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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Artysta - przedsiêbiorca

V Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
Przez trzy dni w Chojnowie koncertowa³y Zespo³y Muzyki Dawnej: Tiboryus ze Œwieradowa Zdroju, Gaudium Ludentem z Jeleniej Góry,
zespo³y 93` Projekt z Wroc³awia i AbsoLutes z Bydgoszczy, Oak Brothers i Zespó³ Muzyki Historycznej All’ Antico z Chojnowa/Wroc³awia.

Atrakcyjne dni WTZ
Paraolimpiada, Dolnoœl¹ski Turniej Tañca Osób
Niepe³nosprawnych i XIII Legnicki Dzieñ Integracji

Gildianka na poetyckich salonach
Wiersze Danuty Schmeling prezentowali: Aleksandra Anna Kowalska,
Judyta Bednarczyk i Wojciech Sikora.

Mistrzowie Dolnego Œl¹ska

Medale z Czech

Piêkna, polska z³ota jesieñ przywita³a w Chojnowie zawodników
Szkolnych Mistrzostw Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB.

Cz³onkowie LMKS "SFORA" rywalizowali
z blisko 200. uczestnikami zawodów taekwondo .
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Pracownikom Oœwiaty
- czynnym zawodowo i emerytowanym wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia, sukcesów
oraz wielu powodów do radoœci ¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782
j.t. ze zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
w dniach od 30.09.2015 r. do
21.10.2015 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemców znajduj¹cego siê w budynku
po³o¿onym przy ul. Kolejowej 17A
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 111/2015
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
30 wrzeœnia 2015 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. Nr 782 j.t. ze
zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do
dnia 12.11.2015 r.

Sezon szczepieñ
w przychodni
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
informuje, ¿e przyjmuje chêtnych na
szczepienie przeciw grypie. Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ siê do gabinetu
zabiegowego lub punktu szczepieñ,
gdzie mo¿na jednoczeœnie nabyæ
szczepionkê.

Punkrockowo w Jubilatce
W sobotê 24 paŸdziernika odbêdzie siê
"Wieczorek Muzyczny" w "Jubilatce".
Tym razem przysz³a kolej na 3 ods³onê
"Punkrock Live". Zagraj¹ cztery zespo³y:
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RAD CURIE - Z³otoryja, GRUNBERG Zielona Góra, 747 - Szczecin, POLISH
FICTION - Chojnów. Cena biletów - 15 z³.
Pocz¹tek - godz. 20:00.
Szczegó³owe informacje i rezerwacja
biletów pod nr. tel.: 76-818-85-61.
Zapraszamy!

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Zapraszamy
na
Koncert Kresowy
16 paŸdziernika br. zapraszamy na
spotkanie z kultur¹ Kresów. W tradycyjnym ju¿ Koncercie Kresowym
wyst¹pi¹: Bia³oruski Ludowy Zespó³
Taneczny "Prialica" z Grodna, Ludowy
Ansambl Pieœni Ludowej "Rycki
Kuferek" z Ma³oryty, pieœniarz Leonid
Wo³odko, pieœniarka Barbara Twardosz-DroŸdziñska, kwartet wokalny
Sweet Four, zespó³ instrumentalny
"Ostatnie takie trio", aktor Stanis³aw
Górka, autor ksi¹¿ek Tomasz Kuba
Koz³owski. Spotkanie poprowadz¹:
aktorka Aurelia Sobczak i prezes
Stowarzyszenia Krajobrazy Tadeusz
Samborski. Pocz¹tek - godz. 19.00.
Wstêp wolny! Zapraszamy!

Kalendarz imprez w mieœcie
paŸdziernik-listopad
16.10 - Gala Kresowa
16.10 - “Emocje w portrecie” - wystawa fotografii i rysunku
paŸdziernik - Spotkanie autorskie z El¿biet¹ Chereziñsk¹
paŸdziernik - Wystawa prac V Konkursu Ró¿añcowego

MOKSiR
MOKSiR
MBP
MBP

9-14.11. - Tydzieñ Patriotyzmu
11.11. - Akademia z okazji Dnia Niepodleg³oœci
listopada - Wystawa Cz³onków Gildii Artystów Chojnowa
listopad - "Kawaleria na Œl¹sku od Fryderyka Wielkiego do I wojny œwiatowej".
Wystawa kolekcjonerska ze zbiorów Piotra Ko³odzieja
listopad - "M³odzi Tworz¹ Sztukê" - III wystawa
listopad - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa Miasta do lat 16

PZS
MOKSiR
MOKSiR
Muzeum
MBP
UKS 1

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

GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/843
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Wybory parlamentarne 2015
Ju¿ w niedzielê, 25 paŸdziernika odbêd¹
siê wybory do parlamentu RP.
Tego dnia Polacy wybior¹ na czteroletni¹ kadencjê 460 pos³ów i 100 senatorów. Mieszkañcy Dolnego Œl¹ska
wybior¹ 34 pos³ów i 8 senatorów.
Nasi mieszkañcy zamiar g³osowania
korespondencyjnego musz¹ zg³osiæ Burmistrzowi Miasta Chojnowa do 12 paŸdziernika 2015r., a przez pe³nomocnika
(dot. uprawnionej grupy wyborców) do
16 paŸdziernika 2015r.
Osoby, które chc¹ g³osowaæ za granic¹
musz¹ to zg³osiæ konsulowi do 12 paŸdziernika. Do 20 paŸdziernika bêdzie
mo¿na dopisaæ siê do spisu wyborców
w wybranym obwodzie g³osowania.
G³osowanie odbêdzie siê w lokalach
wyborczych 25 paŸdziernika 2015r.
od godz. 7.00 do godz. 21.00,
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Zmiana numerów kont bankowych
Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje, ¿e z dniem 1 paŸdziernika
nast¹pi³a zmiana rachunku bankowego.
Wszelkie op³aty nale¿y wp³acaæ na konto nr
PKO BP S.A. 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920.
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, ¿e z dniem 1 paŸdziernika 2015 r. zmieni³ siê nr konta
bankowego dla p³atnoœci :
BANK PKO S.A. 98 1020 5226 0000 6502 0520 0664 - woda
BANK PKO S.A. 06 1020 5226 0000 6302 0520 0672 - czynsz
BANK PKO S.A. 11 1020 5226 0000 6102 0520 0680 - media (gaz, c.o.)
BANK PKO S.A. 53 1020 5226 0000 6502 0520 0698 - fundusz
remontowy, zaliczka, koszty bie¿¹cego utrzymania nieruchomoœci
wspólnej.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o zweryfikowanie p³atnoœci
dokonywanych w formie przelewów oraz w innych placówkach
p³atniczych.

Wydzia³ Rozwoju Gospodarki informuje mieszkañców – opiekunów grobów,
¿e op³ata za miejsca na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie
wa¿na jest przez 20 lat od daty jej dokonania.
Przypomina siê, ¿e na osobach opiekuj¹cych siê grobami ci¹¿y obowi¹zek dokonania
op³aty przed³u¿aj¹cej wa¿noœæ miejsca po up³ywie okresu 20. letniego na nastêpny okres.
Sprawdzenia wa¿noœci op³aty oraz ustalenie lokalizacji i kategorii grobów mo¿na dokonywaæ
w godzinach urzêdowych w dni robocze osobiœcie w biurze Cmentarza Komunalnego przy ul.
Parkowej 1 , oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 76 818-66-80.
Wp³aty nale¿y dokonywaæ w kasie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (Plac Zamkowy 1) lub na konto
w banku PKO – Nr 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920 z podaniem potwierdzonej kategorii grobu
(wysokoœæ op³aty) i lokalizacji grobu (kwatera, rz¹d, miejsce), nazwiska i imienia osoby zmar³ej oraz
danych osoby wp³acaj¹cej.

DY¯URY APTEK
Farmed – tel. 76 81-81-136
Salix – tel. 76 81-88-301
Stokrotka – tel. 76 81-96-649
Melisa – tel. 076 81-91-658

1.XI.
11.XI
25.XII
26.XII

Dy¿uruj¹ce apteki s¹ otwarte
w godz. 9.00-13.00 i 17.00-18.00
Apteka w Intermarche
czynna jest tak¿e
w ka¿d¹ sobotê (8.00-20.00)
i w ka¿d¹ niedzielê (10.00-18.00)
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Podziêkowania dla
wszystkich uczestnicz¹cych w ceremonii pogrzebowej

œp. Edwarda Lisowskiego
za wsparcie duchowe, obecnoœæ
i wszelkie wyrazy wspó³czucia
sk³ada
pogr¹¿ona w ¿a³obie ¿ona z rodzin¹.
3

Na XIV sesji
Wiod¹cym tematem zaplanowanym na wrzeœniow¹ sesjê by³o bezpieczeñstwo w mieœcie. Informacjê o stanie bezpieczeñstwa
po¿arowego i dzia³alnoœci JRG PSP w Chojnowie przedstawi³ radnym komendant KM PSP bryg. mgr in¿. Adam Konieczny,
a ocenê stanu bezpieczeñstwa publicznego zreferow³ komendant KP w Chojnowie nadkom. Jacek Paluch.
JRG nr 3 w Chojnowie specjalizuje siê
w ratownictwie po¿arowym, chemicznoekologicznym oraz (od 11.03.2015r.) w ratownictwie wysokoœciowym w ramach
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokoœciowego "Legnica-3". W jednostce
zatrudnionych jest 30 ratowników w 24.
godzinnym systemie zmianowym oraz 2 dowódców JRG. Za³ogê tworz¹: 15 ratowników wysokoœciowych, 6 ratowników
modu³u GFFFV oraz dowódca modu³u
i oficer ³¹cznikowy, 1 ratownik Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludnoœci.
4 oficerów, 5 aspirantów, 22 podoficerów,
1 szeregowy.

W 2014r. stra¿acy interweniowali 203
razy, w 2015 (do dnia sprawozdania) 136
razy. W tym roku nasza jednostka wyje¿d¿a³a do 75 po¿arów i 58 miejscowych
zagro¿eñ.
JRG nr 3 posiada 7 pojazdów ratowniczo gaœniczych. Pozyskany sprzêt w 2015 roku
to: lekki samochód wysokoœciowy Frod
Ranger 2.26 XLT wraz z wyposa¿eniem
oraz ciê¿ki samochód kwatermistrzowski
Scania P360.
Dzia³alnoœæ chojnowskiej jednostki
ratowniczo-gaœniczej dotyczy tak¿e profilaktyki oraz wspó³pracy z placówkami
oœwiatowymi. Polega to m.in. na pomocy
przy zajêciach klasy po¿arniczo-ratowniczej PZS w Chojnowie, pomocy przy organizacji obozu stra¿ackiego dla klasy PZS,
udziale przy próbnych ewakuacjach
wybranych szkó³ z terenu miasta, pomocy
przy organizacji "Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej”, organizacji
zawodów ratownictwa wysokoœciowego,
miêdzyjednostkowego turnieju w pi³kê
wodn¹, pi³kê siatkow¹ oraz na prowadzeniu pokazów dla dzieci w wieku szkolnoprzedszkolnym.
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Radni zapoznali siê tak¿e z analiz¹ stanu
bezpieczeñstwa w mieœcie na przestrzeni
ostatnich trzech miesiêcy.
W III kwartale 2015 roku na terenie miasta
Chojnowa poziom zagro¿enia przestêpczoœci¹ kszta³towa³ siê podobnie jak w poprzednim kwartale. We wspomnianym okresie
odnotowano m.in. 10 kradzie¿y, 4 w³amania do mieszkañ, 4 w³amania do obiektów
handlowych, 1 kradzie¿ samochodu, 5 kolizji, 1 bójkê, 1 napad rabunkowy, zatrzymano 8 nietrzeŸwych kierowców. Ponadto
we wspomnianym okresie funkcjonariusze
KP w Chojnowie dokonali zatrzymania
6 osób posiadaj¹cych œrodki odurzaj¹ce.
Przeprowadzono 11 realizacji spraw, w wyniku których zatrzymano 22 osób, którym
udowodniono pope³nienie 24 przestêpstw
na terenie miasta Chojnowa. Zatrzymano
30 osób poszukiwanych w ró¿nym trybie
przez jednostki Prokuratury i S¹dy.
Funkcjonariusze Ogniwa Prewencji i Rewiru Dzielnicowych przeprowadzili 442
interwencje zarówno z inicjatywy w³asnej jak
te¿ w wyniku osobistych i telefonicznych
zg³oszeñ obywateli na numery alarmowe
policji.
W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê nowym
rokiem szkolnym funkcjonariusze Rewiru
Dzielnicowych bêd¹ prowadzili akcje
z zakresu Prewencji Kryminalnej, które
kierowane bêd¹ do najm³odszych mieszkañców Chojnowa, gdzie poruszana bêdzie
problematyka zwi¹zana z bezpiecznym
dotarciem do szko³y, poruszaniem siê po
zmroku z elementami odblaskowymi oraz
zagro¿eniami zwi¹zanymi z przestêpczoœci¹ komputerow¹.

Chojnowscy radni mieli tego dnia w porz¹dku obrad g³osowanie m.in. nad uchwa³¹ w sprawie konsultacji spo³ecznych
dotycz¹cych zmiany granic administracyjnych miasta Chojnowa. Burmistrz wyjaœni³, ¿e wprowadzenie do porz¹dku obrad
sesji tej uchwa³y wynik³o z dwóch powodów. Po pierwsze z uwagi na z³o¿one
wnioski przez mieszkañców Gminy
Wiejskiej Chojnów czêœci so³ectwa Bia³a
i mieszkañców wsi Piotrowice ok. 10-12
budynków wybudowanych obok ul.
Zapolskiej.
Po drugie w zwi¹zku z potrzeb¹ uregulowania zasz³oœci terytorialnych, które
mia³y miejsce po podziale administracyjnym miasta i gminy w roku 1990. Przy
podziale nie uwzglêdniono tego, ¿e miasto
i gmina przez wiele lat siê rozwija³y, budowano nowe obiekty, powsta³y nowe
zak³ady.
Nie wziêto tak¿e pod uwagê nowej infrastruktury i wybudowanych zak³adów.
Powsta³y w ten sposób paradoksy, np.
zak³ad Dolzamet w 3/4 znajduje siê na terenie miasta, a w 1/4 na terenie gminy, natomiast ca³a infrastruktura jest w Chojnowie.
Dotyczy to równie¿ obiektów towarzysz¹cych jak np. stacjia paliw.
W zwi¹zku, z tym postanowiono ten temat
uregulowaæ.
Kolejn¹ spraw¹ jest oczyszczalnia œcieków
w Goliszowie. Budowa planowana by³a za
czasów miasta i gminy, wykupy gruntów
tak¿e, natomiast inwestycja wybudowana
zosta³a ze œrodków miasta. W³aœcicielem
czêœci tych gruntów by³a nieistniej¹ca ju¿
jednostka - miasto i gmina, a pozosta³ych
samo miasto lub sama gmina.
W ostatnim czasie uregulowano sprawê
w³asnoœci gruntów pod oczyszczalniê œcieków
dziêki czemu samorz¹d miasta mo¿e ubiegaæ
siê o œrodki pozabud¿etowe na modernizacjê
oczyszczalni (otrzymano ju¿ dofinansowanie
na projekt techniczny), gmina natomiast uzyska³a na w³asnoœæ grunty inwestycyjne.
Wywi¹za³a siê dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele w³adz gminy i miasta, po której burmistrz Jan Serkies bior¹c
pod uwagê deklaracje w³adz gminy o podjêciu rozmów i mo¿liwoœci za³atwienia
sprawy drog¹ administracyjn¹, poprosi³
o wycofanie z obrad projektu uchwa³y.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Na XIV sesji
Sprawozdanie 7/2015
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 27 sierpnia 2015 r.
do dnia 23 wrzeœnia 2015 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowana jest budowa ¿³obka.
Trwaj¹ prace wykoñczeniowe wewn¹trz
budynku. Wykonywane jest docieplenie
elewacji i stropodachu wraz z pokryciem
dachu wielowarstwow¹ membran¹ syntetyczn¹. Zakoñczono budowê tarasu, drogi
dojazdowej z zatoczk¹ dojazdow¹ i chodnikami. Do budynku doprowadzono gaz
i energiê elektryczn¹.
2. Trwaj¹ prace przy projektowaniu k³adki
dla pieszych nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ul.
Matejki.
3. Wykonano projekt remontu dachu budynku Gimnazjum Nr 2.
4. Zamontowano stó³ do tenisa przy ul. Z³otoryjskiej 13 AB.
5. Wyciêto 27 szt. zagra¿aj¹cych drzew na
Cmentarzu Komunalnym, w zwi¹zku z decyzj¹ Starostwa Powiatowego w Legnicy.
6. Wyciêto drzewo z gatunku topola przy
ul. Boles³awieckiej.
7. Uzupe³niono listwy w ³awkach parkowych, odnowiono kosze na œmieci w Parku
Piastowskim.
8. Zakupiono 20 szt. pokryw na wpusty
uliczne, które s¹ sukcesywnie montowane.
9. Wykonywane s¹ naprawy punktowe
nawierzchni chodników z p³ytek betonowych.
10. Oddelegowano dwóch pracowników interwencyjnych do CHZGKiM w celu porz¹d-

kowania terenu ujêæ wodnych w Konradówce.
11. Z dniem 1 wrzeœnia zatrudniono w ramach
prac interwencyjnych w wymiarze 1/2 etatu 5
pracowników na stanowisku robotnik gospodarczy oraz jednego w ramach robót publicznych.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemcy lokal mieszkalny z zastosowaniem obowi¹zuj¹cej bonifikaty,
- dzia³kê na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych przy
ul. Baczyñskiego,
2. Wydano:
- decyzjê zatwierdzaj¹c¹ podzia³ dzia³ki
przy ul. Kolejowej celem wydzielenia
dzia³ki na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej,
- postanowienie pozytywnie opiniuj¹ce
podzia³ dzia³ki po³o¿onej przy ul. Kolejowej, pod wzglêdem zgodnoœci z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta,
- dwie zgody na wykreœlenie hipotek ustanowionych z tytu³u bonifikaty udzielonej
przy wykupie lokali, w zwi¹zku z up³ywem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta,
- dwa wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta ,
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 3 usychaj¹cych drzew gat. œwierk dla osób fizycznych przy ul. Tuwima 7, z obowi¹zkiem
nasadzenia 6 drzew.
3. W dn. 18-20 wrzeœnia koordynowano
akcj¹: "Sprz¹tanie Œwiata 2015" na terenie
Chojnowa.

4. Podpisano umowê z Firm¹ EMPEKO z Poznania na opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Chojnowa na lata
2015-2020 wy³onionej w przetargu ofertowym.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 39
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 41 wniosków przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê
5.842,58 z³ (wydano 40 decyzji pozytywnych i decyzjê negatywn¹).
Za miesi¹c IX 2015 r. wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 33.921,75 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto 17
wniosków i rozpatrzono 28 wniosków
o przyznanie dodatku energetycznego.
Za miesi¹c IX 2015 r. wyp³acono dodatki
energetyczne na kwotê 2.082,17 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 2 zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego i zaœwiadczenie o stanie cywilnym.
2. Sporz¹dzono: 22 akty ma³¿eñstwa, 15
aktów zgonu.
3. Wys³ano 25 korespondencji do Urzêdów
Stanu Cywilnego.
4. Za³atwiono: 112 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
5. Sprostowano i uzupe³niono 4 akty stanu
cywilnego.
6. Naniesiono 5 zmian danych w PESEL.
7. Wykonano 45 migracji aktów.
8. Wys³ano 2 wnioski o nadanie medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

UCHWA£A NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 24 wrzeœnia 2015 r.
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieœcie Chojnów
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Nadaje siê nazwê ulicy dla drogi, po³o¿onej w obrêbie
6 miasta Chojnowa, w pobli¿u skrzy¿owania ul. Gen. W³adys³awa Sikorskiego z ul. Gen. Stanis³awa Maczka,
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, któr¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem 85 D 1x2 w obszarze 147 MN.U
i 148 MW - ulica Genera³a W³adys³awa Andersa.
§ 2. Lokalizacja nowej ulicy przedstawiona jest na podk³adzie
mapowym stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszeniu w Gazecie
Chojnowskiej oraz na stronie internetowej urzêdu.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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V Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹

V edycja Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹
Dawn¹ przesz³a ju¿ do historii. Co przyniós³ „ma³y” jubileusz?
Rozpoczêliœmy w pi¹tek 2 paŸdziernika
dopo³udniowym koncertem dla szkó³
w Domu Kultury. Jeleniogórski Zespó³
Muzyki Dawnej GAUDIUM LUDENTEM – tegoroczny zdobywca Z³otej Harfy
Eola na festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu – pod kierunkiem pani Sylwii Raban
przeniós³ s³uchaczy w czasy hiszpañskiego
i w³oskiego renesansu. By³a okazja do
¿artobliwych opowieœci o wioskowych
niedorajdach, chwila refleksji nad marnoœci¹ ¿ycia czy pochwa³a narodzenia Zbawiciela. Niespe³na godzinny koncert, a przecie¿ z pe³n¹ palet¹ barw ludzkiego losu
dawnych czasów.
GAUDIUM LUDENTEM prezentowa³o
siê tego dnia jeszcze na wieczornym koncercie w Muzeum Regionalnym. Obok nich
wyst¹pili goœcie ze Œwieradowa Zdroju –
Zespó³ Muzyki Dawnej TIBORYUS.
Grupa siêga w swych muzycznych podró¿ach g³ównie po utwory dawnych angielskich mistrzów, ale nie zabrak³o na koniec
równie¿ futurystycznego akcentu – w³asnej
kompozycji opiekuna zespo³u, pana Ryszarda Dominika Dembiñskiego, zatytu³owanej „W 2054”.
W sobotê 3 paŸdziernika spotkaliœmy siê
ponownie w goœcinnych progach muzeum.
Tego dnia prezentowa³y siê muzyczne
duety. Na pocz¹tek znakomite lutnistki,
Panie Maria Wilgos i Klaudyna ¯o³nierek,
absolwentki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, czyli formacja AbsoLutes ukaza³y nam bogactwo XVII i XVIII wiecznego repertuaru tworzonego na lutnie,
gitarê barokow¹ czy teorban. Prawdziwa
uczta dla ucha, a przy okazji szansa na
podziwianie niezwykle piêknych (i drogich...) dawnych instrumentów. PóŸniej na
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scenie w sali sgraffit pojawili siê panowie:
Szczepan Dembiñski i Adam Rorat, czyli
wiolonczela barokowa solo z towarzyszeniem basso continuo. Formacja PROJEKT` 93 zaprezentowa³a m.in. kompozycje Antonio Vivaldiego i Benedetto Marcello. Dla tych brzmieñ warto by³o spêdziæ
ten wieczór w muzeum!
W niedzielê 4 paŸdziernika koncertowaliœmy w odnowionej sali widowiskowej
Domu Kultury. Na pocz¹tku zaprezentowa³ siê duet braci Szczepana i Rados³awa Dembiñskich - OAK BROTHERS.
Kompozycje Rolanda i Marina Marais
zabrzmia³y w ich wykonaniu niezwykle
œwie¿o, po raz kolejny przekonuj¹c, i¿ okreœlenie „muzyka dawna” wcale nie znaczy
„tylko do archiwum”.
Po koncercie braci Dembiñskich na scenie
pojawili siê uczestnicy warsztatów PIEŒNI
ŒWIATA, które przez 3 dni prowadzi³a
dla chêtnych pani Barbara Ciemiêga. Inspirowane ludowym folklorem, m.in. pieœniami romskimi czy ³emkowskimi, warsztaty
sta³y siê okazj¹ do poznawania si³y, skali
i niezwyk³ych mo¿liwoœci ludzkiego g³osu.
Prezentacje z³o¿onego z uczestników warsztatów chóru wzbudzi³y na widowni ¿ywy
aplauz, czego dowodem niech bêdzie próba wspólnego odœpiewania afrykañskiej
pieœni...
Na fina³ na scenie pojawi³ siê Zespó³ Muzyki
Historycznej ALL` ANTICO, który w swych
zainteresowaniach siêga g³ównie po muzykê
wczesnego baroku, przede wszystkim w³oskiego i niemieckiego.
Brawa za emocje i chêæ dzielenia siê w³asn¹
pasj¹.
V Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
mo¿liwa by³ dziêki licznym sponsorom.
Wspar³y nas firmy: BZ WBK S.A., KRET
i S-ka, POLERS. Pomogli lokalni restauratorzy: DUSZKA, POD JELENIEM,
PICCOLO MONDO, NIEZ£Y M£YN.
Tradycyjnie te¿ nie zawiód³ lokalny samorz¹d. Wszystkim – podziêkowania i s³owa
uznania!
Stanis³aw Horodecki

Muzeum Regionalne
w Chojnowie zaprasza
na wystawê

“1000 lat jazdy polskiej”

Od 1 paŸdziernika w salach chojnowskiego muzeum mo¿na ogl¹daæ now¹
wystawê czasow¹: "1000 lat jazdy polskiej" autorstwa Lecha Wagela.
Lech Wagel od najm³odszych lat zajmuje siê rysunkiem, utrwala chwa³ê
polskiego orê¿a, g³ównie polskiej kawalerii. Wystawê polecamy szczególnie
m³odzie¿y szkolnej i nauczycielom historii. Jest ona ciekawym, obrazowym
dope³nieniem wiedzy pozyskiwanej
z kart podrêczników do nauki hisrorii.

Bran¿owe pokazy

W dniach 2-3 paŸdziernika w hali widowiskowo-sportowej w Lubinie odby³y
siê pokazy bran¿y warsztatowej organizowane przez firmê Tip-Topol. Uczniowie Technikum Mechanicznego Powiatowego Zespo³u Szkó³ mieli mo¿liwoœæ
zwiedzania oko³o 20 stref produktowych, zobaczyli narzêdzia i dzia³anie
wyposa¿enia warsztatowego, przyjrzeli
siê licytacji urz¹dzeñ, zwiedzili stoiska
partnerów, gdzie udzielano porad
i odbywa³y siê bran¿owe konkursy.
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¯egnali lato, witali jesieñ,
œwiêtowali Dzieñ Seniora
Wydaje siê, ¿e chwilê temu byliœmy
goœæmi chojnowskich emerytów i rencistów na powitaniu lata, a ju¿ wspólnie
to lato ¿egnaliœmy.
3 paŸdziernika cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów z ¿alem,
ale na weso³o po¿egnali najcieplejsz¹
porê roku.

Spotkanie przy piêknej, s³onecznej
aurze, w kolorowej oprawie przyrody
by³o jednoczeœnie przyczynkiem do
œwiêtowania Dnia Seniora, który obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie
globalnym i lokalnym - 1 paŸdziernika
jako Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Starszych, 20 paŸdziernika jako Europejski

Dzieñ Seniora oraz 14 listopada jako
Ogólnopolski Dzieñ Seniora. Który z nich
celebrowali chojnowianie, trudno powiedzieæ. Sadz¹c po ich aktywnoœci, dynamice
zabawy i skali entuzjazmu - wszystkie trzy.
Zaproszenia od chojnowskich emerytów
na ró¿nego typu wydarzenia organizowane przez nich w ci¹gu roku, zawsze
ciesz¹ nasz¹ redakcjê. Wiemy, ¿e nudy
nie bêdzie, ¿e po królewsku bêdziemy ugoszczeni, a co najwa¿niejsze spotkamy wspania³ych, serdecznych i pe³nych optymizmu ludzi. Nigdy siê nie zawiedliœmy.
red.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 10, po³o¿onego w budynku wielolokalowym,
ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Samorz¹dowej 4c w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319
o pow. 2172 m2 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu
zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w 10 listopada 2015r.
o godz. 1230 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do 03 listopada 2015r. Uczestnicy
przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie
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nabywany 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 250,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Choj-

nów, 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.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze 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
w/w 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów
i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.1003.11.2015 r. w godz. 1000 do 1400 - 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 nr.
tel. 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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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Artysta - przedsiêbirca
Pasja wed³ug s³ownika to hobby, konik, ulubione zajêcie…
Wed³ug nas to coœ wiêcej. To mi³oœæ, namiêtnoœæ, zami³owanie… Nie mo¿na przecie¿ porównaæ hobbysty zbieraj¹cego pocztówki do kogoœ, kto ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³
z pasj¹, na przyk³ad do muzyki. Mateusz Bojda jest dowodem
na to, ¿e pasja mo¿e byæ nie tylko ulubionym zajêciem, ale
sposobem na ¿ycie - prywatne i zawodowe.
Zaczyna³ w klasie muzycznej Szko³y Podstawowej nr 4. Potem
by³o Ognisko Muzyczne i œrednia szko³a muzyczna, gdzie narodzi³a siê mi³oœci do saksofonu i jazzu. W tym czasie pojawi³y siê
liczne bran¿owe powi¹zania, propozycje, znajomoœci.
Dziœ, wci¹¿ oddaj¹c siê muzycznym upodobaniom, prowadzi jednoczeœnie w³asn¹ agencjê artystyczn¹.

Gazeta Chojnowska - Jesteœ muzykiem. Showbiznes czêsto
k³óci siê z wra¿liw¹ natur¹ artysty.
Mateusz Bojda - W moim przypadku w³aœnie to zadecydowa³o
o za³o¿eniu firmy. Pomys³ zrodzi³ siê kiedy kolejny raz przekona³em siê, ¿e muzycy, g³ównie ci profesjonalni, ¿yj¹ w swoim
œwiecie i niekoniecznie potrafi¹ odnaleŸæ siê w tym formalnym,
technicznym. Uzna³em, ¿e móg³bym pomóc i zaj¹æ siê managementem. Nie mia³em doœwiadczenia biznesowego, ale zna³em
œrodowisko, mia³em kontakty. Gram w Big Bandzie jazzowym,
w kilku formacjach bluesowo-jazzowych we Wroc³awiu, od kilku
lat wspó³pracuje z miêdzywojewódzk¹ grup¹ “K³os & D¹browski Project”. Dzia³alnoœæ zacz¹³em jako impresariat z Jarkiem
D¹browskim, wkrótce pod moim szyldem powsta³a firma, któr¹
od 14 miesiêcy rozwijam. Aktualnie organizujemy kolejn¹ trasê
koncertow¹ z amerykañskim gitarzyst¹ Mike'em Russellem zdobywc¹ nagrody Grammy.
G.Ch. - Czym zatem zajmuje siê Twoja agencja?
M.B. - Zajmuje siê organizacj¹ koncertów, tras koncertowych,
wernisa¿y, kongresów, prowadzimy management wyselekcjonowanych zespo³ów. Mamy w swojej bazie solistów, duety,
coverbandy, zespo³y od najmniejszych sk³adów, poprzez big
bandy, po orkiestrê symfoniczn¹. Jesteœmy w stanie zorganizowaæ ka¿d¹ imprezê - niedu¿y kameralny koncert i masowy
event. Pochodn¹ jest produkcja muzyczna - pomagamy w wydawaniu p³yt, wspó³pracujemy z producentami i wytwórniami
p³ytowymi.
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G.Ch. - Masz na swoim koncie m.in. koncerty w Stodole,
projekt z jedn¹ z gwiazd najwiêkszego formatu polskiej
estrady, wydanie kilku p³yt, w tym Mike'a Russella, wiele
koncertów na terenie kraju. Twoja firma kojarzona jest
tak¿e z cyklicznym "Witelon Music Night" i "Witelon Jam
Session" w Legnicy. To efekt 12 miesiêcznej pracy. Wydaje
siê, ¿e pomys³ na dzia³alnoœæ okaza³ siê trafiony.
M.B. - Wiele osób pow¹tpiewa³o w powodzenie tej koncepcji.
Pytali czy to ma sens, bo taka bran¿a… Moim zdaniem z muzyki
mo¿na siê utrzymaæ. Oczywiœcie ³atwo nie jest. Na ka¿dy ma³y
sukces pracuje siê miesi¹cami. Od pocz¹tku zale¿a³o mi ¿eby
mieæ swoj¹ markê i j¹ budowaæ. Nieustannie nad tym pracujê.
G.Ch. - Chojnowscy melomani kojarz¹ m³odego Bojdê z saksofonem, ale g³ównie jednak pamiêtaj¹ Ciê z All'Antico.
Wci¹¿ jesteœ cz³onkiem Zespo³u Muzyki Dawnej?
M.B. - Tak, ten gatunek ca³y czas jest mi bliski. Doceniam te¿
wszystko, czego doœwiadczy³em przez lata z zespo³em. Dziœ
wiem, ¿e poznane na warsztatach techniki wykonawstwa muzyki
dawnej, jej muzyczna myœl, to wiedza unikatowa. Dziêki tej
dzia³alnoœci i licznym wyjazdom, przez lata pozna³em wielu
ciekawych ludzi.
G.Ch. - Saksofonista, flecista, pasjonat muzyczny, manager,
student dziennikarstwa muzycznego, w³aœciciel agencji artystycznej… Czy jest coœ, poza œwiatem muzycznym, co Ciê
jeszcze interesuje?
M.B. - Motoryzacja. Lubiê przywracaæ starym samochodom ich
dawn¹ œwietnoœæ. Razem z ojcem zajmujê siê renowacj¹ zabytkowych aut. Te odrestaurowane bêdzie mo¿na wynaj¹æ za
poœrednictwem mojej firmy. Idealn¹ odskoczni¹ od codziennych
obowi¹zków s¹ zloty i spotkania fanów kultowych dwuœladów.
Na przysz³y sezon planujê równie¿ z przyjació³mi wyprawê
motocyklow¹ na zachód Europy.

Mateusz Bojda ma 22 lata. Na ogó³ ludzie w jego wieku
powa¿nie myœl¹cy o swojej zawodowej przysz³oœci, zw³aszcza
artystycznej, w tym momencie s¹ w punkcie wyjœcie - na
pocz¹tku zdobywania doœwiadczeñ i warsztatu. Mateusz
wyprzedza swoich rówieœników, za spraw¹ wieloletniej pasji,
determinacji i dojrza³oœci.
Z przyjemnoœci¹ bêdziemy œledziæ rozwój tego m³odego przedsiêbiorcy-artysty. Mamy przeczucie, ¿e jeszcze nie raz da nam
powody do przeprowadzenia z nim interesuj¹cej rozmowy.
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Gildianka na poetyckich salonach

Chojnowscy twórcy skupieni wokó³ Gildii Artystów Chojnowa
powoli wyp³ywaj¹ na szerokie wody. Ich dokonania s¹ ju¿
doceniane w Polsce. Takiego stanu rzeczy doœwiadcza teraz
poetka – Danuta Schmeling. Jej wiersze zaintrygowa³y pani¹
Mariê Jab³oñsk¹ z Muszyny. Jak do tego dosz³o?
Otó¿ nasza przemi³a chojnowianka wraz z pani¹ Mari¹ w latach pracy zawodowej by³y nauczycielkami w jednej ze szkó³
w Krynicy Zdrój. Od tamtej pory utrzymuj¹ kontakt. Któregoœ
razu, Danusia, z potrzeby ducha, wys³a³a swój wiersz do pani
Jab³oñskiej. Poproszono o kolejne poetyckie kompozycje.
Gildianka nie przeczuwa³a, jaka czeka na ni¹ niespodzianka.
Pani Maria Jab³oñska wraz z mê¿em Robertem, prowadz¹
w Muszynie cukiernio-kawiarniê "Szarotka". Systematycznie
organizuj¹ tam wieczorki autorskie. Zapraszaj¹ wtedy artystów
ró¿nych profesji: pisarzy, prozaików, poetów, muzyków,
aktorów, a plony ich pracy zdobi¹ wnêtrza "Szarotki".

Kronika
Towarzyska
Cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów z okazji imienin sk³adaj¹
ksiêdzu Arturowi Treli serdeczne
¿yczenia zdrowia, szczêœcia, wszelkiej pomyœlnoœci i b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego.

***
Z okazji Dnia Nauczyciela za ogromn¹ cierpliwoœæ, wszystkiego najlepszego by³ej wychowaczyni Pani Ani
Pauch ¿yczy uczennica Nikola !!!

***
Z okazji Œwiêta Nauczyciela wszystkiego najlepszego naszej Pani
wychowawczyni Ani Iwanickiej ze
Szko³y Podstawowej nr 3 ¿yczy
klasa I B.
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20 wrzeœnia p. Jab³oñscy postanowili zorganizowaæ u siebie
wieczór autorski z Danut¹ Schmeling. Na dodatek goœciem
specjalnym tego dnia by³a australijska autorka poczytnych
powieœci – Lucy Lech. To jednak nie koniec niespodzianek.
Wiersze Danusi prezentowali: czêstochowska poetka i pieœniarka – Aleksandra Anna Kowalska, Judyta Bednarczyk –
warszawski przedstawiciel poetów i Wojciech Sikora – aktor,
znany z takich seriali jak: "Barwy Szczêœcia", "Przepis na
¿ycie", "A¿ po sufit". Specjalnie te¿ dla p. Danusi sfilmowano
i wyemitowano ¿yczenia od ¯ory Koroliowa – nauczyciela tañca i Roberta Kochanka – eksperta trenerskiego z programu
"Taniec z gwiazdami". Ca³oœæ umila³ znany muzyk z Krynicy
Zdrój – pianista Bogus³aw Rusnak. Frekwencja imprezy by³a tak
ogromna, a wiersze chojnowskiej artystki tak siê spodoba³y, ¿e
25 wrzeœnia zorganizowano drugi wieczorek z poetk¹.
Pami¹tk¹ tamtych wydarzeñ jest zeszyt poezji Danuty Schmeling "Moje liryczne ja" wydany w Muszynie.
Poetyckie salony w Chojnowie ju¿ czekaj¹ na to wydawnictwo.
Wszystkim naszym twórcom z G.A.C. nale¿y ¿yczyæ takich
niezapomnianych chwil i prze¿yæ.
pm

Alicja Dul – w³aœcicielka
kawiarni "Jubilatka"
sk³ada serdeczne
podziêkowania
burmistrzowi Chojnowa
Janowi Serkiesowi,
przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej
Janowi Skowroñskiemu,
sekretarz miasta
Brygidzie Mytkowskiej
i wszystkim sponsorom
za pomoc przy organizacji
jubileuszu 50-lecia lokalu.
9

GIMNAZJUM NR 2 NA " MANEWRACH CZERWONOKRZYSKICH"

Korzystaj¹c z zaproszenia PCK z Boles³awca grupa uczennic z Gimnazjum nr 2
w dniu 22 wrzeœnia wyruszy³a do Boles³awca, a stamt¹d do ¯agania, by spróbowaæ swoich si³ w Manewrach Czerwonokrzyskich. Celem manewrów jest edukacja m³odzie¿y w zakresie upowszechniania pierwszej pomocy, znajomoœci
prawa i konwencji humanitarnych, oraz
ciekawy i aktywny wypoczynek.

Koncerty
Polish Fiction
Aktywnie koncertowo jest nasz chojnowski punkrockowy rodzynek Polish
Fiction. Co najmniej raz w miesi¹cu
mo¿na to trio zobaczyæ i us³yszeæ w ró¿nych czêœciach Œl¹ska.
Ostatnio ch³opaki goœcili w ¿agañskim
klubie "Elektrownia". Zagrali u boku
grup: O.K.M. i 747.
24 paŸdziernika (sobota) Polish Fiction
zagra w chojnowskiej kawiarni "Jubilatka". Kolejnym przystankiem koncertowym bêdzie (14 listopada) wystêp
w jeleniogórskim klubie "Alternatywa".
W 2016 r. zespó³ planuje nagraæ nowy
materia³ na p³ytê.
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Impreza odbywa³a siê na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w ¯aganiu.
Uczestnicy wziêli udzia³ w wyk³adach
poœwiêconych prawu konfliktów zbrojnych oraz ochronie zabytków. PóŸniej
w kilku konkurencjach musieli wykazaæ
siê wiedz¹ z zakresu znajomoœci prawa
humanitarnego, historii PCK, ochrony
dóbr kultury - wspólnie rozwi¹zywali
testy, szarady, krzy¿ówki.
Oprócz rywalizacji na stacjach konkursowych, uczniowie mogli zwiedziæ Muzeum Obozów Jenieckich, a po zakoñczeniu zawodów w mi³ej atmosferze
wspólnie posiliæ siê przy ognisku i zintegrowaæ z nowo poznan¹ grup¹ m³odzie¿y.
By³ to pierwszy udzia³ uczniów naszej
szko³y w Manewrach Czerwonokrzyskich i zajêliœmy w nim VI miejsce, co

traktujemy jako spory sukces, gdy¿ byliœmy jedyn¹ dru¿yn¹ z gimnazjum pozosta³e to dru¿yny ze szkó³ œrednich,
w wiêkszoœci "mundurowych".
Sk³ad dru¿yny: Weronika Bielecka,
Justyna Jaruszewska, Magdalena £agoda, Julia Zawadzka, Julia Majcher oraz
opiekunka grupy Pani Katarzyna Ferenc.
gim2

Bajki bez barier
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „Œwiate³ko" w roku 2015
realizuje projekt pod nazw¹ „Bajki bez
barier" - opracowanie i wydanie serii
bajek dotycz¹cych niepe³nosprawnoœci,
wspó³finansowany ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w ramach Konkursu XV.
G³ównym celem projektu jest poprawa
funkcjonowania osób z niepe³nosprawnoœci¹ poprzez szerzenie wiedzy
na temat ró¿nych rodzajów niepe³nosprawnoœci. Projekt obejmuje wydanie
i dystrybucjê serii dziesiêciu ksi¹¿eczek
skierowanych do czytelników w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Ka¿da ksi¹¿eczka zawiera jedn¹ bajkê
psychoedukacyjn¹ dotycz¹c¹ konkretnej
niepe³nosprawnoœci, tj.: zespo³u Aspergera, autyzmu, ADHD, epilepsji, zespo³u
Downa, niepe³nosprawnoœci ruchowej,
zaburzenia mowy, niedos³uchu, choroby
przewlek³ej, dziecka niewidomego.
Stowarzyszenie "Œwiate³ko" zwróci³o siê
m.in. do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie z proœb¹ o wykorzystanie
bajek jako narzêdzia edukacyjnego wyjaœniaj¹cego "innoœæ" dzieci z niepe³nosprawnoœci¹. Postanowiliœmy wesprzeæ
tê inicjatywê i zaprosiliœmy do wspó³pracy Szko³ê Podstawow¹ nr 3 i Szko³ê Podstawow¹ nr 4 w Chojnowie.
Bajkowe spotkania przygotowywane
bêd¹ wspólnie przez bibliotekarzy MBP:
Marzenê Luty i Agnieszkê Tworzyd³o

oraz nauczycieli: Mariê Pêkalê z SP nr 3
i Dorotê Chopkowicz z SP nr 4.
Czytanie ca³ej serii bajek bêdziemy realizowaæ od paŸdziernika 2015r. do czerwca
2016r. W ka¿dym miesi¹cu w bibliotece
bêdziemy czytaæ jeden lub dwa tytu³y.
MBP

Pierwsze spotkania
„Bajki bez barier":
„Hubek, kubek, wst¹¿ka"
i „Czarodziejka"
odbêd¹ siê:
8 paŸdziernika dla SP nr 4
20 paŸdziernika dla SP nr 3
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

DLACZEGO WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ?
Dobrze pamiêtamy czas oczekiwania
przyjœcia na œwiat naszych dzieci. Serce
wype³nia³a wówczas wielka mi³oœæ
z pragnieniem, aby poród by³ udany,
a dziecko urodzi³o siê zdrowe.
Przyszli rodzice staraj¹ siê jak najlepiej
przygotowaæ do zmian, które ich czekaj¹, snuj¹ plany i marzenia zwi¹zane
z przysz³oœci¹ dzieci. Z czasem zaczynaj¹ te¿ formu³owaæ pierwsze oczekiwania wobec swojego potomstwa, poniewa¿ jako rodzice chc¹ byæ z nich dumni.
Uwa¿aj¹, ¿e zbiór zalet i zdolnoœci, jakie
mog¹ posiadaæ zagwarantuje im dobre
¿ycie. Narodziny dziecka mog¹ byæ pocz¹tkiem spe³niania siê listy rodzicielskich ¿yczeñ i planów, ale mog¹ te¿ okazaæ siê chwil¹ po¿egnania z nimi.
S¹ dzieci rodz¹ce siê przedwczeœnie lub
dzieci chore ju¿ od narodzin, których
¿ycie jest powa¿nie zagro¿one. Po powrocie do domu nie rozwijaj¹ siê prawid³owo, przez co rodzice odczuwaj¹ dotychczas nieznane im emocje. Badania
specjalistyczne czy diagnozy czêsto brzmi¹,
jak wyrok dla ich dziecka.
Wczeœniactwo, wady wrodzone czy inne
choroby i zaburzenia wi¹¿¹ siê bowiem
z powa¿nymi konsekwencjami rozwojowymi i funkcjonalnymi i w znacznym
stopniu mog¹ ograniczaæ dziecko w poznawaniu, rozumieniu i komunikowaniu
siê ze œwiatem.
Niekiedy niepe³nosprawnoœæ dziecka powoduje wiele powa¿nych zmian w ¿yciu
rodziny, szczególnie w sferze psychiki
ka¿dego z jej cz³onków oraz w relacjach
miêdzy nimi, w funkcjonowaniu spo³ecznym oraz finansowym. Sposób, w jaki
rodzina ¿y³a do tej pory, jak równie¿ ich
priorytety musz¹ ulec zmianie, aby móc
wychowaæ niepe³nosprawne dziecko.
W tej sytuacji rodzice zmuszeni s¹ do
podejmowania skomplikowanych, trudnych i z³o¿onych decyzji. Potrzebuj¹ oni
specjalistycznej pomocy i wsparcia psychologicznego, gdy¿ w wyniku niezrozumienia trudnoœci, które przejawia ich
dziecko, nie zawsze umiej¹ w³aœciwie z nim
postêpowaæ. W trosce o przysz³oœæ swojego dziecka czêsto pope³niaj¹ b³êdy wychowawcze, wœród których najczêstsze to
nadopiekuñczoœæ lub odtr¹cenie oraz
nadmierne wymagania czy ich brak.
Rodzina mo¿e znaleŸæ pomoc dostosowan¹ do swoich potrzeb, zwiêkszyæ
sukcesy wychowawcze i rehabilitacyjne
dziecka, korzystaj¹c z pomocy specja-
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listów wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka.
Czym jest
wczesne wspomaganie rozwoju?
Wed³ug prekursora wczesnej interwencji
w Polsce pani Moniki Orkan - £êckiej:
wczesna interwencja (wczesne wspomaganie rozwoju) jest to zintegrowany system oddzia³ywañ profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo - rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych,
których podmiotem jest ma³e dziecko
wykazuj¹ce nieprawid³owoœci w rozwoju
psychoruchowym oraz jego rodzina.
Dlaczego wczesne?
Oddzia³ywania wczesnego wspomagania
rozwoju powinny rozpocz¹æ siê w jak
najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawid³owoœciach rozwoju u ich dziecka. Czy
dziecko ma kilka tygodni, kilka miesiêcy, czy kilka lat, to jak najszybsze wsparcie dziecka i jego rodziców jest warunkiem na najbardziej optymalny rozwój.
Wczesna interdyscyplinarna diagnoza
oraz podjêcie terapii jest niezwykle
istotne ze wzglêdu na du¿¹ plastycznoœæ
centralnego uk³adu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka.
Jakie s¹ cele
Wczesnego Wspomagania Rozwoju?
* Systematyczne d¹¿enie do poprawy
jakoœci ¿ycia dziecka, do zapewnienia
mu pe³nego radoœci, pozbawionego
napiêæ dzieciñstwa pomimo wystêpuj¹cej niepe³nosprawnoœci lub zaburzeñ
rozwoju.
* Poprawa ogólnego stanu zdrowia i jego
stanu ruchowego.
* Zapobieganie wystêpowaniu lub/i
pog³êbianiu siê nieprawid³owoœci w jego
rozwoju psychoruchowym.
* Pomoc dziecku w pe³nym wykorzystaniu potencja³u rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych,
rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów spo³ecznych.
* Pomoc dziecku w budowaniu trwa³ych
wiêzi i znacz¹cych relacji z osobami w najbli¿szym otoczeniu.
* Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywnoœci spo³ecznej, poznawczej
i komunikacyjnej dziecka, przejawianej
w ró¿nych formach zabawy.
* Pomoc dziecku w stopniowym
osi¹ganiu coraz wiêkszej autonomii
i samodzielnoœci na miarê jego mo¿liwoœci.

* Dostarczanie rodzicom wsparcia
w zwi¹zku z d³ugotrwa³ym kryzysem
emocjonalnym wynikaj¹cym z faktu
niepe³nosprawnoœci ich dziecka.
* Pomoc rodzicom w zaakceptowaniu
siebie w roli rodzica dziecka niepe³nosprawnego.
* Pomoc rodzicom w coraz pe³niejszym
osi¹ganiu kompetencji rodzicielskiej,
postrzeganiu siebie jako "wystarczaj¹co
dobrych rodziców".
* Stopniowe przygotowanie rodziców do
roli osób wspomagaj¹cych rozwój ich
dziecka.
* Dostrzeganie mocnych stron swojego
dziecka i stwarzanie dziecku jak najlepszych warunków rozwoju (aran¿acja
otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).
Wczesnym wspomaganiem mog¹ byæ
objête dzieci z chorobami przewlek³ymi,
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹, zespo³em
Downa, zaburzeniami mowy, mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, autyzmem,
zaburzeniami zachowania, zaburzeniami
emocjonalnymi,

Zajêcia prowadzone w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka s¹ bezp³atne.
Odbywaj¹ siê z udzia³em rodziców na
terenie placówki. Organizuje siê je na
podstawie wniosku rodziców i opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju wydanej przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹. Zajêcia
organizowane s¹ w wymiarze do 8 godzin miesiêcznie w zale¿noœci od indywidualnych potrzeb dziecka.
Zespó³ Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonuje na terenie
Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Chojnowie.
Wszelkie informacje dotycz¹ce skierowania dziecka na WWR oraz pracy
Zespo³u mo¿na uzyskaæ w poradni lub
dzwoni¹c pod numer 76 81 88 564.
Helena Rasa³a
Oligofrenopedagog
PPPP w Chojnowie

Bibliografia:
I. Obuchowska, Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie, WSiP, 1999
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Atrakcyjne dni WTZ
Sportowe sukcesy
21 i 22 wrzeœnia to czas XIII Paraolimpiady TPD organizowanej w Legnicy, w której równie¿ Warsztat Terapii Zajêciowej z Chojnowa
wzi¹³ aktywny udzia³.

w 3 kategoriach: solo, para oraz grupa. WTZ Chojnów próbowa³
swoich si³ w 2 z nich: para - Barbara Siwak i Daniel Kazanecki
oraz grupa, w której sk³ad wchodzili: Magdalena Jadach, Kamila
Szuka³o, Agnieszka Bieniek, Barbara Siwak, a tak¿e Józef Tomiak.
Poziom zawodów by³ bardzo wysoki. Nie przeszkodzi³o to w zwyciêstwie naszej grupy, która prezentuj¹c uk³ad do piosenki Enrique
Iglesias - "Bailando" wytañczy³a pierwsze miejsce. Z bardzo
dobrej strony pokaza³a siê równie¿ nasza para, która podczas tañca
do utworu Dirty Dancing - "Time of my Life" wzbudzi³a aplauz
zgromadzonej publicznoœci (niestety nie wystarczy³o to do ulokowania siê na podium).
Po g³ównej czêœci turnieju nast¹pi³ czas na wspólne æwiczenia
Zumby, poczêstunek oraz rozdanie nagród.
Jesteœmy dumni z naszych tancerzy widz¹c ich zaanga¿owanie
oraz wszelkie starania podczas przygotowañ do Turnieju
w Jaworze. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Pierwszym dniem Paraolimpiady by³y zmagania na basenie, gdzie
zawodnicy wykazywali siê kunsztem p³ywackim w stylu klasycznym oraz dowolnym - w tym dniu nasz Warsztat reprezentowali:
Rafa³ Szulc i Bartosz Rosiêzyñski.

Integracja na weso³o
Dwa dni póŸniej, 25 wrzeœnia nadszed³ czas na XIII Legnicki
Dzieñ Integracji - oczywiœcie i tam nie mog³o zabrakn¹æ Warsztatu
Terapii Zajêciowej z Chojnowa. Ca³e wydarzenie odby³o siê
w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Lotniczej, do której
przyby³o prawie sto osób.

Kolejnym etapem (22 wrzeœnia) by³y konkurencje rozgrywane na
boiskach treningowych w Parku Miejskim w Legnicy, na tereny
których wybrali siê wszyscy podopieczni chojnowskiego Warsztatu.
Nasi p³ywacy otrzymali wyró¿nienia, a na podium stan¹³ Józef
Tomiak, który wywalczy³ II miejsce w rzucie pi³k¹ lekarsk¹.
Dostrze¿eni zostali tak¿e: Rafa³ Szulc, który zwyciê¿y³ w biegu
o Puchar Prezydenta miasta Legnicy, a w tym samym biegu
ponownie zab³ysn¹³ Józef Tomiak, który ulokowa³ siê na drugim
stopniu podium - szczerze gratulujemy!

Integracyjny dzieñ zakorzeni³ w Nas spor¹ dawkê pozytywnych
emocji, a tak¿e wspomnieñ. Spotkanie obfitowa³o w moc zabawy
oraz ciekawych wystêpów - szalona zumba, wystêpy dzieci
i m³odzie¿y z kó³ek tanecznych, dobra muzyka i poczêstunek wszystko to sprawi³o, ¿e w tym czasie nie by³o czasu na nudê, lecz
nie zapominajmy o wczeœniej wspomnianej integracji i szerzeniu
zjawiska tolerancji, która w ówczesnych czasach jest nam bardzo
potrzebna.

Z³oto dla tancerzy
23 wrzeœnia odby³a siê VII ju¿ edycja Dolnoœl¹skiego Turnieju
Tañca Osób Niepe³nosprawnych w Jaworze. Ca³a impreza mia³a
miejsce w Domu Weselnym "Pod ulubionym Jaworem". Turniej
z roku na rok przyci¹ga coraz wiêcej placówek z Dolnego Œl¹ska.
W tym roku przywita³ ich a¿ 18 - w sumie w turnieju uczestniczy³o oko³o 150 osób. Tancerze mieli okazjê zaprezentowaæ siê
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Mistrzowie Dolnego Œl¹ska
Piêkna, polska, z³ota jesieñ przywita³a 3 paŸdziernika w Chojnowie zawodników Szkolnych Mistrzostw Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB. Jak co roku polem
rywalizacji by³ Park Piastowski, który
wiêkszoœci kolarzom jest doskonale znany.
Wielu jednak z pewnoœci¹ by³o zaskoczonych przebiegiem trasy i zmianami jakie
czeka³y na wytyczonym torze.
Do Chojnowa w tym roku przyjecha³o ponad
200 kolarzy - uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Goœciliœmy zawodników z Wroc³awia, Wa³brzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, Lubina,
Bielawy, Jedliny Zdrój, Polkowic, Wroc³awia,
Szklarskiej Porêby, Starych Bogaczowic,
Przy³êka, Bo¿kowa, Przedmieœcia, Szczawna
Zdrój, Z¹bkowic Œl¹skich, G³uszycy, Barda,
Jaworzyny Œl¹skiej, Nowej Rudy, Jawora, Obornik Œl¹skich, Gryfowa Œl¹skiego i Wiadrowa.
Klasyfikacja szeœciu wyœcigów by³a sk³adow¹ fina³u Dolnoœl¹skich Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady w Kolarstwie Górskim

MTB. Wyniki sobotniej rywalizacji mia³y
zatem decyduj¹cy wp³yw na ranking tego
sezonu. Reprezentanci naszego miasta,
œwiadomi powagi sytuacji dali z siebie
wszystko. Na podium stanêli:
* Wiktoria Bro¿yna (SP4) - II miejsce w kategorii szkó³ podstawowych dziewcz¹t;
* Gabriel Kondzio³ka (SP3) - III miejsce
w kategorii szkó³ podstawowych ch³opców
* Alicja Ga³as - (Gimnazjum nr 1)
- III miejsce w kategorii szkó³ gimnazjalnych dziewcz¹t
* Ma³gorzata Klatka (PZS) - I miejsce w
kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych dziewcz¹t
Organizatorzy - chojnowski samorz¹d, Szko³a
Podstawowa Nr 4 w Chojnowie i UKK Oriens
MTB Chojnów oraz Szkolny Zwi¹zek Sportowy Dolny Œl¹sk zadbali nie tylko o komfort jazdy, bezpieczeñstwo uczestników, atrakcyjne nagrody, ale tak¿e o przyjemny pobyt
w naszym mieœcie i dodatkowe niespodzianki.
Zawodników, ich trenerów, osoby towarzysz¹ce i kibiców przywita³y widowiskowe
ma¿oretki dzie³aj¹ce przy Gimnazjum nr 2
i szkolny chór SP4. Dziêki hojnoœci sponsorów nagradzano zawodników do szóstego miejsca, kolarze na podium honorowani byli medalami i pucharami, a zwyciêzcy poszczególnych kategorii otrzymali
koszulki lidera. Wszystkim kolarzom dano
szansê zdobycia dodatkowych nagród
losowych. W loterii fantowej g³ównymi

Medale z Czech
Ju¿ po raz XVI czeski klub Taekwondo TJ
SOKOL Hradec Králové zorganizowa³
miêdzynarodowy turniej SOKOL CUP 2015.
W sobotê 3 paŸdziernika zawodnicy naszego
chojnowskiego LMKS "SFORA" rywalizowali z blisko 200 uczestnikami tych zawodów.
Wspó³zawodnictwo w konkurencji walki
sportowej odbywa³o siê na 4 matach przy
u¿yciu elektronicznego systemu rejestracji
punktów firmy Dae Do. Dla chojnowskich
sportowców by³ to start kontrolny po przerwie wakacyjnej oraz przed wyzwaniami,

które ich czekaj¹ w nadchodz¹cym czasie.
Natomiast kilku z naszych reprezentantów
mia³o swój debiut staj¹c w szranki z czeskimi Taekwondokami i poczuli na w³asnej
skórze, co wi¹¿e siê z udzia³em w zawodach
Taekwondo. Wszyscy walczyli zaciekle i konsekwentnie realizowali za³o¿enia postawione na treningach, dziêki czemu 7. osobowa dru¿yna przywioz³a do Chojnowa
5 miejsc medalowych.

trofeami by³y 2 górskie rowery. By³a te¿
kawiarenka pod chmurk¹ z domowymi
wypiekami, kaw¹ i herbat¹, a wszystko
przy wspania³ej, s³onecznej pogodzie…
Z okazji jubileuszu 15.lecia imprezy,
przyznano te¿ odznaki "Za Zas³ugi dla
Kolarstwa Polskiego". Z r¹k wiceprezesa
Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego - Bogdana
Rzepki otrzymali je: El¿bieta Borysewicz dyrektor SP4 w Chojnowie, Jacek Sobala funkcjonariusz Ruchu Drogowego KMP
w Legnicy, Adam Szymczak - SZS Dolny
Œl¹sk z Wroc³awia oraz Andrzej Urban dyrektor Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Mistrzostwa otworzy³ burmistrz Jan Serkies,
a poszczególne starty profesjonalnie komentowa³ Janusz Jasiñski.
Nasz "du¿y park", z licznymi wzniesieniami,
stromymi zjazdami, nierównoœciami, nie
jest ³atwym terenem wyœcigowym dla
uczestników. Dla kibiców jednak odbywaj¹ce siê tu zawody kolarskie stanowi¹
niezwykle widowiskow¹ dyscyplinê.
Tym razem te¿ by³o na co popatrzeæ.
eg

Wyniki indywidualne w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
Dzieci (roczniki 2006, 2007)
Karol Jastrzêbski 2 miejsce,
debiutuj¹cy Micha³ Czatrowski 3 miejsce
debiutuj¹cy Wiktor Szklarz po bardzo
dobrej walce poza podium;
M³odzicy (rocznik 2004, 2005)
debiutuj¹cy Remigiusz Dola 3 miejsce
Martyna Jastrzêbska przeniesiona do wy¿szej kategorii wiekowej, pokaza³a waleczne serce do samego koñca plasuj¹c siê tu¿
za podium;
Kadeci (rocznik 2001, 2002, 2003)
Dawid Laskowski 1 miejsce
Nikola Drozd 3 miejsce.
Emocje po pojedynkach ju¿ opad³y, oceniamy je na poziome zadawalaj¹cym, a w najbli¿szy wtorek i czwartek wracamy na salê
treningow¹ w Gimnazjum nr 1, gdzie bêdziemy dalej ciê¿ko pracowaæ i przygotowywaæ siê do kolejnych sportowych sprawdzianów.
Zapraszamy wszystkich na treningi oraz
na nasz funpage na Facebook'u.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednopiêtrowy o pow. 267m2,
5 pokoi, pow. dzia³ki 95,263m2, ogrodzenie
trwa³e z bram¹, m³ody las, ogród, droga dojazdowa. Cena: 499 tys. z³ do negocjacji
Wiadomoœæ: tel. 792-861-999.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, w³asnoœciowe spó³dzielcze, IIIp., pow. 74,5m2, 4 pokoje, wc osobno, balkon, piwnica, w pobli¿u
w budowie ¿³obek dla dzieci, Biedronka,
Netto, Intermarche. Okna PCV, mieszkanie
do remontu. Cena: 2410z³/m2. Wiadomoœæ:
tel. 511-325-326 lub 793-201-107.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49m 2 w kamienicy w Chojnowie. 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, na IIIp. Mieszkanie jest
ciep³e, s³oneczne, po remoncie. Niski czynsz.
Atrakcyjna cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 693-321-605.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37,1 m2, IVp.,
pokój z kuchni¹ przy ul. Paderewskiego w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 609-811-892

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Goliszowie 83/b, Ip. 2 pokoje, kuchni, ³azienki
z toalet¹, pow. u¿ytkowa 47 m2, dodatkowo
komórka z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na
gara¿ oraz piwnica. Do zamieszkania od zaraz,
cena do uzgodnienia
Wiadomoœæ: tel. 725-124-769.
Zamieniê mieszkanie o pow. 44m2 w centrum
Chojnowa na mniejsze, równie¿ w centrum.
Wiadomoœæ: tel. 731-782-100.

lokalu przylega dzia³ka w³asnoœciowa o pow.
170m2. Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.
Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.
Sprzedam rozpoczêt¹ budowê w Bia³ej, 11,5a,
ogrodzona, fundament. Cena: 52 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 731-582-071.

Posiadam mieszkanie do wynajêcia 3.pokojowe w Chojnowie przy ul. Samorz¹dowej.
Wiadomoœæ: tel. 692-467-637.

Inne
Pilnie sprzedam dwa gara¿e w Chojnowie
przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ: tel. 509-603754 lub 509-603-751.

Wynajmê mieszkanie o pow. 45m2 w starym
budownictwie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc.
Mieszkanie po remoncie. Wiadomoœæ: tel.
666-813-868.

Pilnie sprzedam gara¿ podwójny (bez œciany
œrodkowej dziel¹cej) w Chojnowie przy ul.
Parkowej. Wiadomoœæ: tel. 509-603-754 lub
509-603-751.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy ul.
Bohaterów Powstania Warszawskiego, dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿ytkow¹).
Ka¿da z kondygnacji ma pow. 95m 2. Do

Sprzedam meble pokojowe witryna, komoda,
szafka pod telewizor oraz 2 dywany owalne
150x200m w kolorze bordo z be¿em.
Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym o powierzchni u¿ytkowej 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m2 po³o¿onej
przy ul. Z³otoryjskiej, w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.

Cena wywo³awcza - 234 500,00 z³.
Wadium - 46 900,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publicznej - ul. Z³otoryjska, w której
znajduje siê pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy drzew, których wiek nie
przekracza 10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest siatk¹ metalow¹ na podmurówce
wraz z bram¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej - energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej
zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 30 stycznia 2002 r. nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem
245 P,S - funkcja przemys³owa i sk³adowa.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 listopada 2015r. o godz. 1400 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
34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 03 listopada 1015r.
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 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490). 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¿ 2 345,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
07102052260000620205196920 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.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782), 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 21.05.2015 r.
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
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4, po³o¿onego
w budynku 3-kondygnacyjnym, wielolokalowym, czêœciowo podpiwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku nr 6 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerami
geodezyjnymi 306/11 i 306/24 o ³¹cznej pow. 188 m 2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej
czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr
LE1Z/00029338/4:

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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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ
zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne i handel. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej
ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 listopada 2015r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 03 listopada 2015r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal
bêdzie nabywany 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 14-09-2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 250,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto numer
07102052260000620205196920 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. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze 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 w/w
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.
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. Pierwszy przetarg
na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 11 lutego 2015 r., drugi przetarg odby³ siê
20 maja 2015 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.10-03.11.2015 r. w godz. 1000 do 1400 - 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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Chojnowskie Dzieciaki

V
V C
Ch
ho
ojjn
no
ow
ws
sk
ka
a J
Je
es
siie
eñ
ñ
z
z M
Mu
uz
zy
yk
k¹
¹ D
Da
aw
wn
n¹
¹

Jagoda Draszewska – 10 m-cy
Gdy siê budzi po obowi¹zkowej drzemce, bawi
siê ze starsz¹ siostr¹ Zuzi¹, by potem tañczyæ
przy muzyce. Uwielbia spacery z rodzicami.

Mistrzowie Dolnego Œl¹ska - kolarstwo górskie MTB

