ nauczyciela wychowawcy, w ka¿dej epoce historycznej
nale¿y do spraw pierwszorzêdnej wagi.
14 paŸdziernika, ka¿da placówka oœwiatowa
celebruje zatem Dzieñ Edukacji Narodowej
w szczególny sposób. Wyj¹tkowym wydarzeniem w naszym mieœcie, od wielu ju¿ lat, jest
spotkanie czynnych i emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obs³ugi
szkó³ i przedszkoli Chojnowa, na które zapraszaj¹ w³adze miasta, by nie tylko uczciæ ich
œwiêto, ale tak¿e uhonorowaæ wieloletni¹
pracê na rzecz rozwoju chojnowskiej oœwiaty
i jej najm³odszych mieszkañców.
13 paŸdziernika, w przeddzieñ DEN, w Domu
Schrama spotkali siê goœcie, którzy odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza. By³a to
okazja do nagrodzenia tych, którzy w ubieg³ym roku szkolnym, wykazali siê szczególnymi
osi¹gniêciami w pracy zawodowej oraz zaanga¿owaniem w dzia³alnoœci dla dobra oœwiaty
miasta Chojnowa.

Za 65-letni¹ przynale¿noœæ zwi¹zkow¹ zosta³ wyró¿niony Leon Jasiñski - emer. n-l.
PZS w Chojnowie.

55-letni¹ przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹ mog¹
poszczyciæ siê: £ucja Kupczyñska - emeryt. n-l Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie, Janina Przybysz - emeryt. n-l Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie, Andrzej
Przybysz - emeryt. n-l i Dyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, Maria
Nawrocka - emeryt. n-l Szko³y Podstawowej w NiedŸwiedzicach.

Odznakê za 50-letni¹ przynale¿noœæ otrzyma³a Michalina Zakrzewska - emeryt. n-l
Szko³y Podstawowej Nr 1 w Chojnowie.
40 letni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ mo¿e
poszczyciæ siê Czes³awa Kulbat - emeryt.
n-l Szko³y Podstawowej w Budziwojowie.
Za 30-letni¹ przynale¿noœæ zwi¹zkow¹
wyró¿niono Alicjê Paw³owsk¹ - n-l Szko³y
Podstawowej w Okmianach i Alinê Bujak n-l Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.
Wyró¿nienia za 20 lat pracy w Zwi¹zku
otrzyma³a Agata Przy³ucka - n-l Szko³y
Podstawowej w NiedŸwiedzicach.
W tym roku swoje œwiêto obchodzi³a tak¿e Oddzia³owa Sekcja Pracowników Administracji
i Obs³ugi, która z tej okazji uhonorowa³a
swoich cz³onków i wspieraj¹ce Sekcjê w³adze
samorz¹dowe pami¹tkowymi medalami.
Wyj¹tkowe wyró¿nienie z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej otrzyma³
nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 4 Zenon
Chmielewski. Nagroda Dolnoœl¹skiego
Kuratora Oœwiaty za wybitne osi¹gniêcia
zostanie wyró¿nionemu wrêczona na gali
w legnickim teatrze.
Niespodziank¹ dla wszystkich goœci by³ wspania³y koncert Idy Tamary Zagórskiej - sopranistki, która charakteryzuje siê rozleg³¹ skal¹
g³osu - potrafi osi¹gaæ brzmienie zarówno
liryczne, jak i dramatyczne. Œpiewaczka wraz
z zaproszonymi przyjació³mi da³a niecodzienny koncert uatrakcyjniaj¹c œwi¹teczne spotkanie oœwiatowego grona.
eg

Nagrody Burmistrza otrzymali: El¿bieta
Fa³at - dyrektor Gimnazjum nr 1, Gra¿yna Babiarz - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1, Bo¿ena Szarek - nauczycielka
SP 4, Bernarda Borkowska - nauczycielka
SP 3, Barbara Karasek - nauczycielka Gimnazjum nr 2, Bo¿ena Zawadzka - nauczycielka Gimnazjum nr 1.
Przy tej okazji swoje nagrody wrêczy³ tak¿e
zarz¹d ZNP.
Z³ot¹ odznakê ZNP otrzymali: Bo¿ena
Konarska - pracownik administracyjny
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Rokitach, Iwona Parzonka - n-l Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Chojnowie, El¿bieta
Ziêcina - n-l PZS w Chojnowie.

4

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/821

Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
tu przed wiekami brzmia³y podobne dŸwiêki. Byæ mo¿e
nawet w tej sali, zbiera³o siê okoliczne pañstwo by w towarzystwie oddawaæ siê muzycznym doznaniom.
Muzeum Regionalne by³o idealnym miejscem na inauguracjê IV ju¿
edycji „Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹”. Zamek Piastów
Œl¹skich nie pierwszy raz by³ sceneri¹ dla muzyków, których pasj¹
jest œredniowieczna twórczoœæ instrumentalno-wokalna.
3 paŸdziernika - pierwszego z czterech dni koncertowych - w sali
sgraffitowej wyst¹pi³y dwa niezwyk³e zespo³y: “Tiboryus” ze Œwieradowa Zdroju, prowadzony przez Ryszarda Dembiñskiego oraz Zespó³
Muzyki Historycznej “Il Riccio” z Wroc³awia, kierowany przez
Arkadiusza Wróblewskiego. Pierwszy, skupiaj¹cy najm³odszych
wykonawców tegorocznej „Jesieni…” popisa³ siê gr¹ na oryginalnych
instrumentach i wokalem. Wroc³awianie natomiast zaprezentowali
kunszt dojrza³ych muzyków graj¹c sonaty Jerzego Filipa Telemana.
Koncert tego dnia przebiega³ pod wspólnym has³em „Muzyka œredniowieczna a karczma polska”.

To

W sobotê, w koœciele pw. NPNMP, kolejne dwa zespo³y wype³ni³y
stuletni¹ œwi¹tyniê brzmieniami ujêtymi pod tytu³em „Sacrum/Profanum Muzyka tradycyjna i œródziemnomorska”. Tego dnia zaproszono chojnowian do wys³uchania prezentacji Zespo³u Muzyki Dawnej Flauto
Dolce z Drezdenka i Zespo³u Muzyki Dawnej Voci Unite z £om¿y.
Wyrazy uznania dla muzycznego kunsztu i piêknych g³osów obu
zespo³ów, które w chojnowskich spotkaniach z muzyk¹ dawn¹ bra³y
udzia³ po raz pierwszy!

w naszym mieœcie ansambl d³ugo
skupia³ wy³¹cznie chojnowian, teraz
w jego sk³adzie graj¹ te¿ wroc³awianie.
Obie grupy da³y wspania³y koncert,
który organizator - MOKSiR - uj¹³
pod nazw¹ „Musica Polonica”.
To jednak nie by³ fina³. Przed nami
jeszcze jedna prezentacja w ramach
jesiennego cyklu. W najbli¿sz¹ niedzielê w koœciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP o godz. 18.00
Tomasz Susmêd i Pawe³ Moszyñski
zaprezentuj¹ kompozycje dawnych
mistrzów muzyki organowej.
Czwarta edycja „Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹” dowodzi, ¿e
zarówno wykonawcy, jak i publicznoœæ czuje potrzebê obcowania
z tego rodzaju materi¹ dŸwiêkow¹. To tak¿e nadzieja, ¿e bêd¹ kolejne
edycje. Ju¿ dziœ zapraszamy na jedyne w roku takie doznania. Warto
od czasu do czasu przekonaæ siê, ¿e tzw. muzyka dawna potrafi przemówiæ i zachwyciæ.
eg

Ostatnim w tym cyklu by³ koncert fina³owy, który odby³ siê w niedzielê, 5 paŸdziernika, w koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a.
Licznie zgromadzona publicznoœæ wys³ucha³a tego dnia zespo³ów,
które s¹ ju¿ w naszym mieœcie dobrze znane. Zespó³ Muzyki Dawnej
„Hortus Musicus” z Mielca ujmuje wspania³ymi, hiszpañskimi rytmami,
nieprzeciêtnym wokalem i pasj¹ z jak¹ m³odzi ludzie oddaj¹ siê tej
ma³o wœród ich rówieœników popularnej muzycznej konwencji.
Na zakoñczenie trzeciego dnia zagra³ najbli¿szy chojnowianom Zespó³
Muzyki Historycznej „All Antico”. Za³o¿ony przed kilku laty
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Kresy w wymiarze kulturowym
ju¿ czwarta edycja Chojnowskiej Gali Kresowej,
która, odbywa siê w naszym
mieœcie w ramach Legnickich
Dni Kultury Kresowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich w Legnicy oraz Legnicki Zwi¹zek
Sybiraków.

To

Dla wielu chojnowian muzyka
z Kresów, to wci¹¿ jeszcze sentymentalne brzmienia przywo³uj¹ce wspomnienia i gruntuj¹ce
w³asn¹ to¿samoœæ. Widowni
zatem nie zabrak³o. 6 paŸdziernika w Domu Schrama miejsca
dla publicznoœci wype³nili ci, dla
których Gala Kresowa jest oczekiwanym, i ulubionym wydarzeniem.
Organizatorzy dorocznych koncertów, od trzynastu ju¿ lat dbaj¹
o ró¿norodnoœæ i wysoki poziom,
o wzruszenia i zabawê. Trudno
zatem siê dziwiæ, ¿e na to wydarzenie czekaj¹ dziesi¹tki.
Niezwykle barwna grupa „Weso³eczki” z Bia³orusi rozpoczê³a
koncert pieœniami w jêzyku polskim, chocia¿ nikt w zespole po
polsku, na co dzieñ nie mówi.
Ten zabieg spowodowa³ natychmiastow¹ korelacjê publicznoœci
z wykonawcami. Wspólny œpiew,
wtórowanie zespo³owi rytmicz-

nym klaskaniem, zbli¿y³y artystów i odbiorców. Ten klimat
utrzymywa³ siê przez ca³y, dwugodzinny koncert. Tak by³o podczas kolejnych wejœæ ¿ywio³owego zespo³u z Bia³orusi, wielonarodowoœciowego bendu „Crescendo” czy legnickiej grupy
„Ostatnie Takie Trio”. Wiele
emocji wzbudzi³y te¿ prezentacje
wspania³ych wokalistek - Barbary Twardosz-DroŸdziñskiej
i Niujol, które przywo³a³y sentymentalne wspomnienia i wielu
wzruszy³y do ³ez.
Jednak clou koncertu by³a chyba
piosenka fina³owa, podczas
której widownia podnios³a siê
z krzese³ i wspólnie z wykonawcami zajê³a parkiet przed scen¹.
Tacy s¹ w³aœnie Kresowiacy ¿yczliwi, serdeczni, wra¿liwi
i skorzy do zabawy. S³owiañska
dusza gra podobnie Polakom,
Ukrañcom, Bia³orusinom…
Konferansjerkê, wzorem lat poprzednich, wspaniale prowadzi³
Tadeusz Samborski, prezes
Stowarzyszenia „Krajobrazy”.
Kolejny te¿ raz udowodni³, ¿e
i wokalne wystêpy nie s¹ dla niego
problemem. Swobodnie, bez
tremy, w³¹cza³ siê do muzycznego spektaklu, dopinguj¹c jednoczeœnie s³uchaj¹cych.
To by³ kolorowy, radosny koncert. Czekamy na nastêpne.
eg

Otrzêsiny klas pierwszych
9 paŸdziernika uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjêci
w poczet spo³ecznoœci Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie. O godzinie 10.30 na szkolnej sali gimnastycznej rozpoczê³a siê
czêœæ oficjalna uroczystoœci. Gospodarze klas pierwszych w imieniu
swoim oraz kole¿anek i kolegów z³o¿yli przed pani¹ dyrektor El¿biet¹
Fa³at przyrzeczenie o sumiennym wype³nianiu na³o¿onych na nich
obowi¹zków. Po tym powa¿nym wstêpie nast¹pi³a czêœæ nieoficjalna
otrzêsin, czyli udzia³ pierwszaków w konkurencjach i zabawach przygotowanych przez drugoklasistów. W tym roku szkolnym wszystko
odbywa³o siê w scenerii zielonej ³¹czki pe³nej ró¿norodnych owadów,
w role których wcielili siê uczniowie klas pierwszych i drugich.
Uczestnicy, przystrojeni w odpowiednie czu³ki, zebrani przy kolorowych kwiatkach, odœpiewali owadzi hymn „Pszczó³ka Maja sobie
lata”. Wtedy wszystko siê zaczê³o… pierwsza konkurencja polega³a
na zaprezentowaniu klasy: by³y piosenki, uk³ady choreograficzne,
scenki, rymowanki. Kolejne zmagania sprawdza³y sprawnoœæ fizyczn¹
pierwszaków, prêdkoœæ jedzenia, znajomoœæ nauczycieli. Zwyciêzcy
poszczególnych konkurencji otrzymywali s³odkie upominki, przegrani
te¿ nie mogli narzekaæ na goœcinnoœæ uczniów klas drugich. Ci
bowiem z myœl¹ o nich przygotowali zupkê z keczupu, musztardy,
pieprzu, chiñskich przypraw, a zreszt¹ czego tam nie by³o…

6

W ostatecznym rozrachunku zwyciê¿y³a klasa I d. Wszystkie klasy
pierwsze otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, nastêpnie uda³y siê do swoich
sal na s³odki poczêstunek przygotowany przez kolegów z klas drugich.
Serdecznie dziêkujemy uczniom klas drugich i ich wychowawcom za
organizacjê imprezy, rodzicom za zaanga¿owanie, klasom pierwszym
na czele z wychowawcami za dobr¹ zabawê, jury za pomoc w ocenie
zmagañ. Otrzêsiny w roku szkolnym 2014/2015 przesz³y ju¿ do historii,
ale po raz kolejny uczniowie naszej szko³y pokazali: „JAK SIÊ
BAWI, JAK SIÊ BAWI JEDYNKA!!!”.
gim 1
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Dobra lekcja historii
S

trza³y w Chojnowie s³ychaæ by³o ju¿ oko³o godz. 10.
Ulicami miasta sz³y umundurowane oddzia³y m³odych ludzi, prowadzonych przez uzbrojonych ¿o³nierzy.
Szli dwójkami, na rêkawach mieli bia³o-czerwone
opaski, na szyi nieœmiertelniki…
W centrum szykowano barykady i broñ…

Takie obrazki mieszkañcy Chojnowa mogli obserwowaæ w minion¹
sobotê wokó³ swoich domów. Za spraw¹ Bielskiego Stowarzyszenia
Promocji Kultury oraz Chojnowskej Dru¿yny ZHR „Bia³e Or³y”, uczniowie
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych prze¿yli niecodzienne wydarzenie.
Byli uczestnikami projektu „Historyczne harce”, który, tym razem
dotyczy³ Powstania Warszawskiego.
Tego dnia Chojnów sta³ siê aren¹ rekonstrukcji walk warszawiaków
z Niemcami w okupowanej stolicy. W mieœcie wyznaczono siedem
newralgicznych punktów, do których trzeba by³o dotrzeæ przez zapory,
chaszcze i nierzadko pod obstrza³em. Trudny teren, niebezpieczne
sytuacje, niespodziewane zdarzenia, zadania do wykonania, to wszystko
wymusza³o dyscyplinê, skupienie i wspó³dzia³anie. Jednoczeœnie
uczy³o - ówczesnych zachowañ, zagro¿eñ, dzia³añ. Uczy³o i wspaniale
przekazywa³o wiedzê, któr¹ wprawdzie podaj¹ podrêczniki, ale jakoœ
z ksi¹¿ek, ta wiedza tak w umys³y nie wnika.
Uczestnicy terenowej gry dowiedzieli siê jakie warunki panowa³y
w polowych szpitalach, co to by³y oddzia³y RONA, pod chojnowsk¹
wie¿¹ ciœnieñ dowiedzieli siê jakie znaczenie mia³a warszawska
PAST-a.
Na przygotowanej trasie, nie by³o mowy o znu¿eniu - wszystko by³o
zajmuj¹ce, ciekawe i odkrywcze.
Niemniej interesuj¹ca by³a dla mieszkañców Chojnowa rekonstrukcja
jednej z powstañczych akcji. Na chojnowskim rynku, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau zainscenizowa³a walkê
i klêskê m³odych warszawiaków.
Edukacja przez zabawê czy niekonwencjonalne programy, to najlepszy sposób, by zainteresowaæ np. histori¹, nie tylko m³odego

cz³owieka. Sobotnie zdarzenia by³y wspania³¹ lekcj¹, która z pewnoœci¹ w wielu umys³ach pozostawi œlad i byæ mo¿e sk³oni niektórych
do siêgniêcia do historycznych Ÿróde³.
eg
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“Spacer” Jolanty Anton
Taki tytu³ nosi wystawa rysunków i grafiki Jolanty Anton, która
4 paŸdziernika mia³a swój wernisa¿. Na wystawie pokazano 49 prac,
g³ównie akwaforty ³¹czone z technik¹ akwatinty, a tak¿e rysunki i kilka akwarel. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wielkoformatowe mandale, inspirowane sztuk¹ Wschodu. Graficzne prace Jolanty Anton
czêsto ³¹cz¹ w sobie kilka technik, nie stroni te¿ w nich od koloru. Artystka ukoñczy³a studia
na Akademii Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu w 2002 r. Studiowa³a
na Wydziale Grafiki u prof.
Andrzeja Basaja i prof. Anny
Janusz-Strzy¿. W 2006 r.
za³o¿y³a w Chojnowie pracowniê graficzn¹ i projektowania

graficznego. Oprócz grafiki i projektowania graficznego zajmuje siê
fotografi¹, malarstwem i rysunkiem. Jest to druga indywidualna wystawa artystki w chojnowskim muzeum, pierwsza odby³a siê w 2001r.
Zainteresowani pracami Jolanty Anton mog¹ je ogl¹daæ i zakupiæ
w muzeum do koñca listopada.

Rozmaitoœci z SP3
Za nami prawie dwa miesi¹ce kolejnego roku
szkolnego. Jak zwykle w naszej szkole, oprócz
zajêæ dydaktycznych odbywaj¹ siê imprezy
o ró¿nym charakterze, które rozwijaj¹ zainteresowania uczniów oraz integruj¹ wychowanków szko³y.
We wrzeœniu najm³odsi uczniowie, czyli klasy
I-III pod opiek¹ swoich wychowawczyñ odwiedzili wioski indiañsk¹ i rycersk¹ w Ostaszowie pod Przemkowem. Korzystaj¹c z piêknej
pogody wszyscy spêdzili dzieñ pe³en wra¿eñ
próbuj¹c poznaæ tajniki ¿ycia Indian i rycerzy.
Wielu uczniów bra³o udzia³ w przeró¿nych
konkurencjach sportowych. Hania Konarzewska zajê³a II miejsce w chojnowskim
Finale Dolnoœl¹skim Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w Rowerach MTB Dziewcz¹t. W zespole
jecha³a równie¿ Milena D¹browska. Nasz
zespó³ zaj¹³ na zawodach dobre, VI miejsce.
Kuba Grzela - w swojej koronnej konkurencji
- Grappling zaj¹³ III miejsce w XVIII Mistrzostwach Polskiej Akademii Ju-Jitsu w Zielonej Górze. Gratulacje dla laureatów.
Szko³a nie zapomina równie¿ o wa¿nych wydarzeniach historycznych. Z okazji 70-tej rocznicy wybuchu i przebiegu Powstania Warszawskiego odby³a siê uroczysta akademia. Klasy
IV-VI odœwiêtnie przebrane wziê³y czynny
udzia³ w upamiêtnieniu bohaterów tych czasów.

By³y wiersze, relacje, slajdy i wspólne œpiewanie piosenek.
9 paŸdziernika ka¿dego wchodz¹cego do szko³y
czeka³a mi³a niespodzianka. Dziêki œwietnemu pomys³owi sklepu Intermarche zosta³a
przeprowadzona przez pracowników tego
sklepu akcja, która polega³a na rozdawaniu
przy wejœciu do szko³y wszystkim uczniom,
ich rodzicom i pracownikom szko³y jab³ek.
Smaczne owoce szybko znika³y z du¿ej skrzyni,
w której by³o ich ko³o 300 kg. Oprócz porcji
witamin jab³ka spowodowa³y jeszcze jeden
wa¿ny efekt - na twarzach obdarowywanych
pojawia³ siê zawsze uœmiech. Podziêkowania
dla kierownictwa i pracowników sklepu
Intermarche.

W pi¹tek 10 paŸdziernika przy piêknej pogodzie, na zielonym boisku przy MOKSiR
odby³y siê Sztafetowe Biegi Prze³ajowe klas
III-VI Szkó³ Podstawowych o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa. Poszczególne klasy
by³y reprezentowane przez 6 osobowe dru¿yny dziewcz¹t i 6 osobowe dru¿yny ch³opców.
Rywalizacja by³a bardzo zaciêta. W niektórych wyœcigach o miejscach decydowa³y
centymetry. Na najlepszych czeka³y puchary
wrêczane przez burmistrza i organizatorów.
W grupie klas szóstych nasi ch³opcy z VIa zajêli
I miejsce, a dziewczynki II. W grupie klas V
ch³opcy z klasy VB zajêli III miejsce. Klasy
czwarte to II miejsce ch³opców i dziewcz¹t
z klasy IVa. Najm³odsi uczestnicy z klas III
równie¿ zajêli czo³owe miejsca, dziewczynki
z IIIa miejsce II, ch³opcy z IIIb równie¿
miejsce II.
ml i bk

“Mieæ biust jak C.C.” - spotkanie autorskie z Zenobi¹ Adamczyk
W ramach kampanii „PaŸdziernik miesi¹cem
walki z rakiem piersi” 1 paŸdziernika goœciliœmy
w Chojnowie Zenobiê Adamczyk, autorkê
ksi¹¿ki „Mieæ biust jak C.C.”. Na spotkaniu
w Miejskiej Bibliotece Publicznej opowiada³a
o tym, jak zmierzy³a siê z bardzo trudnym
doœwiadczeniem ¿yciowym - chorob¹ nowotworow¹. Podkreœla³a, jak wa¿ne w tej walce,
któr¹ opisa³a w swojej ksi¹¿ce, by³o wsparcie
bliskich i pogoda ducha. Mówi³a miêdzy innymi te¿ o tym, w jaki sposób mo¿na zmniejszyæ ryzyko zachorowania, ¿e nie mo¿na baæ
siê badañ profilaktycznych. Wiedz¹ oraz
w³asnymi prze¿yciami zwi¹zanymi z chorob¹
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nowotworow¹ podzieli³y siê równie¿ uczestnicz¹ce w spotkaniu cz³onkinie legnickiej
sekcji Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem
Piersi - EUROPA DONNA.

Wszystkim zainteresowanym tym tematem
polecamy ksi¹¿kê „Mieæ biust jak C.C.” oraz materia³y informacyjne stowarzyszenia EUROPA
DONNA, które s¹ dostêpne w bibliotece.
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Portrety

naszych artystów
Marcin Fudala
- artysta-plastyk, pocz¹tkuj¹cy poeta. Wci¹¿ szuka
w ¿yciu tego, do czego
jest stworzony. Dlatego
wst¹pi³ w szeregi Gidii.
Jego marzeniem jest nauka
na ASP we Wroc³awiu.

PaŸdziernikowa Gildia
pe³ni³o siê marzenie kolejnego gildianina.
W „KuŸni Talentów”, przez ca³y paŸdziernik,
mo¿na podziwiaæ (i nabyæ) prace chojnowskiego plastyka - Miros³awa Zatorskiego. Wykonane s¹ one technik¹ pastel.
Ten mi³y fakt za-pewne sprawi³, ¿e w œrodê 1 paŸdziernika (nota bene by³ to te¿ Dzieñ Muzyki) prawie
ca³a Gildia Artystów Chojnowa, stawi³a siê t³umnie,
na comiesiêcznym spotkaniu. W dodatku nasza
Danusia Schmerling obchodzi³a imieniny. To wszystko
sprawi³o, i¿ posmakowaliœmy przepysznych wypieków maestra Stanis³awa Kryszczuka.
Potem przysz³a pora na tradycyjne prezentacje
utworów poszczególnych gildian. W przeci¹gu
miesi¹ca, (gdy siê ma koncepcjê, chêæ i wolny czas)
mo¿na stworzyæ coœ ciekawego. Poszczególne zamówienia te¿ mog¹ przyprawiæ o zawroty g³owy.
Dzia³alnoœæ plastyczki Kamili Wiœniewskiej, jest
dostrzegana i doceniana w Legnicy i we Wroc³awiu.
Tamtejsze krêgi kulturalne, non-stop zlecaj¹ Kamili
ciekawe zadania. Ostatnio powsta³ rysunek, któremu
autor tego artyku³u da³ tytu³ „Baœniowe Ÿrebie”.
Wraz z pojawieniem siê dyr. MOKSiRU Stanis³awa
Horodeckiego, rozgorza³a dyskusja na temat przekszta³cenia G.A.C. w stowarzyszenie. Na czym zmiany mia³yby polegaæ jeszcze nie bêdziemy zdradzaæ,
ale z pewnoœci¹ opiekunowie Gildii - Ma³gorzata
Krzywda i Stanis³aw Horodecki, bêd¹ mieli twardy
orzech do zgryzienia. Postanowiono te¿, który
z gildian, jako kolejny, bêdzie mia³ swoj¹ wystawê
w ”KuŸni Talentów”.
Mo¿emy ujawniæ, ¿e bêdzie zabawnie i nostalgicznie. Szczegó³y wkrótce.

S

Wystawa Dariusza Matysa
Jego miejsce na Ziemi, to Chojnów.
Uto¿samia siê z nim, pokazuje ró¿ne
oblicza i promuje.
Wystawa fotograficzna Dariusza Matysa,
nie bez powodu zosta³a zatytu³owana
„Moje miejsce na Ziemi”. Autor zdjêæ
chcia³ bowiem, poprzez obraz wyraziæ
swoje emocje i stosunek do najbli¿szego sercu miasta, do terenów, obiektów i ludzi - sk³adowych, które przez
lata kszta³towa³y jego osobowoœæ.
Dariusza Matysa chojnowianie znaj¹
g³ównie dziêki jego wieloletniej pasji fotografowaniu. Wystawa w Galerii
M³odych MBP, która swoje otwarcie mia³a
w miniony pi¹tek, nie by³a pierwsz¹.
Dariusz Matys wystawia³ ju¿ swoje
prace w Chojnowie i poza jego granicami, tak¿e - z sukcesami - poza granicami kraju.
Gród nad Skor¹ ujêty w ró¿nych okresach, z ró¿nego punktu widzenia, przedstawiony
ró¿n¹ technik¹, intryguje. Wystawa, oprócz tego, ¿e daje obraz postrzegania otoczenia
przez autora, przedstawia jednoczeœnie historiê miasta na przestrzeni ostatnich
kilkudziesiêciu lat.
Wernisa¿ fotograficznej prezentacji nie by³ standardowy. Uzupe³ni³ go mini recital
bohatera dnia, dla którego muzyka, g³ównie poezja œpiewana, to kolejna pasja. Kilka
wybranych utworów, mia³o wspólny z wystaw¹ mianownik - bliskie chojnowskiemu
artyœcie emocje, uczucia, stosunek do ludzi i œwiata.
Fotograficzny zbiór Dariusza Matysa dope³ni³y dwa ciekawe albumy zdjêæ Chojnowa
autorstwa Kamila Szlagiera. Wykonane w sepii fotografie, nada³y tej kolekcji
wyj¹tkowy klimat.
Ponad 100 wystawowych zdjêæ ilustruje fragment wa¿nej historii autora i Chojnowa.
Wra¿liwemu odbiorcy niewiele trzeba by wyczytaæ z nich, to co pragn¹³ przekazaæ
twórca. Ka¿dy, kto pragnie poznaæ tê historiê, ma szansê do koñca listopada.
Zapraszamy.
eg

Nastêpne spotkanie 5 listopada o godzinie 18:00.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do „Ku¿ni Talentów” i na stronê gildia.chojnów.eu i oraz na facebooka.
pm
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr1?

„Œwiêto pieczonego ziemniaka”
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e w pierwszych dniach jesieni w naszym
przedszkolu odbywa siê „Œwiêto Pieczonego Ziemniaka”. W tym roku
przy tej okazji odby³o siê równie¿ uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci z najm³odszych grup wiekowych przygotowa³y z tej
okazji krótki program artystyczny - by³y tañce, wiersze i piosenki. Po
wystêpach Pani Dyrektor pasowa³a nasze Maluchy na prawdziwych
przedszkolaków. Na pami¹tkê tego wa¿nego wydarzenia ka¿dy przedszkolak z³o¿y³ swój „podpis” - odcisk palca w przedszkolnej kronice
i otrzyma³ dyplom oraz s³odk¹ niespodziankê. ¯yczymy naszym
kochanym „S³oneczkom” i „Krasnalom”, aby pobyt w przedszkolu
sprawia³ im wiele radoœci i zadowolenia! A po pasowaniu na wszystkich czeka³y liczne „ziemniaczane konkurencje”, w których bra³y
udzia³ dzieci i ich rodzice - miêdzy innymi poszukiwanie ziemniaków

w ogrodzie przedszkolnym, ziemniaczany golf i konkurs na najciekawiej wygl¹daj¹c¹ potrawê „z niczego”. Nie zabrak³o równie¿
smako³yków - mo¿na by³o zjeœæ przepyszne ciasta, pierogi, kopytka,
placki ziemniaczane, ziemniaczan¹ zapiekankê oraz ziemniaczane
„buŸki” ufundowane przez pizzeriê „Piccolo Mondo”. Du¿ym powodzeniem cieszy³o siê rodzinne pieczenie kie³basek przy ognisku.
Mnóstwo radoœci sprawi³a nam wizyta Mrówki oraz piêkna, jesienna
pogoda, dziêki której mogliœmy bez przeszkód œwiêtowaæ na œwie¿ym
powietrzu. Wspólne zabawy by³y œwietn¹ okazj¹ do integracji spo³ecznoœci przedszkolnej - dzieci, rodziców i pracowników. Serdecznie
dziêkujemy naszym cudownym dzieciom i ich rodzicom, wspania³ej
Radzie Rodziców - dziêki Wam uda³o nam siê zorganizowaæ wspania³¹ imprezê!
Podziêkowanie
Dyrektor, dzieci i personel Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania panu Edwardowi Piaseckiemu oraz
pracownikom firmy ‘’DANY’’ za bezinteresown¹ pomoc i zaanga¿owanie na rzecz naszego przedszkola. Jesteœmy wdziêczni za okazan¹
nam ¿yczliwoœæ!

Nordic Walking dla ka¿dego
7 paŸdziernika podopieczni chojnowskiego Warsztatu Terapii
Zajêciowej wziêli udzia³ w „Marszu po Zdrowie” organizowanym
przez Powiat Legnicki. Spotkanie odby³o siê w malowniczym
Brenniku przy DPS “Prz¹œnik”. Przyjecha³o wiele placówek by ka¿dy
chêtny nauczy³ siê poprawnych technik chodzenia z kijkami.
Instruktorzy z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking uczyli
w jaki sposób nale¿y dopasowaæ kijki, jak je trzymaæ i przek³adaæ i jak
dopasowaæ krok by efektywnie siê poruszaæ. Okaza³o siê, ¿e popularne chodzenie z kijkami, nie jest tak banalne, na jakie wygl¹da.
Wymusza koordynacjê ruchów, rytmiczny chód i, przynajmniej na
pocz¹tku, skupienie. Nie ³atwo by³o zatem opanowaæ marsz, ale jak to
mówi¹, trening czyni mistrza, z ka¿d¹ chwil¹ zatem, wiêkszoœæ nowicjuszy radzi³a sobie coraz lepiej.

Na tym integracyjnym, prozdrowotnym spotkaniu nie zabrak³o tak¿e
poczêstunku oraz tañców. Zabawa by³a przednia, wszyscy wiêc
czekaj¹ na „Marsz…” za rok.

Imprezowa Jubilatka
sobotê 4 paŸdziernika, scenariusz kulturalno-naukowy w naszym mieœcie
tak siê u³o¿y³ dla rozrywkowej duszy, ¿e zaliczy³ swoisty korowód. Od plastyczno-sakralnych wra¿eñ po klubow¹ imprezê. Na
tym ostatnim przyk³adzie, zakoñczymy rozdzia³ tej rozrywkowej soboty. Po raz kolejny
kawiarnia „Jubilatka” zafundowa³a wieczorek
muzyczny. Tego wieczoru atrakcj¹ by³ g³ówny sk³adnik menu, czyli grupa Niewinni.
Zanosi³o siê na du¿¹ frekwencjê. Œwiadczy³y
o tym telefony w sprawie rezerwacji miejsc
z Chocianowa, Legnicy i innych pobliskich
miejscowoœci. Rockowe trio ma ju¿ ustalon¹

W
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mark¹ w Chojnowie. Nic wiêc dziwnego, ¿e
w tamt¹ paŸdziernikow¹ sobotê „Jubilatka”
prze¿y³a, prawdziwe oblê¿enia. Jak siê bawiæ
to siê bawiæ.
Kolejna impreza w kultowym lokalu by³a
zupe³n¹ niespodziank¹. 12 paŸdziernika, tu¿
po emocjach pi³karskich zwi¹zanych z meczem Polska - Niemcy, Jubilatka zaprosi³a na
kolejny wieczorek muzyczny. Tym razem
zagra³a krakowska grupa The Atest Trip.
W jej szeregach jest chojnowianin - gitarzysta
Pawe³ Lenda. Krakowianie graj¹ gitarowego
rocka rodem z lat 70-tych. Na krajowej p³aszczyŸ-

nie, s³ychaæ dokonania Homo Twist. Ca³y
repertuar wykonywany jest w jêzyku angielskim. Poszczególne utwory s¹ urozmaicone
rytmicznie - od ballad do potupania przy muzyce.
Doros³a publicznoœæ mile wiêc spêdzi³a niedzielne popo³udnie przy najœwie¿szej podró¿y
muzycznej.
p.m.
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232 kolarzy walczy³o o mistrzostwo
4 paŸdziernika Chojnów pi¹ty raz goœci³
uczestników Mistrzostw Dolnego Œl¹ska
Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Kolarstwie Górskim MTB.
W tegorocznej edycji zawodów udzia³ wziê³o
232 dziewcz¹t i ch³opców z ponad 80 szkó³ dolnoœl¹skich. Frekwencja by³aby wiêksza, gdyby
nie odbywaj¹ce siê w tym samym terminie
w Bolkowie wyœcigi na szosie (zawody klubowe).
W kategorii ponadgimnazjalnej dziewcz¹t
uczestniczy³o zatem tylko 7 zawodniczek i 24
zawodników. Frekwencja w innych kategoriach
wygl¹da³a nastêpuj¹co: szko³y podstawowe
37 dziewcz¹t i 54 ch³opców oraz gimnazja 38
dziewcz¹t i 72 ch³opców. Trasa o d³ugoœci
2500 m przebiega³a po nie³atwym terenie
chojnowskiego Parku Piastowskiego.
Szko³y chojnowskie reprezentowa³y zawodniczki i zawodnicy trenuj¹cy kolarstwo w UKKS
„Oriens” Chojnów /szkoleniowcy: Waldemar
£ysyganicz i Jerzy Turowski/ i „SIGO-Gim 1”
Chojnów /szkoleniowiec: Eugeniusz Bobiowski/.
WYNIKI (pierwsze trzy pozycje):
SZKO£Y PODSTAWOWE
- dziewczêta /indywidualnie/:
1. Mendera Joanna - SP Bardo
2. Konarzewska Hanna - SP 3 Chojnów
/UKKS Oriens/
3. Wojas Martyna - SP Jaworzyna Œl¹ska
- dziewczêta dru¿ynowo:
1. ZS Stare Bogaczowice
2. SP Bardo
3. SP 3 Jelenia Góra
- ch³opcy /indywidualnie/:
1. Orzechowski £ukasz - SP Bardo
2. Musia³ Szymon - SP 4 Chojnów /UKKS
Oriens/
3. S³owik Micha³ - ZS Stare Bogaczowice

- ch³opcy dru¿ynowo:
1. SP Bardo
2. ZS Stare Bogaczowice
3. SP 4 Bielawa
SZKO£Y GIMNAZJALNE
- dziewczêta /indywidualnie/:
1. Pastuszek Paulina - GM 1 Jaworzyna Œl¹ska
2. Kierat Wiktoria - GM 1 Polkowice
3. Ga³as Alicja - GM 1 Chojnów /SIGO-Gim 1/
- dziewczêta dru¿ynowo:
1. GM Wiadrów
2. GM 1 Polkowice
3. GM Jaworzyna Œl¹ska
- ch³opcy indywidualnie:
1. Tarnawski Kamil - GM 11 Wa³brzych
2. Dañkowski Dominik - GM 37 Wroc³aw
3. Poniatowski Daniel – GM 1 Nowa Ruda
- ch³opcy dru¿ynowo:
1. GM 1 Polkowice
2. GM 2 Nowa Ruda
3. ZS Stare Bogaczowice
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
- dziewczêta indywidualnie:
1. Piotrowska Patrycja - II LO Wa³brzych
2. Pisarska Paula - KZL Lubañ
3. Szlachetka Paulina - PCKZ Jawor
- dziewczêta dru¿ynowo:
1. ZS 4 Wa³brzych
2. II LO Wa³brzych
3. ZSP KZL Lubañ
- ch³opcy indywidualnie:
1. Helta Filip - ZS 4 Wa³brzych
2. Dziewa Miko³aj - LO Z¹bkowice Œl¹skie
3. Kulczycki Pawe³ - ZS 22 Wroc³aw
- ch³opcy dru¿ynowo:
1. LO Nowa Ruda
2. ZS 4 Wa³brzych
3. ZSOiZ Gryfów Œl¹ski

Uczestnicy zawodów za zajêcie miejsc I - III
otrzymali puchary (fundator - Burmistrz Miasta
Pan Jan Serkies) oraz medale i dyplomy (fundator SZS Wroc³aw) i dodatkowo nagrody rzeczowe (fundatorzy: Wójt Gminy Chojnów - Pan
Mie-czys³aw Kasprzak; Pan Stanis³aw Rokus
BIG- FORM; Pan Norbert Chêciñski
ZAMECZEK; Rada Rodziców przy SP 4. W
klasyfikacji dru¿ynowej zespo³y otrzyma³y
puchary za zajêcie miejsc I - III (SZS Dolny
Œl¹sk). Obsada sêdziowska: Dolnoœl¹ski Zwi¹zek
Kolarski - sêdzia g³ówny Pan S³awomir
Marczewski.
Przygotowanie zawodów to bardzo du¿e wyzwanie i bez zaanga¿owania wielu osób i instytucji
niemo¿liwe do zrealizowania. W tym miejscu
szczególne podziêkowania nale¿y z³o¿yæ nastêpuj¹cym osobom za przygotowanie i zabezpieczanie trasy: rodzicom zawodników UKKS
„Oriens”, Pani Bonie Szaban oraz dziewczêtom
i ch³opcom z Gimnazjum Nr 1, Panom Tadeuszowi Ho³odowskiemu, Stanis³awowi Ho³odowskiemu, Dariuszowi Fu³awce, Wojciechowi
D¹browskiemu, Ireneuszowi Kondzio³ce oraz
Panu Stanis³awowi Rokusowi, jak równie¿
zawodnikom klubu i szkoleniowcom Panom
Jerzemu Turowskiemu i Waldemarowi £ysyganiczowi oraz pi³karkom rêcznym UKS „Jedynka”
z Panem Andrzejem Matuszewskim. Za wk³ad
i pomoc organizacyjn¹ dla Pañ El¿biety Borysewicz, Beaty Miler-Kornickiej, Anny Denisiak,
Gra¿yny Paszkowskiej. Paniom z obs³ugi i kuchni
SP 4, Panu Jerzemu Machelowi i pracownikom
interwencyjnym, stra¿akom z JRG 3 Chojnów
oraz zmotoryzowanym patrolom chojnowskiej
Policji. Dodatkowe wsparcie medyczne: Pan
Jacek Chopkowicz oraz Pani Gra¿yna Mazur.
Nag³oœnienie zawodów - MOKSiR Chojnów.
Organizatorzy zawodów: SP 4 Chojnów;
Urz¹d Miejski w Chojnowie; UKKS „Oriens”
Chojnów; Szkolny Zwi¹zek Sportowy „DOLNY
ŒL¥SK” Wroc³aw.

Chojnowianie na miêdzynarodowych zawodach
W Hradec Kralové po³o¿onym w pó³nocnej
czêœci Czech od lat organizowane s¹ turnieje
Taekwondo CEFTA & SOKOL CUP. Tegoroczna, 14 ju¿ edycja tych miêdzynarodowych
zawodów, które odby³y siê w sobotê 4 paŸdziernika, zgromadzi³a prawie 300 zawodników z Czech, Niemiec i Polski.
Po³¹czone si³y LMKS GLADIUS Boles³awiec i LMKS SFORA Chojnów wywalczy³y
wspólnie 2 pierwsze miejsca, 3 drugie miejsca
i 1 trzecie miejsce. Srebro do Chojnowa przywioz³a debiutuj¹ca w walkach uczennica SP
nr 4, Eliza Laskowska. Pierwsze z³oto przypad³o jej bratu, uczniowi Gimnazjum nr 1
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w Chojnowie, Dawidowi Laskowskiemu.
Drugie z³oto przywióz³ uczeñ II LO w Legnicy,
Kacper Dudek. Czwarty reprezentant chojnowskiego klubu Taekwondo, Krystian Jastrzêbski wróci³ z nowymi cennymi doœwiadczeniami i motywacj¹ do ciê¿szego treningu.
Zawodnicy LMKS SFORA Chojnów trenuj¹
Taekwondo Olimpijskie w ka¿dy wtorek
i czwartek na sali gimnastycznej Gimnazjum
nr 1 w Chojnowie miêdzy 16.00 a 18.30.
Wiêcej informacji i zdjêæ:
www.facebook.com/taekwondo.chojnow
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Sztafetowe zmagania
10 paŸdziernika 2014r. przy sprzyjaj¹cej pogodzie na boisku przy
MOKSiR odby³y siê „Sztafetowe biegi prze³ajowe dziewcz¹t
i ch³opców klas III - VI chojnowskich szkó³ podstawowych o Puchar
Burmistrza Miasta”.
W zawodach udzia³ wziê³y sztafety szeœcioosobowe reprezentuj¹ce
poszczególne klasy SP 3 i SP 4.
£¹cznie w zawodach wystartowa³o 228 zawodniczek i zawodników.
Gratulujemy wszystkim biegaczom, którzy, wed³ug naszych obserwacji, dawali z siebie wszystko i z determinacj¹ walczyli o punkty.
Kolejne zawody w biegach, tym razem indywidualnych, odbêd¹ siê
w kwietniu.

Medalowe miejsca
DZIEWCZÊTA
W klasach trzecich:
3A / SP 4
3B / SP 3
3A / SP 3

CH£OPCY
3A / SP 4
3C / SP 4
3B / SP 3

W klasach czwartych:
4B / SP 4
4A / SP 3
4A / SP 4
W klasach pi¹tych:
5A / SP 4
5C / SP 4
5B / SP 4
W klasach szóstych:
6B / SP 4
6A / SP 3
6A / SP 4

4B / SP 4
4C / SP 4
4A / SP 3
5A / SP 4
5A / SP 3
5B / SP 3
6B / SP 3
6B / SP 4
6A / SP 4

Pe³noprawne pierwszaki
W minion¹ œrodê w bardzo uroczystej scenerii
odby³o siê œlubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów Szko³y Podstawowej nr 3.
W goœcinne progi Domu Schrama przyby³y
pierwszaki, ich rodzice, opiekunowie, babcie,
dziadkowie, nauczyciele, wychowawcy oraz zaproszeni goœcie z Burmistrzem Miasta Choj-

nowa Janem Serkiesem na czele. Krótki “test”
dla kandydatów przygotowa³a para królewska
grana przez uczniów szkolnego ko³a teatralnego Aja. Pierwszaki odpowiada³y œpiewaj¹co. PóŸniej nast¹pi³a uroczysta czêœæ œlu-

bowania i samo pasowanie dokonane przez
dyrektora, wicedyrektora i burmistrza. I oczywiœcie prezenty ufundowane przez Radê
Rodziców, PZU oraz Bank PKO BP.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
Na podstawie art. 33 ust. 1, w zwi¹zku z art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy 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),
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŒCI

informacjê o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania
na œrodowisko przedsiêwziêcia mog¹cego potencjalnie znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko pn.„Przetwarzanie odpadów innych
ni¿ niebezpieczne” na dzia³ce nr 204/12 w Chojnowie przy ul. Z³otoryjskiej 2, powiat legnicki, województwo dolnoœl¹skie.
Projektowane przedsiêwziêcie bêdzie polega³o na zbieraniu odpadów
innych ni¿ niebezpieczne g³ównie odpadów z tworzyw sztucznych
i z³omu. Dzia³alnoœæ prowadzona bêdzie w hali magazynowej o konstrukcji z blachy falistej i bloczków betonowych.
Postêpowanie administracyjne zosta³o wszczête na wniosek z³o¿ony
przez w³aœcicielkê firmy „CINETA” Cebula Teresa w dniu 23.09.2014 r.
Organem w³aœciwym do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiêwziêcia jest Burmistrz Miasta Chojnowa,
organem w³aœciwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu, natomiast organem w³aœciwym
do wydania opinii w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji
jest Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy.
Jednoczeœnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mo¿liwoœci zapoznania siê z dokumentacj¹ sprawy tj.:
- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi za³¹cznikami,

- raportem o oddzia³ywaniu na œrodowisko przedsiêwziêcia pn. Przetwarzanie odpadów innych ni¿ niebezpieczne” na dzia³ce nr 204/12
w Chojnowie przy ul. Z³otoryjskiej 2, sporz¹dzonym we wrzeœniu 2014 r.,
w Wydziale Gospodarki Gruntami Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego pl. Zamkowy 1, (pokój 12, II piêtro, tel. 76 8188 684
wew. 110, poniedzia³ek, œroda, czwartek w godz. 7.30 - 15.30,
wtorek w godz. 7.30 - 16.30 i w pi¹tekw godz. 7.30 - 14.30) w terminie 21 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informujê, ¿e ka¿dy ma prawo do
sk³adania uwag i wniosków w prowadzonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa.
Uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ w terminie 21 dni od daty podania
do publicznej wiadomoœci niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia
17 paŸdziernika 2014 r. do dnia 7 listopada 2014 r.
Uwagi i wnioski mog¹ byæ wnoszone m.in.:
w formie pisemnej - w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1 lub Wydziale Gospodarki Gruntami Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu (pl. Zamkowy 1, II piêtro, pok. 12), za pomoc¹
œrodków komunikacji elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia z³o¿onych uwag i wniosków
jest Burmistrz Miasta Chojnowa.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoœci
poprzez zamieszczenie:
- na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego Chojnowa przy pl. Zamkowy 1,
- na stronie internetowej Urzêdu Miasta Chojnowa (www. chojnow.eu),
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnowa
(bip.chojnow.net.pl),
- w miejscu realizacji przedsiêwziêcia.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em o pow. u¿ytkowej 20,30 m2, po³o¿onej
przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4), oznaczonej
numerem geodezyjnym 33/13 o pow. 21 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci
dzia³ki nr 33/28 o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.
Cena wywo³awcza - 15.000,00 z³.
Wadium - 3.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i jednorodzinna oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne;
dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dla potrzeb mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 listopada 2014 r. o godz. 12.00
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 lub w kasie
tut. Urzêdu do dnia 13 listopada 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.
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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¿ 150,00 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¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
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 z póŸn. zm.),
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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 23 lipca 2014 r., drugi 7 paŸdziernika 2014 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 20.10.-13.11.2014 r. Klucze dostêpne
s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty 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 bez przy³¹czy na dzia³ce.
Nabywca nieruchomoœci niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê
wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt. 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 19 listopada 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
13 listopada 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., trzeci 4 sierpnia 2014 r., czwarty 24 wrzeœnia
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 z póŸn.zm.),
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.

“FIRMA ZAWISZA TRAVEL ZAPRASZA
DO KORZYSTANIA Z PRZEWOZU NA TRASIE
LEGNICA- CHOJNÓW”

PRACOWNIA
PSYCHOTECHNICZNA

Badania
psychologiczne/psychotesty
dla:
♦ kandydatów na kierowców,
kierowców zawodowych,
osób zatrudnionych na
stanowisku kierowcy
♦ operatorów wózków
wid³owych, suwnic, maszyn
drogowych i budowlanych
♦ osób skierowanych przez
Starostwo
♦ osób wykonuj¹cych prace
wymagaj¹ce szczególnej
sprawnoœci psychofizycznej

tel. 533-983-483
ul. Œrodkowa 24 a; 59- 220 Legnica tel 76 721 94 53
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ul. Koœciuszki 28
59-225 Chojnów
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OG£OSZENIA DROBNE

Zatrudniê do pracy
operatora
koparko-³adowarki
Wymagania:
doœwiadczenie 5 lat
Zatrudnienie na umowê
o pracê od zaraz.

Wiadomoœæ:

tel: 609-496-736

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

Domy mieszkania lokale
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 w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿,
piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m 2 . Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w bloku
na IIIp. przy ul. Sikorskiego, po kapitalnym
remoncie, o pow. 63 m2. Sprzedam pilnie.
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie w Chojnowie
o pow. 63 m2, Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
osobno wc, balkon, piwnica. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-939-158 lub
784-228-853.
Do sprzedania 2.pokojowe s³oneczne
mieszkanie na podwy¿szonym parterze po
kapitalnym remoncie w Jeleniej Górze, pow.
50m2, blisko centrum miasta w bardzo spokojnej dzielnicy przy parku. Do dyspozycji jest
piwnica, suszarnia i pomieszczenie na rowery
i wózki. Pod blokiem jest te¿ parking dla
mieszkañców bloku i przyjezdnych goœci. Cena
do negocjacji!. Wiadomoœæ: tel. 508-783-501.
Wynajmê komfortowy lokal w nowo
wybudowanym obiekcie, na cele medyczne

lub inne us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpitalnej 13 (pow. 25 m 2 + wspólna poczekalnia, toaleta i pomieszczenie socjalne).
Wiadomoœæ: tel. 515-180-115.
Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe przy ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ:
tel. 604-555-118.

Auto-Moto
Sprzedam samochód marki Opel Astra II,
1,6, benzyna LPG, rok prod. 2000, bezwypadkowy, stan techniczny bardzo dobry,
przebieg oryginalny 153.000, cena 6.800 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego (boczna Bielawskiej). Powierzchnia 1036 m 2 .
Dzia³ka uzbrojona w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sanitarn¹ i deszczow¹. Wiadomoœæ: tel. 608-501-430.

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.
Sprzedam nowy ogrodowy stó³ do pingponga. Wiadomoœæ: tel. 76 81-88-271.

P£YTKI CERAMICZNE
***
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"Wyprzeda¿ koñcówek serii"
* p³ytki pod³ogowe gresowe
od 15 z³ brutto
* p³ytki œcienne od 9,90 brutto
***

"Czyszczenie magazynów"
* p³ytki pod³ogowe gresowe
od 5 z³ brutto
Do wyczerpania zapasów
GOLD-ART Polska Rokitki 8
godz. otw. od 8.00 do 16.00
15

Chojnowskie Dzieciaki

Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹

Milenka Grudzinska 4 latka.
Lubi postacie ksiê¿niczek np.
z,,Krainy Lodu”. Œpiewa,
rysuje, maluje i ogl¹da bajki.

Kresy w wymiarze kulturowym

