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NR 20 (845) ROK XXIII 06.11.2015 CENA 1,70 z³

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Miros³aw Zatorski

Autorskie spotkanie z El¿biet¹ Chereziñsk¹
Na tego goœcia cz³onkowie chojnowskiego Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki czekali kilka lat.

Biblioteczna Akademia Malucha
Dzieci bawi³y siê w zbieranie owoców do koszyka, uk³adanie wê¿a
z kasztanów, wykleja³y liœæmi jesienne drzewo...

Miejskie inwestycje
Budowa ¿³obka przy ul. Gen. St. Maczka w Chojnowie.

26 dni wœród wulkanów

Wojciech Drzewicki wraz z Mateuszem Meserszmitem
przemierzy³ œcie¿ki Indonezji.

Za nami trzecia edycja
"PunkRock Live"

Sukcesy LMKS “Sfora” Chojnów
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11.30 – Bohaterom Niepodleg³ej
Z³o¿enie kwiatów pod obeliskiem przy
ul. Chmielnej.

12.00 – W intencji Ojczyzny
Msza œw. w koœciele pw. Œw. App.
Piotra i Paw³a w Rynku.

13.15 – Tobie, Polsko!
Film dok. "Przystanek Niepodleg³oœæ"
i monta¿ poetycki w Domu Kultury
przy ul. Ma³achowskiego 7.
Imprezy towarzysz¹ce:
10.11.2015 – Koncert z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci.
Uczniowie Spo³ecznego Ogniska Muzycznego / godz. 16.00 MBP /
12.11.2015 – "Polska – najpiêkniejsze skojarzenia". Wernisa¿ wystawy uczniów Zespo³u Placówek
Specjalnych w Legnicy / godz. 10.00 –
MBP /
12.11.2015 – Ognisko Patriotyzmu.
PZS; ul. PoŸniaków / godz. 17.00 /
Listopad 2015 – Leon Wagel "1000
lat jazdy polskiej".
Muzeum Regionalne

Szko³a bêbnów zaprasza
na koncert "Fonike Fare"
- zespo³u graj¹cego tradycyjn¹
muzykê Afryki Zachodniej.
MOKSiR
8 listopada, godz. 19:00,
Wstêp wolny.
Równoczeœnie Szko³a bêbnów "Rasowe
Rytmy" og³asza zapisy na regularne warsztaty bêbnów afrykañskich. Na zajêciach
poznasz ró¿norodne akompaniamenty,
frazy solowe i bogate aran¿acje rytmów.
Gra na bêbnach djembe i dundun to
umiejêtnoœæ, któr¹ mo¿e zdobyæ ka¿dy.
kontakt@bebnyafrykanskie.pl
www.bebnyafrykanskie.pl;
telefon: 604-437-773.

2

r
ro
oz
zm
ma
a ii t
to
oœ
œc
c ii

Miasto monitorowane

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Tablicê z takim napisem œmia³o mo¿emy
umieœciæ na rogatkach naszego miasta.
W Chojnowie od dawna Rynek i plac
Dworcowy jest pod obserwacj¹ kamer.
Od dawna, tzn., ¿e u¿ywany dot¹d sprzêt
nieco siê wyeksploatowa³. Chojnowski
samorz¹d zadecydowa³ zatem o zainstalowaniu nowych kamer - nowoczeœniejszych i o wiêkszym zasiêgu. "Pod "lup¹"
jest teraz Plac Dworcowy, czêœæ ulicy
Zielonej, ul. Kolejowa, czêœæ ul. Fabrycznej i Kraszewskiego, czêœæ ul.
Królowej Jadwigi, czêœæ ul. Legnickiej
(do wysokoœci Lidla) oraz Reja i oczywiœcie Rynek.
Przy tej okazji zmieni³ siê tak¿e system
przekazu obrazu - teraz przesy³ trafia do
centralnego monitoringu za pomoc¹ ³¹czy internetowych. Ta modyfikacja pozwala na przekaz "live" w sieci.
Ju¿ wkrótce na oficjalnej stronie miasta
poka¿e siê link do strony, gdzie ka¿dy
u¿ytkownik Internetu bêdzie móg³ œledziæ
aktualny obraz tego, co dzieje siê na chojnowskim Rynku.

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 23.10.2015r. do 13.11.2015r.
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony dzia³ki nr 23/16 w obr. 6 miasta
Chojnowa przy ul. Legnickiej - Zarz¹dzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 19.10. 2015 r.

Wp³aty za odpady
Informujemy, ¿e op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale¿y nadal wp³acaæ
na przyznane indywidualne
rachunki bankowe (w BS
Chojnów), które s¹ aktywne
do koñca bie¿¹cego roku.

Kalendarz imprez w mieœcie
listopad-grudzieñ
8.11. - koncert “Fonike Fare” - zespo³u graj¹cego tradycyjn¹ muzykê
Afryki Zachodniej
9-14.11. - Tydzieñ Patriotyzmu
11.11. - Akademia z okazji Dnia Niepodleg³oœci
22.11 - Œpiewamy dla Ciebie - koncert zespo³u Pokolenia
listopad - Wystawa Cz³onków Gildii Artystów Chojnowa
listopad - "Kawaleria na Œl¹sku od Fryderyka Wielkiego do I wojny œwiatowej".
Wystawa kolekcjonerska ze zbiorów Piotra Ko³odzieja
listopad - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa Miasta do lat 16

Muzeum
UKS 1

06.12. - Miko³aj
13.12. - Kiermasz œwi¹teczny
13.12. - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Bo¿onarodzeniowe"
grudzieñ - Koncert z gwiazdk¹ - pracownia wokalna
grudzieñ - "Zwierciad³o saskie i prawo magdeburskie"- wystawa
grudzieñ - "Dokument lokacyjny Chojnowa z 1333 r." - odczyt
grudzieñ - Warsztaty bo¿onarodzeniowe dla dzieci i m³odzie¿y
grudzieñ - Miko³ajkowy Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t i Ch³opców

MOKSiR
MOKSiR
MBP
MOKSiR
Muzeum
Muzeum
Muzeum
UKS 1

MOKSiR
PZS
MOKSiR
MOKSiR
MOKSiR

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 20/845
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Spalone dzwony
25 paŸdziernika w godzinach nocnych ok.
1:00-1:30 na terenie osiedla spalono 8
pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów tzw. "dzwonów". Ten chuligañski wybryk bêdzie kosztowaæ miasto
oko³o 10 tys. z³. Dodatkowo straty ponios³a spó³dzielnia mieszkaniowa, która
bêdzie musia³a wy³o¿yæ 3.600 z³. Zniszczone zosta³y tak¿e pojemniki na odzie¿.
Wandalizm, to problem wielu miast.
G³upota, bezmyœlnoœæ i ra¿¹ce lekcewa¿enie podstawowych zasad porz¹dku publicznego podlega w naszym prawie karze.
Sprawê podpalenia miejskie s³u¿-by
zg³osi³y na policjê. Jeœli ktoœ z mieszkañców osiedla, zw³aszcza lokatorów
bloków przy ul. Bohaterów Powstania
Warszawskiego, £okietka, Maczka
i Kiliñskiego móg³by pomóc ustaliæ
sprawców, by³ œwiadkiem nocnych zdarzeñ b¹dŸ posiada informacje z innych
Ÿróde³, gor¹co prosimy o pomoc i kontakt
z chojnowskim komisariatem.
Wandalizm wymaga bezwzglêdnej reakcji i stanowczego rozliczania sprawców.
Inaczej nie da siê zapobiegaæ temu zjawisku, a koszty bezmyœlnoœci ponosimy
przecie¿ my wszyscy.

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

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)
GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/845
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Wybory parlamentarne za nami
Za nami kolejne wybory parlamentarne.
W niedzielê 25 paŸdziernika oddawaliœmy g³osy na naszych reprezentantów,
którzy przez kolejn¹ kadencjê bêd¹ decydowali o losach kraju. Kampania wyborcza obfitowa³a w interesuj¹ce wydarzenia, miêdzy innymi dwie debaty telewizyjne, w czasie których przewodnicz¹cy
partii bior¹cych udzia³ w "wyœcigu" starali siê przekonaæ wyborców, ¿eby ci
oddali swoje g³osy akurat na ich partiê.
Komu przynios³o to sukces, a komu
pora¿kê?

Wyniki wyborów wielu zaskoczy³y.
W skali kraju zdecydowane zwyciêstwo
odnios³a partia Prawo i Sprawiedliwoœæ.
Zdoby³a ona blisko 37,50% g³osów,
dziêki czemu - pierwszy taki przypadek
od 1989 roku - bêdzie mog³a samodzielnie sprawowaæ rz¹dy. Platforma Obywatelska zdoby³a 24% g³osów, oddaj¹c tym
samym w³adzê konkurentom. Do sejmu
weszli równie¿ przedstawiciele trzech
innych komitetów wyborczych Kukiz'15 (8,80% oddanych g³osów),
Nowoczesnej Ryszarda Petru (7,60%)

oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego
(5,13% ). Frekwencja by³a stosunkowo
du¿a i wynios³a 51%.
Jaki by³ rozk³ad g³osów oraz frekwencja
w Chojnowie? Otó¿ mieszkañcy naszego
miasta wykazali siê nieco mniejszym
zainteresowaniem wyborami - frekwencja wynios³a ok. 43%.
Podobnie jak w kraju, zwyciêstwo odnios³a partia Jaros³awa Kaczyñskiego.
Kandydaci z listy PiS zdobyli 33,50%
g³osów. PO osi¹gnê³o wynik porównywalny do krajowego - 24,30%. Kukiz'15
zdoby³o nieco ponad 10% g³osów, a Nowoczesna 7,32% g³osów. Znacznie gorzej,
bo poni¿ej progu wyborczego w naszym
mieœcie wypad³o PSL - zdoby³o 2,85%
g³osów. Co ciekawe, odwrotn¹ sytuacjê
przedstawia wynik Zjednoczonej Lewicy
osi¹gniêty w Chojnowie - 9,44%, dawa³by w skali kraju miejsca w parlamencie. Przedstawiciele komitetu KORWiN
zdobyli ³¹cznie 5,41% g³osów, co stanowi niez³y wynik. KW Razem uzyska³ 4,05%.
Ostatecznie, z naszego okrêgu wyborczego (okrêg legnicko-jeleniogórski) do
Sejmu dostali siê nastêpuj¹cy kandydaci:
Adam Lipiñski (PiS), El¿bieta Witek
(PiS), Marzena Macha³ek (PiS),
Krzysztof Kubów (PiS), Wojciech
Zubowski (PiS), Ewa Szymañska (PiS),
Ewa Drozd (PO), Stanis³aw Huskowski
(PO), Zofia Czernow (PO), Robert
Kropiwnicki (PO), Robert Winnicki
(Kukiz'15) oraz El¿bieta Stêpieñ
(Nowoczesna).
W Senacie reprezentowaæ bêdzie nas
Dorota Czudowska (PiS).
Wszystkim Pos³om i Senatorom sedecznie
gratulujemy i ¿yczymy udanej, a przede
wszystkim owocnej pracy.
(R)

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci
oraz uczestniczyli we mszy œw. i ceremonii pogrzebowej

œp. Jerzego B¹kowskiego
Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom, Znajomym,
Delegacjom, za okazan¹ pomoc i wsparcie
serdeczne podziêkowania sk³ada

Krystyna i Wojciech B¹kowscy
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Miejskie inwestycje
Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie
miejskiej inwestycj pn. "Budowa ¿³obka
przy ul. Gen. St. Maczka w Chojnowie”.
Obiekt nabiera kolorów w przenoœni
i dos³ownie.
Na zewn¹trz trwaj¹ prace wykoñczeniowe i porz¹dkowe. Teren jest ju¿ ogrodzony, zamontowano ³awki, obsiano
traw¹ tereny zielone, przygotowany jest
te¿ teren pod monta¿ placu zabaw.
Wkrótce stan¹ tu urz¹dzenia, ale maluchy bêd¹ musia³y poczekaæ z ich u¿ytkowaniem do wiosny. Elewacja budynku
jest malowana w ró¿nokolorowe pasy.

Wewn¹trz budynku zakoñczono wszystkie prace zwi¹zane z uk³adaniem p³ytek
na posadzkach i œcianach, trwaj¹ prace
malarskie, wykonuje siê posadzki PCV
w salach.
Bez zarzutu dzia³aj¹ instalacje - wentylacyjna, gazowa, elektryczna, kanalizacyjna i c.o.
Niebawem pomieszczenia ¿³obka zostan¹ wyposa¿one w meble i niezbêdny
sprzêt, a za kilka tygodni obiekt wype³ni
siê gwarem 40. maluchów do lat 3.

Inwestycja jest dofinansowana kwot¹
1.600.000,00 z³ w ramach
Resortowego Programu Rozwoju
Instytucji Opieki nad Dzieæmi
w wieku do lat 3 "Maluch"
- edycja 2015.

Wydzia³ Rozwoju Gospodarki UM w Chojnowie
informuje mieszkañców – opiekunów grobów,
¿e op³ata za miejsca na Cmentarzu Komunalnym
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.
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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.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/845

WeŸ udzia³ w Narodowej Loterii Paragonowej
Samochody Opel Insignia i Astra oraz
nowoczesne laptopy i ipady czekaj¹ na
uczestników pierwszej w Polsce loterii
paragonowej, która ruszy³a 1 paŸdziernika 2015 r. Najnowsza akcja edukacyjna
Ministerstwa Finansów zachêca Polaków
do wydawania i brania paragonów fiskalnych oraz ma im uœwiadomiæ, jak du¿¹
rolê pe³ni¹ w uczciwym obrocie gospodarczym.
Aby wzi¹æ udzia³ w loterii, wystarczy mieæ
ukoñczone 18 lat i paragon fiskalny na
minimum 10 z³ oraz zarejestrowaæ go na
stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl
Loteria ma przekonaæ Polaków, ¿e codzienne wydawanie i branie prawid³owych paragonów fiskalnych podczas
zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach
problemowych, ale tak¿e dla uczciwej
konkurencji i stanu wspólnego bud¿etu.
To przek³ada siê na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oœwiaty,
s³u¿by zdrowia, sportu czy kultury.

Co warto wiedzieæ?
1. Loteria trwa od 1 paŸdziernika 2015 r.
do 30 wrzeœnia 2016 r.
2. Aby wzi¹æ udzia³, trzeba dokonaæ
zakupu towaru lub us³ugi za minimum
10 z³ brutto, mieæ œwiadcz¹cy o tym
paragon fiskalny i w miesi¹cu zakupu
zg³osiæ siê do loterii za poœrednictwem
strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl
3. Do loterii przyjmowane s¹ tylko paragony fiskalne. Mo¿na zg³osiæ ich dowoln¹ liczbê, przy czym jeden paragon
mo¿na zg³osiæ tylko raz w loterii, niezale¿nie od kwoty zakupu.
4. Raz w miesi¹cu bêdzie mo¿na wylosowaæ Opla Astrê, a raz na kwarta³ - Opla
Insigniê. Ponadto mo¿na wygraæ nowoczesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2.
5. Losowania najcenniejszych nagród
bêdzie mo¿na obejrzeæ na ¿ywo w TVP
Regionalna. Nagrania z losowañ bêd¹ te¿
dostêpne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.
6. Wyniki losowañ bêd¹ publikowane na

stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl
/wynik w dniu losowañ.
7. Zwyciêzcy losowañ nie mog¹ wymieniaæ nagród na inne ani otrzymaæ jej
wartoœci w gotówce.
Ju¿ 16 listopada 2015 r. odbêdzie siê
pierwsze losowanie Narodowej Loterii
Paragonowej, paragonów które zosta³y
wydane i zarejestrowane w miesi¹cu
paŸdzierniku 2015 r.

Wszystko o loterii na stronie:
http://www.loteriaparagonowa.gov.pl

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.

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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26 dni wœród wulkanów
Kolejny raz, dziêki niestrudzonemu, chojnowskiemu globtroterowi Wojciechowi
Drzewickiemu, mieszkañcy naszego miasta mieli okazjê przenieœæ siê mentalnie
w odleg³e, egzotyczne miejsca.

Tym razem W. Drzewicki wraz z Mateuszem Meserszmitem przemierzy³ œcie¿ki
Indonezji - Krainy Czynnych Wulkanów,
nêkanej dodatkowo trzêsieniami ziemi
i tsunami.
23 paŸdziernika w Miejskiej Bibliotece Publicznej trampowie urzekli s³uchaczy azjatyckimi obrazami, dŸwiêkami i zapachami.
Celem podró¿ników by³y 3 indonezyjskie wyspy - Sumatra, Bali i Jawa. 26
dni odkrywania wype³ni³y niezwyk³e
przygody, spotkania, krajobrazy…

Przekazanie prze¿yæ, doznañ i emocji
w nieco ponad godzinnych ramach czasowych z pewnoœci¹ wymaga³o nie³atwej
selekcji wydarzeñ, ale dla publicznoœci

i tak by³a to zajmuj¹ca opowieœæ o miejscach nieznanych. Za spraw¹ niezwyk³ej
umiejêtnoœci gawêdziarskiej Wojciecha
Drzewickiego s³uchacze nie mieli problemów z uruchomieniem wyobraŸni i wyostrzeniem wszystkich zmys³ów.
Tropikalna d¿ungla, bliskie spotkania
z indonezyjsk¹ faun¹ i flor¹, plantacje palm
olejowych, kawy, kauczuku, cynamonu,
pola ry¿owe i lokalne bazary, to barwne,
pe³ne egzotycznych zapachów i smaków,
ciekawe, czêsto te¿ niebezpieczne miejsca,
które odwiedzili podró¿nicy.
Do tych najbardziej niebezpiecznych z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ czynne wulkany -

Marapi i wype³niony siarkowym jeziorem Kawah Ijen. Ciê¿k¹ wspinaczkê
zboczem sumatrzañskiego wulkanu, d³awi¹ce i szkodliwe opary na Kawah Ijen
rekompensowa³y pejza¿e - surowe, ale
niezwyk³e, a dla geologa dodatkowo interesuj¹ce naukowo.
Panowie stanêli na równiku, gdzie poczuli atmosferê granicy dwóch pó³kul,
doœwiadczyli tropikalnych klimatów
wœród flory i miejskiego zgie³ku, spotkali na swojej drodze wielu ¿yczliwych
tubylców i … polskiego profesora cybernetyki.
Opowieœæ o Indonezji, tak jak wszystkie
poprzednie, obfitowa³a w anegdoty,
ciekawostki architektoniczne, botaniczne, spo³eczne, kulturalne i kulinarne.

Indonezja jest pañstwem wyspiarskim po³o¿onym na 17 508
wyspach. Oko³o 6 tys. z nich jest niezamieszkanych.
Flaga Indonezji ma barwy takie jak Polska, ale kolory s¹
w odwrotnej kolejnoœci.
Kraj jest 6 razy wiêkszy od Polski. Zamieszkuje go oko³o 100
Polaków.
Indonezja jest czwartym najbardziej zaludnionym krajem na
œwiecie. Gêstoœæ zaludnienia wynosi 124 osób/km 2. Niewiele
jest miejsc na œwiecie, które oferuj¹ tak¹ ró¿norodnoœæ kulturow¹ i geograficzn¹. Jest tam ponad 580 jêzyków i dialektów.
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Doznania wzmocni³y krótkie prezentacje
filmowe. DŸwiêki muzu³mañskich obrzêdów, odg³osy tropikalnych lasów czy

sfilmowane "bliskie spotkanie" z orangutanem zdecydowanie przybli¿y³y ducha
tej wyprawy. Podobnie jak przywiezione
z Indonezji i wyeksponowane w bibliotecznej sali pami¹tki. Laski cynamonu,
siarkowy blok, egzotyczne roœliny, indonezyjskie rêkodzielnictwo…
Dope³nieniem prezentacji jest fotograficzna wystawa przygotowana przez
Mateusza Meserszmita. Zatrzymane w kadrze codzienne chwile zwyk³ych wyspiarzy, w niewielkiej, ale barwnej pigu³ce
przedstawiaj¹ to, z czym zetknêli siê
podró¿nicy. Fotosy Meserszmita mo¿na
ogl¹daæ w Dziale dla Doros³ych MBP do
koñca listopada. Zapraszamy!
eg

27 sierpnia 1889 na wyspie Krakatau dosz³o do najwiêkszego
odnotowanego wybuchu wulkanu w historii ludzkoœci. Do
atmosfery dosta³o siê tak du¿o gazów, ¿e przez 3 lata s³oñce
widziane z Ziemi mia³o zabarwienie zielone, a ksiê¿yc niebieskie.
Wybuch wulkanu Krakatau by³ równie¿ najg³oœniejszym
dŸwiêkiem znanym ludzkoœci. S³ychaæ go by³o z odleg³oœci
5 tysiêcy km.
W Indonezji ¿yj¹ niesamowite, niepowtarzalne gatunki zwierz¹t, wœród których wyró¿niaj¹ siê warany z wyspy Komodo,
uznawane obecnie za jedynych bezpoœrednich potomków
dinozaurów.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Nie tylko portrecista
Tworzy od lat. Obrazem na p³ótnie spe³nia siê, wyra¿a emocje i w³asne postrzeganie otoczenia. Maluje, bo lubi. Z zawodu technik mechanik, z zami³owania
artysta-malarz.
Miros³aw Zatorski w chojnowskim œrodowisku artystycznym nie jest osob¹ anonimow¹. Ale i poza tym krêgiem jego
nazwisko kojarzy wielu. Nic dziwnego namalowa³ kilkadziesi¹t portretów mieszkañców grodu nad Skor¹.
Gazeta Chojnowska - Z Pana notki
w "Almanachu Artystyczno-Kulturalnym Ziemi Chojnowskiej" wyczyta³am, ¿e chwyci³ Pan za pêdzel w wieku
21 lat. Co o tym zadecydowa³o?
Miros³aw Zatorski - To nie do koñca tak.
Malowa³em od dziecka. Pierwsze kreski
rysowa³em pod okiem mamy, potem
w szkole podstawowej prowadzi³a mnie
p. Dul. Ju¿ wtedy wiedzia³em, ¿e lubiê to
robiæ i chcê siê w tym kierunku rozwijaæ.
Nagrody z licznych konkursów plastycznych dowodzi³y, ¿e jest we mnie potencja³, ale chyba w³aœnie w wieku 20-21 lat
moje prace sta³y siê dojrza³e i bardziej
osobiste. Dziœ ¿a³ujê, ¿e nie pos³ucha³em
ojca, który nalega³ bym poszed³ do szko³y
plastycznej. Wydawa³o mi siê wtedy, ¿e
w sporcie osi¹gnê wiêcej. Gra³em w naszej
Chojnowiance i chyba pi³ka no¿na by³a
wówczas dla mnie wiêksz¹ pasj¹. Potem
dojrza³em, przesta³em biegaæ na boisku
i zosta³o mi malowanie, którego tak
naprawdê nigdy nie zaprzesta³em i które
z ka¿dym kolejnym rokiem by³o dla mnie
coraz wa¿niejsze.
G.Ch. - Jakie by³y Pana pierwsze prace?
M.Z. - Nie licz¹c prac konkursowych, gdzie
temat by³ narzucony, najchêtniej i najczêœciej malowa³em portrety. I od razu odpowiadam dlaczego. Twarze s¹ dla mnie
fascynuj¹ce. Kryj¹ wiele emocji, wyra¿aj¹
stan ducha, odkrywaj¹ osobowoœæ. Ka¿da
jest inna, a jednoczeœnie maluj¹c portrety bliskich sobie osób odkrywam podobieñstwo ich rysów twarzy. To naprawdê fascynuj¹ce.
G.Ch. - Ma Pan za sob¹ kilka wystaw indywidualnych, zbiorowych. Czym
dla artysty jest publiczna prezentacja?
M.Z. - Nie mogê odpowiadaæ za innych.
Dla mnie to przede wszystkim satysfakcja.
Radoœæ z dzielenia siê w³asn¹ twórczoœci¹
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z innymi. Nie ma sensu chowaæ swoich
prac do szuflady. Z tego nic nie wynika.
Wystawianie ich na ogl¹d publiczny daje
mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z reakcj¹ odbiorcy. Wspaniale, jeœli komentarze s¹
pochlebne, dobrze te¿ kiedy s¹ krytyczne
- to pozwala na weryfikacjê i rozwój.
Wystawa nie tylko zaspokaja pró¿noœæ
artysty, ale daje te¿ drugiej stronie mo¿liwoœæ spotkania ze sztuk¹, indywidualnej jej interpretacji, konfrontacji swojego postrzegania otoczenia z innymi.
I chyba o to chodzi. Wystawy, przedstawienia, koncerty - wszystkie formy artystycznego wyrazu maj¹ za zadanie zaspokajaæ potrzeby ka¿dego - artysty i odbiorcy.
G.Ch. - Jakich technik Pan próbowa³
i jak¹ pracuje Pan najchêtniej?
M.Z. - Próbowa³em wielu i wiele stosujê
w swoich pracach. Wybór techniki uzale¿niam od tematu obrazu i przede wszystkim od czasu, w jakim ma powstaæ.
G³ównie jednak jest to olej na p³ótnie lub
desce, akryl i pastel.
G.Ch. - Jest Pan wobec siebie krytyczny?
M.Z. - Trudno mi odpowiedzieæ na to
pytanie. Nie jest mi ³atwo oceniaæ samego siebie, ale tu w sukurs przychodzi
mi ¿ona. Ona jest pierwszym, szczerym
krytykiem. Wielokrotnie zmienia³em obraz
pod wp³ywem jej sugestii. Podobnie jak
pod naciskiem innych przedstawicielek
p³ci piêknej. Kobiety bowiem s¹ bardzo
trudnymi modelami. Rzadko akceptuj¹
swoje portrety w pierwszej wersji. Przeszkadza ka¿da zmarszczka, niezbyt idealne
rysy czy zbyt naturalnie pokazane niedoskona³oœci. Poprawiam obrazy, bo zale¿y
mi na zadowoleniu ka¿dej modelki.
G.Ch. - Czy to nie ogranicza artystycznego ducha?
M.Z. - Ogranicza, ale w przypadku por-

tretów, niestety trzeba mieæ na uwadze
opiniê pozuj¹cego. Jako artysta spe³niam
siê w surrealizmie. Nierealistyczny œwiat,
odstêpstwo od sztuki konwencjonalnej, to
mój sposób na wyra¿anie siebie. Daje on
nieograniczone mo¿liwoœci twórcze i interpretacyjne. Idea sztuki, moim zdaniem,
zawiera siê w³aœnie w ró¿norodnym jej
odczytywaniu. Ka¿dy, wed³ug w³asnej
wra¿liwoœci, odnajduje w odrealnionym
obrazie w³asne wizje, w³asn¹ wyk³adniê.
Dla autora to niezwyk³e i cenne doœwiadczenie móc us³yszeæ analizê obrazu od
osób trzecich. Czasami mo¿e mijaj¹c¹
siê zupe³nie z przes³aniem, czêsto trudn¹
do zrozumienia dla samego teórcy, ale z pewnoœci¹ ciekaw¹ i inspiruj¹c¹.

G.Ch. - Czy poza malarstwem jest jeszcze coœ, czemu z przyjemnoœci¹ siê Pan
oddaje?
M.Z. - To wspomniany wczeœniej sport.
Z pewnoœci¹ nie jest to ju¿ sport czynny, ale
bierny - przed telewizorem - mimo to podnosi adrenalinê, pobudza. Lubiê pi³kê
no¿n¹, narciarstwo z jego licznymi odmianami, ale uwa¿am, ¿e ka¿da dyscyplina
potrafi wci¹gn¹æ, a kibicowanie wybranemu zawodnikowi czy dru¿ynie mo¿e
staæ siê bardzo emocjonuj¹ce.
G.Ch. - Artystyczne marzenie?
M.Z. - Nie mam specjalnych marzeñ.
Pracujê nad warsztatem, mam potrzebê
namalowania kilku surrealistycznych
obrazów i chcia³bym dzieliæ siê t¹ moj¹
pasj¹ z innymi. Móc o niej debatowaæ
w licznym gronie, mo¿e pomagaæ tym,
którzy zaczynaj¹ przygodê z rysunkiem
i spe³niaæ malarskie oczekiwania moich
odbiorców. Ot, takie tam fantazje chojnowskiego, lokalnego artysty-malarza.
G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê chojnowskiemu, lokalnemu artyœcie-malarzowi. Dodamy jeszcze - skromnemu,
sympatycznemu, utalentowanemu
i kreatywnemu.
¯yczymy powodzenia i realizacji kolejnych artystycznych planów.
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Autorskie spotkanie z El¿biet¹ Chereziñsk¹
Na tego goœcia cz³onkowie chojnowskiego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
czekali kilka lat.
Jej ksi¹¿ki z gatunku literatury historycznej poch³aniaj¹ bez reszty, ograniczaj¹ kontakt z czasem rzeczywistym
i bez trudu przenosz¹ mentalnie czytelnika w nieznan¹ dot¹d i niezwykle zajmuj¹c¹, odleg³¹ przestrzeñ.
El¿bieta Chereziñska - pisarka i teatrolog zadebiutowa³a w 2005 r. jako
wspó³autorka, napisanej razem z Szewachem Weissem, biografii by³ego ambasadora Izraela w Polsce "Z jednej strony,
z drugiej strony". Ma na swoim koncie
kilkanaœcie powieœci historycznych,
m.in. cykl skandynawski "Pó³nocna Droga", "Grê w koœci", "Legion".
W 2013 r. znalaz³a siê w finale Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki
Gryfia za pierwsz¹ czêœæ cyklu o rozbiciu dzielnicowym "Odrodzone Królestwo"
- "Koronê œniegu i krwi". Druga czêœæ,
"Niewidzialna korona", zosta³a Najgorêtsz¹ Ksi¹¿k¹ Lata 2014 w plebiscycie
TVP Kultura. W 2014 r. Magazyn Literacki Ksi¹¿ki uzna³ "Legion" - opowiadaj¹cy o Brygadzie Œwiêtokrzyskiej - za
Ksi¹¿kê Roku 2013.
Do Chojnowa, ta utalentowana pisarka
przyjecha³a w ramach ogólnopolskiego
programu promocji czytelnictwa "Tu
Czytamy", w którym uczestniczy
równie¿ Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki
dzia³aj¹cy przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie. Dziêki DKK
wszyscy zainteresowani mieli mo¿liwoœæ
spotkania z E. Chereziñsk¹ w goœcinnych progach naszej MBP.
El¿bieta Chereziñska pobyt w grodzie
nad Skor¹ rozpoczê³a (jak¿e by inaczej)
od wizyty w Muzeum Regionalnym.
Odnalaz³a tu kilka eksponatów, które
z pewnoœci¹ znajd¹ swoje miejsce w kolejnej historycznej powieœci. Pisarka nie
daje sobie wolnego. Jej projekty nastêp-

nych ksi¹¿ek o przesz³oœci wype³ni¹ najbli¿sz¹ i nieco dalsz¹ przysz³oœæ.
Autorka pracuje ju¿ nad kolejn¹ pozycj¹,
ale do Chojnowa przyjecha³a z promocj¹
ostatniej swojej publikacji. "Turniej cieni" to powieœæ osadzona w latach 30. XIX w.
Kluczem do panowania nad Azj¹ jest
Afganistan, o który Wielka Brytania
rywalizuje z Rosj¹. W Wielk¹ Grê, nazywan¹ przez Rosjan Turniejem Cieni
wpl¹tane s¹ losy Polaków: Jana Witkiewicza - m³odzieñca u³askawionego
z wyroku œmierci i zes³anego na Syberiê,
Adama Gurowskiego - ucznia Hegla
i przyjaciela Heinego, arcyzdrajcy sprawy polskiej, a tak¿e Rufina Piotrowskiego - prostego ¿o³nierza i najs³ynniejszego uciekiniera z syberyjskiej katorgi.
G³ównym tematem spotkania nie by³a
jednak ta ksi¹¿ka. Pisarka opowiada³a
o sobie - o tym w jak dziwnych okolicznoœciach zaczê³a pisaæ, jak wielu fascynuj¹cych ludzi pozna³a na swojej drodze,
jak pracuje, o tym jak odkrywa na nowo
historiê, jak buduje swoich bohaterów,
jak wiele przyjemnoœci sprawia jej poszukiwanie, pisanie, tworzenie…
Ka¿da z dotychczasowych powieœci tej
autorki, to wspania³a kanwa filmowej
ekranizacji i pretendent do obowi¹zkowej lektury szkolnej.
Jej ksi¹¿ki cechuje historyczny realizm
opierany na dostêpnych Ÿród³ach, ubrany
w niezwyk³e walory literackie.
Na spotkaniu doceniano te¿ dynamiczn¹
akcjê, ale przede wszystkim fabu³ê - frapuj¹c¹, nie analizowan¹ dot¹d, b¹dŸ
ukazan¹ w innym œwietle.
Wydarzenia i postaci, wydawa³oby siê
znane z dziejów, Chereziñska odkrywa
na nowo i podaje czytelnikowi œwie¿y,
bogaty i zajmuj¹cy obraz minionych
zdarzeñ.
Anna Dziewit-Meller w kilku s³owach
idealnie scharakteryzowa³a jej twórczoœæ:
"Chereziñska w swoich znakomitych
ksi¹¿kach przekonuje nas, ¿e historia to
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nie tylko strategie wojenne i liczebnoœæ
wojsk, ale przede wszystkim ludzkie
namiêtnoœci. Wyci¹gaj¹c z mroku dziejów postaci z krwi i koœci, mówi wiêcej
o tym, kim jesteœmy i sk¹d siê wziêliœmy,
ni¿ niejedna lekcja historii. Wszak koniec
koñców, w centrum wszystkiego jest
zawsze cz³owiek".
Gor¹co zachêcamy do lektury ka¿dej
z kilkunastu jej wspania³ych powieœci,
które dostêpne s¹ w chojnowskiej bibliotece.

Warto przeczytaæ:
"Z jednej strony, z drugiej strony"
wspólnie z Szewachem Weissem,
Prószyñski i S-ka (2005)
"By³am sekretark¹ Rumkowskiego"
Dzienniki Etki Daum Zysk i S-ka
(2008)
"Gra w koœci" Zysk i S-ka (2010)
"Legion" Zysk i S-ka (2013)
"Turniej cieni" Zysk i S-ka (2015)
Cykl Pó³nocna droga
"Saga Sigrun" Zysk i S-ka (2009)
"Ja jestem Halderd" Zysk i S-ka
(2010)
"Pasja wed³ug Dinara" Zysk i S-ka
(2011)
"Trzy m³ode pieœni" Zysk i S-ka
(2012)
Cykl "Odrodzone królestwo"
"Korona œniegu i krwi" Zysk i S-ka
(2012)
"Niewidzialna korona" Zysk i S-ka
(2014)

opr. eg
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Jesteœmy ju¿ uczniami
Szko³a Podstawowa nr 3
Prawie setka pierwszoklasistów 20 paŸdziernika mia³a swoje wielkie szkolne
œwiêto. W Domu Kultury odby³a siê
uroczystoœæ pasowania na ucznia Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej. Uroczyste œlubowanie z³o¿yli
uczniowie czterech klas pierwszych. Do
tak wa¿nej uroczystoœci dzieci zosta³y
przygotowane przez swoje wychowawczynie p. Miros³awê Spes, p. Annê Iwanick¹, p. Patrycjê Olejnik i p. Joannê

tyna Czapska i przedstawiciel Powiatowej
Poradni PP p. Danuta Rabiej.
Dzieciom towarzyszyli rodzice oraz dziadkowie. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejêtnoœci wokalne,
po czym z³o¿yli uroczyste œlubowanie i zostali pasowani na uczniów przez dyrektora, wicedyrektora oraz przewodnicz¹c¹
rady rodziców. Wszystkie pierwszaki
otrzyma³y prezenty ufundowane przez
radê rodziców, PZU, Unifot oraz s³odycze od p. Krystyny Czapskiej. Dzieñ ten,
pe³en wra¿eñ na d³ugo pozostanie w pamiêci uczniów i rodziców.
bk i ml
Szko³a Podstawowa nr 4

Godeck¹. Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹
obecnoœci¹ Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej p. Jan Skowroñski, ksi¹dz proboszcz Miros³aw Makowski, radna p. Krys-

29 paŸdziernika w Szkole Podstawowej
Nr 4 im. Janusza Korczaka odby³a siê
uroczystoœæ "Pasowania na ucznia".
W tak wa¿nym dla pierwszaków dniu do
szko³y licznie przybyli zaproszeni goœcie, rodzice, dziadkowie, aby byæ œwiadkami niezwyk³ego wydarzenia w ¿yciu
maluchów.
Pasowanie rozpoczê³o siê powitaniem
wszystkich zebranych i wyst¹pieniem
Dyrektorki Szko³y - p. El¿biety Borysewicz, która podkreœli³a, ¿e pierwszoklasiœci po akcie œlubowania zostan¹ ju¿
oficjalnie przyjêci do grona spo³ecznoœci
szkolnej.
W uroczystoœci wziêli udzia³ uczniowie
czterech klas pierwszych, którzy œlubo-

wali "byæ dobrym Polakiem, dbaæ
o dobre imiê swojej klasy i szko³y…".
Dyrektor Szko³y wraz z Burmistrzem
w obecnoœci rodziców, nauczycieli oraz
zaproszonych goœci oficjalnie pasowali
uczniów.
Podczas akademii dzieci przedstawi³y
program s³owno - muzyczny, w którym
zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci
artystyczne.

Na zakoñczenie ka¿dy uczeñ otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz "ro¿ki obfitoœci"
ze s³odkoœciami, a Rada Rodziców przekaza³a ka¿dej klasie sprzêt sportowy.
Wychowawczynie klas pierwszych

Koszyk Mruczka
Jesieñ za oknem, liœcie z drzew lec¹ niby krople deszczu, dzieñ
coraz krótszy…
Na nasze jesienne spotkanie w Bibliotecznej Akademii Malucha zaprosi³ dzieci tym razem Kot Mruczek i jego przyjaciele
- je¿yk, wiewiórka i zaj¹czek.
Krótkie przedstawienie Heleny Bechlerowej "Koszyk
Mruczka" wprowadzi³o maluchy w jesienny nastrój.
Dzieci z radoœci¹ bawi³y siê w zbieranie owoców do koszyka,
uk³adanie wê¿a z kasztanów, wykleja³y liœæmi jesienne drzewo,
a tak¿e rywalizowa³y w "marchewkowych konkursach".

***

A w ostatni¹ œrodê listopada zapraszamy na wielk¹ uroczystoœæ
w naszej Akademii.
Jak co roku obchodziæ bêdziemy

Urodziny Pluszowego
Misia
Nie zapomnijcie przynieœæ swoich
kochanych miœków !
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Listy do Redakcji
“Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹..."
W zgodzie z tymi s³owami ks. Jana Twardowskiego ¿yje i pracuje
od lat dr Mariusz Koñka na Oddziale Medycyny Paliatywnej w szpitalu w Legnicy. Jego praca to nie tylko wielka pasja i misja, ale
przede wszystkim prawdziwe powo³anie i ogromne poœwiêcenie
dla drugiego cz³owieka. W dobie, gdy choroby nowotworowe tak
brutalnie i agresywnie niszcz¹ nasze rodziny, ten cudowny lekarz
robi wszystko, by jak najbardziej zniwelowaæ ból i cierpienie. Ile
w tym cz³owieku zrozumienia, cierpliwoœci, bezinteresownoœci i takiej
zwyk³ej, ludzkiej ¿yczliwoœci wie tylko ten, kto pozna³ dra Koñkê
osobiœcie. Skromny, cichy, zawsze uœmiechniêty, nie odmawia
pomocy w chwilach zw¹tpienia i bezradnoœci, kiedy wszystko inne
zawodzi, a lekarze rozk³adaj¹ rêce z bezsilnoœci.
Pan Doktor opiekowa³ siê moim tat¹ w trudnym dla niego czasie -

krótkiej, ale intensywnej walki z chorob¹. Zawsze s³u¿y³ rad¹
i ciep³ym s³owem dodaj¹cym otuchy. Zawsze, ale to zawsze
odbiera³ moje czêste, a mo¿e nawet natarczywe i nachalne telefony
- a bywa³o, ¿e dzwoni³am skoro œwit i póŸno w nocy. A to wszystko bezp³atnie i równie¿ w czasie prywatnym.
Temu fantastycznemu cz³owiekowi bêdê wdziêczna do koñca
¿ycia za to, z jakim zaanga¿owaniem zajmowa³ siê moim tat¹, nie oczekuj¹c niczego w zamian. Po prostu tak zwyczajnie, od serca - by³.
Dla dra Koñki treœæ przysiêgi Hipokratesa to nie s¹ tylko puste
s³owa, bo u podstawy wszelkich wyznawanych przez niego
wartoœci stoi zawsze cz³owiek i nic poza nim.
Mo¿e kiedyœ ktoœ przypomni sobie to nazwisko, kiedy bêdzie szuka³ ratunku i nadziei dla bliskiej osoby, kiedy bêdzie walczy³ dla
niej o ka¿dy kolejny dzieñ ¿ycia, kolejn¹ godzinê, chwilê, oddech...
Panie Doktorze, dziêkujê!
Justyna Rosiñska-T³usty
Pozwiatowy Zespó³ Szkó³ zaprasza na

Nasze spotkania z Janem Paw³em II
- papieskie pielgrzymki do Polski
Z okazji Roku œw. Jana Paw³a II uchwalonego
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Miejska
Biblioteka Publiczna w Chojnowie przygotowuje
w grudniu 2015 r. wystawê "Nasze spotkania z Janem
Paw³em II - papieskie pielgrzymki do Polski".
Zamierzamy na wystawie zaprezentowaæ m.in.
zdjêcia wykonane przez chojnowian uczestnicz¹cych w spotkaniach z papie¿em podczas jego
polskich pielgrzymek.
Wszystkich, którzy chc¹ nam pomóc w zrealizowaniu tego przedsiêwziêcia, prosimy o nieodp³atne udostêpnienie zdjêæ na wystawê.
Przyjmujemy od jednej osoby maksymalnie 3 fotografie - w terminie do 21 listopada br.
Kontakt: Agnieszka Tworzyd³o,
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y (tel. 76 818 83 46).

V Tu r n i e j S z a c h o w y
14 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w hali
sportowej przy ul. Matejki 1 w Chojnowie
odbêdzie siê V Turniej Szachowy w PZS
o Puchar Polskiej Miedzi. Bêdzie to jednodniowy turniej szachów szybkich, kategorii
OPEN, rozgrywany systemem szwajcarskim
- 9 rund po 15 minut na zawodnika. £¹czna
pula nagród wynosi ponad 5000 z³. Nagrody
pieniê¿ne we wszystkich kategoriach ufundowa³a Fundacja Polska MiedŸ. Nagrodzeni
zostan¹ szachiœci, którzy zajm¹ szeœæ pierwszych miejsc oraz najlepsza zawodniczka
turnieju, najlepszy junior oraz najlepszy zawodnik z rankingiem ELO poni¿ej 2100 i z rankingiem poni¿ej 1800. Dziêki sponsorom
nagrodzimy równie¿ najstarszego, najm³odszego uczestnika oraz najlepszego zawodnika
PZS. Wœród wszystkich uczestników zostan¹
rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zapisy i wiêcej informacji na stronie:
http://www.chessarbiter.com
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TYDZIEÑ PATRIOTYZMU W PZS
Wtorek, 10 listopada 2015 r., godz. 11.00
Uroczysta akademia z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci "Polaków walki
o Ojczyznê".
Aula PZS, ul. PoŸniaków
9-14 listopada 2015
Wystawa prac uczniowskich PZS "Walki o granice II RP."
Aula PZS, ul. PoŸniaków
Czwartek, 12 listopada 2015, godz. 17.00
Œlubowanie uczniów klasy po¿arniczoratowniczej;
Ognisko Patriotyzmu "Polaków walki
o Ojczyznê" - niech siê nios¹ pieœñ
i s³owo.
Park przy ul. PoŸniaków
Pi¹tek, 13 listopada 2015, godz.12.00
"S³owa ojczyzny pe³ne"- prezentacja
utworów o treœci patriotycznej.
Przedszkola, sale lekcyjne
Sobota, 14 listopada 2015, godz. 10.00
V Turniej Szachowy o "Puchar Polskiej Miedzi".
Hala Sportowa, ul. Matejki
Serdecznie zapraszamy - dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.

Turniej przewidziany jest na 100 osób i o uczestnictwie zadecyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Warunek uczestnictwa:
op³acenie wpisowego na miejscu do godz.9:30
- juniorzy - 10 PLN
- seniorzy - 20 PLN
- arcymistrzowie i mistrzowie miêdzynarodowi
s¹ zwolnieni z wpisowego.

B¹dŸmy tam razem
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Punkrock – non stop

Doœæ niepostrze¿enie urodzi³ siê prê¿nie
dzia³aj¹cy oœrodek kultury wszelakiej.
Mowa o kawiarni "Jubilatka". Organizowane tam "Wieczorki Muzyczne"
maj¹ swoj¹ renomê. Poszerzenie jednak
oferty o punkrock by³o tym przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê. Za nami
trzecia ju¿ edycja "PunkRock Live".

Tradycj¹ tej imprezy jest uczestnictwo
chojnowskiej grupy Polish Fiction.
Zaproszono tak¿e: ze Szczecina – “747”,
z Zielonej Góry “Grunberg”, a przedstawicielem pobliskiej Legnicy by³a formacja “Rad Curie”.
Brak w okolicy koncertu 24 paŸdziernika
gwarantowa³ dobr¹ frekwencjê. Tak te¿ siê

sta³o. Mi³oœnicy ostrych brzmieñ z pobliskich miejscowoœci szczelnie wype³nili
lokal. Emocje towarzyszy³y podczas
wystêpu ka¿dej kapeli. Taniec pogo by³
elementem nieodzownym.
Punkrock wiecznie ¿ywy. Potwierdzi³o
siê to podczas tej niezwyk³ej soboty.
pm; fot. bm

Komunikacja, mediacje i negocjacje
W dniach 9-11 paŸdziernika 2015 r. osiemnastu nauczycieli ze
Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie uczestniczy³o w trzydniowych warsztatach w Oœrodku Edukacyjnym w Morawie
ko³o Strzegomia, który prowadzi Fundacja œw. Jadwigi.
Warsztaty prowadzi³ trener II stopnia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego Jadwiga Orzechowska.
Doskonalenie nauczycieli w temacie "Komunikacja, mediacje
i negocjacje" mog³o odbyæ siê dziêki dotacji uzyskanej od
Wojewody Dolnoœl¹skiego w ramach rz¹dowego programu
"Bezpieczna i przyjazna szko³a".

"Kreatywnoœæ wielu z myœl¹ o m³odym i starszym przyjacielu"
Nowy Projekt w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie
W ramach rz¹dowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna
i przyjazna szko³a", maj¹cego na celu zwiêkszenie skutecznoœci
dzia³añ wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeñstwa i tworzenia przyjaznego œrodowiska w szko³ach i placówkach województwa dolnoœl¹skiego w 2015 roku, chojnowska
"czwórka" wziê³a udzia³ w konkursie og³oszonym przez Wojewodê Dolnoœl¹skiego.
Nasz projekt zdoby³ najwy¿sz¹ liczbê punktów w województwie.
G³ównym celem projektu jest kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego œrodowiska szko³y.
Od wrzeœnia do grudnia 2015 roku w szkole bêd¹ realizowane
ciekawe przedsiêwziêcia:
I. Zajêcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych i czwartych.
II. Warsztaty "Mediacje rówieœnicze" dla liderów klasowych
i cz³onków Samorz¹du Uczniowskiego.
III. Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców klas pierwszych
i czwartych.
IV. Warsztaty dla nauczycieli w temacie: "Komunikacja (w tym
mediacje i negocjacje)".
V. Kampania przeciw przemocy.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/845

VI. Zajêcia z tenisa sto³owego w weekendy dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.

W projekcie pracuj¹:
Beata Miler - Kornicka, Anna Denisiak, Bernarda Mormul,
Maria Pura, Tomasz B³aszczak i trener II stopnia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego.
Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest szkolny pedagog Maria Pura.
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Bajki bez barier:
„Hubek, kubek, wst¹¿ka", "Czarodziejka"
8 paŸdziernika uczniowie klasy II b z SP
nr 4 z wychowawczyni¹ Dorot¹ Chopkowicz i 27 paŸdziernika uczniowie klasy II c
z SP nr 3 z wychowawczyni¹ Mari¹
Pêkal¹ wziêli udzia³ w pierwszych zajêciach z cyklu „Bajki bez barier".
G³ównym celem tych spotkañ, realizowanych na podstawie bajek wydawanych
w 2015 roku przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „Œwiate³ko”, jest wyjaœnienie dzieciom pe³nosprawnym „innoœci” niepe³nosprawnych
rówieœników oraz u³atwienie im zrozumienia ich emocji i zachowañ.
Na zajêciach uczniowie poznawali œwiat

dz¹cych, niektóre z udzia³em dzieci, pomog³y przybli¿yæ problemy osób z takimi dysfunkcjami.
Uczestnicy zajêæ z wielkim zaanga¿owaniem „bombardowali zaletami”
swoich kolegów i kole¿anki oraz wykonywali prace plastyczne – „dar serca" dla
osoby niepe³nosprawnej.

autystycznej dziewczynki Kai oraz Huberta, ch³opca z zespo³em Aspergera bohaterów bajek Joanny M. Chmielewskiej: „Czarodziejka" oraz „Hubek,
kubek, wst¹¿ka". Czytanie opowiadañ
oraz scenki przedstawione przez prowa-

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Ach, te nastolatki !
Ka¿dy rodzic pragnie byæ dla swojego dziecka wa¿ny i potrzebny,
niestety w okresie dojrzewania wydaje siê, ¿e nastolatki nas nie
potrzebuj¹. Powoduje to wiele napiêæ zarówno dla jednej, jak i drugiej
strony, gdy¿ potrzeby obu stron na tym etapie s¹ zupe³nie inne. Nasze
ma³e pociechy, które dalej chcielibyœmy nieustanie tuliæ i ca³owaæ,
pragn¹ byæ niezale¿nymi od swych rodziców m³odymi osobami.
Zastanawiaj¹ce jest, dlaczego my, rodzice, jeszcze gdy dzieci s¹ bardzo
ma³e straszymy sami siebie wzajemnie, np. "Ma³e dzieci - ma³y k³opot,
du¿e dzieci - du¿y k³opot", "Cieszcie siê teraz, gdy dzieci s¹ ma³e...".
Stale s³yszymy opinie, i¿ pewnego dnia nasza pociecha przeobrazi siê
w innego cz³owieka. Mówimy, ¿e dzieci bêd¹ kwestionowa³y nasze
wybory, decyzje, bêd¹ podwa¿a³y nasz gust czy krytykowa³y nasze wartoœci. I owszem, ale tak powinno byæ. Czy to nie jest piêkne? Nasze
dziecko stara siê byæ samodzielnym cz³owiekiem, jednak czas przeobra¿ania siê, czyli czas dojrzewania, nie zawsze jest dla nas przyjemny.
Pewnego dnia przychodzi taka myœl, ¿e nasze dziecko z czasem bêdzie
chcia³o nas opuœciæ, ¿e w jego zachowaniu, dzia³aniach bêd¹ zachodzi³y zmiany, które nie zawsze bêd¹ nam siê podoba³y i pojawi siê
jeszcze jedno uczucie - poczucie straty. Zastanawiamy siê, co siê sta³o
z nasz¹ córk¹/synem. Dlaczego jest do nas tak wrogo nastawionanastawiony? To poczucie straty powoduje, i¿ stajemy siê mniej pewnymi siebie, zaczynamy pow¹tpiewaæ w nasze metody, szukaæ przyczyn w sobie. Czujemy siê mniej potrzebni, gdy¿ nasz nastolatek woli
wybraæ siê na zakupy, na spacer z przyjació³mi, kolegami ni¿ z nami:
"Mamo, idê z kolegami, nie wiem, kiedy wrócê". W oczach dziecka ju¿
nie jesteœmy superbohaterem z czerwon¹ peleryn¹ i supermoc¹. Nie
mamy magicznej ró¿d¿ki, któr¹ wyczarujemy wszystko i wszystko
naprawimy.
Oprócz poczucia straty pojawia siê jeszcze strach, czy bêdziemy
umieli sprostaæ oczekiwaniom, sprostaæ obecnej rzeczywistoœci, bo
przecie¿ "za moich czasów... ". Obecnie my, rodzice, mamy naprawdê
trudn¹ rolê do odegrania, gdy¿ owa dzisiejsza rzeczywistoœæ jest trudna, okrutna, materialistyczna i pod³a. Ona powoduje, ¿e czujemy siê
przyt³oczeni i zmêczeni, co przek³ada siê na mniejsze zrozumienie
naszego nastolatka.
Aby poradziæ sobie z wychowywaniem, popadamy w dwie ró¿ne
skrajnoœci. Jedn¹ jest zbytnia surowoœæ, taki, mo¿na by rzec, wojskowy
styl wychowania. Kara za ka¿de wykroczenie, surowe przestrzeganie
zasad i regu³: "Rób, co ka¿ê." Natomiast druga postawa: "Rób, co
chcesz". Tutaj udajemy, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Regu³y i zasady prawie siê zamaza³y i nie s¹ wcielane w ¿ycie. Czekamy, a¿ ten
okres minie, liczymy, ¿e bêdzie lepiej. Niestety, dla naszego nastolatka te
dwie skrajnoœci wcale nie s¹ dobre. W jednej nic nie mo¿e, w drugiej
mo¿e wszystko.
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Dziecko w okresie dojrzewania potrzebuje korzystaæ z naszych przemyœleñ i wartoœci. Musi mieæ mo¿liwoœæ wyra¿ania swoich obaw, w¹tpliwoœci. Pogl¹dy i opinie chce przedyskutowaæ z doros³ym, ale bez wdra¿ania "z³otych" rad, oceniania za g³upie pomys³y czy niem¹dre decyzje.
Nastolatek potrzebuje:
* potwierdzenia swoich uczuæ (pomó¿my mu zebraæ uczucia i je
nazwaæ, gdy¿ brak ich nazwania mo¿e powodowaæ jeszcze wiêkszy
lêk. W tym okresie nastolatek ma tak du¿y nat³ok emocji, i¿ mo¿e
mieæ trudnoœci z ich rozró¿nieniem. Wa¿ne jest tutaj, by nie udzielaæ
cudownych rad, a przede wszystkim nie lekcewa¿yæ. Gdy nasza pociecha zdecydowa³a siê ju¿ z nami porozmawiaæ i oczekuje wsparcia, nie
zlekcewa¿my tego, bo mo¿e ju¿ do nas nie przyjœæ.)
* byæ zachêcanym do wspó³pracy (czêsto rozkazujemy zamiast zachêcaæ, a nasz nastolatek pragnie byæ traktowany bardziej jak doros³y.
Starajmy siê opisaæ problem, nie krzyczeæ, a tak¿e powiedzieæ o swoich uczuciach, np.: "Mi³o by mi by³o, gdybyœ wyniós³ œmieci". Mo¿emy równie¿ daæ mo¿liwoœæ wyboru. Nastolatek sam mo¿e zdecydowaæ, jak post¹pi. Krótkie zdania szybciej dotr¹ do uszu naszej pociechy
ni¿ d³ugi monolog, którego nie bêdzie s³ucha³. Mo¿emy napisaæ, czego
oczekujemy w formie tradycyjnego krótkiego liœciku lub sms-a).
* nie byæ karanym (zamiast wymierzenia kary starajmy siê opisaæ, co
czujemy, np.: "Z³oœci mnie to, co mówisz" i czego oczekujemy, np.
"Oczekujê od ciebie wsparcia, a nie agresji". Mo¿emy pokazaæ, jak
nale¿y naprawiæ swoje postêpowanie. Je¿eli nastolatek okazuje brak
szacunku, szybko koñczymy rozmowê i na przyk³ad wychodzimy do
innego pomieszczenia.)
* wspólnego rozwi¹zania problemu (poproœmy nastolatka, by pokaza³
nam swój punkt widzenia, nastêpnie poka¿my, jak my to widzimy.
W kolejnym kroku mo¿e warto zrobiæ burzê mózgów, ka¿da ze stron
zaproponuje kilka pomys³ów. Pomys³y musz¹ byæ razem opracowywane. Zapiszmy je. Na koniec warto przejrzeæ razem listê i zdecydowaæ, które z nich mo¿na wcieliæ w ¿ycie.)
* wyra¿ania uznania (nasz nastolatek chce byæ po porostu zauwa¿ony
i doceniony.)
Byæ rodzicem to jedno z najpiêkniejszych prze¿yæ w ¿yciu. Nie pozwólmy, by brak zrozumienia naszych pociech, t³umienie nagromadzonych z³ych emocji, brak rozmów spowodowa³y, ¿e nasze dzieci odwróc¹
siê od nas. Pamiêtajmy, ¿e mamy prawo pope³niaæ b³êdy, ale sztuk¹
jest siê do nich przyznaæ i próbowaæ je naprawiæ.
Pedagog, psychoterapeuta
Wioleta Czy¿ewska-Miszczak
Opracowano na podstawie:
A. Faber, E. Mazlish Jak mówiæ do nastolatków, ¿eby nas s³ucha³y, Jak s³uchaæ ¿eby z nami
rozmawia³y".
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Sukcesy LMKS “Sfora” Chojnów
Srebrny m edal R emika D oli
Hala widowiskowo-sportowa Politechniki Opolskiej 11 paŸdziernika
zgromadzi³a taekwondoków z województwa dolnoœl¹skiego, ma³opolskiego, œl¹skiego i opolskiego rywalizuj¹cych w Miêdzywojewódzkich
Mistrzostwach M³odzików w Taekwondo Olimpijskim.
Jest to jedna z najwa¿niejszych imprez
sportowych w kraju skierowana do
10-11 latków uprawiaj¹cych Taekwondo. Zawodnicy startowali
w dwóch konkurencjach, obowi¹zkowo w walkach indywidualnych oraz wedle uznania w uk³adach formalnych albo w dwuboju sprawnoœciowym. I tak skromna, poniewa¿ zaledwie
trzyosobowa reprezentacja naszego klubu, w przeddzieñ wyjazdu zosta³a skurczona z powodu choroby do jedynie jednej osoby. W barwach LMKS "SFORA" Chojnów walczy³ Remigiusz
Dola, który wróci³ do domu z II miejscem w walkach indywidualnych i IV miejscem w dwuboju technicznym. To bardzo
dobry wynik naszego debiutuj¹cego na turnieju m³odego
sportowca.

Wyniki indywidualne wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: Nikola Drozd po
wygranej walce z³apa³a kontuzjê, która wyeliminowa³a j¹ z dalszej rywalizacji i ostatecznie uplasowa³a siê poza podium;
Martyna Radwan wygra³a swoj¹ pierwsz¹ walkê i niestety
odpad³a w kolejnej, zajmuj¹c lokatê bez miejsca medalowego;
Dawid Laskowski po szczêœliwym losowaniu w kolejnej walce
trafi³ na faworyta i zwyciêzcê kategorii open, któremu niestety
uleg³, dziêki dalszym wygranym swojego przeciwnika Dawid
zosta³ dopuszczony do walki w repasa¿ach, gdzie ju¿ triumfowa³ i ostatecznie zdoby³ br¹zowy medal Mistrzostw Polski
i tytu³ drugiego vice-Mistrza Polski Juniorów M³odszych
w Taekwondo Olimpijskim w kategorii wagowej open.

Br¹z d la D awida L askowskiego

***

W dniach 23-25 paŸdziernika 2015 roku w Pu³awach odby³y
siê Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych w Taekwondo
Olimpijskim. Jest to najwa¿niejsza, krajowa impreza sportowa
skierowana do 12, 13 i 14 letnich zawodników uprawiaj¹cych
Taekwondo Olimpijskie. Mistrzostwa zgromadzi³y blisko 400
m³odych sportowców z ca³ej Polski. Taekwondocy rywalizowali w dwóch spoœród trzech mo¿liwych konkurencji. Ka¿dy
obowi¹zkowo stan¹³ do walki sportowej KYORUGI w swojej
kategorii wagowej oraz mia³ do wyboru dwubój techniczny
b¹dŸ uk³ady formalne POOMSAE.
Reprezentacja LMKS "SFORA" Chojnów, sk³adaj¹ca siê
z trzech zawodników przywioz³a do domu jedno miejsce
medalowe oraz spor¹ dawkê doœwiadczenia w zwi¹zku z debiutem na imprezie rangi Mistrzostw Polski.

Zawodnikom nale¿¹ siê ogromne gratulacje za podjêty trud
podczas przygotowañ do mistrzostw i walkê do samego koñca;
Rodzicom i Bliskim podziêkowania za wsparcie w tych
ciê¿kich chwilach. Bardzo du¿e sportowe dziêki dla trenera
Mariusza Sulmy z LMKS GLADIUS Boles³awiec za sprawowanie opieki nad naszymi podopiecznymi podczas tych
zmagañ.
Teraz wracamy na treningi we wtorki i czwartki miêdzy 16:30,
a 19:00 w Gimnazjum nr 1 i przygotowujemy siê do kolejnych
startów oraz wyznaczymy nastêpne cele do osi¹gniêcia.
Wszystkich zapraszamy na nasz fanpage
www.fb.com/taekwondo.chojnow
oraz na salê treningow¹ do wspólnych treningów.

Bokserski talent z Chojnowa
Niespe³na pó³ roku temu nastoletni chojnowianin Adrian Szczerbik zapisa³ siê na
treningi boksu do Champion Chojnów
Powiat Legnicki. Impulsem by³ fakt, ¿e
idolem Adriana jest Andrzej Go³ota.
Postanowi³ iœæ w œlady swojego mistrza.
Sam chyba nawet nie przypuszcza³ jakie
przed nim emocje zwi¹zane z t¹ dyscyplin¹ sportow¹. Rzetelne podejœcie do
treningów i (co tu du¿o mówiæ) talent,
przynios³y doœæ szybko efekty. Nasz
m³ody bokser zosta³ obsadzony w grupie
m³odzików w kategorii 54 kg. Odniós³
ju¿ upragnione sukcesy. Ten pierwszy,
wymarzony medal to srebro zdobyte

GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/845

podczas Memoria³u im. Artura i Zbigniewa Olechów we Wroc³awiu. Równie¿
we Wroc³awiu – podczas "Soboty
Bokserskiej" – na szyi zawis³o pierwsze

z³oto w rozpoczêtej w³aœnie karierze. Natomiast w Rybniku, gdzie odbywa³y siê
Kwalifikacje Mistrzostw Polski mia³a
miejsce rzecz niepojêta – przeciwnik
Adriana wystraszy³ siê i podda³ walkê
walkowerem. Tym samym w dorobku
medalowym jest ju¿ drugie z³oto i Adrian
Szczerbik weŸmie udzia³ 27-29 listopada
w Mistrzostwach Polski w Poznaniu.
Nasz bokserski talent bêdzie jedynym
reprezentantem chojnowskiego klubu.
Czy przed uczniem Gimnazjum Nr 1 otworzy siê autostrada do wielkiej kariery
bokserskiej – przekonamy siê o tym ju¿
niebawem.
Adrianowi ¿yczymy sukcesu w Poznaniu
i trzymamy kciuki.
pm; fot. bm
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.
Sprzedam rozpoczêt¹ budowê w miejscowoœci Bia³a, 11,5a, ogrodzona, fundament. Cena: 52 tys. z³. Wiadomoœæ: tel.
731-582-071.
Sprzedam mieszkanie w bloku w Chojnowie, 68,2m2. Cena - 80 tys. z³, do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 884-707-529.
Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie o pow.
100m 2, w kamienicy w centrum, I p.,
mieszkanie jest po generalnym remoncie.
Posiada 3 pokoje, kuchniê, ³azienkê, spi¿arkê, balkon. Jest bardzo ciep³e, bardzo

s³oneczne, œrodkowe, ogrzewanie centralne gazowe. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.
Sprzedam kawalerkê 26,6m2 w Chojnowie, blok przy ul. Drzyma³y. Okna PCV,
panele, g³adzie, w pe³ni wyposa¿ona, do
zamieszkania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Mieszkanie jest ciep³e i s³oneczne, niski czynsz (198 z³, w tym ogrzewanie i fundusz remontowy).
Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.
Wynajmê mieszkanie 56 m2 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc. Mieszkanie mieœci siê na osiedlu w Chojnowie. Bardzo
dobra lokalizacja.
Wiadomoœæ: tel. 888 – 209- 718

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy
przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, dwukondygnacyjny (posiada
piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da z kondygnacji
ma pow. 95m2. Do lokalu przylega dzia³ka
w³asnoœciowa o pow. 170m2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Inne
Sprzedam ci¹gnik URSUS C-330, rok
produkcji 1971 r. Cena 12000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 784-958-997.

Oddzia³ w Legnicy
ul. Bilskiego 5

506-289-100

UBEZPIECZ MIESZKANIE
z 30% lub 40% ZNI¯K¥
Jesienna promocja ubezpieczeñ maj¹tkowych.
Wykup ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeñ losowych,
zalania /tak¿e s¹siada/, kradzie¿y itp.
I ŒPIJ SPOKOJNIE !!!
SZEROKIE ZAKRESY, WYSOKIE SUMY,
SK£ADKI JU¯ od 100z³/rok

Zapraszam Agnieszka Œliwiany, Rynek 42
59-225 Chojnów /obok ksiêgarni/
Tel: 512 244 353, mail: agnes.ubezpieczenia@wp.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 m2, 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

Oliwia Pluta – 7 lat
Uczy siê p³ywaæ. Tañczy w zespole "Ma³y
Karambol". Uczy siê j. angielskiego.
W przysz³oœci chcia³aby zostaæ nauczycielk¹.

26 dni wœród wulkanów

